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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 
 

         
 

 
Uznesenie č. 30/2020 

z 30. zasadnutia komisie zo dňa 26. 11. 2020 konaného per rollam 
 

 
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; B.2; B.3; B.4;B.5.1 tohto uznesenia je prebytočný 
 
A.2 prenajímaný majetok uvedený v bode B.11, B.12, B.13, B.14, B.15 tohto uznesenia je dočasne 

prebytočný 
 
B. s c h v á l i ť  
 
B.1      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 Prešovského samosprávneho kraja, zapísaného na LV 
1687, k. ú. Čaklov,  a to: 
 
pozemkov registra C KN: 
- parcelné číslo 666, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2793 m2, 
- parcelné číslo 667, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1267 m2, 
- parcelné číslo 668, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 124 m2, 
- parcelné číslo 669, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 926 m2, 
- parcelné číslo 670, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 288 m2, 
- parcelné číslo 673, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2, 
- parcelné číslo 674, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 139 m2, 
- parcelné číslo 676/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2985 m2, 
- parcelné číslo 676/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19672 m2, 

 
Celková výmera prevádzaného nehnuteľného majetku predstavuje 28 208 m

2
. 

 
stavieb bez súpisného čísla:  
- liehovar a dielne, na pozemku registra KN C parcelné číslo 667,  
- mliekareň, na pozemku registra KN C parcelné číslo 668,  
- ošipáreň a sklad, na pozemku registra KN C parcelné číslo 669,  
- garáže, na pozemku registra KN C parcelné číslo 670, 
- strážnica, na pozemku registra KN C parcelné číslo 673  
príslušenstvo: ploty a vonkajšie úpravy 
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spoluvlastnícky podiel: 1/1  
ťarchy: bez zápisu 
 
do vlastníctva kupujúceho – ORAGRO-V, s.r.o. , 029 62 Oravské Veselé 374, IČO:31734766, za 
kúpnu cenu 201.916,84 €. 

   

  Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Areál je vo vlastníctve PSK a Slovenského pozemkového fondu(SPF). Pozemky sú jedinou 
prístupovou cestou vedúcou k nehnuteľnostiam, ktoré ma žiadateľ od SPF v nájomnom 
vzťahu na obdobie 20 rokov. Tieto pozemky a stavby tvoriace areál sa  využívajú na 
poľnohospodársku skladovú činnosť a žiadateľ ich má v prenájme do roku 2025. 
 

 
B.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 vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho 
kraja, v správe Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok zapísaného na LV č. 2759, k. ú. 
Kežmarok  a to:                    
 
pozemok:  parcela číslo C KN 664/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2 
                

 spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 ťarchy: bez zápisu 
        

do vlastníctva kupujúceho – Mgr. Márie Ivanovej,  060 01  Kežmarok za kúpnu cenu 870,00 €          
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
 Pozemok z dôvodu tvaru a jeho obmedzenosti prístupu je pre inú osobu nevyužiteľný. Pozemok tvorí 

priľahlú parcelu k pozemku kupujúceho a jeho odkúpením si kupujúci scelí areál domu s oplotením. 
 
B.3      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 vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho 
kraja, v správe zariadenia sociálnych služieb Senior dom Svida, SNP 4, 089 01 Svidník , zapísanom v  
k.ú. Svidník, a to: 

 
novovytvorený pozemok: 
parcela registra C KN parcelné číslo 1099/2, ostatná plocha o výmere 153 m2 

 

odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN, parcelné číslo 1099, ostatná plocha o výmere 744m2 a 
parcely registra C KN parcelné číslo 1098, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 
1934m2, vedených na LV č. 24, k.ú. Svidník, geometrickým plánom 61/2020 zo dňa 09.06.2020, 
vyhotoveným Jánom Štiavnickým, Svidník, úradne overeným Okresným úradom Svidník, 
katastrálnym odborom dňa 20.11.2020 pod číslom G1-318/2020 
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  spoluvlastnícky podiel 1/1 
  ťarchy: bez zápisu 

 
    do vlastníctva kupujúceho – Mesto Svidník, Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01, IČO: 00331023 

za kúpnu cenu 1,00 EUR.          
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
 Výstavba nového chodníka pre verejnosť ako napojenie k existujúcemu zabezpečí bezpečnosť 

chodcov, cestnej premávky a skvalitní infraštruktúry v meste. 
 
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 vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho 
kraja, v správe SOŠ technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprade, zapísanom v k.ú. Spišská Sobota, 
a to: 

 
novovytvorený pozemok: 
parcelu registra C KN parcelné číslo 1549/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 133 m2 

 

odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN, parcelné číslo 1549/1, ostatná plocha o výmere 11800 
m2, vedenej na LV č. 1006, k.ú. Spišská Sobota, geometrickým plánom 30/2020 zo dňa 12.08.2020, 
vyhotoveným GEOS-ENERGY, s.r.o., Prešov, úradne overeným Okresným úradom Poprad, 
katastrálnym odborom dňa 20.08.2020 pod číslom G1-712/20 

 
  spoluvlastnícky podiel 1/1 
  ťarchy: bez zápisu 

 
    do vlastníctva kupujúceho – GLOBAL COMMUNICATIONS, s.r.o., Dominika 

Tatarku 4717/16, Poprad 058 01, IČO: 36 471 801 za kúpnu cenu 7.051,66 EUR.          
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
 Objekt  je postavený na hranici pozemkov a odkúpením jeho časti žiadateľ získa k objektu prístup, 

môže realizovať rekonštrukciu a údržbu objektu. 
 
B.5  
B.5.1 prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja, rodinný dom, Uzovský Šalgov 1, 

zapísaného na LV č. 908, k. ú. Uzovský Šalgov, a to 
 
 stavba: 

- dvojdom, súpisné číslo 1,  parcelné číslo 258 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu 

- právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba je evidovaný na LV č. 28, parcela registra C KN 
parcelné číslo 258, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 92 m2 vo vlastníctve  obce Uzovský 
Šalgov 
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.5.2     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 tohto uznesenia, 
− objekt je v nájme fyzických osôb, nový vlastník vstupuje do práv a povinností prenajímateľa 

 
2.  Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 13/2020 zo dňa 

26.08.2020, vyhotoveným znalcom Ing. Mária Mandulová, M. Nešpora 29, 080 01 Prešov, v 
zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení 
neskorších predpisov, predstavuje  6.027,10 €. 

  
  

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. 6.027,10 €. 

 
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)  
 
g)  akceptácia existujúceho nájomného vzťahu na predmet obchodnej verejnej súťaže 
 

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 – rodinný dom Uzovský Šalgov – neotvárať!“  
    „identifikácia navrhovateľa, obchodné meno, sídlo, IČO,  pri fyzickej osobe – meno, 

priezvisko, adresa“  
 
na adresu: Prešovský samosprávny kraj 

  Odbor majetku a investícií  
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   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, 
– 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),  

– zmluva o finančnej zábezpeke podpísaná 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 – Mgr. Pavol Uličný, oddelenie správy budov Ú PSK, tel.: 051/70 
81 348, email: Pavol.Ulicny@vucpo.sk 
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 b) Pri obhliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.         
 
B.6  prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho – Ľudmila Slabejová, Nová 

Lesná, zapísaný v  k.ú. Starý Smokovec, LV č. 282, a to: 
 
pozemku: 
parcela registra C KN parcelné číslo 204/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 

 

stavby: 
garáž, súpisné číslo 64 na pozemku registra C KN parcelné číslo 204/8, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 21 m2 

 
spoluvlastnícky podiel 1/1 
ťarchy: bez zápisu 
 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 
IČO: 37 870 475, za celkovú kúpnu cenu 11.000,00 € 

 
B.7 z m e n u   a   d o p l n e n i e 
 

uznesenia z 22. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 545/2020 zo dňa 24.08.2020, k majetkovému 
prevodu nehnuteľného majetku -  kúpa v časti schvaľuj tak, že dopĺňa odsek 2: 

 
2. zriadenie predkupného práva na dobu 10 rokov v prospech Mesta Vysoké Tatry k pozemkom 

uvedeným v bode schvaľuje ods.1 uznesenia  
 

Ostatný text uznesenia ostáva nezmenený. 
 
B.8 prevod nehnuteľného majetku : 

 
A.    z výlučného vlastníctva obce Osikov, Osikov 57, 086 42 Hertník, IČO: 00322482, a to: 

 
a) časti miestnej komunikácie v k.ú. Osikov ako cesty III/3524 na pozemkoch uvedených v písm. A b) 
 
b) novovytvorených parciel nachádzajúcich sa pod prevádzaným úsekom miestnej komunikácie v bode 

A a), parciel registra C KN: 
 
- parcelné číslo  679/5, zastavaná plocha o výmere 7987 m2,  
- parcelné číslo  675/3, zastavaná plocha o výmere 182 m2,  
- parcelné číslo  679/7, zastavaná plocha o výmere 1690 m2,  
 

 odčlenených podľa geometrického plánu č. 157/2020 zo dňa 16.07.2020 vyhotoveným Geodeting 
s.r.o., Barčianska 66, 040 17 Košice, IČO: 36 216 801, úradne overeným dňa 29.07.2020 pod číslom 
G1-592/2020  

 
ťarchy: bez tiarch  
spoluvlastnícky podiel : 1/1 
 

B.   z výlučného vlastníctva obce Bartošovce, Bartošovce 148, 086 42 Hertník, IČO: 00321851, a to: 
 
a) časti miestnej komunikácie v k.ú. Bartošovce ako cesty III/3524 na pozemkoch uvedených v písm. B 

b)  
 
b) novovytvorených parciel nachádzajúcich sa pod prevádzaným úsekom miestnej komunikácie v bode 

B a), parciel registra C KN: 
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 - parcelné číslo  900/2, zastavaná plocha o výmere 10 012 m2 ,  
 - parcelné číslo  887/3, zastavaná plocha o výmere 212 m2 ,  
 - parcelné číslo  899/2, zastavaná plocha o výmere 2451 m2 ,  
 - parcelné číslo  624/2, zastavaná plocha o výmere 4332 m2 ,  
 - parcelné číslo  56/11, zastavaná plocha o výmere 338 m2 ,  
 
 
 odčlenených podľa geometrického plánu č. 158/2020 zo dňa 17.08.2020 vyhotoveným Geodeting 

s.r.o., Barčianska 66, 040 17 Košice, IČO: 36 216 801, úradne overeným dňa 25.09.2020 pod číslom 
G1-702/2020 

 
ťarchy: bez tiarch  
spoluvlastnícky podiel : 1/1 
 
za podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydá kladné rozhodnutie o usporiadaní cestnej 
siete vo vzťahu k prevádzanému úseku pozemnej komunikácie ako cestu III/3524 v k.ú. Osikov 
a Bartošovce, okres Bardejov v dĺžke cca 2,400 km od napojenia na cestu III/3491 po napojenie na 
cestu III/3493 a obce sa stanú vlastníkmi vyššie uvedených pozemkov. 
 
(Celková výmera zastavaná stavbou predstavuje 27 204 m

2
) 

 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 
IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest Prešovského 
samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu spolu 10,00 € 
( pre obec Osikov 4 €, za úsek časti miestnej komunikácie 1,00 € a za 3 pozemky pri cene 1,00 € za 
pozemok, pre obec Bartošovce 6 €, za úsek časti miestnej komunikácie 1,00 € a za 5 pozemkov pri cene 
1,00 € za pozemok) 

 
B.9  prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho – Obec Krušinec, Krušinec 67, 

091 01 Krušinec, IČO: 00 330 647, v  k.ú. Krušinec, a to: 
 
- novovytvorené pozemky: 
- parcela registra CKN č. 253/7, ostatná plocha o výmere 11 m2,  
- parcela registra CKN č. 296/5, zastavaná plocha o výmere 176 m2, 
 
odčlenené od pôvodnej parcely registra EKN č. 327/3, zastavaná plocha o výmere 393 m2, zapísanej na 
LV č. 306, k.ú. Krušinec geometrickým plánom č. 67-1/2019 zo dňa 05.09.2019, vyhotoveným Ing. 
Jurajom Jechom -  GEOPROJEKT, Konštantínova 6, 080 01 Prešov, úradne overeným Okresným 
úradom Stropkov, katastrálnym odborom dňa 11.09.2019 pod číslom G1-184/2019. 
 
spoluvlastnícky podiel 1/1 
ťarchy:  
Vecné bremeno zo zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších 

predpisov na parcely EKN 327/3, 338/1, 338/5 v prospech oprávneného Východoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti, a.s., IČO: 36570460, Komenského 50, 042 48 Košice spočíva v práve prevádzkovateľa verejnej 

kanalizácie v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie pozemky v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním 

rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv a údržby verejnej kanalizácie a jej pásma 

ochrany, vodovodných prípojok vrátane potrebných kontrolných a ochranných zariadení a oporných a 

vytyčovacích bodov, odstraňovať a okliesňovať v nevyhnutnom rozsahu stromy a iné porasty ohrozujúce 

bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky verejnej kanalizácie vrátane potrebných kontrolných a ochranných zariadení 

a oporných a vytyčovacích bodov, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník pozemku, jeho správca a lebo 

užívateľ, umiestňovať na nehnuteľnostiach orientačné označenia, ktoré je povinný udržiavať v riadnom stave v 

rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č.92/2014 overený pod č. G 1-144/2015 podľa Z 825/2016 - 7/18, Z 

457/2019. 
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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 2,00 € (pri cene 1,00 € za pozemok) 
 

B.10   prevod nehnuteľného majetku vedeného na LV 11269, k.ú. Prešov, 
z podielového spoluvlastníctva ½ predávajúceho -  Andrej Oľha, Svrčinovec  
 
z podielového spoluvlastníctva ½ predávajúceho -  Gabriela Ivančová, Prešov v zastúpení: Marta 
Jurašeková, Prešov na základe splnomocnenia zo dňa 11.04.2012 
 
- pozemok registra E KN 1126/322, trvalý trávnatý porast o výmere 336 m2  
 
ťarchy: bez zápisu 
 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 
IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 
14, 080 05 Prešov, za celkovú kúpnu cenu 21.300,00-€ (pri cene 63,39 €/m2)  

 
B.11   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 
Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20,  066 01 Humenné, 00893358, a to: 
 
nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 8362, k.ú.: Humenné, obec: Humenné, Okres Humenné a to: 
 
- časť nebytových priestorov nachádzajúcich sa na 1. poschodí v prístavbe budovy so súpisným číslom 
1550, na pozemku registra C KN  č. 4111/1 – prenajímaná plocha o výmere 83,64 m2 (3 miestnosti 
kancelárií o celkovej výmere 68,25 m2, spoločné priestory o výmere 15,39 m2) 
 
do nájmu nájomcu – Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, 841 04 Bratislava 4, IČO: 31797857 
za nižšie uvedených podmienok:  
 
Výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:   
 
 28,00 €/m2/rok za kancelárske priestory 
  8,30 €/m2/rok za spoločné priestory 

 
Účel nájmu: – plnenie úloh orgánov špecializovanej štátnej správy vyplývajúcich zo Zákona 
č. 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákon 
 
Doba nájmu:  doba neurčitá odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.  
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
 
Presťahovanie nájomcu do iných priestorov v rámci tej istej budovy z dôvodu hospodárneho a 
efektívneho využitia spravovaného majetku a skutočnosť, že nájomca je orgánom štátnej správy na 
úseku školstva.  

 
B.12   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 
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad – Matejovce, IČO: 00893102, 
a to: 
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- časť nehnuteľného majetku – plochy o výmere 2 x 1 m2, spolu 2 m2 na východnom a západnom rohu 
vo výške cca 5 metrov nad úrovňou terénu  na obvodovom múre budove dielní školy na ul. Smetanova 
č.3630/3, Poprad – Matejovce,  súpisné číslo 3630, na parcele registra KN C 823/2, zapísanej na LV 
605 v obci Poprad, k.ú. Matejovce, okres Poprad  
 
do nájmu nájomcu –  Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II 2802/3, 058 01 Poprad, IČO: 00326470 za 
nižšie uvedených podmienok:  
 
Výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:  1,- €/rok (aj za začatý rok) 
 
Účel nájmu: umiestnenie a prevádzkovanie 2 ks kamier a technického zariadenia na prenos dát 
mestského kamerového systému. 
 
Doba nájmu:  doba neurčitá odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy  
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Prenajaté priestory sa budú využívať na  verejnoprospešný záujem monitorovania časti mesta 
kamerovým systémom z dôvodu zvýšenia bezpečnosti obyvateľov danej lokality.  

 
B.13   ukončenie nájomných zmlúv s nájomcom – NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSSIS 

MULTIPLEX, n.o. , IČO: 42092175 a to: 
 

- Nájomnej zmluvy zo dňa 20.11.2017 na prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
Prešovského samosprávneho kraja, v správe Spojenej školy so sídlom SNP 16, 083 01 Sabinov, IČO: 
42383153,  

 
- Nájomnej zmluvy zo dňa 29.11.2017 na prenájom  nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

Prešovského samosprávneho kraja, v správe Domova sociálnych služieb v Sabinove so sídlom 
Kukučínova 1781/2, 083 01 Sabinov, IČO: 00691984, 
 

uzatvorených na základe Uznesenia z 29. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 606/2017 zo dňa 16. 
októbra 2017. 

 
B.14  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 uznesenie k zmene prenájmu  majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, 
v správe Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov, IČO: 37946765, vo veci prenájmu 
majetku nájomcovi  Hokejová akadémia Slávia Prešov, o.z. so sídlom Pavla Horova 14636/33, 080 01 
Prešov,  IČO: 50601024, ktorým sa mení uznesenie z 28. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 579/2017 
zo dňa 22. augusta 2017, k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 
nasledovne:   
 
vypúšťa sa text  v tomto znení: 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Predmet nájmu bude využitý s ohľadom na § 2 a § 63  Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene 
a oplnení niektorých zákonov na všeobecne prospešný účel vo verejnom záujme v športe –  
na vybudovanie šatní a športovísk pre žiakov základných a stredných škôl a širokú verejnosť v 
súvislosti s prevádzkou Zimnej tréningovej haly nachádzajúcej sa v tesnej blízkosti nehnuteľností 
Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov a to do 3 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.  
 
a nahrádza sa  textom v tomto znení:  
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
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Predmet nájmu bude využitý s ohľadom na § 2 a § 63  Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov na všeobecne prospešný účel vo verejnom záujme v športe –  
na vybudovanie šatní a športovísk pre žiakov základných a stredných škôl a širokú verejnosť v 
súvislosti s prevádzkou Zimnej tréningovej haly nachádzajúcej sa v tesnej blízkosti nehnuteľností 
Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov a to do 31.12.2021. 

 
B.15   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 
Vihorlatské múzeum v Humennom, Námestie slobody č. 1, 066 18  Humenné, IČO: 37 781 391, a to: 
 
 
1.Nájom nehnuteľného majetku pre nájomcu Slovenský červený kríž, územný spolok Humenné 
 
Predmet nájmu: nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 2440, k.ú.: Humenné, obec: Humenné, Okres 
Humenné a to: 
 
- dvojpodlažná budova so súp. č. 41 na pozemku registra KN C č. 4017  
- pozemok registra KN C č. 4017 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 249 m2 
- priľahlá časť pozemku KN C č. 4018 o výmere 1366 m2 
 
do nájmu nájomcu –  Slovenský červený kríž, územný spolok Humenné, Kukorelliho 2315/60, 066 
01 Humenné, IČO: 00416185 za nižšie uvedených podmienok:  
 
Výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:  1,- €/rok (aj za začatý rok) 
Účel nájmu: plnenie úloh podľa Zákona č. 460/2007 Z. z. Zákon o Slovenskom Červenom kríži 
a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Stanov 
Slovenského Červeného kríža. 
Doba nájmu:  doba určitá 30 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy  
 
Ďalšie podmienky, ktoré musia byť zo strany nájomcu dodržané: 
 
- Nájomca zabezpečí na vlastné náklady sprevádzkovanie predmetu nájmu bez možnosti kompenzácie  
tak, aby ich mohol využívať na požadovaný účel, bude uhrádzať všetky náklady a plniť všetky 
povinnosti v súvislosti s predmetom a účelom nájmu (najmä: bežná údržba a prevádzka objektu 
a priľahlých pozemkov, prípadná rekonštrukcia predmetu nájmu, poistenie nehnuteľností, úhrada dane 
z nehnuteľností) 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Prenajaté priestory sa budú využívať na  verejnoprospešné účely.  
 

2. 2.     b e r i e    n a      v e d o m i e 
 

Z dôvodu doručenia zdôvodnenia správcu o potrebe priestorov nevyhnutných pre činnosť Vihorlatského 
múzea ako miesta pre uloženie zbierok (depozitár) a ich ošetrovanie (reštaurovanie a konzervovanie 
zbierok),  
 
žiadosť o nájom nehnuteľného majetku pre nájomcu Gréckokatolícka charita Prešov, za týchto 
podmienok: 
 
Predmet nájmu: nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 2440, k.ú.: Humenné, obec: Humenné, Okres 
Humenné a to: 
 
- budova so súp. č. 41 na pozemku registra KN C č. 4015  
- pozemok registra KN C č. 4015 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 375 m2 
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- priľahlá časť pozemku KN C č. 4018 o výmere 555 m2 
 
do nájmu nájomcu –  Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2943/2, 080 01 Prešov, IČO: 35514388 
za nižšie uvedených podmienok:  
Výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:  1,- €/rok (aj za začatý rok) 
 
Účel nájmu: poskytovanie sociálnych služieb mladým osobám a dospelým so zdravotným postihnutím, 
poskytovanie charitatívnych a verejnoprospešných služieb, poskytovanie špeciálneho sociálneho 
poradenstva  
 
Doba nájmu:  doba určitá 30 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy  
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Prenajaté priestory sa budú využívať na  verejnoprospešné účely.  
 

B.16   

a) zvýšenie základného imania spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o., so sídlom Hlavná 73, 
080 01 Prešov, IČO: 50494970, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, 
vložka číslo 33500/P zo sumy 6 600,- EUR na sumu 206 600,- EUR novými peňažnými vkladmi 
spoločníkov v pomere zodpovedajúcom ich doterajším vkladom. 

b) prevzatie záväzku spoločníka Prešovský samosprávny kraj na nový peňažný vklad do spoločnosti 
FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o., so sídlom Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 50494970, zapísanej 
v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo 33500/P v sume 98 000,- 
EUR.  

B.17   
a) uzavretie zmluvy o dielo na realizáciu stavby s názvom „Výstavba štadióna „ FUTBAL TATRAN 

ARÉNA v Prešove“ medzi objednávateľom – spoločnosťou FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o., so 
sídlom Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 50494970, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu 
Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo 33500/P a zhotoviteľom - spoločnosťou AVA-stav, s.r.o., so sídlom 
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta, IČO: 43989268, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu 
Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo 21431/T, ktorá je úspešným uchádzačom verejného obstarávania 
nadlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Výstavba štadióna FUTBAL 
TATRAN ARÉNA v Prešove“ s výslednou cenou za celý predmet zákazky bez DPH: 16 574 312,- 
EUR t. j. 19 889 174,40 eur s DPH, 
 

b) investíciu spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o., so sídlom Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 
50494970, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo 33500/P 
do realizácie stavby s názvom „Výstavba štadióna „ FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove“:  

• s výslednou cenou stavebných prác vo výške16 574 312,- EUR bez DPH t. j. 19 889 174,40 
eur s DPH 

• s cenou za zabezpečenie stavebného inžinieringu, odborne spôsobilých osôb vykonávajúcich 
stavebný dozor a odborne spôsobilej osoby na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci vo výške 360 000,- EUR s DPH, 

• a obstaranie výstavby energobloku pri predpokladanej hodnote zákazky vo výške 766 801,- 
EUR bez DPH, t. j. 919 297,20 EUR s DPH,  

 
c) spolufinancovanie realizácie stavby s názvom „Výstavba štadióna „ FUTBAL TATRAN ARÉNA v 

Prešove“ formou dotácie na kapitálové výdavky pre spoločnosť FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o., 
so sídlom Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 50494970, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu 
Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo 33500/P vo výške 8 924 587,20EUR z rozpočtu Prešovského 
samosprávneho kraja, za podmienky finančnej spoluúčasti mesta Prešov vo výške 8 924 587,20 EUR 
a pri finančnej spoluúčasti Slovenského futbalového zväzu vo výške 2 400 000,- EUR.        

II.      Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja:  
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 ______________________________________________________________________ 
 
A. o d p o r ú č a  

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

 
A.1 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 9698, v k.ú. Stará Ľubovňa, obec 
Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa, a to: 
 
- pozemku registra C KN, parcelné číslo 3938/37, ostatná plocha o výmere 6138 m2, 
- pozemku registra C KN, parcelné číslo 7896, ostatná plocha o výmere 8256 m2, 
 
Ťarchy na LV 9698: Povinnosť strpieť existenciu inžinierskych sietí - plynárenských zariadení na 

pozemku registra C KN parcelné číslo 7896 a ich ochranného pásma, údržbu, prevádzku a 

rekonštrukcie týchto zariadení v rozsahu podľa geometrického plánu č. 40320481-99/2019, taktiež 

strpieť v nevyhnutnej miere vstup, prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena a ním 

poverených osôb za účelom údržby a opravy plynárenských zariadení v prospech - SPP - distribúcia, 

a.s. IČO: 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, SR, na základe zmluvy o zriadení vecného 

bremena zo dňa 24.09.2019, podľa Rozhodnutia o povolení vkladu zmluvy o zriadení vecného bremena 

V-1587/2019 zo dňa 15.10.2019 - 1589/2019 

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

na umiestnenie inžinierskej siete – elektrického vedenia, vrátane ochranného pásma pre stavbu: „Stará 
Ľubovňa – obytný súbor IBV sídl. Východ – Úprava VN, NN, TS – 1. etapa“, spočívajúce 
v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 
 

a) strpieť umiestnenie elektrického vedenia vrátane jeho 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 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 geometrickým plánom plochou v m2, vyhotoveným po ukončení 
stavby. Odplata za zriadenie vecného bremena bude prihliadať na Memorandum o porozumení 
a vzájomnej spolupráci medzi Prešovským samosprávnym krajom a Východoslovenskou distribučnou, 
a.s., ktoré bolo uzatvorené 01. augusta 2019 a je navrhovaná vo výške 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 
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.2 zriadenie budúceho vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo výlučnom vlastníctve  povinného 
z budúceho vecného bremena – Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie, Topoľovka 251, 
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067 45 Topoľovka, IČO: 36164992, zapísanom na LV č. 347, v k.ú. Hudcovce, obec Hudcovce, okres 
Humenné, a to: 
 
- parcela registra E KN, parcelné číslo 318, trvalý trávnatý porast o výmere 5 039 m2, 
 
ťarchy: bez zápisu 
 
v prospech oprávneného z vecného bremena a jeho nástupcov - Prešovský samosprávny kraj, Námestie 
mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, za ktorého koná správca Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 
14, 080 05 Prešov, IČO: 37936859, 
 
na umiestnenie inžinierskej siete – odvodňovacieho potrubia, vrátane ochranného pásma a kalovej jamy 
pre stavbu: „Rekonštrukcia cesty II/558 Hudcovce - Topoľovka“, spočívajúce v povinnosti povinného 
z vecného bremena (Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie): 
 

a) strpieť umiestnenie odvodňovacieho potrubia, vrátane ochranného pásma a kalovej jamy, ich 
užívanie a prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, 

b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup a vjazd (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 odvodňovacieho potrubia a kalovej jamy, 

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. Všeobecná hodnota za zriadenie vecného bremena bude stanovená znaleckým 
posudkom. 

 
A.3    zriadenie odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku zapísanom na LV č. 958, v k.ú.  Starý 

Smokovec, obec Vysoké Tatry, okres Poprad, a to: 
 
-    parcela registra C KN parcelné číslo 88/3, ostatná plocha o výmere 55 m2, 
 
 v podielovom spoluvlastníctve povinných z vecného bremena: 
 
- Slovenská republika, správca Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica, 059 60, 
Tatranská Lomnica, IČO: 31966977, v podiele 12695/12800, 
- Ing. Norbert Haľko, r. Haľko, nar. 05.07.1969, bytom Osloboditeľov 235/68, 044 14 Čaňa, v podiele 
1/256,  
- Marián Haľko, r. Haľko, nar. 09.01.1972, bytom Martina Benku 6463/4, 080 01 Prešov, v podiele 
1/256,  
- Mária Rothová, r. Rišová, nar. 20.10.1952, bytom Pullmanova 70/21, 059 41 Tatranská Štrba, 
v podiele 1/2560, 
 

ťarchy: Bez zápisu 

v prospech oprávneného z vecného bremena a jeho právnych nástupcov – Prešovský samosprávny kraj, 
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, za ktorého koná správca – Správa a údržba ciest 
Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859 
na umiestnenie stavby: „II/534 Poprad – Starý Smokovec, II. etapa“, spočívajúce v povinnosti 
povinného z vecného bremena: 

a) strpieť umiestnenie chodníka a verejného osvetlenia vrátane jeho ochranného pásma 
oprávneným z vecného bremena, a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom, 

b) strpieť výkon vlastníckeho a užívacieho práva k chodníku a k verejnému osvetleniu 
oprávneným z vecného bremena. 
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Rozsah vecného bremena je určený geometrickým plánom č. 37/2020 zo dňa 21.7.2020 vyhotoveným 
Ing. Petrom Grigerom - geodet, Vagonárska 2383/43, 058 01 Poprad, IČO: 30263247, úradne overeným 
Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom dňa 28.08.2020 pod číslom G1-668/2020.  
Všeobecná hodnota zriadenia vecného bremena je stanovená znaleckým posudkom č. 114/2020 zo dňa 
30.09.2020 vyhotoveným Ing. Petrom Repčákom, znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvia odhad 
hodnoty nehnuteľností, v súlade s vyhláškou MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
majetku v platnom znení vo výške 74,37 €/m2 nasledovne: 

 

Vlastník LV č. 
Parcela 
CKN 

Výmera / 
m2 

Spoluvlast. 
podiel 

Cena v € 
za 1m2 

Rozsah 
VB / m2 

Odplata / 
€ 

SR-Štátne lesy TANAPu  958 88/3 55 12695/12800 74,37 5 368,80 

Ing. Norbert Haľko, r. Haľko   958 88/3 55 1/256 74,37 5 1,45 

Marián Haľko, r. Haľko 958 88/3 55 1/256 74,37 5 1,45 

Mária Rothová, r. Rišová 958 88/3 55 1/2560 74,37 5 0,15 

 
A.4     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 cudzom majetku vo vlastníctve 
Slovenskej republiky v správe Spojená škola, Kostolné námestie 28, Kežmarok oprávnený 
z budúceho vecného bremena Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 
37870475, v správe SOŠ agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok, 
zapísanom na LV č. 3442, v k. ú. Kežmarok, obec Kežmarok, okres Kežmarok, a to: 
 
- pozemok registra C KN, parcelné číslo 103, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 964 m2 
 

ťarchy: bez tiarch 

 
v prospech vlastníka pozemku, parcely registra C KN číslo 102, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
922 m² - oprávneného z vecného bremena  
 
 
Na právo vstupu, prechodu a prejazdu spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena: 
 

a) strpieť umiestnenie vodovodnej prípojky, prípojky kanalizácie splaškovej a dažďovej vody,  
b) strpieť umiestnenie časti spevnených plôch a komunikácie, 
c) strpieť stavbu oplotenia, 
d) strpieť stavbu a rekonštrukciu schodiska, 
e) strpieť vstup a vjazd na pozemok, prechod a prejazd cez pozemok pri umiestnení, realizácie, 

prevádzke, údržbe a opravách uvedených podzemných vedení, strpieť umiestnenie, realizáciu, 
údržbu a opravu komunikačného napojenia na jestvujúcu účelovú komunikáciu, 

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

 
Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom plochou v m2, vyhotoveným po 
ukončení stavby.  

 
A.5   Predsedovi PSK v súlade s § 10 bod 10 a §17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

PSK“ v znení neskorších dodatkov schváliť 
 

1. zriadenie budúceho vecného bremena (in rem) na nehnuteľnom majetku vo výlučnom vlastníctve 
povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 
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37870475, v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV č. 2346, v k. ú. Kapušany obec 
Kapušany, okres Prešov, a to: 
 
- parcely registra C KN, parcelné číslo 1370, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9317 m2, 
 
ťarchy: bez tiarch 

 
v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 
Košice, IČO: 36 599 361, 
 
na umiestnenie inžinierskej siete – elektrického vedenia, vrátane ochranného pásma pre stavbu: 
„Kapušany – úprava TS2 a TS3, VN a NN siete“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného 
bremena (PSK): 
 
a) strpieť umiestnenie elektrického vedenia vrátane jeho 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 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 geometrickým plánom plochou v m2, vyhotoveným po ukončení 
stavby. Odplata za zriadenie vecného bremena bude prihliadať na Memorandum o porozumení 
a vzájomnej spolupráci medzi Prešovským samosprávnym krajom a Východoslovenskou distribučnou, 
a.s., ktoré bolo uzatvorené 01. augusta 2019 a je navrhovaná vo výške 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 
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.6   Predsedovi PSK v súlade s § 10 bod 10 a §17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

PSK“ v znení neskorších dodatkov schváliť  
 
  zriadenie 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, zapísanom na LV č. 1348, v k. ú. Drienica, obec Drienica, okres Sabinov, a to: 
 
- parcely registra C KN, parcelné číslo 1138/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6569 m2, 
- parcely registra C KN, parcelné číslo 1679/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5706 m2, 
 
ťarchy: Pod V-156/2019 sa zriaďuje vecné bremeno spočívajúce v povinnosti povinného z vecného 

bremena v prospech Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.Komenského 50,042 48 Košice 

IČO:36570460 a) strpieť umiestnenie vodovodného potrubia vrátane jeho ochranného pásma na 

parcele C KN 1138/1, jeho užívanie a prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, b) strpieť v 

nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním poverených osôb ako aj 

iných oprávených osôb na predmetnú nehnuteľnosť v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, 

rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly vodovodného 

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

vyplývajúcich z vecného bremena, Vecné bremeno je v rozsahu 23 m2 stanovenom GP č. 436/2016.-

číslo zmeny 66/2019 
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v prospech oprávneného z vecného bremena– Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 
Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460, 
 
na umiestnenie vodovodného potrubia, vrátane ochranného pásma pre stavbu: „Drienica Gacky – 
VKV“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 
 
a) strpieť umiestnenie vodovodného potrubia vrátane jeho 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 vodovodného potrubia, 

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 je určený geometrickým plánom plochou v m2, a to 150  m2. Geometrický 
plán č. 52/2020 bol vyhotovený po ukončení stavby dňa 26.03.2020 spoločnosťou GEOTEAM M.Z. 
s.r.o., Hutnícka 2, 040 01 Košice, IČO: 51 035 570, úradne overený dňa 23.04.2020 pod číslom G1-
158/2020.  
 
Všeobecná hodnota odplaty za zriadenie vecného bremena je stanovená Znaleckým posudkom č. 
59/2020 zo dňa 31.07.2020, vyhotoveným Ing. Františkom Heželom, Herľany 53, 044 45 Herľany, 
znalec, odbor: Stavebníctvo, odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca: 911090, v 
zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších 
predpisov. Vecné bremeno sa zriaďuje za jednorazovú odplatu v sume 216,89,- € (slovom: 
dvestošestnásťeur a osemdesiatdeväť centov). 
 
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.7     predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. ods. 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  
 

1. zriadenie 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. 283 v k. ú. Bardejovská Nová Ves, a to na 
pozemku registra CKN: 

 
 - parcelné číslo 265/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18939 m2,  
 

 ťarchy: Vecné bremeno: spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena na pozemku    

 parcela CKN 265/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18939m2 v rozsahu 541m2 podľa   

 geometrického plánu č. 38/2014 zo dňa 24.07.2014 vyhotovenom GEOTEAM-M.Z.:  

 a) strpieť umiestnenie podzemného kanalizačného potrubia vrátane jeho ochranného pásma, jeho 

užívanie a prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, 

 b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (pešo, vozidlami, mechanizmami) oprávneného z vecného 

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

vyplývajúcich z vecného bremena do katastra nehnuteľnosti v prospech Východoslovenská vodárenská 

spoločnosť, a.s. IČO: 36570460, Komenského 50, 042 48 Košice - 

 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 88-4100/2100ZVB/2015 z 10.12.2015- V 306/2016 zo dňa 

16.06.2016 

 
na umiestnenie inžinierskych sietí v súvislosti s realizáciou stavby „Bardejovská Nová Ves – Úprava 
NN siete a DP na ulici Brezová“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena: 
 
a) strpieť umiestnenie NN siete 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 NN siete, 

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

vyplývyjúcich z vecného bremena 
 

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

 
Vecné bremeno sa zriaďuje za jednorazovú odplatu 1,- €  

 
PSK, ako povinný z vecného bremena postupuje podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
PSK v znení neskorších dodatkov a pri určovaní výšky všeobecnej hodnoty za zriadenie vecného 
bremena prihliada na Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi PSK 
a Východoslovenskou distribučnou, a.s., ktoré bolo uzatvorené 01. augusta 2019.   
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.8  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 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, zapísanom na LV č. 1302, v k. ú. Spišský Štvrtok, obec Spišský Štvrtok, okres 
Levoča, a to: 
 
- parcely registra C KN, parcelné číslo 1541, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21247 m2, 
 
ťarchy: bez zápisu 

 

v prospech vlastníka stavby - oprávneného z vecného bremena – Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 
053 13 Letanovce, IČO: 00 329 304. 
 
na umiestnenie NN vedenia pre verejné osvetlenie, vrátane ochranného pásma pre stavbu: „Rozšírenie 
sústavy verejného osvetlenia v obci Letanovce a k.ú. Spišský Štvrtok“, spočívajúce v povinnosti 
povinného z vecného bremena (PSK): 
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a) strpieť umiestnenie NN vedenia pre verejné osvetlenie, vrátane jeho 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 NN vedenia pre verejné osvetlenie, 

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 je určený geometrickým plánom plochou v m2, a to 14  m2. Geometrický plán 
č. 2020048 bol vyhotovený po ukončení stavby dňa 23.09.2020 spracovateľom Ing. Michal Nagy - 
geodet, E. M. Šoltésovej 2759/19, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 51 910 853, úradne overený dňa 
05.10.2020 pod číslom G1-309/20.  
 
Odplata za zriadenie vecného bremena je odporúčaná v hodnote 1€ celkom. 

 
A.9   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 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 Stredná odborná škola v Snine, zapísanom na LV 1970, v k. ú. Snina, obec Snina, 
okres Snina, a to: 

 
- pozemku registra C KN, parcelné číslo 1372/15, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4841 m2, 
- pozemku registra C KN, parcelné číslo 1372/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3660 m2 
- pozemku registra C KN, parcelné číslo 1372/18, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4649 m2

 

- pozemku registra C KN, parcelné číslo 1372/21, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 944 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 – VN elektrického vedenia, vrátane ochranného pásma pre stavbu: 

„Snina VN prepojenie TS24 -TS26– úprava VN 422“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného 
bremena (PSK): 

 
c) strpieť umiestnenie elektrického vedenia vrátane jeho ochranného pásma, jeho užívanie 

a prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, 
d) 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, 

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

 
B.       b e r i e    n a      v e d o m i e 
 
B.1  Informatívnu správu, oboznámenie členov komisie o priebehu začatia rokovania o odkúpení 

nehnuteľného majetku do vlastníctva  Gréckokatolícka charita Prešov. Ide o nehnuteľný majetok 
zapísaný na LV č. 2440, k.ú.: Humenné, (budova so súp. č. 41, pozemok registra KN C č. 4015 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 375 m2, priľahlá časť pozemku KN C č. 4018 o výmere 555 m2) 

 
B.2    Informatívna správa o efektívnejších krokoch pre zabezpečenie kvality investícií v rámci PSK  
 
 
V Prešove dňa 26. 11. 2020 
 
Za správnosť: 
 
 
 
 
 
______________________                                             _____________________________________           
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA                                                  MUDr.  Mihaľ Patrik 
sekretárka Komisie správy majetku                             predseda Komisie správy majetku 
 
 
 
 
 
 
Zapísal:                                                                       Za overovateľa: 
 
 
 
 
 
__________________________                                       _________________________________ 
    Ing. Erika Gerdová                                PhD. Jozef Lukáč                  
oddelenie správy majetku                                                 člen Komisie správy majetku   
 


