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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 
 

         
 

Uznesenie č. 29/2020 
zo 29. riadneho zasadnutia komisie zo dňa 21. 09. 2020 

 
I.        Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

Zastupiteľstvu PSK odporúča: 
       ___________________________________________________________________________ 
 
A. k o n š t a t o v a ť,  ž e  
 
A.1 prevádzaný majetok uvedený v bode B.1.1; B.2.1; B.3.1; B.4.1; tohto uznesenia je prebytočný 
 
A.2 prenajímaný majetok uvedený v bode B. 7 tohto uznesenia je dočasne prebytočný 
 
B. s c h v á l i ť  
 
B.1       
B.1.1 prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja, v správe Spojenej školy, 

Štefánikova 64, Bardejov, zapísaného na LV č. 10575, k. ú Bardejov, okres Bardejov a to 
 
 pozemky: 
 - parcela registra C KN parcelné číslo 1618/53, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 506 m² 
 - parcela registra C KN parcelné číslo 1618/92, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 557 m² 

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
 
ťarchy: 
- bez zápisu 
 

 spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého 
návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude komisiou 
vyhodnotený ako najvhodnejší.  
 

  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 uzatvorenie kúpnej zmluvy na 
prebytočný nehnuteľný majetok PSK. 
 
1. Predmet  zmluvy: 

− nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.1.1 tohto uznesenia 
 

2.  Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 54/2020 zo 
dňa 02. 07. 2020, vyhotoveným znalcom Ing. Miroslavom Lissý, Rokytov, okres  
Bardejov, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
majetku v znení neskorších predpisov, predstavuje 10 406,77 €. 
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3.  Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá: 
 

a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške                 
stanovenej znaleckým posudkom t.j. 10 406,77 €.  

 
b) doplatok kúpnej ceny jednorazovo vystavením faktúry zo strany vyhlasovateľa, 

 
c) lehota splatnosti: do 30 dní od dňa vystavenia faktúry vyhlasovateľom, 

    
d) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v lehote podľa písm. c) vrátane úhrady 

ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, (nákladov za vypracovanie 
znaleckého posudku, geometrického plánu, správneho poplatku za podanie návrhu na 
vklad do katastra nehnuteľností). 

 
e) súhlas s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po 

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

podľa písm. b) alebo c), alebo ostatných nákladov podľa písm. d)  
 
  

4.  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
 

a)  Návrh je potrebné doručiť do podateľne Úradu PSK v sídle Prešovského 
samosprávneho kraja v lehote do __ . __ . 20__  do  13:00  hod. v zalepenej obálke 
s výrazným označením:  

  
 „Obchodná verejná súťaž – Pozemky, k. ú. Bardejov – neotvárať!“  
    „identifikácia navrhovateľa, obchodné meno, sídlo, IČO,  pri fyzickej osobe – 

meno, priezvisko, adresa“  
 
 
na adresu: Prešovský samosprávny kraj 

  Odbor majetku a investícií  
   Námestie mieru 2 
   080 01 Prešov 

 
Rozhodujúci je dátum a čas vyznačený na prezentačnej pečiatke podateľne úradu 
Prešovského samosprávneho kraja.  

 
b)   Návrh musí obsahovať: 

–  návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme podpísaný oprávnenou osobou 
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 navrhovateľa s písomným vyhlásením navrhovateľa, že 
uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto:   
 kupujúci  – fyzická osoba   

titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého 
pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu, v prípade manželov 
identifikačné údaje obidvoch, alebo                                          

 kupujúci  – fyzická osoba podnikateľ zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)   
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, alebo                                        

 kupujúci – právnická osoba (PO)  
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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, 
– zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou,  
– doklad navrhovateľa, ktorý podá návrh do obchodnej verejnej súťaže  o  zložení 

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

– údaje o oprávnenej kontaktnej osobe, telefón, mobil, e-mail 
 

c) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým      
navrhovateľom v lehote do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.  

 
d)  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. 

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

ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. Navrhovatelia nemajú 
nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.  

 
f)  Vyhlasovateľ si v zmysle § 287  ods. 2  Obchodného zákonníka vyhradzuje právo 
 odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu. 
 
g) Navrhovateľ predložením návrhu v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením 
 a sprístupnením jeho osobných údajov na účel prevodu vlastníctva. 
 

 
5.  Obhliadka majetku:  
 

a) Obhliadka majetku na mieste samom bude  záujemcom umožnená v čase pred podaním 
návrhu po telefonickom dohovore – RNDr. Eva Kurnátová, PhD., riaditeľka Spojenej 
školy Bardejov, tel.: 054 4880 151, email: spojenabj@mail.t-com.sk 
        

 b) Pri obhliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  
 
B.2     
B.2.1 prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja, v správe Podtatranské 

osvetové stredisko v Poprade, Sobotské námestie 1729/4, Poprad, zapísaného na LV č. 293,        
k. ú Spišská Sobota, obec Poprad, okres Poprad a to: 

 
 pozemky registra C KN: 

- parcelné číslo 153/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1127 m2 
 -     parcelné číslo 153/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m²  
 
 stavby: 

- druh stavby - dom, súpisné číslo 1729, nehnuteľná kultúrna pamiatka, na pozemku registra 
C KN parcelné číslo 153/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere  

- druh stavby -garáž, súpisné číslo 4883, na pozemku registra C KN parcelné číslo 153/2, 
zastavané plochy a nádvoria  
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s príslušenstvom: vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, elektro prípojka, plynová 
prípojka a kamenný plot 
 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 
ťarchy: 
- bez zápisu 

 
 spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého 

návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude komisiou 
vyhodnotený ako najvhodnejší.  

  
 

  B.2.2 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 uzatvorenie kúpnej zmluvy na 
prebytočný nehnuteľný majetok PSK. 
 
1. Predmet  zmluvy: 

− nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.2.1 tohto uznesenia 
 

2. Účastník zmluvného vzťahu - kupujúci:  
 
  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  

  navrhovateľ , 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 100.000,00 € 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. t. j.  povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora  musí byť splnená najneskôr ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy. 
 
 

4. Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 351/2020 zo 
dňa 08. 09. 2020, vyhotoveným znalcom Ing. Jozef Záhradník,  Poprad, v zmysle 
vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení 
neskorších predpisov, predstavuje 284. 390,81 €, z toho stavby 171. 646,10 € a pozemky 
112 744,71 €, pri jednotkovej cene pozemkov 97,11 €/ m². 
 

 
5.  Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá: 
 

a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške 
znaleckého posudku t.j. 284.390,81 €.  
 

b) doplatok kúpnej ceny jednorazovo vystavením faktúry zo strany vyhlasovateľa, 
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c) lehota splatnosti: do 30 dní od dňa vystavenia faktúry vyhlasovateľom, 
    

d) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v lehote podľa písm. c) vrátane úhrady 
ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, (nákladov za vypracovanie 
znaleckého posudku, geometrického plánu, správneho poplatku za podanie návrhu na 
vklad do katastra nehnuteľností). 

 
e) súhlas s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po 

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

podľa písm. b) alebo c), alebo ostatných nákladov podľa písm. d)  
 
  

6.  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
 

a)  Návrh je potrebné doručiť do podateľne Úradu PSK v sídle Prešovského 
samosprávneho kraja v lehote do __ . __ . 20__  do  13:00  hod. v zalepenej obálke 
s výrazným označením:  

  
 „Obchodná verejná súťaž – Podtatranské osvetové stredisko Poprad, budovy 

a pozemky v k. ú. Spišská Sobota – neotvárať!“  
  
    „identifikácia navrhovateľa, obchodné meno, sídlo, IČO,  pri fyzickej osobe – 

meno, priezvisko, adresa“  
 
 
na adresu: Prešovský samosprávny kraj 

  Odbor majetku a investícií  
   Námestie mieru 2 
   080 01 Prešov 

 
Rozhodujúci je dátum a čas vyznačený na prezentačnej pečiatke podateľne úradu 
Prešovského samosprávneho kraja.  

 
b)   Návrh musí obsahovať: 

–  návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme podpísaný oprávnenou osobou 
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 navrhovateľa s písomným vyhlásením navrhovateľa, že 
uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto:   
 kupujúci  – fyzická osoba   

titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého 
pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu, v prípade manželov 
identifikačné údaje obidvoch, alebo                                          

 kupujúci  – fyzická osoba podnikateľ zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)   
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, 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, 
– zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou,  
– doklad navrhovateľa, ktorý podá návrh do obchodnej verejnej súťaže  o  zložení 

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

– údaje o oprávnenej kontaktnej osobe, telefón, mobil, e-mail 
 

c) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým      
navrhovateľom v lehote do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.  

 
d)  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. 

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

ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. Navrhovatelia nemajú 
nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.  

 
f)  Vyhlasovateľ si v zmysle § 287  ods. 2  Obchodného zákonníka vyhradzuje právo 
 odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu. 
 
g) Navrhovateľ predložením návrhu v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením 
 a sprístupnením jeho osobných údajov na účel prevodu vlastníctva. 
 

 
7.  Obhliadka majetku:  
 

b) Obhliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním 
návrhu po telefonickom dohovore s PaedDr. Peter Šuca, riaditeľ Podtatranského 
osvetového strediska Poprad (tel.: +52 77 22 466 kl.15; e-mail: 
riaditelpos@stonline.sk).     
        

 b) Pri obhliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  
 
B.3      r u š í 
 

uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 578/2017 zo dňa 22.08.2017  k návrhu na zmenu uznesenie 
Zastupiteľstva PSK č. 297/2019 zo dňa 26.08.2019,  uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 
421/2020 zo dňa 10.02.2020    

 
B.3.1 prevod nehnuteľného majetku zo správy Spojenej školy, Bijacovce 1, 053 06 Bijacovce, 

IČO: 50 481 495  
 

byt č. 2, vchod 1, prvé poschodie: 
k. ú. Bijacovce, zapísaný na LV č. 409, súpisné číslo 193, druh stavby – bytový dom na 
pozemku registra CKN, parcelné číslo 277, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1199 m2  

 
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 
k pozemku – 495/4558 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
 
ťarchy: 
- bez zápisu 
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 spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého 
návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude komisiou 
vyhodnotený ako najvhodnejší.  
 

  B.3.2  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 uzatvorenie kúpnej zmluvy na 
prebytočný nehnuteľný majetok PSK. 
 
1. Predmet  zmluvy: 

− nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode C.3.1  tohto uznesenia 
 

 2.  Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 82/2017 zo   
      dňa 25. 03. 2017, vyhotoveným znalcom Ing. Petrom Turekom, v zmysle vyhlášky MS   

 SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších   
predpisov, predstavuje 14.300,00 €. 

 

 
3.  Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá: 
 

f) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške                 
stanovenej znaleckým posudkom, t. j. 14.300,00 €.  

 
g) doplatok kúpnej ceny jednorazovo vystavením faktúry zo strany vyhlasovateľa, 

 
h) lehota splatnosti: do 30 dní od dňa vystavenia faktúry vyhlasovateľom, 

    
i) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v lehote podľa písm. c) vrátane úhrady 

ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, (nákladov za vypracovanie 
znaleckého posudku, geometrického plánu, správneho poplatku za podanie návrhu na 
vklad do katastra nehnuteľností). 

 
j) súhlas s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po 

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

podľa písm. b) alebo c),  alebo ostatných nákladov podľa písm. d).  
 
  

4.  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
 

a)  Návrh je potrebné doručiť do podateľne Úradu PSK v sídle Prešovského 
samosprávneho kraja v lehote do __ . __ . 20__  do  13:00  hod. v zalepenej obálke 
s výrazným označením:  

  
  „Obchodná verejná súťaž – Byt č. 2, k. ú. Bijacovce – neotvárať!“  
 
    „identifikácia navrhovateľa, obchodné meno, sídlo, IČO,  pri fyzickej osobe – 

meno, priezvisko, adresa“  
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na adresu: Prešovský samosprávny kraj 
  Odbor majetku a investícií  
   Námestie mieru 2 
   080 01 Prešov 

 
Rozhodujúci je dátum a čas vyznačený na prezentačnej pečiatke podateľne úradu 
Prešovského samosprávneho kraja.  

 
b)   Návrh musí obsahovať: 

–  návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme podpísaný oprávnenou osobou 
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 navrhovateľa s písomným vyhlásením navrhovateľa, že 
uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto:   
 kupujúci  – fyzická osoba   

titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého 
pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu, v prípade manželov 
identifikačné údaje obidvoch, alebo                                          

 kupujúci  – fyzická osoba podnikateľ zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)   
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, 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, 
– zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou,  
– doklad navrhovateľa, ktorý podá návrh do obchodnej verejnej súťaže  o  zložení 

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

– údaje o oprávnenej kontaktnej osobe, telefón, mobil, e-mail 
 

d) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým      
navrhovateľom v lehote do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.  

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

ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. Navrhovatelia nemajú 
nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.  

 
f) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287  ods. 2  Obchodného zákonníka vyhradzuje právo 

odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu. 
 
g) Navrhovateľ predložením návrhu v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením  
    a sprístupnením jeho osobných údajov na účel prevodu vlastníctva. 
 

5.  Obhliadka majetku:  
 

a)  Obhliadka majetku na mieste samom bude  záujemcom umožnená v čase pred podaním  
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     návrhu po telefonickom dohovore s Ing. Pavol Sedlák, riaditeľom Spojenej školy, 
Bijacovce 1 (tel.:  053/4182041 kl.27 , 0915776611). 
        

 b) Pri obhliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  
 
B.4 
B.4.1 prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja, v správe Strednej 

odbornej školy, Hlavná 6, Stropkov, zapísaného na LV č. 57, k. ú. Stropkov, a to 
 
 pozemku: 
 - parcela registra C KN parcelné číslo 682/1, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 656 m² 
 
 stavby: 

- Škola, súpisné číslo 16 na pozemku registra C KN parcelné číslo 682/1, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 656 m2 

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu 
 

 spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého 
návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude komisiou 
vyhodnotený ako najvhodnejší.  
 

  B.4.2 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 uzatvorenie kúpnej zmluvy na 
prebytočný nehnuteľný majetok PSK. 
 
1. Predmet  zmluvy: 

− nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.4.1 tohto uznesenia 
 

2. Účastník zmluvného vzťahu - kupujúci:  
 
  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  

  navrhovateľ , 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 100.000,00 € 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.  

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

sektora  musí byť splnená najneskôr ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy.  
 
5. Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 11/2020 zo 

dňa 10.02. 2020, vyhotoveným znalcom Ing. Michalom Malinom, Stropkov, v zmysle 
vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení 
neskorších predpisov, predstavuje 176.397,96 €. 
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5.  Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá: 
 

k) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške                 
stanovenej znaleckým posudkom, v sume 176.397,96 € 

 
l) doplatok kúpnej ceny jednorazovo vystavením faktúry zo strany vyhlasovateľa, 

 
m) lehota splatnosti: do 30 dní od dňa vystavenia faktúry vyhlasovateľom, 

    
n) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v lehote podľa písm. c) vrátane úhrady 

ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, (nákladov za vypracovanie 
znaleckého posudku, geometrického plánu, správneho poplatku za podanie návrhu na 
vklad do katastra nehnuteľností). 

 
o) súhlas s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po 

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

podľa písm. b) alebo c) alebo ostatných nákladov podľa písm. d)  
 
  

6.  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
 

a)  Návrh je potrebné doručiť do podateľne Úradu PSK v sídle Prešovského 
samosprávneho kraja v lehote do __ . __ . 20__  do  13:00  hod. v zalepenej obálke 
s výrazným označením:  

  
 „Obchodná verejná súťaž – SOŠ Stropkov, k. ú. Stropkov – neotvárať!“  
    „identifikácia navrhovateľa, obchodné meno, sídlo, IČO,  pri fyzickej osobe – 

meno, priezvisko, adresa“  
 
 
na adresu: Prešovský samosprávny kraj 

  Odbor majetku a investícií  
   Námestie mieru 2 
   080 01 Prešov 

 
Rozhodujúci je dátum a čas vyznačený na prezentačnej pečiatke podateľne úradu 
Prešovského samosprávneho kraja.  

 
b)   Návrh musí obsahovať: 

–  návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme podpísaný oprávnenou osobou 
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 navrhovateľa s písomným vyhlásením navrhovateľa, že 
uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto:   
 kupujúci  – fyzická osoba   

titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého 
pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu, v prípade manželov 
identifikačné údaje obidvoch, alebo                                          

 kupujúci  – fyzická osoba podnikateľ zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)   
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, alebo                                        

 kupujúci – právnická osoba (PO)  
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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, 
– zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou,  
– doklad navrhovateľa, ktorý podá návrh do obchodnej verejnej súťaže  o  zložení 

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

– údaje o oprávnenej kontaktnej osobe, telefón, mobil, e-mail 
 

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

 
d)  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. 

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

ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. Navrhovatelia nemajú 
nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.  

 
f)  Vyhlasovateľ si v zmysle § 287  ods. 2  Obchodného zákonníka vyhradzuje právo 
 odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu. 
 
g) Navrhovateľ predložením návrhu v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením 
 a sprístupnením jeho osobných údajov na účel prevodu vlastníctva. 
 

7.  Obhliadka majetku:  
 

c) Obhliadka majetku na mieste samom bude  záujemcom umožnená v čase pred podaním 
návrhu po telefonickom dohovore – Ing. Daniel Soóš., riaditeľ Strednej odbornej školy 
Stropkov, tel.: 054/7181500, email: soshlavnasp @sosstropkov.edu.sk 
 

 b) Pri obhliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  
 
B.5 prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho - Obec Vyšný Kazimír, 

Vyšný Kazimír 57, 094 09 Vyšný Kazimír, IČO: 00 332 801, zapísaným v  k.ú. Vyšný Kazimír, a 
to: 

 
novovytvorená parcela registra C KN parcelné číslo 274/13, ostatná plocha o výmere 476 m2 

 

odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN, parcelné číslo 274/3, trvalý trávnatý porast 
o výmere 8200 m2, vedenej na LV č. 111, k.ú. Vyšný Kazimír, geometrickým plánom 15/2020 zo 
dňa 17.07.2020, vyhotoveným Ing. Jurajom Jechom -  GEOPROJEKT, Konštantínova 6, 080 01 
Prešov, úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom dňa    
22.09.2020 pod číslom G1-525/2020 
 

  spoluvlastnícky podiel 1/1 
  ťarchy: bez zápisu 
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do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475, za celkovú kúpnu cenu 1,00 € 

 
B.6 1. bezodplatný prevod pozemku z výlučného vlastníctva - SR – Slovenský pozemkový fond 

Bratislava, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345, v zmysle § 34 ods. 9 a ods. 13 
zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za účelom vybudovania verejnoprospešnej 
stavby – „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará 
Ľubovňa – Elokované pracovisko, Lomnička 150“, v k.ú. Lomnička, zapísanom na LV č. 999, 
a to: 

pozemku: 
registra C KN parc. č. 432, ostatná plocha o výmere 8128 m2 

 
do výlučného vlastníctva – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 
37 870 475 

2. zriadenie bezodplatného vecného bremena in rem na nehnuteľnom majetku vo výlučnom 
vlastníctve povinného z vecného bremena (Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, 
817 15 Bratislava, IČO: 17335345 -správca k nehnuteľnostiam) v k.ú. Lomnička, zapísanom na 
LV č. 999, na pozemkoch: 

 
parcely registra E KN parc. č. 6296/1, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 7019 m2, 
parcely registra E KN parc. č. 1832/2, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 549 m2, 
ťarchy: Bez zápisu 

 
spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť právo prechodu a prejazdu 
v prospech oprávneného z vecného bremena vlastníka parcely registra C KN parc. č. 432, ostatná 
plocha o výmere 8128 m2 (nadobúdateľa – Prešovský samosprávny kra 

 
B.7 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 prenájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja 
v správe správcu Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86,  080 01 Prešov, 377 812 78, a to: 

 
 nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 933, k.ú.: Zlatá Baňa, obec: Zlatá Baňa, Okres Prešov 
a to: 

 
 

- časť nebytových priestorov nachádzajúcich sa na 1. nadzemnom podlaží v budove 
so súpisným číslom 145, na pozemku registra C KN  č. 795 – prenajímaná plocha o výmere 
176,63 m2 (garáž č.6) 
 

do nájmu nájomcu – Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Hlavná 1, 081 35 Prešov, 
IČO: 00179205 za nižšie uvedených podmienok:  

 
Výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:  1,- €/rok (aj za začatý rok) 

 
Účel nájmu: uskladnenie strojov a náradia potrebného pre údržbu areálu a budov a na pracovnú 

dielňu 
Doba nájmu:  doba určitá 30 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.  

 
Ďalšie podmienky, ktoré musia byť zo strany nájomcu dodržané: 
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- Nájomca zabezpečí na vlastné náklady sprevádzkovanie prenajatých priestorov tak, aby ich 
mohol využívať na požadovaný účel, bude uhrádzať všetky náklady a plniť všetky povinnosti v 
súvislosti s predmetom a účelom nájmu.  

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Prenajaté priestory sa budú využívať na verejnoprospešné účely a to na skvalitnenie služieb, ktoré 
zabezpečujú organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckeho arcibiskupstva pôsobiace 
v oblasti pastoračnej, formačnej, kultúrnej a sociálnej.  

 
B.8 v  súlade s §16 písm. u) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení,  

schváliť  fyzickú likvidáciu nehnuteľného majetku samosprávneho kraja :  

 
 

        Budova garáží a kotolne , vedená na LV 605, k. ú. Matejovce, na parcele č. 816/1,  

 
Názov umiestnenia 
 

Inventárne 
číslo 

Názov majetku Dátum 
zaradenia 

Vstupná 
cena 

Účtovná 
ZC 

SOŠ elektrotechnická, 
Hlavná 1400/1,059 51 

Poprad-Matejovce 

 
1801 4060 

 

 
Garáže  

 

 
1993 

 
3 559,02 € 

 
980,80 € 

SOŠ elektrotechnická, 
Hlavná 1400/1,059 51 

Poprad-Matejovce 

 
3292114087 
 

 
Kotolňa  

 

 
1994 

 
78 971,29 € 

 
0,00 € 

 
       Spôsob naloženia: fyzická likvidácia 
 

Popis stavu nehnuteľného majetku : 

Na základe žiadosti správcu zo dňa 24.01.2020 uvedený nehnuteľný majetok PSK sa  pre organizáciu 
stane neupotrebiteľným nehnuteľným majetkom nakoľko sa nachádza na ploche budúcej prístavby 
odborných učební, ktorá je plánovaná v rámci iniciatívy CuRI: „ Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry 
v SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, Poprad-Matejovce“. Stavba garáži a kotolne sa nachádza 
v mieste  novonavrhovaného stavebného objektu „ SO 01 Prístavba odborných učební“. 
V predprojektovej architektonickej štúdii a následne v riešení realizačnej projektovej dokumentácie je 
tento objekt riešený  ako časť: „ Stavebný objekt SO 12- Odstránenie stavby“ a v rámci iniciatívy 
CuRI je navrhovaná aj jeho asanácia v celom rozsahu.  
 
B.9.  Zmenu Stanov spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s., IČO: 46 758 054, Nemocničná 7, 

06601 Humenné podľa predloženého návrhu.    
 
II.      Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja:  

 ______________________________________________________________________ 
 
   o d p o r ú č a 
 
A.1  predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. 9 a §17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  
 

1.  zriadenie odplatného vecného bremena na cudzom majetku vo vlastníctve Slovenskej 
Republiky, v správe povinného z vecného bremena – LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, 
Námestie SNP 8, Banská Bystrica, PSČ 975 66, IČO: 36038351, zapísanom na LV č. 5913, v k. ú. 
Stará Ľubovňa, obec Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa, a to: 
- pozemku registra C KN, parcelné číslo 4217/2, ostatná plocha o výmere 9726 m2, 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 
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na umiestnenie šachty na zvod dažďovej vody, pre stavbu: „Rekonštrukcia hradu Ľubovňa – 
obnova objektu paláca Ľubomírskych,“ spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného 
bremena: 
 

a) strpieť na predmetnom pozemku vo vyznačenom rozsahu v GP umiestnenie šachty na zvod 
dažďovej vody, 
 
b) umožniť v nevyhnutnej miere vstup oprávnenému na pozemky autobilmi, mechanizmami 
a pešo za účelom výkonu prác spojených s údržbou, prevádzkou, odstraňovaním porúch, 
vykonávaním opráv a rekonštrukcií šachty na zvod dažďovej vody, 
 
c) bez súhlasu oprávneného z vecného bremena a prevádzkovateľa šachty na zvod dažďovej 
vody nebudovať nad šachtou na zvod dažďovej vody stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia, 
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé porasty, neumiestňovať skládky, 
nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú sprístup k potrubiu, alebo ktoré by mohli ohroziť jeho 
technický stav, oplotenie a povrchové úpravy realizovať ľahko rozberateľným spôsobom. 

 
v rozsahu 25 m2 v zmysle geometrického plánu číslo 65/2020 zo dňa 29.05.2020, vyhotovenom  
Miroslav Ščurka – geodet, Chmeľnica č. 249, 064 01  Stará Ľubovňa, IČO:10768394 úradne 
overenom Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálny odbor dňa 10. 06. 2020 pod č. G1-
304/2020 
 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Prešovský samosprávny kraj, 
Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475 

 
      Všeobecná hodnota odplaty za zriadenie vecného bremena je stanovená Znaleckým posudkom č.              

119/2020 zo dňa 23.6.2020, vyhotoveným Ing. Ján Štupák, Mierová 18, 064 01 Stará Ľubovňa, 
znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení 
všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov a predstavuje 220,00 € celkom (slovom: 
dvestodvadsať Eur). 

 
 
A.2   predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. 9 , 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť 
 

zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku povinného z vecného bremena – 
Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru č. 2, Prešov, 

 
- v správe Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01  Humenné zapísanom na LV 8358, v k. 

ú. Humenné, obec Humenné, okres Humenné a to: 
 

pozemku registra C KN  parc. č 3359, ostatná plocha 4971 m2, 
 

- v správe  Správy a údržby ciest PSK zapísanom na LV 9572, v k. ú. Humenné, obec 
Humenné, okres Humenné a to: 

 
pozemku registra C KN  parc. č 4945/1, zastavaná plocha a nádvorie 13448 m2, 

 

ťarchy: bez zápisu, 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 

 
 spočívajúceho v povinnosti povinného z vecného bremena : 
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a) strpieť uloženie podzemného kanalizačného potrubia vrátane jeho ochranného pásma, jeho  
užívanie a prevádzkovanie na predmetných nehnuteľnostiach, 
 

b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na pozemky 
dotknuté vecným bremenom pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách podzemného 
kanalizačného potrubia 

 
c)  zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv 

vyplývajúcich z vecného bremena. 
 

v rozsahu 542 m2 diel č. 13 a v rozsahu 93 m2  diel č. 10  v zmysle geometrického plánu číslo 
43891543-11/2019  zo dňa 07.05.2019, vyhotovenom ALBAGEO s. r. o., Na Stebníčku 619/43 , 
Zborov 086 33 , IČO: 43891543, úradne overenom Okresným úradom Humenné, katastrálny 
odbor dňa 22. 05. 2019 pod č. G1-147/19  

 
v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 
Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460, pre stavbu „Humenné, ul. Mierová, 
Gaštanová, rekonštrukcia kanalizácie“. 

 
 

Všeobecná hodnota odplaty za zriadenie vecného bremena je stanovená Znaleckým posudkom č. 
54/2019 zo dňa 29.7.2019, vyhotoveným Ing. František Hežel., 044 45  Herľany č. 53,  znalec 
v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov a 
predstavuje 1833,00 € celkom (slovom: tisícosemstotridsaťtri Eur). 

 
 
A.3   predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania  

s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť 
 

1. zriadenie budúceho vecného bremena (in rem) na nehnuteľnom majetku vo výlučnom 
vlastníctve  povinného z budúceho vecného bremena Prešovský samosprávny kraj, Námestie 
mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV 517, v 
k.ú. Chminianska Nová Ves, obec Chminianska Nová Ves, okres Prešov, a to: 

 
- pozemku registra C KN, parcelné číslo 184/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 509 m2, 

 
ťarchy: bez tiarch 

 
v prospech vlastníka inžinierskej siete -  oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská 
distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361, 

 

za podmienky, že v prípade realizácie výstavby, rekonštrukcie, modernizácie, opravy alebo pri 
iných úpravách pozemnej komunikácie dotknutých stavbou a vyvolaných povinným z vecného 
bremena, pri ktorých dôjde k úpravám inžinierskej siete, zabezpečí oprávnený z vecného bremena 
realizáciu vyvolaných úprav dotknutého úseku stavby sám alebo bude znášať ich náklady.  

 
na umiestnenie inžinierskej siete – NN a VN elektrického vedenia, vrátane ochranného pásma pre 
stavbu: „Chminianska Nová Ves – úprava VN a TS1 NS“, spočívajúce v povinnosti povinného 
z vecného bremena (PSK): 

 
a)strpieť umiestnenie elektrického vedenia vrátane jeho ochranného pásma, jeho užívanie 
a prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, 
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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 elektrického vedenia, 

 
c)zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena a jeho právnych 
nástupcov vo výkone jeho práv vyplývajúcich z vecného bremena. 

 
Rozsah vecného bremena bude určený plochou v m2, určenou geometrickým plánom 
vyhotoveným po ukončení stavby. Odplata za zriadenie vecného bremena vychádza z 
Memoranda o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi PSK a Východoslovenskou 
distribučnou, a.s., ktoré bolo uzatvorené 01. augusta 2019  a je stanovené 1,- €.  

 
2. zmluvnú pokutu pre oprávneného z vecného bremena vo výške 10 % z vyčíslených nákladov 
povinným na uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu, min. 500,00 €, a to v prípade, že 
oprávnený z vecného bremena 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   predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania  

s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť 
 

1. zriadenie vecných bremien (in rem) 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, zapísanom na LV 2775, v k.ú. Kamenica nad 
Cirochou, obec Kamenica nad Cirochou, okres Humenné, a to: 

 
- pozemku registra E KN, parcelné číslo 3034, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9907 m2, 

 
ťarchy: bez tiarch 

 
v prospech vlastníka inžinierskych sietí -  oprávneného z vecného bremena – SV Reality, s.r.o., 
Ptičie 187, 067 41 Ptičie, IČO: 46 939 261, 

 

za podmienky, že v prípade realizácie výstavby, rekonštrukcie, modernizácie, opravy alebo pri 
iných úpravách pozemnej komunikácie dotknutých stavbou a vyvolaných povinným z vecného 
bremena, pri ktorých dôjde k úpravám inžinierskej siete, zabezpečí oprávnený z vecného bremena 
realizáciu vyvolaných úprav dotknutého úseku stavby sám alebo bude znášať ich náklady.  

 
I/ na umiestnenie inžinierskej siete – vodovodnej prípojky, vrátane ochranného pásma pre stavbu: 
„IBV Kamenica nad Cirochou – súbor stavieb Komunikácie a siete TI“, stavebný objekt: 
„0102 Zásobovanie pitnou vodu DN 100“ spočívajúce v povinnosti povinného z vecného 
bremena (PSK): 

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

 
II/ na umiestnenie inžinierskej siete – kanalizačnej prípojky, vrátane ochranného pásma pre stavbu: 
„IBV Kamenica nad Cirochou – súbor stavieb Komunikácie a siete TI“, stavebný objekt: 
„0103 Splašková kanalizácia DN 300“ spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena 
(PSK): 

 
a) strpieť umiestnenie kanalizačnej prípojky vrátane jej ochranného pásma, užívania 
a prevádzkovania na predmetnej nehnuteľnosti, 
 
b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním 
poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetnej nehnuteľnosti v súvislosti 
s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely 
opráv, údržby, kontroly kanalizačnej prípojky, 

 
c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena a jeho právnych 
nástupcov vo výkone jeho práv vyplývajúcich z vecného bremena. 
 
III/ na umiestnenie inžinierskej siete – elektrickej prípojky, vrátane ochranného pásma pre stavbu: 
„IBV Kamenica nad Cirochou – súbor stavieb Komunikácie a siete TI“, stavebný objekt: 
„0105 Káblové rozvody NN“ spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 

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

 
IV/ na umiestnenie inžinierskej siete – prípojky verejného osvetlenia, vrátane ochranného pásma 
pre stavbu: „IBV Kamenica nad Cirochou – súbor stavieb Komunikácie a siete TI“, stavebný 
objekt: „0107 Verejné osvetlenie“ spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 

 
a) strpieť umiestnenie prípojky verejného osvetlenia vrátane jej ochranného pásma, užívania 
a prevádzkovania na predmetnej nehnuteľnosti, 
 
b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním 
poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetnej nehnuteľnosti v súvislosti 
s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely 
opráv, údržby, kontroly prípojky verejného osvetlenia, 
 
c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena a jeho právnych nástupcov 
vo výkone jeho práv vyplývajúcich z vecného bremena. 

 
V/ na umiestnenie inžinierskej siete – strednotlakovej plynovej prípojky, vrátane ochranného 
pásma pre stavbu: „IBV Kamenica nad Cirochou – súbor stavieb Komunikácie a siete TI“, 
stavebný objekt: „0108 STL plynovod“ spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena 
(PSK): 
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a)  strpieť umiestnenie strednotlakovej plynovej prípojky vrátane jej ochranného pásma, užívania 
a prevádzkovania na predmetnej nehnuteľnosti, 
 
b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním 
poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetnej nehnuteľnosti v súvislosti 
s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely 
opráv, údržby, kontroly strednotlakovej plynovej prípojky, 
 
c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena a jeho právnych nástupcov 
vo výkone jeho práv vyplývajúcich z vecného bremena. 

 
Rozsah vecných bremien vrátane ochranného pásma je určený plochou v písomnej prílohe 
geometrického plánu č. 32389833-80/2019 zo dňa 05.10.2019 vyhotoveným Ing. Mihalík Miroslav 
- GEOMM, Štefánikova 22, 066 01 Humenné, IČO: 32389833, úradne overeným dňa 23.01.2020 
pod číslom G1-8/2020 a predstavuje 486 m² . 

  

Všeobecná hodnota odplaty za zriadenie vecných bremien je stanovená Znaleckým posudkom č. 
38/2020 zo dňa 26.03.2020 a doplnením č. 2 znaleckého posudku 38/2020, číslo úkonu 91/2020 zo 
dňa 21.07.2020, vyhotoveným Ing. Ján Sitko, Udavské 86, 067 31 Udavské, znalcom v odbore 
stavebníctvo, pozemné stavby, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov a predstavuje 
2290,-€ celkom (slovom: dvetisícdvestodeväťdesiat eur). 

 
2. zmluvnú pokutu pre oprávneného z vecného bremena vo výške 10 % z vyčíslených nákladov 
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 je povinný splniť si svoju 
povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené touto zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.   

 
 

A.5 predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania  
s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť 

 
1. zriadenie budúceho vecného bremena (in rem) na nehnuteľnom majetku vo výlučnom vlastníctve  
povinného z budúceho vecného bremena Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, 
IČO: 37870475, v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV 2351, v k.ú. Spišská 
Teplica, obec Spišská Teplica, okres Poprad, a to: 

 
- pozemok registra C KN, parcelné číslo 2230, ostatná plocha o výmere 1538 m2, 
- pozemok registra C KN, parcelné číslo 2231, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7697 m2, 
- pozemok registra C KN, parcelné číslo 2233, ostatná plocha o výmere 442 m2, 
- pozemok registra C KN, parcelné číslo 2706, ostatná plocha o výmere 3198 m2, 
- pozemok registra C KN, parcelné číslo 2822, ostatná plocha o výmere 65 m2, 
- pozemok registra C KN, parcelné číslo 2823, ostatná plocha o výmere 654 m2, 
- pozemok registra C KN, parcelné číslo 2827, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 712 m2, 
 

 
ťarchy: bez tiarch 
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v prospech vlastníka stavieb cyklochodníka a verejného osvetlenia - oprávneného z vecného 
bremena – tohto času Obec Spišská Teplica, Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica, IČO: 
0032653400, 

za podmienky, že v prípade realizácie výstavby, rekonštrukcie, modernizácie, opravy alebo pri 
iných úpravách pozemnej komunikácie dotknutých stavbou a vyvolaných povinným z vecného 
bremena, pri ktorých dôjde k úpravám inžinierskej siete, zabezpečí oprávnený z vecného bremena 
realizáciu vyvolaných úprav dotknutého úseku stavby sám alebo bude znášať ich náklady.  

 
Na umiestnenie siete verejného osvetlenia, vrátane ochranného pásma pre stavbu: „Cyklistický 
chodník Spišská Teplica - Poprad“, stavebný objekt: „SO 03 – Osvetlenie chodníka“ 
spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 

 
a) strpieť umiestnenie siete verejného osvetlenia vrátane jej ochranného pásma, užívania 
a prevádzkovania na predmetnej nehnuteľnosti, 
 
b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním 
poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetnej nehnuteľnosti v súvislosti 
s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely 
opráv, údržby, kontroly siete verejného osvetlenia, 
 
c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena a jeho právnych nástupcov 
vo výkone jeho práv vyplývajúcich z vecného bremena. 

 
Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom plochou v m2, vyhotoveným po 
ukončení stavby. Všeobecná hodnota za zriadenie vecného bremena je stanovená na 1€ celkom. 

 
 

2. zmluvnú pokutu pre oprávneného z vecného bremena vo výške 10 % z vyčíslených nákladov 
povinným na uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu, min. 500,00 €, a to v prípade, že 
oprávnený z vecného bremena 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.6 predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. 9 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania  
s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť 

 
zriadenie bezodplatných budúcich vecných bremien v súvislosti so stavbou „Zlepšenie vzdelávacej 
infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce“ 

 
 1. na nehnuteľnom majetku vo výlučnom vlastníctve budúceho povinného z vecného bremena – 

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, v správe Stredná odborná 
škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad - Matejovce, PSC 059 51, SR, IČO: 893102, 
zapísanom na LV č. 605, v k. ú. Matejovce, obec Poprad, okres Poprad, a to: 

 
- pozemku registra C KN, parcelné číslo 816/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9118 m2, 

 
ťarchy:  

Zriaďuje sa vecné bremeno v prospech Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 

Bratislava, ICO: 35 919 001 na pozemok parc.KNC 816/1 spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí, v 

práve prístupu k nim ako aj manipulácie s nimi v rozsahu vyznačenom v GP 91/2004 podľa V 3570/08. 
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Zriaďuje sa vecné bremeno v prospech Mesta Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad, ICO: 

00 326 470 na pozemok parc.KNC 816/1, diel 3 o výmere 12 m2, diel 4 o výmere 1 m2, diel 5 o výmere 15 m2 

spočívajúce v povinnosti trpieť umiestnenie inžinierskej siete, vrátane ochranného pásma, trpieť vstup a 

vjazd, prechod a prejazd pri umiestnení., prevádzke, držbe a oprav.ch inžinierskej siete, zdržať sa konania, 

ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremena v rozsahu stanovenom GP 631/2012 

podľa V 3912/2014, vklad povolený dna 20.11.2014. 

 
na umiestnenie inžinierskych sietí: 

 
• kanalizačná prípojka splašková SO 5,  
• vodovodná prípojka SO 6, 
• prekládka distribučnej  siete SO 7, 
• pripojovací plynovod, 
• kanalizačná prípojka dažďová SO 9, 
• oplotenie SO 11, 

 
v prospech oprávnených z vecného bremena: vlastníkov sietí stavebných objektov 

 
2.   na nehnuteľnom majetku vo výlučnom vlastníctve budúceho povinného z vecného bremena –

TATRAMAT a.s., Hlavná 1416/28, Matejovce, PSC 059 51, ICO:152421,  zapísanom na LV č. 
1582, v k. ú. Matejovce, obec Poprad, okres Poprad, a to: 

 
- pozemku registra C KN, parcelné číslo 815/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1608 m2, 
- pozemku registra C KN, parcelné číslo 815/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 865 m2, 
- pozemku registra C KN, parcelné číslo 821/54, ostatná plocha o výmere 2941 m2, 
- pozemku registra C KN, parcelné číslo 821/55, ostatná plocha o výmere 203 m2, 
- pozemku registra C KN, parcelné číslo 726/27, ostatná plocha o výmere 158 m2. 

 

ťarchy: bez zápisu 

 
  na umiestnenie inžinierskych sietí: 
 

• kanalizačná prípojka splašková SO 5,  
• vodovodná prípojka SO 6, 
• prekládka distribučnej  siete SO 7, 
• kanalizačná prípojka dažďová SO 9, 
• kanalizačná prípojka splašková SO 10, 
• oplotenie SO 11, 
• prístupová komunikácia SO 15, právo prechodu a prejazdu a realizácia spevnenej plochy, 
• požiarny hydrant DN 100 SO 08 (výmena hydrantu). 

 
v prospech oprávnených z vecného bremena: vlastníkov sietí stavebných objektov 

 
 
A.7 predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. 9 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť 
 

1. zriadenie bezodplatného budúceho vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo výlučnom  
vlastníctve budúceho povinného z vecného bremena –TATRAMAT a.s., Hlavná 1416/28, 
Matejovce, PSC 059 51, IČO:152421,  zapísanom na LV č. 1582, v k. ú. Matejovce, obec Poprad, 
okres Poprad, a to: 
 
- pozemku registra C KN, parcelné číslo 821/16, ostatná plocha o výmere 4452 m2, 
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ťarchy:  

Zriaďuje sa vecné bremeno na pozemok parc. KNC 821/16 spočívajúce v práve uloženie inžinierskej siete - 

káblovej VN prípojky, jej prevádzkovania a údržby v prospech WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o., Hlavná 

1, Poprad podľa V 3805/04. 

Zriaďuje sa vecné bremeno v prospech Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Mlynské nivy 45, 821 09 

Bratislava, ICO: 35 919 001 na pozemky parc. KNC 821/16, 823/74, 823/75 v rozsahu vyznačenom v GP 

91/2004 spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí podľa V 5419/07. 

Zriaďuje sa vecné bremeno v prospech Mesta Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 4 Poprad, ICO: 

00 326 470 na pozemok parc. KNC 821/16, diel 11 o výmere 1 m2 spočívajúce v povinnosti strpieť 

umiestnenie a prevádzkovanie stavebného objektu a to v rozsahu vymedzenom GP 631/2012, strpieť prechod 

a prejazd cez pozemok za .celom umiestnenia, prevádzkovania, údržby a opravy stavebného objektu, pričom 

toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celý pozemok, nerealizovať na pozemku stavbu 

spojenú. so zemou pevným základom a vysádzať stromy a kry, zdŕžať sa zemných prác bez predchádzajúceho 

súhlasu oprávneného a to v trase stavebného objektu podľa V 1526/2015 zo dna 5.5.2015 

 
 2.  zriadenie bezodplatného budúceho vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo výlučnom 

vlastníctve budúceho povinného z vecného bremena – Prešovský samosprávny kraj, Námestie 
mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, v správe Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1, 
Poprad - Matejovce, PSC 059 51, SR, IČO: 893102, zapísanom na LV č. 605, v k. ú. Matejovce, 
obec Poprad, okres Poprad, a to: 

 
- pozemku registra C KN, parcelné číslo 816/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9118 m2, 

 
ťarchy:  

Zriaďuje sa vecné bremeno v prospech Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 

Bratislava, ICO: 35 919 001 na pozemok parc. KNC 816/1 spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí, v 

práve prístupu k nim ako aj manipulácie s nimi v rozsahu vyznačenom v GP 91/2004 podľa V 3570/08. 

 

Zriaďuje sa vecné bremeno v prospech Mesta Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad, ICO: 

00 326 470 na pozemok parc. KNC 816/1, diel 3 o výmere 12 m2, diel 4 o výmere 1 m2, diel 5 o výmere 15 

m2 spočívajúce v povinnosti trpieť umiestnenie inžinierskej siete, vrátane ochranného pásma, trpieť vstup a 

vjazd, prechod a prejazd pri umiestnení., prevádzke, držbe a oprav.ch inžinierskej siete, zdržať sa konania, 

ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremena v rozsahu stanovenom GP 631/2012 

podľa V 3912/2014, vklad povolený dna 20.11.2014. 

 
v prospech vlastníka inžinierskej siete -  oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská 
distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361, 

 
na prekládku prípojky VN 487, vrátane ochranného pásma, spočívajúce v povinnosti povinného 
z vecného bremena : 

 
a) strpieť umiestnenie elektrického vedenia vrátane jeho ochranného pásma, jeho 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 elektrického vedenia, 
 
c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena a jeho právnych nástupcov 
vo výkone jeho práv vyplývajúcich z vecného bremena. 

 
2. zmluvnú pokutu pre oprávneného z vecného bremena vo výške 10 % z vyčíslených nákladov 
povinným na uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu, min. 500,00 €, a to v prípade, že 
oprávnený z vecného bremena 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 
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bremena je povinný splniť si svoju povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené touto zmluvnou 
pokutou, aj po jej zaplatení.   

 
 
 
V Prešove dňa 21. 09. 2020 
 
Za správnosť: 
 
 
 
  
 
___________________________                                     _______________________________            
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA                                             MUDr. Patrik Mihaľ  
       sekretár komisie                                                     predseda Komisie správy majetku pri ZPSK 
 
 
Zapísal:                                                                           Za overovateľa: 
 
 
 
 
  
__________________________                                          ________________________________ 
      Ing. Erika Gerdová           PhDr. Jozef Lukáč 
   oddelenie správy majetku                                                                   člen komisie   
 
 
 


