
 

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

Uznesenie č. 34/2021 
34. zasadnutie Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK – Online, dňa 19.04.2021 

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, B.5.1, tohto uznesenia je 
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, SNP 16, Sabinov, v k.ú. Sabinov, zapísaného na : 

LV č. 1421, a to  pozemky parcely registra C KN: 
· parcelné číslo 5417/6, ostatná plocha o výmere 397 m² 
· parcelné číslo 5417/8, ostatná plocha o výmere 4 376 m² 
· parcelné číslo 5403/2, ostatná plocha o výmere 634 m² 

spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez tiarch 

LV č. 3773, a to pozemky parcely registra C KN: 
· parcelné číslo 5395 zastavané plochy a nádvoria o výmere 913 m² 
· parcelné číslo 5392, záhrada o výmere 1 236 m² 
· parcelné číslo 5394, zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m² 
· parcelné číslo  5396, záhrada o výmere 1 019 m² 
· parcelné číslo 5398, orná pôda o výmere 9 923 m² 
· parcelné číslo 5393/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3146 m² 

(celková výmera pozemkov je 21723 m2) 

LV č. 3773, a to stavba: 
- škola súpisné číslo 1780 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5395, zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 913 m2 

spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy pre LV 1421 a LV 3773: Por.č.:1. V-767/2017, Zmluva o zriadení vecného bremena č. z reg. 
Úradu PSK:104/2017/ODSM zo dňa: 18.3.2017 spočívajúceho v zriadení vecného bremena (in rem) k 
parc.č. C KN 5393/2 a to: právo spočívajúce v povinnosti povinného z vec. bremena-PSK strpieť v 
nevyhnutnej miere vstup a prechod peší a prejazd motorovými vozidlami po pozemku C KN č. 5393/2 k 



  

   

 

 

 

pozemku C KN č.5397 a stavbe sč.1783-bytový dom na parcele C KN č.5397 (LV č.3771, 3772) v 
prospech oprávnených z vecného bremena-podielových spoluvlastníkov pozemku C KN č.5397 a bytov. 
domu sč.1783, číslo zmeny 802/2017 

spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého 
návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy  a zmluvy o zriadení vecného bremena, 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 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. 43/2021 zo dňa 
2.3.2021 a doplnkom k tomuto znaleckému posudku 52/2021 zo dňa 30.3.2021 vyhotoveným 
znalcom Ing. Kamil Čverha, PhD., Prešov, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. 
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, predstavuje 
2.028.946,98 €. 

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

a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške 
stanovenej znaleckým posudkom, v sume 2.028.946,98 €, 

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. 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) 

g) akceptácia zriadenia bezodplatného vecného bremena práva prechodu a prejazdu in 
rem v prospech vlastníka pozemkov: na pozemku C KN parc. č. 5393/2 a C KN 
5393/1, C KN 5399/1, C KN 5399/2, 5400, 5401, 5402, 5404, 5405, 5406, 5407, 
5408, 5409, 5410, 5411, 5412, 5413/1, 5413/2, 5413/3, 5415, 5416 a stavieb-
sč.1781-budova SO 02, sč.1782-budova SO 01, sč.1784-budova SO 05, sč.1785-
obyt.budova-SO 04, sč.1788-budova SO 03, sč.2175-budova SO 06 v k.ú. Sabinov 

h) akceptácia existujúcich vecných bremien zapísaných v katastri nehnuteľností 

6.  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

a) Návrh je potrebné doručiť do podateľne Úradu PSK v sídle Prešovského samosprávneho 
kraja v lehote do __.__. 2021  do  __:__  hod. v zalepenej obálke s výrazným označením: 

„Obchodná verejná súťaž – škola s areálom na ul. Kukučínová 1, Sabinov – 
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 
majetok, ktorú zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. vo formáte IBAN: SK02 8180 0000 
0070 0051 9242), zmluvu o finančnej zábezpeke podpísanú oprávnenou osobou 

http:www.po-kraj.sk


 

 

 

 

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: 

a) Obhliadka majetku na mieste samom bude  záujemcom umožnená v čase pred podaním 
návrhu po telefonickom dohovore – Ing. Miloš Ondrejkovič, riaditeľ Spojenej školy 
Sabinov, tel.: 051 4880 101, email: milos.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk

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

B.2 
B.2.1 prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja, zapísaného na LV č. 109, k. 

ú. Orkucany, okres Sabinov a to: 

pozemky registra C KN: 

parc. č. 
druh 

pozemku 
výmera v 

m2 LV k.ú. Lokalita 
podľa územného 
plánu 

Cena 
€/m2 

Celková 
cena v € 

157/1 Ovocný sad 8535 109 Orkucany Hôrky orná pôda 1,91 16.342,47 

606 Ostatná plocha 990 109 Orkucany Hôrky 
plochy rekreačných 
služieb 

2,90 2871,00 

627/2 Vodná plocha 91 109 Orkucany Hôrky komunikačná sieť 4,63 421,33 

701/34 Ostatná plocha 5678 109 Orkucany Hôrky 
plochy rodinných 
domov 

6,06 34.408,68 

702/36 Ostatná plocha 1139 109 Orkucany Hôrky plochy ostatnej zelene 1,02 1161,78

 pozemky registra E KN: 

parc. č. 
druh 

pozemku 
výmera v 

m2 LV k.ú.  Lokalita 
podľa územného 

plánu 
Cena 
€/m2 

Celková 
cena v € 

1331/1 Orná pôda 41855 109 Orkucany Hôrky plochy TTP 
2,94 122.884,76 

1331/101 Orná pôda 32 109 Orkucany Hôrky 
plochy rodinných 

domov 
5,11 163,52 
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1332/1 

Trvalý 
trávny 
porast 5148 109 Orkucany Hôrky plochy ostatnej zelene 

0,71 3680,79 

1332/2 

Trvalý 
trávny 
porast 6894 109 Orkucany Hôrky plochy ostatnej zelene 

0,71 4929,17 

1332/200 

Trvalý 
trávny 
porast 42 109 Orkucany Hôrky orná pôda 

2,94 123,31 

1332/201 

Trvalý 
trávny 
porast 38 109 Orkucany Hôrky orná pôda 

2,94 111,57 

1341/1 Orná pôda 290373 109 Orkucany Hôrky orná pôda 
2,94 852.524,62 

1341/2 Orná pôda 199291 109 Orkucany Hôrky orná pôda 
2,94 585.111,16 

1341/201 Orná pôda 5028 109 Orkucany Hôrky Tr. trávny porast 
0,71 3594,99 

1341/202 Orná pôda 783 109 Orkucany Hôrky orná pôda 
2,94 2298,86 

1341/203 Orná pôda 68 109 Orkucany Hôrky plochy ostatnej zelene 
0,71 48,62 

1341/204 Orná pôda 82 109 Orkucany Hôrky plochy ostatnej zelene 
0,71 58,63 

1342/2 Orná pôda 201 109 Orkucany Hôrky plochy ostatnej zelene 
0,71 143,71 

1344 
Ostatná 
plocha 10710 109 Orkucany Hôrky 

2,94 31.444,17 

1346 

Trvalý 
trávny 
porast 2313 109 Orkucany Hôrky 

plochy ovocných 
sadov 

2,55 5905,12 

1347 

Trvalý 
trávny 
porast 2797 109 Orkucany Hôrky 

plochy ovocných 
sadov 

2,55 7140,77 

1348 

Trvalý 
trávny 
porast 68721 109 Orkucany Hôrky 

plochy ovocných 
sadov 

1,91 131.584,15 

1350/1 Orná pôda 411144 109 Orkucany Hôrky orná pôda 
2,94 1.207103,90 

1350/2 Orná pôda 40993 109 Orkucany Hôrky orná pôda 
2,94 120.353,96 

1350/3 Orná pôda 8762 109 Orkucany Hôrky 
plochy bytových 

domov 
6,02 52.747,24 

1350/4 Orná pôda 4343 109 Orkucany Hôrky orná pôda 
2,94 12.750,89 

1351 

Trvalý 
trávny 
porast 2212 109 Orkucany Hôrky orná pôda 

2,94 6494,35 

1353/4 
Ostatná 
plocha 70 109 Orkucany Hôrky 

plochy ovocných 
sadov 

2,94 205,52 

1355 

Trvalý 
trávny 
porast 8118 109 Orkucany Hôrky plochy ostatnej zelene 

0,71 5804,33 

1356 

Trvalý 
trávny 
porast 2011 109 Orkucany Hôrky plochy ostatnej zelene 

0,71 1437,85 

1357 
Trvalý 
trávny 1106 109 Orkucany Hôrky 

plochy ovocných 
sadov 

2,17 2400,09 



 

 

 

 

porast 

1358 

Trvalý 
trávny 
porast 1423 109 Orkucany Hôrky 

plochy ovocných 
sadov 

2,17 3088,00 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 

- ťarchy na LV 109: 

Pod V-2394/2018 sa zriaďuje vecné bremeno, ktoré spočíva v povinnosti povinného z  vecného 
bremena Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov strpieť prechod peši a prejazd 
motorovým vozidlom cez pozemky E KN 1331/1 a 1332/1, k  pozemkom C KN 714/3 a E KN 1343/1 v prospech 
vlastníkov pozemkov C KN 714/3 a E KN 1343/1 v rozsahu stanovenom GP 34/2017 a overeným Okresným 
úradom  Sabinov, katastrálnym odborom pod č. G1-156/2017 - číslo zmeny 61/2019 

Pod V 624/2013 sa zriaďuje zmluva o zriadení vecného bremena č. 56/2013/ODDSM,  dodatok č. 
77/2013, ktorá spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena  Prešovský samosprávny kraj, Námestie 
mieru 2, 080 01Prečov, IČO 37 870 475 

-strpieť uloženie inžinierských sietí-podzemného elektrického vedenia na pozemkoch  registra EKN 
parcelné číslo 1332/1, trvalé trávne porasty o výmere 5148 m2, povinného  z vecného bremena 

-strpieť vstup a vjazd na pozemky registra EKN parcelné číslo 1332/1, trvalé trávne  porasty o 
výmere 5148 m2, povinného z vecného bremena, prechod a prejazd cez pozemky povinného z vecného 
bremena pri uložení, prevádzke, údržbe a oprave  podzemného elektrického vedenia v rozsahu vyznačenom v 
geometrickom pláne č.204/2012 zo dňa 20.06.2012 overeným Správou katastra Sabinov dňa 04.07.2012 
pod  číslom G1-245/2012 v prospech oprávneného z vecného bremena, ktorí sú vlastníkmi  pozemku CKN 
parcelné číslo 714/3, ostatné plochy 2616 m2. 

B.1.2 prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja, zapísaného na LV č. 
1084, k. ú. Orkucany, okres Sabinov a to: 

pozemky registra C KN: 

parc. č. 
druh 

pozemku 
výmera 

v m2 LV k.ú. 
podľa územného 

plánu 
Cena 
€/m2 

Celková 
cena v € 

157/7 
Ostatná 
plocha 2543 1084 Orkucany Hôrky plochy ovocných sadov 

0,62 1576,66 

157/8 
Ostatná 
plocha 438 1084 Orkucany Hôrky plochy izolačnej zelene 

0,62 271,56 

701/15 
Ostatná 
plocha 1822 1084 Orkucany Hôrky orná pôda 

2,48 4518,56 

702/14 
Ostatná 
plocha 701 1084 Orkucany Hôrky plochy izolačnej zelene 

2,48 1738,48 

702/16 
Ostatná 
plocha 1053 1084 Orkucany Hôrky plochy izolačnej zelene 

2,48 2611,44 

702/18 
Ostatná 
plocha 1153 1084 Orkucany Hôrky orná pôda 

2,48 2859,44 

702/20 
Ostatná 
plocha 310 1084 Orkucany Hôrky plochy izolačnej zelene 

2,48 768,80 

702/21 
Ostatná 
plocha 911 1084 Orkucany Hôrky plochy izolačnej zelene 

2,48 2259,28 

702/24 
Ostatná 
plocha 138 1084 Orkucany Hôrky orná pôda 

2,26 138,00 



 

  

     
 

709/4 

Zastavaná 
plocha a 
nádvorie 50 1084 Orkucany Hôrky orná pôda 

2,90 2871,00 

709/5 

Zastavaná 
plocha a 
nádvorie 137 1084 Orkucany Hôrky orná pôda 

2,90 397,30 

709/6 

Zastavaná 
plocha a 
nádvorie 10 1084 Orkucany Hôrky orná pôda 

2,90 29,00 

709/8 

Zastavaná 
plocha a 
nádvorie 112 1084 Orkucany Hôrky 

2,90 324,80 

709/9 

Zastavaná 
plocha a 
nádvorie 307 1084 Orkucany Hôrky 

2,90 890,30 

709/10 

Zastavaná 
plocha a 
nádvorie 66 1084 Orkucany Hôrky 

2,90 191,40 

722/7 

Trvalý 
trávny 
porast 35 1084 Orkucany Hôrky plochy TTP 

0,71 25,02 

753/3 
Ostatná 
plocha 124 1084 Orkucany Hôrky 

plochy záhradkárskych 
osád a záhrad 

2,20 272,80 

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     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 

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. 25 /2021 zo 
dňa 15.04.2021, vyhotoveným znalcom Ing. Jozef Majtner, Lipany a znaleckým posudkom 
č. 12/2021 zo dňa 15.04.2021, vyhotoveným znalcom Ing. Júlia Zajoncová, Fintice, v 
zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení 
neskorších predpisov, predstavuje 3.241.083,15€ 

5.  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. 3. 241.083,15 €, 

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

c) lehota splatnosti doplatku 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. 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 existencie užívacích vzťahov tretej osoby k predávaným  nehnuteľnostiam, 

h) akceptácia vecných bremien, zapísaných v katastri nehnuteľností. 

6.  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

a)  Návrh je potrebné doručiť do podateľne Úradu PSK v sídle Prešovského 
samosprávneho kraja v lehote do __ . __ . 21__  do  13:00  hod. v zalepenej obálke 
s výrazným označením: 

„Obchodná verejná súťaž – Pozemky v k.ú. Orkucany- lokalita Hôrky – 
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, (obsah 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 zložil 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, (obsah 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: 

http:www.po-kraj.sk
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a) Obhliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním 
návrhu po telefonickom dohovore so zamestnancom oddelenia Správy budov 
Prešovského samosprávneho kraja (tel.: +51 70 81 347; e-mail: majetok@vucpo.sk. 

b) Pri obhliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok a doklady 
viažuce sa k užívaniu pozemkov treťou osobou. 

B.3 
B.3.1  prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja, zapísaného na LV č. 109, 

k. ú. Orkucany, okres Sabinov a to: 

pozemky registra C KN: 

parc. č. druh pozemku 
výmera v 

m2 LV k.ú. Lokalita podľa územného plánu 

441 
Zastavaná plocha a 

nádvorie 93 109 Orkucany Sad 
chránené poľnohospodárske 

kultúry 

442/1 Ovocný sad 135628 109 Orkucany Sad 
chránené poľnohospodárske 

kultúry 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 

- ťarchy na LV 109: 

Pod V-1690/2017 sa zriaďuje vecné bremeno, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena 
Prešovský samosprávny kraj, IČO 37870475, Námestie mieru 2, 080  01 Prešov na pozemku registra C 
KN parcelné číslo 442/1 
a) strpieť právo uloženia, prevádzky, údržby, opravy rekonštrukcie, revízie VN  podzemného vedenia 
b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného Východoslovenská 
distribučná, a.s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice a ním  poverených osôb na pozemok v 
súvislosti s údržbou, opravou, rekonštrukciou, revíziou VN podzemného vedenia 
c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho  práv 
vyplývajúcich z vecného bremena, podľa zmluvy o zriadení vecného bremena  č.PSK:613/2017/ODSM, 
zo dňa 3.10.2017 – číslo zmeny 114/2017 

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     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.3.1 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. 

4. Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 25 /2021 zo 
dňa 15.04.2021, vyhotoveným znalcom Ing. Jozef Majtner, Lipany a znaleckým posudkom 
č. 12/2021 zo dňa 15.04.2021, vyhotoveným znalcom Ing. Júlia Zajoncová, Fintice, v 
zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení 
neskorších predpisov, predstavuje 441.093,25 €, pri jednotkovej cene pozemkov 3,25 €/ 
m². 

5.  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. 441.093,25 €, 

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

h) lehota splatnosti doplatku 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. 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 existencie užívacích vzťahov tretej osoby k predávaným nehnuteľnostiam 

h) akceptácia vecných bremien zapísaných v katastri nehnuteľností. 

6.  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

a)  Návrh je potrebné doručiť do podateľne Úradu PSK v sídle Prešovského 
samosprávneho kraja v lehote do __ . __ . 21__  do  13:00  hod. v zalepenej obálke 
s výrazným označením: 

„Obchodná verejná súťaž – Pozemok v k.ú. Orkucany - lokalita Sad – 
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, (obsah 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 zložil 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, (obsah 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. 
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b) Obhliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním 
návrhu po telefonickom dohovore so zamestnancom oddelenia Správy budov 
Prešovského samosprávneho kraja (tel.: +51 70 81 347; e-mail: majetok@vucpo.sk. 

7.  Obhliadka majetku: 

b) Pri obhliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok a doklady 
viažuce sa k užívaniu pozemkov treťou osobou. 

B.4 
B.4.1 prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja, zapísaného na LV č.1319, 

k. ú. Sabinov, okres Sabinov a to: 

pozemok registra C KN: 

parc. č. druh pozemku 
výmera v 

m2 LV k.ú. Lokalita podľa územného plánu 

2308/4 
Zastavaná plocha a 

nádvorie 2245 1319 Sabinov Drienica plochy bytových domov 

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     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. Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 25 /2021 zo 
dňa 15.04.2021, vyhotoveným znalcom Ing. Jozef Majtner, Lipany a znaleckým posudkom 
č. 12/2021 zo dňa 15.04.2021, vyhotoveným znalcom Ing. Júlia Zajoncová, Fintice, v 
zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení 
neskorších predpisov, predstavuje 59.155,75 €,  pri jednotkovej cene pozemkov 26,35 €/ 
m². 

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

k) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške 
stanovenej znaleckým posudkom, t.j. 59.155,75 €, 



 

 

 
 

 

  
   
   

 

 

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

m) lehota splatnosti doplatku 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, 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 existencie užívacích vzťahov tretej osoby k predávaným    nehnuteľnostiam. 

4.  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

a)  Návrh je potrebné doručiť do podateľne Úradu PSK v sídle Prešovského 
samosprávneho kraja v lehote do __ . __ . 21__  do  13:00  hod. v zalepenej obálke 
s výrazným označením: 

„Obchodná verejná súťaž – Pozemok v k.ú. Sabinov - lokalita Drienica – 
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, (obsah 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, 
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c) Obhliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním 
návrhu po telefonickom dohovore so zamestnancom oddelenia Správy budov 
Prešovského samosprávneho kraja (tel.: +51 70 81 347; e-mail: majetok@vucpo.sk. 

– 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 zložil 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, (obsah 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. 

5.  Obhliadka majetku: 

b) Pri obhliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok a doklady 
viažuce sa k užívaniu pozemkov treťou osobou. 

B.5 
B.5.1   prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja, zapísaného na LV č. 109, 

k. ú. Orkucany, okres Sabinov a to: 

pozemky registra E KN: 

parc. č. druh pozemku 
výmera v 

m2 LV k.ú. Lokalita 
podľa územného 

plánu 
Cena 
€/m² 

Celková 
cena v € 

1269/3 
Trvalý trávny 

porast 1165 109 Orkucany Telek 
plochy ostatnej 

zelene 
1,00 1165,00 

1318/201 
Trvalý trávny 

porast 5384 109 Orkucany Telek 
plochy ostatnej 

zelene 
1,00 5384,00 

1323 
Trvalý trávny 

porast 15315 109 Orkucany Telek plochy TTP 
1,00 15.315,00 

1324 Ostatná plocha 575 109 Orkucany Telek plochy TTP 
1,43 822,25 
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1325/1 Ostatná plocha 15031 109 Orkucany Telek 
plochy rodinných 

domov 
6,02 90 486,62 

1325/202 
Trvalý trávny 

porast 627 109 Orkucany Telek 
plochy ostatnej 

zelene 
1,00 627,00 

1326/2 Orná pôda 42814 109 Orkucany Telek 
plochy rodinných 

domov 
6,02 257.740,28 

1327/2 Orná pôda 18606 109 Orkucany Telek 
plochy rodinných 

domov 
6,02 112.008,12 

1327/3 Orná pôda 18576 109 Orkucany Telek 
plochy rodinných 

domov 
6,02 111.827,52 

1359/2 Vodná plocha 5369 109 Orkucany Telek 
sprievodná zeleň 
vodných tokov 

1,00 5369,00 

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     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.5.1 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. 

5. 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. 25 /2021 zo 
dňa 15.04.2021, vyhotoveným znalcom Ing. Jozef Majtner, Lipany a znaleckým posudkom 



 

 

 
 

 

  
   
   

č. 12/2021 zo dňa 15.04.2021, vyhotoveným znalcom Ing. Júlia Zajoncová, Fintice, v 
zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení 
neskorších predpisov, predstavuje 600.744,79 € 

5.  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.  600.744,79 € 

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

c) lehota splatnosti doplatku 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. 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), 

f) akceptácia existencie užívacích vzťahov tretej osoby k predávaným nehnuteľnostiam 

g) akceptácia záväzku dohodnúť právo prechodu a prejazdu s vlastníkmi pozemkov parc. 
č. KN C 595/1, KNC 595/2, KNC 595/3, KNC 595/4, KNC 593/1 k. ú. Orkucany. 

6.  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

a)  Návrh je potrebné doručiť do podateľne Úradu PSK v sídle Prešovského 
samosprávneho kraja v lehote do __ . __ . 21__  do  13:00  hod. v zalepenej obálke 
s výrazným označením: 

„Obchodná verejná súťaž – Pozemky v k.ú. Orkucany- lokalita Telek – 
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: 



 

 

  

 
 

 

d) Obhliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním 
návrhu po telefonickom dohovore so zamestnancom oddelenia Správy budov 
Prešovského samosprávneho kraja (tel.: +51 70 81 347; e-mail: majetok@vucpo.sk. 

– návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme podpísaný oprávnenou osobou 
a v elektronickej forme na CD, (obsah 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 zložil 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, (obsah 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) Pri obhliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok a doklady 
viažuce sa k užívaniu pozemkov treťou osobou 
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B.6 uzavretie Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve medzi Keraming a. s. so sídlom Jesenského 
3839, 911 01 Trenčín, IČO: 31 431 968, ako Budúcim predávajúcim a Prešovským 
samosprávnym krajom Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, ako Budúcim 
kupujúcim. 

Predmetom budúceho predaja budú: 

a) dokončené stavby s príslušenstvom: 

zapísané na LV č. 6815, v k. ú. Poprad, obec Poprad, okres Poprad, 
- na parcele KN-C č. 3237/33, Viacúčel. šport. hala a tréning. hokej. hala 
- na parcele KN-C č. 3237/14, Viacúčel. šport. hala a tréning. hokej. hala 
- na parcele KN-C č. 3237/32, Viacúčel. šport. hala a tréning. hokej. hala 
- na parcele KN-C č. 3238/90, Viacúčel. šport. hala a tréning. hokej. hala 
- na parcele KN-C č. 3238/91, Viacúčel. šport. hala a tréning. hokej. hala 
- na parcele KN-C č. 3238/92, Viacúčel. šport. hala a tréning. hokej. hala 
- na parcele KN-C č. 3238/93, Viacúčel. šport. hala a tréning. hokej. hala 
- na parcele KN-C č. 3237/31, škola 
- na parcele KN-C č. 3238/95, škola 
- na parcele KN-C č. 3238/96, škola 
- na parcele KN-C č. 3238/97, škola 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: dovolené práva tretích osôb 

vrátane minimálne stavebných objektov: 
SO 01 Viacúčelová športová hala a tréningová hokejová hala
SO 02 Škola (pôvodne Detský svet) 
SO 03 Prepojovacia chodba 
SO 21 Styková križovatka cesty i/18 a príjazdovej komunikácie 
SO 22 Príjazdová komunikácia 
SO 23 Areálové komunikácie a parkoviská 
SO 24 Cestná svetelná signalizácia 
SO 24.1 NN  prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu 
SO 31 Sadovnícke úpravy 
SO 41 Prípojka vodovodu 
SO 42 Vodovod pitný – areálový 
SO 51 Kanalizácia splašková 
SO 52 Kanalizácia dažďová so vsakovacím systémom 
SO 61.1 Distribučný STL plynovod 
SO 61.2 Vnútroareálové STL rozvody 
SO 71 VN prípojka - odbočenie z distribučnej siete 
SO 72 VN prípojka - odberné miesto 
SO 73 Areálové rozvody NN 
SO 74 Vonkajšie osvetlenie komunikácií a parkovísk 
SO 75 Trafostanica 

b) pozemky: 

zapísané na LV č. 6815, v k. ú. Poprad, obec Poprad, okres Poprad, 
-  parcela KN-C  č.  3237/14, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 356 m2 

- parcela KN-C  č. 3238/67, ostatná plocha  o výmere 1774 m2 

- parcela KN-C  č. 3238/69, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 110 m2 

-  parcela KN-C  č. 3238/70, ostatná plocha o výmere 184 m2 

- parcela KN-C  č. 3238/90, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2036 m2 



 

 

 

-  parcela KN-C  č. 3238/92, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 102 m2 

- parcela KN-C  č. 3238/93, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 708 m2 

- parcela KN-C  č. 3238/95, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 387 m2 

- parcela KN-C  č. 3238/97, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 350 m2 

- parcela KN-C  č. 3238/99, ostatná plocha o výmere 33 m2 

- parcela KN-E  č. 3076/1, ostatná plocha  o výmere 224 m2 

- parcela KN-E  č. 3076/2, ostatná plocha  o výmere 371 m2 

- parcela KN-E  č. 3076/3, trvalý trávny porast  o výmere 10 m2 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: dovolené práva tretích osôb 

c) pozemky: 

zapísané na LV č. 6517, k. ú. Poprad, obec Poprad, okres Poprad, 
- parcela KN-C  č.  2426/81, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 1661 m2 

spoluvlastnícky podiel 6/10 
ťarchy: dovolené práva tretích osôb 

Kúpna zmluva bude uzavretá po právoplatnosti rozhodnutia o povolení na užívanie 
predmetu zmluvy a zápise dokončených stavieb do katastra nehnuteľností na Budúceho 
predávajúceho, najneskôr však do 31.12.2022. Dohodnutá kúpna cena za celý budúci 
predmet Budúcej kúpnej zmluvy bude maximálne 11 700 000 eur bez DPH a bude 
zaplatená takto: prvá splátka kúpnej ceny do 21 dní odo dňa povolenia vkladu 
vlastníckeho práva v prospech PSK, ďalšie splátky v nasledujúcich rokoch vždy k 30.6. 
príslušného roka. Splátky budú rovnomerné vo výške 3 000 000 eur, posledná splátka 
bude doplatkom kúpnej ceny. 

B.7 uplatnenie predkupného práva Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37870475,  k nehnuteľnostiam v Mikovej, k. ú. Miková, zapísaným na LV č. 1, 
a to: 

pozemkom parcely registra C KN: 

· parcelné číslo 30 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3929 m2 

· parcelné číslo 31 – záhrady o výmere 815 m2 

· parcelné číslo 32 – záhrady o výmere 5695 m2 

· parcelné číslo 33 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2

 stavbe: 
- budova – škola v prírode, súpisné číslo 20 na pozemku registra C KN parcelné číslo 

30 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3929 m2 

podiel: 1/1 
ťarchy: Zmluva V 590/05 o zriadení predkupného práva na stavbu čs.20 postavenú na parcele 

CKN 30 a parcely CKN 30, 31, 32, 33 v prospech Prešovského samosprávneho kraja, 
Námestie mieru č.2, Prešov 

vo vlastníctve Obce Miková, Miková 126, 090 24 Miková, IČO: 00 330 744, za kúpnu cenu 
3.319,40 € (100.000,- Sk). 

B.8 prevod nehnuteľného majetku, 



 

a) z výlučného vlastníctva predávajúceho Molčan Koloman, spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
zastúpený Slovenským pozemkovým fondom, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11, IČO: 
17335345, ktorý koná ako správca k vlastníkovi por. č. 1 (je pod por. č. 2 správa na všetky 
parcely tohto listu vlastníctva), k.ú. Sabinov, a to: 

- novovytvorenej  parcely registra C KN parcelné číslo 1803/112, ostatná plocha o výmere 15 
m2, odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1784, orná pôda o výmere 
1113 m2, zapísanej na LV č. 4210, k.ú. Sabinov geometrickým plánom č. č. 79/2020 zo dňa 
19.10.2020, vyhotoveným Ing. Jurajom Jechom – GEOPROJEKT, Prešov, IČO: 37710915, 
úradne overeným Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom dňa 10.11.2020 pod 
číslom G1-620/2020 

ťarchy: bez zápisu 
b) z podielového spoluvlastníctva predávajúcich : 
1. Dulina Stanislav, Zlechov, Česká republika, spoluvlastnícky podiel: 29/60 
2. Eliaš Andrej, v správe Slovenského pozemkového fondu, spoluvlastnícky podiel: 1/10 
3. Eliaš Andrej, v správe Slovenského pozemkového fondu, spoluvlastnícky podiel: 1/4 
4. Eliaš Andrej, v správe Slovenského pozemkového fondu, spoluvlastnícky podiel: 1/30 
5. Eliaš Michal, v správe Slovenského pozemkového fondu, spoluvlastnícky podiel: 1/30 
6. Eliaš Andrej, v správe Slovenského pozemkového fondu, spoluvlastnícky podiel: 1/20 
7. Eliaš Andrej, v správe Slovenského pozemkového fondu, spoluvlastnícky podiel: 1/20 
8. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11, IČO:  17335345, 
ktorý koná ako správca k vlastníkovi por. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 (pod por. č. 8 je správa na všetky 
parcely tohto listu vlastníctva) 

zapísaného na LV č. 4457, k.ú. Sabinov, a to: 
- novovytvorenej  parcely registra C KN parcelné číslo 1803/111, ostatná plocha o výmere 12 
m2, odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1783, orná pôda o výmere 
1615 m2, zapísanej na LV č. 4457, k.ú. Sabinov geometrickým plánom č. č. 79/2020 zo dňa 
19.10.2020, vyhotoveným Ing. Jurajom Jechom – GEOPROJEKT, Prešov, IČO: 37710915, 
úradne overeným Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom dňa 10.11.2020 pod 
číslom G1-620/2020. 

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 
Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za celkovú 
kúpnu cenu 786,51 € 
kúpna cena v bode a)  je 436,95 € a v bode b)  je 349,56 € (pri cene 29,13 €/m²). 

B.9 prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho – RS Investment, s.r.o., 
Údol 173, 065 45 Údol, IČO: 44 020 589, vedeného na LV 2962, k.ú. Solivar, okres Prešov, a 
to: 

- novovytvorená parcela registra C KN parcelné číslo 490/3, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 103 m2, 

odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN parcelné číslo 490, zastavaná plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 3100 m², geometrickým plánom č. 23/2021, vyhotoveným Ing. Ivetou 
Tovarňákovou - TOGEO, Prešov, IČO: 37055739. 

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 
Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 
8 272,96 €. (pri cene 80,32 €/m²) 

B.10   I.  prevod nehnuteľného majetku z podielového vlastníctva predávajúcich – 
1. Hodoši Štefan, v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 2/4 
2. Hodoši Michal r. Hodoši, Pusté Pole, SR, v  podiele 1/40 
3. Fečková Irena r. Hodošiová, 040 01 Košice, SR, v podiele 1/4 
4. Labašová Marta r. Hodošiová, 064 01 Stará Ľubovňa, SR, v podiele 1/200 
5. Hodošiová Anna r. Hodošiová, 065 41 Pusté Pole, Pusté Pole č. 57,  SR, v podiele 1/200 
6. Jajková Helena r. Hodošiová, 086 06 Lenartov, Lenartov č. 6, SR, v  podiele 1/200 
7. Kožušková Valéria r. Hodošiová, 080 05 Prešov, SR, v podiele 1/200 
8. Hodoši Jozef r. Hodoši, 064 01 Stará Ľubovňa, SR,  v podiele 1/200 
9. Szegedová Mária r. Hodošiová, 044 02 Turňa nad Bodvou, SR, v podiele 1/40 
10.  Hodoši Michal r. Hodoši, 235 01 Aš, ČR, v podiele 1/40 
11.  Šoltýsová Mária r. Hodošiová, 065 48 Kyjov, SR, v podiele 1/40 
12. Hodoši Juraj r. Hodoši, 065 41 Pusté Pole, SR, v podiele 1/40 
13. Hodoši Milan r. Hodoši, 040 13 Košice, SR, v podiele 1/40 
14. Hodoši Peter r. Hodoši, 040 13 Košice, SR, v podiele 1/40 
15. Hodoši Jozef r. Hodoši, 082 71 Lipany, SR, v podiele 1/40 
16. Fečková Irena r. Hodošiová, 040 01 Košice, SR, v podiele 1/40 
17. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11, IČO:  17335345, 

ktorý koná ako správca k vlastníkovi por. č. 1 (pod por. č. 17 je správa na všetky 
parcely tohto listu vlastníctva) 

vedeného na LV 187, k.ú. Pusté Pole, obec Pusté Pole, okres Stará Ľubovňa, a to: 
- novovytvorená parcela registra C KN parcelné číslo 352/2, ostatná plocha o výmere 274 m2, 
odčlenená od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1170/1, orná pôda o výmere 

2387m2, 
- novovytvorená parcela registra C KN parcelné číslo 352/3, ostatná plocha o výmere 459 m2, 
odčlenená od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1170/2, orná pôda o výmere 

2417m2, 

novovytvorené parcely boli odčlenené geometrickým plánom č. 78/2020 zo dňa 06.10.2020, 
vyhotoveným Ing. Jurajom Jechom – GEOPROJEKT, Prešov, IČO: 37710915, úradne 
overeným Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom dňa 29.10.2020 pod číslom G1-
638/2020 

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 
Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 
1546,63 €. (pri cene 2,11 €/m2) 

II.  prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho – 
1. Slovenská republika, v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele: 1/1 
2. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11, IČO:  17335345, ktorý 

koná ako správca k vlastníkovi por. č. 1 (je pod por. č. 2 správa na všetky parcely tohto listu 
vlastníctva) 

vedeného na LV č. 696, k.ú. Pusté Pole, obec Pusté Pole, okres Stará Ľubovňa, a to: 

- novovytvorená parcela registra C KN parcelné číslo 368/3, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 107 m2, 



    
    

  

odčlenená od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1175, ostatná plocha 
o výmere 21028 m2, 

- novovytvorená parcela bola odčlenená geometrickým plánom č. 78/2020 zo dňa 06.10.2020, 
vyhotoveným Ing. Jurajom Jechom – GEOPROJEKT, Prešov, IČO: 37710915, úradne 
overeným Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom dňa 29.10.2020 pod číslom G1-
638/2020 

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 
Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 
225,77 €. (pri cene 2,11 € / m2) 

B.11 uzatvorenie Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve na prevod nehnuteľného majetku 
z výlučného vlastníctva predávajúceho – Ing. Ján Rexa, 059 01  Spišká Belá,  zapísaného na LV 
č. 5033 v  k.ú. Poprad, a to: 

pozemkov: 
- parcela KN-C  č. 3238/68, ostatná plocha o výmere 198 m2 

- parcely KN-C  č. 3238/91, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1294 m2 

- parcely KN-C  č. 3238/94, ostatná plocha o výmere 134 m2 

- parcely KN-C  č. 3238/96, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 377 m2 

- parcely KN-C  č. 3238/98, ostatná plocha o výmere 58 m2 

- parcely KN-C  č. 3238/76, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 254 m2 

- parcely KN-C  č. 3237/16, ostatná plocha o výmere 5286 m2 

- parcely KN-C  č. 3237/31, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 1 m2 

- parcely KN-C  č. 3237/32, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 2428 m2 

- parcely KN-C  č. 3237/34, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 353 m2 

- parcely KN-C  č. 3237/17, ostatná plocha o výmere 342 m2 

- parcely KN-C  č. 3237/19, ostatná plocha o výmere 1114 m2 

- parcely KN-C  č. 3237/33, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2 

- parcely KN-C  č. 3237/20, ostatná plocha o výmere 3230 m2 

spoluvlastnícky podiel:1/1 
ťarchy: dovolené práva tretích osôb 

celková výmera nadobúdaného nehnuteľného majetku predstavuje 15 080 m2 

do výlučného vlastníctva budúceho kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 
2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 1 300 000 €  (pri cene 86,21 € / m2). 

Kúpna zmluva bude uzatvorená po uzatvorení kúpnej zmluvy so spoločnosťou Keraming a.s. na 
kúpu nehnuteľností v Active Zone v Poprade pre Strednú športovú školu v Poprade. 

B.12 uzatvorenie Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve na prevod nehnuteľného majetku z výlučného 
vlastníctva predávajúceho – Gabriela Antalová, 056 01  Gelnica,  zapísaného na LV č. 1250 v 
k. ú. Poprad, a to: 

pozemku: 
- parcela KN-E  č. 3075, ostatná plocha o výmere 1268 m2 

spoluvlastnícky podiel:1/1 
ťarchy: bez zápisu 
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do výlučného vlastníctva budúceho kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 
2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 76.080 €  (pri cene 60 € / m2). 

Kúpna zmluva bude uzatvorená po uzatvorení kúpnej zmluvy so spoločnosťou Keraming a.s. na 
kúpu nehnuteľností v Active Zone v Poprade pre Strednú športovú školu v Poprade. 

B.13 
a) individuálnu účtovnú závierku spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o. so sídlom 

Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 50494970  za účtovné obdobie kalendárneho roka  2020 

b) vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o. so 
sídlom Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 50494970 za účtovné obdobie kalendárneho roka 
2020 tak, že zisk spoločnosti vo výške 25 433 ,- eur bude použitý nasledovne : 

- na tvorbu rezervného fondu suma 1 271,65 eur 
- na vykrytie strát spoločnosti z minulých rokov suma  24 161,35 eur 

B.14 Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho 
kraja tak, ako je uvedený v prílohe č.1 uznesenia. 

B.15 

A) Dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Zvýšenie počtu žiakov Strednej 

odbornej školy na praktickom vyučovaní“ – kapitálové výdavky na vnútorné vybavenie 

v celkovom objeme 48.050,59  EUR s DPH. 

B) Dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Zvýšenie počtu žiakov Spojenej 

školy v Bijacovciach na praktickom vyučovaní“ – kapitálové výdavky na vnútorné 

vybavenie v celkovom objeme 18.882,00  EUR s DPH. 

C) Dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu : „Zvýšenie počtu žiakov 

Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove na praktickom vyučovaní“  – 

kapitálové výdavky na vnútorné vybavenie v celkovom objeme 18.891,84  EUR s DPH. 

II.  Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja: 

A.    o d p o r ú č a 

A.1 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 budúceho vecného bremena (in rem) na nehnuteľnom majetku vo výlučnom 
vlastníctve budúceho povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie 
mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV č. 
1495, v k.ú. Hencovce, obec Hencovce, okres Vranov nad Topľou a to: 

- na parcele registra C KN, parcelné číslo 78/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4506 m2, 
- na parcele registra C KN, parcelné číslo 78/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 579 m2, 
ťarchy: podľa LV 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena - vlastníka parcely registra C KN, 
parcelné číslo 236, orná pôda, o výmere 2570 m2, evidovanej na LV č. 647, k. ú. Hencovce, 
obec Hencovce, okres Vranov nad Topľou, ktorým v súčasnosti je obec Hencovce, 



  

 

 

Sládkovičova 1995/32, 093 02 Hencovce, IČO: 35532319 a jeho právnych nástupcov, ktorý je 
zároveň aj investorom stavby. 
na výkon práva oprávneného: 
- zriadiť, umiestniť, užívať, vykonávať zmeny, opravy alebo odstrániť vjazd k parcele registra 
C KN, parc. č. 236, orná pôda, o výmere 2570 m2, evidovanej na LV č. 647, k.ú. Hencovce, 
obec Hencovce, okres Vranov nad Topľou, ktorý sa napája na cestu III/3636,  v súvislosti so 
stavbou: „2 x 9 B.J. NÁJOMNÉ BYTY, BLOK „A“, BLOK „B“ + TECHNICKÁ 
VYBAVENOSŤ HENCOVCE“, stavebný objekt: „SO-09 VJAZD“, 

- vstupu a prechodu osôb, vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami a dopravnými 
prostriedkami na tieto v budúcnosti zaťažené pozemky. 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom plochou v m2, vyhotoveným po 
ukončení stavby. Všeobecná hodnota odplaty za zriadenie vecného bremena bude stanovená 
znaleckým posudkom. 

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 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 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 Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV č. 1495, v k.ú. 
Hencovce, obec Hencovce, okres Vranov nad Topľou a to: 

- na parcele registra C KN, parcelné číslo 78/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4506 m2, 
- na parcele registra C KN, parcelné číslo 78/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 579 m2, 
ťarchy: podľa LV 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská distribučná, a.s., 
Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361. Investorom stavby je Obec Hencovce, 
Sládkovičova 1995/32, 093 02 Hencovce, IČO: 35532319. 
na umiestnenie elektrickej prípojky, vrátane ochranného pásma pre stavbu: „2 x 9 B.J. 
NÁJOMNÉ BYTY, BLOK „A“, BLOK „B“ + TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ 
HENCOVCE“, stavebný objekt: „SO-02 EL. PRÍPOJKA, OEZ“ spočívajúce v povinnosti 
povinného z vecného bremena (PSK): 

a) strpieť umiestnenie elektrickej prípojky vrátane jej ochranného pásma, jej užívanie 
a prevádzkovanie na predmetných nehnuteľnostiach, 

b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním 
poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetné 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 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. 



 

 

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.3 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 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 Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV č. 1495, v k.ú. 
Hencovce, obec Hencovce, okres Vranov nad Topľou, a to: 

- na parcele registra C KN, parcelné číslo 78/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4506 m2, 
- na parcele registra C KN, parcelné číslo 78/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 579 m2, 
ťarchy: podľa LV 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460. Investorom stavby je Obec 
Hencovce, Sládkovičova 1995/32, 093 02 Hencovce, IČO: 35532319. 
I./ na umiestnenie vodovodnej prípojky, vrátane ochranného pásma pre stavbu: „2 x 9 B.J. 
NÁJOMNÉ BYTY, BLOK „A“, BLOK „B“ + TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ 
HENCOVCE“, stavebný objekt: „SO-03 VODOVODNÁ PRÍPOJKA“ spočívajúce 
v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena (PSK): 

a) strpieť umiestnenie vodovodnej prípojky vrátane jej ochranného pásma, jej užívanie 
a prevádzkovanie na predmetných nehnuteľnostiach, 

b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním 
poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetné nehnuteľnosti v súvislosti 
s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely 
opráv, údržby, kontroly vodovodnej prípojky, 

c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena 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. 

II./ na umiestnenie prípojky splaškovej kanalizácie, vrátane ochranného pásma pre stavbu: „2 x 
9 B.J. NÁJOMNÉ BYTY, BLOK „A“, BLOK „B“ + TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ 
HENCOVCE“, stavebný objekt: „SO-04 PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE“ 
spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena (PSK): 

a) strpieť umiestnenie prípojky splaškovej kanalizácie vrátane jej ochranného pásma, jej užívanie 
a prevádzkovanie na predmetných nehnuteľnostiach, 

b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním 
poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetné nehnuteľnosti v súvislosti 
s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely 
opráv, údržby, kontroly prípojky splaškovej kanalizácie, 

c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena 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. 



 

 

 

 

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.4 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 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 Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV č. 15561, v k. ú. 
Prešov, obec Prešov, okres Prešov, a to: 

- parcele registra C KN, parcelné číslo 16335/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 26 788 m2, 
ťarchy: podľa LV 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena - Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 
Prešov, IČO: 00327646, ktorý je investorom stavby. 
na umiestnenie stavby: „Rekonštrukcia a CSS križovatky ulíc Arm. Gen. Svobodu -
Vihorlatská“, spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena (PSK): 
a) strpieť umiestnenie stožiarov a kábelových rozvodov vrátane ich ochranného pásma, ich 

užívanie a prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, 
b) strpieť vstup a vjazd oprávneného na pozemok pri uložení, prevádzke, údržbe a opravách 

stožiarov, kábelových rozvodov a ich príslušenstva, 
c)    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. Odplata za zriadenie vecného bremena je navrhovaná v hodnote 1€ celkom. 

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 na nehnuteľnom majetku vo výlučnom vlastníctve 
budúceho povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 
Prešov, IČO: 37870475, v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV č. 3213, k.ú. 
Plaveč, obec Plaveč, okres Stará Ľubovňa, a to: 

- parcely registra C KN, parcelné číslo 3371, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2374 m2, 
ťarchy: bez zápisu, 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská distribučná, a.s., 
Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361, 
na umiestnenie inžinierskej siete – elektrického NN vedenia, vrátane ochranného pásma pre 
stavbu: „IBV 20 RD PLAVEČ, objekt: SO 02 rozšírenie NN siete“, spočívajúce v povinnosti 
budúceho povinného z vecného bremena (PSK): 
a) strpieť umiestnenie elektrického NN 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 NN 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. Všeobecná hodnota odplaty za zriadenie vecného bremena bude stanovená 
znaleckým posudkom. 

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 

1. zriadenie 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 Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV č. 3213,  k. 
ú. Plaveč, obec Plaveč, okres Stará Ľubovňa, a to: 

- na parcele registra C KN, parcelné číslo 4999, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 14042  m2, 
ťarchy: Bez zápisu, 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská distribučná, a.s., 
Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361, 
na umiestnenie inžinierskej siete – elektrického VN vedenia, vrátane ochranného pásma pre 
stavbu: „Plaveč – výstavba VN, NN, TS, objekt: SO 11.1 VN prípojka“, spočívajúce 
v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena (PSK): 
a) strpieť umiestnenie elektrického VN 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. Všeobecná hodnota odplaty za zriadenie vecného bremena bude stanovená 
znaleckým posudkom. 

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. Zastupiteľstvu PSK schváliť nákup zbierkových predmetov pre múzeá galérie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK v sume 

V Prešove dňa 19.04.2021 



                                             

                               

                                                                         

                               

______________________  __________________________________

______________________________  _________________________________

Za správnosť: 

  JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA 
sekretárka Komisie správy majetku  

Zapísal:  

 Mgr. Marianna Demjanovičová
      oddelenie správy majetku                                                           

MUDr. Patrik Mihaľ 
predseda Komisie správy majetku 

Za overovateľa: 

                                PhDr.Jozef Lukáč
člen komisie 



 

príloha č.1 

DODATOK č. 1 

K ZÁSADÁM HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM 
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 11 ods. 2 písm. b) 
zákona NR SR č.  302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
samosprávnych krajoch „)  s prihliadnutím na § 9 ods. 2 zákona NR SR č. 446/2001 Z. 
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon 
o majetku„) schvaľuje dodatok č. 1 k „ Zásadám hospodárenia a nakladania s 
majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ (ďalej len „ Dodatok č. 1“) v tomto 
znení: 

Článok I. 

1. § 10 ods. 6 písm. h) sa dopĺňa a znie: 

h)  o prevode nehnuteľného majetku spôsobom priameho predaja alebo pri prevode z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa rozhoduje zastupiteľstvo samosprávneho kraja a to prijatím 
uznesenia, ktoré konštatuje prebytočnosť nehnuteľného majetku samosprávneho kraja, spôsob 
naloženia s nehnuteľným majetkom, kúpnu cenu nehnuteľnosti, označenie kupujúceho, 
prípadne iné podmienky prevodu a pri prevode z dôvodu hodného osobitného zreteľa aj 
zdôvodnenie osobitného zreteľa, za ktorý sa bude považovať najmä: 

· prevod pozemku pod verejnoprospešnou stavbou, 
· prevod priľahlého pozemku, 
· zámena majetku vo vlastníctve miest a obcí na verejnoprospešný účel 

2. V § 10 ods. 6 sa dopĺňa nové písm. k), ktoré znie: 

Na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnej veci je vždy potrebný znalecký posudok 
vypracovaný súdnym znalcom z príslušného odboru, prípadne odborné stanovisko (odborné 
vyjadrenie) vypracované znalcom. Vypracovanie znaleckého posudku, odborného stanoviska 
alebo odborného vyjadrenia zabezpečuje PSK alebo správca na náklady nadobúdateľa v 
prípade, že tieto možno od neho, vzhľadom na hodnotu prevádzaného majetku, spravodlivo 
požadovať. 

3. § 11 ods. 6 písm. c) sa dopĺňa a znie: 

c)  nájom majetku samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom 
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. V prípade, že sa prípad hodný 
osobitného zreteľa uplatní pri nájme  majetku,  musí byť zdôvodnený a  uvedený v zmluve, ktorou sa 
majetok prenajíma. Nájom majetku z dôvodov hodných osobitného zreteľa  vopred prerokuje 
a s uvedením dôvodu hodného osobitného zreteľa formou uznesenia odporučí komisia správy majetku, 
za ktorý sa bude považovať najmä: 



· nájom pozemku pod verejnoprospešnou stavbou, 
· prenájom priľahlých pozemkov, 
· prenájom miest alebo obcí na verejnoprospešný účel. 

4. v § 8 sa doterajší ods. 1 označuje ako písm. a) a dopĺňa sa nové písm. b), ktoré znie: 

b) prevody a prenájmy majetku z dôvodu hodného zreteľa sa realizujú „dvojkolovo“ po 
rozhodnutí o schválení zámeru, príslušným orgánu PSK, jeho zverejnení po dobu min. 15 dní 
na  úradnej tabuli UPSK a následnom schválení príslušným orgánom PSK.

       5. v § 12 ods. 4 sa na konci dopĺňa veta, ktorá znie: 

UPSK a správca sú povinný uplatniť úroky z omeškania a poplatok z omeškania v prípadoch, 
v ktorých náklady na ich vymáhanie sú nižšie ako suma úroku alebo poplatku z omeškania, ak 
ďalej nie je uvedené inak. 

6. v § 15 ods. 6 sa vypúšťa písm. l) 

Článok II. 

Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského 
samosprávneho kraja  bol schválený uznesením Zastupiteľstva PSK č. ........ dňa 
03.05.2021 a nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia .

          V Prešove dňa 03. mája 2021 

PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
predseda 

Prešovského samosprávneho kraja 
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