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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 
 

         
                      Uznesenie č. 4/2018 

z 4. riadneho zasadnutia komisie zo dňa 02. 07. 2018 
 

I.        Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
Zastupiteľstvu PSK odporúča: 

       ___________________________________________________________________________ 
 
A.  k o n š t a t o v a ť 
 
A.1 prevádzaný majetok uvedený v bode B.1, B.2, tohto uznesenia je prebytočný 
  
A.2 prenajímaný majetok uvedený v bode B.4  tohto uznesenia je dočasne prebytočný 
 
B. s c h v á l i ť  
 
B.1   odňatie nehnuteľného majetku zo  správy Centrum sociálnych služieb Clementia, Ličartovce 

č.287 uvedeného v bode B.1 ods. 2 tohto uznesenia 
 
v súlade  s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je 
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a ods. 8  písm. e) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 302, k. ú. 
Ličartovce, a to: 
 
novovytvorený pozemok registra C KN : 
parcelné číslo 7/11, záhrada o výmere 116 m2 s príslušenstvom (plot a spevnená plocha)  
 
odčlenený od pozemku registra C KN parcelné číslo 7/2, ovocné sady o výmere 8930 m2, 
zapísaného na LV č. 302, k. ú. Ličartovce   
geometrickým plánom č. 14276551-23/18, zo dňa 12.04.2018, vyhotoveným Ing. Milanom 
Botkom – GEODET, Šafárikova 7, Prešov, IČO: 14 276 551, úradne overeným Okresným 
úradom Prešov, katastrálnym odborom pod číslom G1-651/2018, dňa 16.04.2018, 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1,  
 
ťarchy: bez zápisu,   
 
do vlastníctva kupujúceho –  M. H. a A. H., bytom Bratislava,  za kúpnu cenu  1.947,51 € . 

 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 49/2018 zo 
dňa 19.04.2018, vyhotoveným znalcom Ing. Milan Gardoš v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov 
predstavuje 1.947,51 €. 
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Dôvod hodný osobitného zreteľa: Žiadatelia sú spoluvlastníkmi susedného  pozemku 
s nehnuteľnosťou - Kaštieľ s areálom, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou 
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod 
č.316/1-3 v k. ú. Ličartovce.   

     
B.2 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho 
 kraja Jesenná  14, 080 05, IČO: 37 936 859 uvedeného v bode B.2 tohto uznesenia 
 
 v súlade  s § 9 ods. 3  písm. a) Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je 
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

 
 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade                  

s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, prevod prebytočného nehnuteľného majetku, v  k. ú. Lipany, a to: 

 
 novovytvorené pozemky registra CKN: 
 

 - parcelné číslo 1458/31, zastavané plochy a nádvoria o výmere 220 m2,  
 - parcelné číslo 1458/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2,  
 odčlenené od pozemku registra CKN, parcelné číslo 1458/1, zastavané plochy a nádvoria, o 

výmere 5817 m2, Geometrickým plánom č. 159/2017, vyhotovenom GEODET SABINOV 
s.r.o. Sabinov Tomáš Čapistrák, Puškinova 2, 083 01 Sabinov, IČO: 47177918, úradne 
overeným Okresným úradom Sabinov - Katastrálny odbor dňa 14. 02. 2018 pod číslom G1-
G1-679/2017 

 
 Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 246 m2.  

 
do výlučného vlastníctva kupujúceho - Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany, IČO: 
00 327 379 za kúpnu cenu 1,00 €. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre plánovanú rekonštrukciu pozemnej 
komunikácie III/3189, názov stavby: „Rekonštrukcia a rozšírenie cesty III/3189 Lipany - 
Lúčka“ . 
 

B.3     neupotrebiteľnosť a fyzickú likvidáciu, nehnuteľného majetku v Správe Centra sociálnych 
služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov, a to: 

 
Budova pre výrobu a služby (bez súpisného čísla), vedená na LV č. 12611 na parcele č.9153 
o výmere 112 m 2 

Inventárne číslo:                                                                   1812 1 
Obstarávacia cena:                                                            1 225,65  €  
Zostatková cena:               0,00  € 
Zaradené do užívania:                                                      30.12.1971 
Spôsob naloženia:     Fyzická likvidácia 
 

B.4 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov  z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s 
§ 9a) ods.9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení  
neskorších predpisov nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja 
v správe zariadenia Senior dom Svida, rozpočtová organizácia zriadená Prešovským 
samosprávnym krajom, so sídlom SNP 4, 089 01 Svidník, IČO: 00696323  a to: 
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časť pozemku o výmere 260,80 m2, nachádzajúcej sa na pozemku registra C KN parcelné 
číslo 1097/1, druh pozemku: záhrady o  výmere 8511 m2, evidovaného na liste vlastníctva č. 
24, k.ú. Svidník  
do nájmu nájomcu – Mesto Svidník, Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, IČO: 
00331023, za nižšie uvedených podmienok:  
 
- výška nájomného:  1,00 €/ rok 
- účel nájmu: vytvorenie a prevádzka parkovacích miest pre obyvateľov mesta, pracovníkov 

a návštevníkov zriadenia Senior dom Svida 
- doba nájmu:  doba určitá 10 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 
- parkovacie miesta budú vytvorené na náklady nájomcu v súlade so príslušnými všeobecne 

záväznými predpismi  na základe prenajímateľom schválenej dokumentácie, porušenie 
tejto povinnosti bude sankcionované zmluvnou pokutou 3000,- €  

- v súvislosti s vytvorením parkovacích miest nájomca na vlastné náklady zabezpečí 
zhotovenie oplotenia na pozemku parc.č. C KN 1097/1 

- v prípade, že predmetné parkovisko bude v budúcnosti komerčne použité pre potreby 
objektu, ktorý vznikne na pozemku parc.č. C KN 1097/4 má prenajímateľ právo upraviť 
výšku nájomného v zmysle znaleckého posudku, ktorý bude pre tento účel vypracovaný.  

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Predmet nájmu bude využitý vo verejnom záujme na rozšírenie parkovacích miest 
a skvalitnenie infraštruktúry v meste Svidník na ul. Kpt. Pavlíka. 
 
 

II.        Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja:  
 ___________________________________________________________________ 

 
A. o d p o r ú č a  

 
predsedovi PSK v súlade s §10 ods. 9 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  
 
zriadenie odplatného vecného bremena (in rem) na nehnuteľnom majetku povinného 
z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, 
v správe Gymnázia vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 88, 093 01 Vranov nad Topľou, 
zapísanom na LV č. 3632  k. ú. Vranov nad Topľou a to v stavbe s. č. 89 na parc. registra C 
KN parc. č. 1656/2,  
  
ťarchy: bez zápisu,   
spoluvlastnícky podiel: 1/1,     
 
ktoré spočíva :  

a) v obmedzení užívania časti stavby v dôsledku umiestnenia technológie trafostanice  
b) v práve oprávneného z vecného bremena vstupovať na nehnuteľnosť, do objektu, a to v 

súvislosti so zriaďovaním, prevádzkou, opravami a údržbou trafostanice,  
c)  v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť takýto vstup, 
d) v povinnosti oprávneného z vecného bremena riadne udržiavať zaťaženú nehnuteľnosť na 

vlastné náklady v súlade s § 151n Občianského zákonníka, 
e) v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť obmedzenie nakladania so zaťaženou 

nehnuteľnosťou len spôsobom umožňujúcim výkon zmluvne dohodnutých práv oprávneného z 
vecného bremena,  

f)  vrátiť zaťaženú nehnuteľnosť do pôvodného stavu ku dňu zániku vecného bremena, 
 



4 
 

v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 
31, 042 91 Košice, IČO 36 599 361,za jednorazovú odplatu vo výške 15.103,00 €  (11 617,44 
€ + 30% (3485,56 €)) 

 
Všeobecná hodnota odplaty za zriadenie vecného bremena stanovená znaleckým posudkom č.                                           
259/2017 zo dňa 2.11.2017, vyhotoveným znalcom Ing. Pavlom Maťufkom, v zmysle 
vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení 
neskorších predpisov predstavuje celkom 11 617,44  €. 
 

 
 
V Prešove dňa 02.07.2018 
 
Za správnosť: 
 
 
 
______________________                                             _____________________________________            
    Ing. Vladimír Grešš                                                                     MUDr. Patrik Miha ľ                     
       sekretár komisie                                                     predseda Komisie správy majetku pri ZPSK 
 
 
Zapísal:                                                                           Za overovateľov: 
 
 
 
__________________________                                          _________________________________ 
      Ing. Ľudmila Matej číková          Mgr. Jozef Lukáč 
       oddelenie správy majetku                                                                   člen komisie 
   
 
 
             _______________________________ 
                    Mgr. Štefan Žid 
                                                                                                                      člen komisie 
 
 
 
 


