
1 
 

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 
 

         
                      Uznesenie č. 5/2018 

z 5. riadneho zasadnutia komisie zo dňa 24. 09. 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.1.1, B.2.2, B.3.2, B.4, B.5, B.6.2 tohto uznesenia je 

prebytočný 
  
B. s c h v á l i ť  

 
B.1.1    prevod nehnuteľného majetku  zapísaného na LV č. 109, k. ú. Orkucany,  a to:                    

 
pozemok registra E KN parcelné číslo 1350/2, orná pôda o výmere  46671 m2, 

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu,  
 
mimoriadne riziká : Pre využitie pozemku na plánovaný účel v zmysle územného plánu – na 
výstavbu rodinných domov – je potrebné vybudovať prístupovú komunikáciu z verejnej 
komunikácie (plánovaná je zo severozápadnej strany, od okružnej križovatky) a k pozemku 
priviesť prípojkami inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, elektrina plyn). Plánovaná 
prístupová cesta k ohodnocovanému pozemku (od okružnej križovatky) je čiastočne vedená 
cez cudzie pozemky 
 
a jeho prevod spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva 
kupujúceho, ktorého návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej 
súťaži bude komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší.  
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 35/2018 zo 
dňa 23.08.2018, vyhotoveným znalcom Ing. Vaľom, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 
Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, predstavuje 
637.992,57 €, pri jednotkovej cene pozemkov 13,67 €/m2. 
 

B.1.2    Podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
  

 Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“), v zmysle § 281 a nasl. Obchodného 
zákonníka, v súlade so  zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, vyhlasuje obchodnú 
verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy na 
prebytočný nehnuteľný majetok PSK. 
 

1. Predmet  zmluvy:   nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.1 tohto uznesenia 
 

2. Účastník zmluvného vzťahu -  kupujúci :  
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  Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

  záujemca , ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho 
územného celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná 
hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100 000,- € len vtedy, ak je zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 
3.  Podmienka podľa bodu 2 písm. t. j. povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora  musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.  
 
4.   Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá: 

 
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške                 

stanovenej vyhlasovateľom a spôsob a čas úhrady kúpnej ceny. 
 

b) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v termíne podľa písm. a) vrátane úhrady 
ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, napr. nákladov za 
vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, s úhradou správneho 
poplatku za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a pod. 

 
c) podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení 

celej kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b)   
 
d) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia kúpnej ceny 

a ostatných nákladov podľa písm. a) a b)  
 

5.  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
 

a)  Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na podateľňu Úradu PSK v sídle 
Prešovského samosprávneho kraja v termíne  do __ . __ . 20__  do  13:00  hod. 
v zapečatenej obálke s výrazným označením:  

  
 „Obchodná verejná súťaž – ................, k.ú. .................  – neotvárať!“  
     

„ identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského  
registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO,  adresa, pri  
fyzickej osobe – meno, priezvisko, adresa“  

 
na adresu: Prešovský samosprávny kraj 

Odbor správy majetku 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov 

 
Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne 
Prešovského samosprávneho kraja.  
 

b)   Návrh musí obsahovať: 
– doplnený návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme a v elektronickej forme na 

CD, (text návrhu kúpnej zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  www.po-kraj.sk 
pri vyhlásení tejto o.v.s.), 

– presnú identifikáciu záujemcu s písomným vyhlásením záujemcu, že uvedené 
údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto:   
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� kupujúci  – fyzická osoba   
titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto 
trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo                                          

� kupujúci  – fyzická osoba podnikateľ zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)   
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, 
meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto 
trvalého pobytu, zapísaný v živnostenskom registri: ....... č.......  alebo                                        

� kupujúci – právnická osoba (PO)  
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - 
podľa výpisu z príslušného registra, údaj o registrácii - Obchodný register 
Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ..., alebo iný register   

– súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, 
– hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny,  
– podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou,  
– doklad záujemcu, ktorý sa prihlási do obchodnej verejnej súťaže  o  zložení 

finančnej zábezpeky vo výške 50% z ponúknutej ceny stanovenej 
vyhlasovateľom za nehnuteľný majetok, ktorý zloží na účet vyhlasovateľa (č.ú. 
vo formáte IBAN: SK02 8180 0000 0070 0051 9242), zmluvu o finančnej 
zábezpeke podpísanú štatutárnym zástupcom záujemcu v dvoch vyhotoveniach, 
(text zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto 
o.v.s.) 

– oprávnená kontaktná osoba, telefón, mobil, e-mail. 
 

c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom VÚC 
musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. 

 
d)   Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná kúpna cena a podnikateľský zámer 

s prevádzanou nehnuteľnosťou.  
 

e)   Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým 
účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.  

 
f)   Vyhlasovateľ si v súlade s  § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už 

uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia 
súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky 
súťaže. 

 
g)   Podmienkou na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany vyhlasovateľa je, že víťaz o.v.s. 

je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť byť v tomto 
registri zapísaný v zmysle bodu 2. 

 
h)   Víťazovi obchodnej verejnej súťaže bude v lehote podľa písm. e) vyhlasovateľom 

predložený doplnený návrh kúpnej zmluvy a bude vyzvaný, aby v určenom termíne 
podpísal kúpnu zmluvu. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na 
podpísanie kúpnej zmluvy, resp. pri odmietnutí podpísania kúpnej zmluvy zo strany 
víťaza obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť 
zmluvnú pokutu v súlade so Zmluvou o finančnej zábezpeke. Za odmietnutie 
podpísania kúpnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže   

 
i)    V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, 

ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. Záujemcovia nemajú 
nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.  
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j)   Vyhlasovateľ si v zmysle § 287  ods. 2  Obchodného zákonníka vyhradzuje právo 
odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu.  

 
k)   Spracovanie osobných údajov vyhlasovateľom upravujú Zásady spracúvania osobných 

údajov fyzických osôb v PSK, zverejnené na webstránke PSK.  
 

6.  Ohliadka majetku:  
 

a) Ohliadka majetku na mieste samom bude  záujemcom umožnená v čase pred podaním 
návrhu po telefonickom dohovore s Ing. Juraškom správcom pozemku  (tel.:051-7081 
327).           

 
b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  

 
B.2.1      odňatie nehnuteľného majetku zo  správy Gymnázia Poprad, Kukučínova 4239/1, 

Poprad, uvedeného v bode B.2.2 tohto uznesenia 
 

B.2.2     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. 1625,   k. ú. 
Spišská Sobota a to: 
 
novovytvorený pozemok registra CKN: parcelné číslo 1417/182, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 209 m2, 
 
odčlenený od pozemku registra CKN parcelné číslo 1417/58  geometrickým plánom        č. 
36444499-73/2018, ktorý vyhotovil Globing Poprad s.r.o., Dostojevského 3313/12, Poprad, 
IČO: 36 4444 99, úradne overeným Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom dňa 
25.05.2018 pod číslom G1- 400118  
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu 
  
do vlastníctva kupujúceho – IMAP s.r.o., Svätoplukova 2726/23 058 01 Poprad, IČO: 
44 255 918,  za kúpnu cenu 16.770,00 €  (ZP+ 30%). 

 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 21/2018 zo 
dňa 29.05.2018, vyhotoveným znalcom Ing. Paračkovou v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov 
predstavuje 12.900 €, pri cene pozemku 61,63 €/m2. 
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Kupujúci je vlastníkom susediacich pozemkov C KN 
parc. č. 1417/167, 1417/168, 1417/169, 1417/170, 1417/171, 1417/172, 1417/142  na 
ktorých realizuje výstavbu radových rodinných domov. Predmetný pozemok bude využitý 
na rozšírenie trávnatých plôch jednotlivých pozemkov pre stavbu „Radové rodinné domy, 
Poprad – ul. Rovná“ . 

 
B.3.1         odňatie nehnuteľného majetku zo  správy Gymnázia Poprad, Kukučínova 4239/1, Poprad,   

uvedeného v bode B.3 ods. 2 tohto uznesenia 
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B.3.2 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. 1625,   k. ú. Spišská Sobota a to: 
 
novovytvorený pozemok registra CKN: parcelné číslo 1417/183, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 67 m2, 
 
odčlenený od pozemku registra CKN parcelné číslo 1417/58 a 1417/74 geometrickým 
plánom č. 36444499-73/2018, ktorý vyhotovil Globing Poprad s.r.o., Dostojevského 
3313/12, Poprad, IČO: 36 4444 99, úradne overeným Okresným úradom Poprad, 
katastrálnym odborom dňa 25.05.2018 pod číslom G1- 400118  

 spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu 
 
do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúcich – Š.Š. a manželky L.Š, Poprad  za kúpnu 
cenu 5.369,00 € . (ZP+ 30%) 

 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 22/2018 
zo dňa 30.2018, vyhotoveným znalcom Ing. Paračkovou v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov 
predstavuje 4.130 €, pri cene pozemku 61,63 €/m2. 
 

 Dôvod hodný osobitného zreteľa: Kupujúci sú vlastníkmi susediaceho pozemku          
C KN parc. č. 1417/73 na ktorom realizujú výstavbu rodinného domu. Predmetný 
pozemok bude využitý na rozšírenie trávnatých plôch  predzáhradky pre stavbu 
„Rodinného domu, Poprad – ul. Rovná“ . 

 
B.4  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. 1319,  k. ú.  
Sabinov a to: 
 
pozemku registra CKN: 
parcelné číslo 223/9, druh pozemku -  zastavané plochy a nádvoria o výmere 139 m2  
parcelné číslo 223/16,  druh pozemku - záhrady o výmere 108 m2  
  
stavby:  bytový dvojdom o.c. 37,  súp. číslo 331 na parcele 223/9      
  
spoluvlastnícky podiel 1/1 
ťarchy: bez zápisu  
 
do vlastníctva kupujúceho – M.B.,  Sabinov, za kúpnu cenu 9.600,00 € . 

 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 33/2018 zo 
dňa 09.09.2018, vyhotoveným znalcom Ing. Vaľom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov 
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predstavuje po zaokrúhlení 9.600,00 €, z toho stavba a vonkajšie úpravy 5.238,91, 
pozemky 4.317,56 €, pri cene pozemkov 17,48 €/m2. 
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Kupujúci je nájomcom bytového dvojdomu. Jedná  sa 
o ½ dvojdomu postaveného v r. 1953, ktorý slúžil na bývanie pre pracovníkov bývalého 
Školského majetku Sabinov. Dom sa nachádza v okrajovej časti mesta Sabinov na ulici 
Ovocinárskej a je v nevyhovujúcom technickom stave, lebo od doby výstavby na ňom 
nebola realizovaná žiadna údržba. Na dosiahnutie jeho obývateľnosti je potrebná jeho 
rozsiahla rekonštrukcia, ktorú si zabezpečí kupujúci na vlastné náklady. 
 

B.5 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. 1319,  k. ú.  
Sabinov a to: 
 
pozemku registra CKN: 
parcelné číslo 223/17,  druh pozemku - záhrady o výmere 102 m2  
  
stavby:  bytový dvojdom o.c. 38,  súp. číslo 331 na parcele 223/8      
  
spoluvlastnícky podiel 1/1 
ťarchy: bez zápisu  
 
do vlastníctva kupujúceho – A.K., Sabinov, za kúpnu cenu 6.200,00 € . 

 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 34/2018 zo 
dňa 09.09.2018, vyhotoveným znalcom Ing. Vaľom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov 
predstavuje po zaokrúhlení 6.200,00 €, z toho stavba a vonkajšie úpravy 4.801,60 €, 
pozemok 1.425,96 €, pri cene pozemku 13,98 €/m2. 
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Kupujúca je nájomcom bytového dvojdomu. Jedná  sa 
o ½ dvojdomu postaveného v r. 1953, ktorý slúžil na bývanie pre pracovníkov bývalého 
Školského majetku Sabinov. Dom sa nachádza v okrajovej časti mesta Sabinov na ulici 
Ovocinárskej a je v nevyhovujúcom technickom stave, lebo od doby výstavby na ňom 
nebola realizovaná žiadna údržba. Na dosiahnutie jeho obývateľnosti je potrebná jeho 
rozsiahla rekonštrukcia, ktorú si zabezpečí kupujúca na vlastné náklady. 

 
B.6.1         odňatie nehnuteľného majetku zo  správy Správy a údržby ciest PSK uvedeného v bode B.1 

ods. 2 tohto uznesenia 
 

B.6.2         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. 15561, k. ú. 
Prešov, a to: 
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pozemok registra C KN : 
parcelné číslo 9707/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 192 m2  

spoluvlastnícky podiel: 1/1,  
ťarchy: bez zápisu,   
 
do vlastníctva kupujúceho – P.I., Prešov, za kúpnu cenu  12.000,00 € . 

 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 7/2018 zo 
dňa 17.09.2018, vyhotoveným znalcom Ing. Jutkom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov 
predstavuje 8.002,29 € (z toho pozemok pri jednotkovej cene 39,34 €/m2, oplotenie za 
cenu 1.528,05 €) 

 
B.6.3         súčasne s kúpnou zmluvou zriadiť v prospech predávajúceho, ako vlastníka protihlukovej 

steny vecné bremeno spočívajúce v povinnosti kupujúceho strpieť právo v rozsahu:  
 
a) umožní v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) vlastníkovi 

protihlukovej steny a ním poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na 
predmetnej nehnuteľnosti v súvislosti s rekonštrukciou, modernizáciou, 
prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly protihlukovej steny, 

b) zdrží sa konania, ktoré by bránilo vlastníkovi protihlukovej steny vo výkone činností 
uvedených v bode a) 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Kupujúci sa zaväzuje na vlastné náklady odizolovať 
kamenný suterén v hĺbke 2m po celej  šírke steny svojho rodinného domu. Tento problém 
vznikol v rámci výstavby Kuzmányho ul., kde asanáciou susedného rodinného domu 
zaznamenal v suteréne svojho rodinného domu zvýšenú vlhkosť, pretože odizolovaná časť 
suterénu bola len do hĺbky 50 cm. 
Predmetný pozemok predstavuje priľahlú plochu, ktorá tvorí celok so stavbou jeho 
rodinného domu. Vzhľadom na jeho ťažké zdravotné postihnutie mu bude slúžiť aj pre 
prístup v prípade vykonania opráv a údržby rodinného domu aj ako parkovisko.  
 
 

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  
 

A.1 zriadenie odplatného vecného bremena (in rem) na nehnuteľnom majetku povinného 
z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, 
v správe Úradu PSK, zapísanom na: 
 
LV č. 1084,  k. ú. Orkucany, a to: 
pozemku registra C KN: 
 
parcelné číslo 714/13, ostatné plochy o výmere  936 m2,  
parcelné číslo 714/19, ostatné plochy o výmere  1079 m2,  
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy:  
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Pod V – 624/2013 sa zriaďuje zmluva o zriadení vecného bremena č.56/2013/ODDSM, 
dodatok č. 77/2013, ktorá spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena Prešovský 
samosprávny kraj, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov, IČO 37870475 
- strpieť uloženie inžinierskych sietí – podzemného  el. vedenia na pozemkoch registra CKN 

parc. č. 714/19, ostatné plochy o výmere 1079 m2 a registra  CKN parc. č. 714/13, ostatné 
plochy o výmere 936 m2, povinného z vecného bremena 

- strpieť vstup a vjazd na pozemky registra CKN parc.č. 714/19, ostatné plochy o výmere 
1079 m2 a registra  CKN parc. č. 714/13, ostatné plochy o výmere 936 m2, povinného 
z vecného bremena, prechod a prejazd cez pozemky povinného z vecného bremena pri 
uložení, prevádzke, údržbe a oprave podzemného el. vedenia v rozsahu vyznačenom v GP 
č.204/2012 zo dňa 20.06.2012 overeným Správou katastra Sabinov dňa 04.07.2012 pod 
číslom G1-245/2012 v prospech oprávneného z vecného bremena, ktorí sú vlastníkmi 
pozemku CKN parc. č. 714/3, ostatné plochy 2616 m2. 

 
LV č. 109,  k. ú. Orkucany, a to: 
pozemku registra E KN: 
 
parcelné číslo 1331/1, orná pôda o výmere  41855 m2,  
parcelné číslo 1332/1, trvalé trávne porasty o výmere 5148 m2,  
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1,  
ťarchy:  
Pod V – 624/2013 sa zriaďuje zmluva o zriadení vecného bremena č.56/2013/ODDSM, 
dodatok č. 77/2013, ktorá spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena Prešovský 
samosprávny kraj, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov, IČO 37870475 
- strpieť uloženie inžinierskych sietí – podzemného el. vedenia na pozemkoch registra EKN 

parc. č. 1332/1, trvalé trávne porasty o výmere 5148 m2, povinného z vecného bremena 
- strpieť vstup a vjazd na pozemky registra EKN parc. č. 1332/1, trvalé trávne porasty 

o výmere 5148 m2, povinného z vecného bremena, prechod a prejazd cez pozemky 
povinného z vecného bremena pri uložení, prevádzke, údržbe a oprave podzemného el. 
vedenia v rozsahu vyznačenom v GP č.204/2012 zo dňa 20.06.2012 overeným Správou 
katastra Sabinov dňa 04.07.2012 pod číslom G1-245/2012v prospech oprávneného 
z vecného bremena, ktorí sú vlastníkmi pozemku CKN parc. č. 714/3, ostatné plochy 2616 
m2. 
 

spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť právo prechodu a prejazdu 
k pozemkom CKN parcelné číslo 714/3 a EKN parcelné  číslo 1343/1 po prístupovej 
komunikácii v rozsahu 906 m2, stanovenom geometrickým plánom číslo 34/2017 zo dňa 
27.03.2017, vyhotoveným Geodet Sabinov s.r.o., Puškinova 2, Sabinov, úradne overeným 
Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor dňa 02.05.2017  pod č. G1-156/2017 

 
v prospech oprávneného z vecného bremena: 

 
- vlastníkov pozemku CKN parcelné číslo 714/3 a jeho právnych nástupcov, toho času 

vlastníci parciel sú: P.M a L.M,  
- vlastníkov pozemku EKN parcelné číslo 1343/1  a jeho právnych nástupcov, toho času 

vlastníkmi parciel sú pani B.M a M.M 
 
za jednorazovú odplatu vo výške 598,55 €.  

 
Všeobecná hodnota odplaty za zriadenie vecného bremena stanovená znaleckým posudkom č.                                           
01/2018  zo dňa 09.01.2018, vyhotoveným znalcom Ing. Špesom, CSc. v zmysle vyhlášky MS 
SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov 
predstavuje celkom 598,55 €.  
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A.2 predsedovi PSK v súlade s §10 ods. 9 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK“ v platnom znení a v súlade s ods. 1, 2 a 3 „Príkazného listu predsedu PSK  
č. 16991/2016“ zo dňa 13.07.2016 schváliť:  
 
zriadenie  vecného bremena na nehnuteľnom majetku povinného z vecného bremena - 
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, v nájme 
Ľubovnianskej nemocnice, n.o., k.ú. Stará Ľubovňa na pozemku: 
 

  zapísanom na LV 1190:  
  C KN 831/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 25193 m2,  

 
   ťarchy: bez zápisu 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 

na umiestnenie inžinierskych sietí – podzemného elektrického NN vedenia v súvislosti s 
realizáciou stavby administratívneho objektu CHRONOS, ktorý bude umiestnený na parcelách 
C KN č. 831/2, 831/16, 831/24, 831/25, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného 
bremena:  
   
a)  strpieť umiestnenie podzemného elektrického NN vedenia  vrátane jeho ochranného pásma 
a  jeho užívanie na predmetnej nehnuteľnosti, 
b)  strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním 
poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetnú nehnuteľnosť v súvislosti 
s opravou predmetnej líniovej stavby, 
c)  zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv    
vyplývajúcich z vecného bremena 
 
a to v rozsahu podľa geometrického plánu číslo 87/2018 zo dňa 03.07.2018, vyhotovenom 
Jozefom Demurom – GEODÉZIA  A – D, Nám. gen. Štefánika 531/6, Stará Ľubovňa, úradne 
overenom Okresným úradom Stará Ľubovňa, Odbor katastrálny dňa 17.07.2018 pod               
č. G1-400/2018. 
 
v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 
31, 042 91 Košice, za jednorazovú odplatu vo výške 290,00 €. 

 
Všeobecná hodnota odplaty za zriadenie vecného bremena stanovená znaleckým posudkom č.                                           
146/2018  zo dňa 24.07.2018, vyhotoveným znalcom Ing. Štupákom v zmysle vyhlášky MS 
SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov 
predstavuje celkom 290,00 €.  
 
Investorom stavby administratívneho objektu CHRONOS  je JUDr. Patrik Kovalčík - advokát, 
IČO: 422 34 255, Nám. sv. Mikuláša 20, 064 01 Stará Ľubovňa, ktorý bude hradiť všetky 
náklady spojené so zriadením vecného bremena. 
 

1. schváliť zmluvnú pokutu pre oprávneného vo výške 10 % z vyčíslených nákladov povinným 
na uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu, min. vo výške 500,00 € v prípade, že 
oprávnený po vykonaní zásahu do dotknutej nehnuteľnosti, nehnuteľnosť a majetok, ktorý sa 
nachádza na tejto nehnuteľnosti, neuvedie na vlastné náklady do pôvodného stavu bez 
zbytočného odkladu, najneskôr však do 60 dní odo dňa ukončenia činnosti v súlade s platnou 
legislatívou. Prípadné nesplnenie tejto podmienky bude mať za následok nesúhlas s vydaním 
kolaudačného rozhodnutia. To neplatí, ak táto reštitúcia zo strany  oprávneného nie je možná, 
za predpokladu, že oprávnený bezodkladne informuje o tejto skutočnosti povinného a uhradí 
mu vzniknutú škodu v plnom rozsahu. Oprávnený je povinný splniť si svoju povinnosť, ktorej 
splnenie bolo zabezpečené touto zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení. 
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A3. 1. predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. ods. 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  

 
 zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo výlučnom vlastníctve 

povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, 
IČO: 37870475, v správe Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 zapísanom na LV 
č. 6278 v k. ú. Poprad, a to na pozemku registra EKN: 

 
 - parcelné číslo 3763, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 651 m2,  

 
 na umiestnenie inžinierskych sietí v súvislosti s realizáciou stavby „Samoobslužná predajňa 

a doplnkového tovaru na Kukučínovej ulici v Poprade“ spočívajúce v povinnosti povinného 
z vecného bremena: 

 
a) strpieť umiestnenie vodovodného a kanalizačného potrubia vrátane jej ochranného pásma, 
jej užívanie a prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, 
b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním 
poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetnú nehnuteľnosť v súvislosti 
s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na 
účely opráv, údržby, kontroly vodovodného a kanalizačného potrubia, 
c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv 
vyplývajúcich z vecného bremena 

 
 v rozsahu stanovenom Geometrickým plánom č. 50/2017 vyhotovenom Ing. Elenou 

Olejárovou, GEODETICKÁ KANCELÁRIA, Belanská 550/13, 03301 Liptovský Hrádok, 
IČO: 40451739, zo dňa 22. 01. 2018, úradne overenom Okresným úradom Poprad – 
Katastrálny odbor dňa 07. 02. 2018 pod číslom G1-79/18. 

 
 v prospech oprávneného z vecného bremena – LIDL Slovenská republika v.o.s., Ružinovská 

1E, 821 02 Bratislava, IČO: 35 793 783, za odplatu 340 €. 
  
 Hodnota práv a závad stanovená Znaleckým posudkom č. 59/2018 zo dňa 27. 04. 2018, 

vyhotovenom Ing. Jánom Plavecom, Budovateľská 2850/85, 058 01 Poprad, znalcom 
v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností predstavuje 340 € (slovom: 
tristoštyridsať eur). 

  
2. zmluvnú pokutu pre oprávneného z vecného bremena vo výške 10 % z 
vyčíslených nákladov budúcim povinným na uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu, 
min. 500,00 €, a to v prípade, že oprávnený po vykonaní zásahu do dotknutej nehnuteľnosti 
a cestného majetku, ktorý sa nachádza na tejto nehnuteľnosti, tento nehnuteľný majetok 
neuvedie na vlastné náklady do pôvodného stavu bez zbytočného odkladu v súlade s platnou 
legislatívou. Oprávnený z vecného bremena je povinný splniť si svoju povinnosť, ktorej 
splnenie bolo zabezpečené touto zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.   

 
A.4 1. predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. ods. 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  
 
 zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo výlučnom vlastníctve 

povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, 
IČO: 37870475, v správe Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 zapísanom na LV 
č. 251 v k. ú. Spišská Stará Ves, a to na pozemku registra CKN: 

 - parcelné číslo 5017/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 29701 m2,  
 
 na umiestnenie inžinierskych sietí v súvislosti s realizáciou stavby „Spišská Stará Ves – ulica 

SNP, rekonštrukcia NN a DP“ spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena: 
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a) strpieť umiestnenie podzemnej NN siete a DP vrátane jej ochranného pásma, jej užívanie 
a prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, 
b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním 
poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetnú nehnuteľnosť v súvislosti 
s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na 
účely opráv, údržby, kontroly podzemnej NN siete a DP, 
c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv 
vyplývajúcich z vecného bremena 

 
 v rozsahu stanovenom Geometrickým plánom č. 426/2016 vyhotovenom GEODETING 

s.r.o., Barčianska 68, 040 17 Košice, IČO: 36 216 801, zo dňa 13. 07. 2016, úradne 
overenom Okresným úradom Kežmarok – Katastrálny odbor dňa 20. 07. 2016 pod číslom 
G1-485/16. 

 
 v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 

31, 042 91 Košice, IČO: 36599361, za odplatu 105 €. 
  
 Hodnota práv a závad stanovená Znaleckým posudkom č. 348/2017 zo dňa 01. 08. 2017, 

vyhotovenom Ing. Maťufkom, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty 
nehnuteľností predstavuje 105 € (slovom: stopäť eur). 

  
2. zmluvnú pokutu pre oprávneného z vecného bremena vo výške 10 % z 
vyčíslených nákladov budúcim povinným na uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu, 
min. 500,00 €, a to v prípade, že oprávnený po vykonaní zásahu do dotknutej nehnuteľnosti 
a cestného majetku, ktorý sa nachádza na tejto nehnuteľnosti, tento nehnuteľný majetok 
neuvedie na vlastné náklady do pôvodného stavu bez zbytočného odkladu v súlade s platnou 
legislatívou. Oprávnený z vecného bremena je povinný splniť si svoju povinnosť, ktorej 
splnenie bolo zabezpečené touto zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.   

 
V Prešove dňa 24.09.2018 
 
Za správnosť: 
 
 
 
  v.r.        v.r. 
______________________                                             _____________________________________            
    Ing. Vladimír Grešš                                                                     MUDr. Patrik Miha ľ                     
       sekretár komisie                                                     predseda Komisie správy majetku pri ZPSK 
 
 
Zapísal:                                                                           Za overovateľa: 
 
 
 
 
        v.r.        v.r. 
__________________________                                          _________________________________ 
      Ing. Erika Gerdová          Mgr. Kamil Sepeši 
  oddelenie správy majetku                                                                   člen komisie   


