
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 
 
 

 
Z á z n a m  

z 23. zasadnutia komisie zo dňa 18. 03. 2020 konaného per rollam  
 
 
Hlasovanie bolo vykonané na základe rozhodnutia predsedu komisie a sekretára komisie. 
 
Hlasovanie bolo vyhlásené prostredníctvom elektronickej pošty dňa 13.03.2020 a bolo ukončené dňa 18.03.2020 o 15:00. hod.. 
 
Predmet rokovania per rollam:  
 
1.  Majetkové prevody nehnuteľného majetku 
 
1.1 Prevod 50% podielu na združenej činnosti - rekonštrukcii stavby „Rekonštrukcia tréningového centra obecných sociálnych podnikov“ na pozemku a 

stavbe vo vlastníctve Obce Spišský Hrhov z vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja do výlučného vlastníctva Obce Spišský Hrhov z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa.  

 
1.2  Prevod majetku z vlastníctva PSK do vlastníctva mesta – časť cesty III/3123 a prevod majetku z vlastníctva mesta do vlastníctva PSK – časť MK, k. ú. 

Podolínec z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  
 
1.3  Zámena nehnuteľného majetku v k. ú. Stará Ľubovňa medzi Prešovským samosprávnym krajom v správe Správy a údržby ciest Prešovského 

samosprávneho kraja a Gurman, s. r. o., z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  
 
1.4  Prevod nehnuteľného majetku – pozemkov v k. ú. Bijacovce v správe Spojenej školy Bijacovce do vlastníctva  Michal Lepeták, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa. 
 
1.5  Prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja v k. ú. Humenné do vlastníctva Mesto Humenné z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

 
1.8  Prevod nehnuteľného majetku – pozemkov a stavieb v k. ú. Čaklov z vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja do výlučného vlastníctva kupujúceho 

ORAGRO-V, s.r.o.  z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  
 



2.  OVS 
 
2.1  Prevod nehnuteľného majetku – pozemku v k.ú. Spišská Sobota vo výlučnom vlastníctve  Prešovského samosprávneho kraja v správe Gymnázium Poprad 

spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 
 
3.  Kúpa 

 
3.1 Prevod nehnuteľného majetku – pozemkov v k. ú. Podolínec z vlastníctva predávajúceho –  Mesto Podolínec do vlastníctva kupujúceho -  Prešovský 

samosprávny kraj.  
 

3.2 Prevod nehnuteľného majetku – pozemku v k.ú. Solivar z vlastníctva predávajúcich –  Jozef Bernát Daniela Bernátová, r. Baňasová, bytom Solivarská 
1394/1, Prešov do vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj.  
 

3.3 Prevod nehnuteľného majetku – pozemku v k.ú. Solivar z vlastníctva predávajúceho –  Weldex, s.r.o., K amfiteátru 13, Prešov do vlastníctva kupujúceho - 
Prešovský samosprávny kraj. 

 
4.  Zriadenie vecného bremena 
 
4.1  Zriadenie budúceho vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Vyšný Žipov v správe Správy a údržby ciest PSK, pre umiestnenie 

kanalizačného potrubia v prospech obce Vyšný Žipov.  
 
4.2  Zriadenie budúceho vecného bremena in rem na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Nižná Šebastová v správe Správy a údržby ciest PSK, pre umiestnenie 

vodovodnej prípojky v prospech vlastníkov pozemku.  
 
4.3 Zriadenie budúceho vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Snina v správe SOŠ, pre umiestnenie kanalizačnej prípojky v prospech VSD, 

a. s. „Lokalitný program Snina – výstavba novej APB“.  
 

4.4  Zriadenie budúceho vecného bremena in rem na nehnuteľnom majetku  PSK v k. ú. Nižná Šebastová, obec Prešov, okres Prešov, v správe Správy 
a údržby ciest PSK, pre umiestnenie elektrickej prípojky v prospech vlastníkov pozemkov. 
  

4.5 Zriadenie vecného bremena in rem na nehnuteľnom majetku  PSK v k. ú. Vranov  nad Topľou, okres Vranov nad Topľou, v správe Gymnázium, Dr. C. 
Daxnera 88/3, Vranov nad Topľou, v prospech Východoslovenská distribučná, a. s., pre vybudovanie elektrického vedenia „ Vranov nad Topľou – úprava 
TS9 pri NsP, NN“. 

 
  



5.           Zmena uznesenia 
 
5.2 Návrh na zmenu uznesenia z 18. zasadnutia PSK č. 418/2020 zo dňa 10.10.2020 - Prevod nehnuteľného majetku PSK  - obchodnou verejnou súťažou 

a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže – prevod pozemkov a stavieb (administratívna budova) v k. ú. Prešov v správe Knižnica P.O. 
Hviezdoslava v Prešove.   

 
7.            Nájom nehnuteľného majetku PSK 
 
7.1   Nájom nehnuteľného majetku v k.ú. Kapušany vo vlastníctve PSK, v správe SÚC PSK do nájmu nájomcu Národná diaľničná spoločnosť, a.s., z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa. 
 

 
Podklady na rokovanie, vrátane príloh, hlasovacieho lístka a pokynov na hlasovanie boli zaslané elektronickou poštou všetkým členom Komisie správy 
majetku pri Zastupiteľstve PSK dňa 13.03.2020 o 15:30 hod. na e-mailové adresy, ktoré všetci členovia komisie poskytli Úradu PSK. O predmete rokovania a 
lehote na hlasovanie boli všetci členovia komisie upozornení aj telefonicky. Všetci členovia komisie boli oboznámení s organizáciou hlasovania a s lehotou na 
hlasovanie, ktorá bola stanovená do 18.03.2020 do 15:00 hod.. Do tejto lehoty mali členovia komisie vyjadriť svoj názor k predmetu rokovania zaslaním 
mailu na adresu Úradu PSK – Odbor majetku a investícií alebo scan hlasovacieho lístka prípadne sms-správou na adresu: adresu erika.gerdova@vucpo.sk., 
marianna.demjanoviacova@vucpo.sk , 0911 155 765 

 
Zo všetkých členov komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK sa k predmetu rokovania v stanovenej lehote vyjadrilo 8 členov komisie.  
 
Na základe vyššie uvedeného platí, že rokovanie Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK sa považuje za  uznášaniaschopné. 
 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. Body uznesenia č. 23/2020 zo dňa 18.03.2020)  
 
V Prešove dňa 18.03.2020 
 
Za správnosť:                                                                                                                   Zapísal:             Za overovateľa: 
 
 
 
____________________         _____________________________________         ____________________________    ___________________ 
    Ing. Vladimír Grešš                              MUDr. Patrik Mihaľ                            Mgr. Marianna Demjanovičová       
       sekretár komisie                predseda Komisie správy majetku pri ZPSK         oddelenie správy majetku člen komisie   
 



  
       
 


