
                                                                                              
Z Á P I S N I C A 

zo  25. riadneho zasadnutia komisie zo dňa 04. 06. 2020   
 
Miesto zasadnutia: 
Zasadacia  miestnosť Úradu PSK, Námestie mieru 2, Prešov (II. podlažie – malá  zasadačka PSK) 
 
Čas zasadnutia:  
13:00 hod. 
 
Prítomní:  
Podľa prezenčnej listiny. 
 
 
Program zasadnutia: 
 
Otvorenie 
 
1. Majetkové prevody nehnuteľného majetku 

 
1.1 Prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja v k. ú. Lipany do vlastníctva Mesto 

Lipany z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
1.2 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. 

 
1.3 Prevod spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnom majetku – budova a pozemok v k.  ú.   Hervartov 

do výlučného vlastníctva kupujúceho – Obec Hervartov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
1.4 Zámena nehnuteľného majetku v k. ú. Kežmarok vo vlastníctve PSK za nehnuteľností vo vlastníctve 

Mesta Kežmarok bez vzájomného finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa.    
 
2.     Kúpa  
 
2.1 Prevod nehnuteľného majetku –pozemku z vlastníctva predávajúceho – Obec Bžany do vlastníctva 

kupujúceho -  Prešovský samosprávny kraj. 
 
2.2 Prevod nehnuteľného majetku – pozemku v k. ú. Krušinec z podielového vlastníctva predávajúcich –  

Drotár Jozef, Zolotárová Helena, Zajaroš Michal, do výlučného vlastníctva kupujúceho -  Prešovský 
samosprávny kraj. 

 
2.3   Prevod nehnuteľného majetku – pozemku v k. ú. Krušinec z podielového vlastníctva predávajúcich –  

Rojková Helena, Surgent Ján, do výlučného vlastníctva kupujúceho -  Prešovský samosprávny kraj.  
 
2.4  Prevod nehnuteľného majetku – pozemkov v k. ú. Krušinec  z podielového vlastníctva predávajúcich 

uvedených na LV 276 vo výške prislúchajúcej ich spoluvlastníckemu podielu do vlastníctva kupujúceho -  
Prešovský samosprávny kraj. 

 
2.5 Prevod nehnuteľného majetku–pozemku v k. ú. Prešov z vlastníctva predávajúceho – RoTTeL Energy, 

s.r.o., Prešov do vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj. 
 
 
3. Zmena uznesenia  
 
3.1.  Návrh na zmenu uznesenia z 18. zasadnutia PSK č. 407/2020 zo dňa 10.02.2020 - Prevod nehnuteľného 

 majetku v k.ú. Orkucany do vlastníctva AZOR KAPPA, s.r.o., Bratislava z dôvodu hodného osobitného 
 zreteľa. 

 
 



4.  Zriadenie vecného bremena 
 
4.1      Zriadenie budúceho vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK, v k. ú. Bardejov, okres Bardejov 

v správe Hotelovej akadémie Jána Andraščíka, Bardejov, v prospech Východoslovenská distribučná     
a. s. 

 
4.2  Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k. ú. Šarišská Poruba, 

v súvislosti s výstavbou vodovodného potrubia – prepojenie vodovodov. 
 
4.3 Zriadenie budúceho vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK, v správe Spojená škola Čaklov, 

v k. ú. Čaklov, okres Vranov nad Topľou, v prospech Východoslovenská distribučná, a. s., SO-01 
úprava v distribučnej NN sústave a SO-02 rozšírenie NN sústavy.  

 
4.4.   Zriadenie budúceho vecného bremena v prospech obce Čaklov, v k. ú. Čaklov, v súvislosti za účelom 

rozšírenia  kanalizácie a rozšírenie vodovodu v správe Spojená škola Čaklov. 
 
 
5.           Nájom nehnuteľného majetku PSK 
 
5.1   Nájom nehnuteľného majetku v k. ú. Kamenica nad Cirochou vo vlastníctve PSK, v správe SÚC PSK 

do nájmu nájomcu obec Kamenica nad Cirochou z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
5.2  Nájom nehnuteľného majetku PSK – časti pozemku v k. ú. Prešov v správe Divadla Jonáša Záborského 

v Prešove do nájmu nájomcu Mesto Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
6.  Rôzne 
 
6.1   Prevod nehnuteľného majetku – pozemkov v k. ú. Bijacovce v správe Spojenej školy   Bijacovce 

do vlastníctva Michal Lepeták, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
 
7.           Dodatok č. 6 k Zásadám nakladania a hospodárenia s majetkom PSK 
 
 
 

 
K bodu: 
 
Otvorenie 

MUDr. Patrik Mihaľ, predseda komisie: Otvoril zasadnutie, privítal prítomných a oboznámil ich 
s programom. 
Za overovateľa navrhol:       Mgr. Štefan Žid 
Hlasovanie: za:   8            proti:  0        zdržal sa  0          nehlasoval: 0  
Za overovateľa bol zvolený         Mgr. Štefan Žid 

 
 

 
1.  Majetkové prevody nehnuteľného majetku 
 
1.1 Prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja v k. ú. Lipany do vlastníctva Mesto 

Lipany z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
 

Ing. Erika Gerdová,  vedúca odd. správy majetku: Uviedla tento bod programu podľa doručeného materiálu 
a príloh  
Diskusia: bez diskusie  

 Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.  
Hlasovanie: za: 8        proti: 0         zdržal sa: 0       nehlasoval:  0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod I.  B.1 Uznesenia č. 25/2020 zo dňa 04. 06. 2020) 
 



 
1.2 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. 

 
Ing. Erika Gerdová,  vedúca odd. správy majetku: Uviedla tento bod programu podľa doručeného 
materiálu a príloh.  
Diskusia: bez diskusie  
Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.  
Hlasovanie: za: 8           proti: 0         zdržal sa: 0       nehlasoval:  0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod I. B.2 Uznesenia č. 25/2020 zo dňa 04. 06. 2020) 
 

 
1.3 Prevod spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnom majetku – budova a pozemok v k.  ú.   Hervartov 

do výlučného vlastníctva kupujúceho – Obec Hervartov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 

Mgr. Zuzana Badidová, odd. správy majetku: Uviedla tento bod programu podľa doručeného materiálu 
a príloh. 
Diskusia: O predloženom materiáli komisia nehlasovala, pretože odporučila najprv ohliadku s cieľom 
zistenia udržateľnosti investičného zámeru, a až následne prerokovať predmetný prevod v komisii správy 
majetku. 
Uznesenie:  prijaté v znení (viď. bod II. B.1 Uznesenia č. 25/2020 zo dňa 04. 06. 2020) 

 
 
1.4 Zámena nehnuteľného majetku v k. ú. Kežmarok vo vlastníctve PSK za nehnuteľností vo vlastníctve 

Mesta Kežmarok bez vzájomného finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa.    
 

Ing. Erika Gerdová,  vedúca odd. správy majetku: Uviedla tento bod programu podľa doručeného 
materiálu a príloh.  
Diskusia: bez diskusie  
Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.  
Hlasovanie: za: 8              proti: 0         zdržal sa: 0       nehlasoval:  0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod I. B.3 Uznesenia č. 25/2020 zo dňa 04. 06. 2020) 
 

 
2.        Kúpa  
 
 
2.1  Prevod nehnuteľného majetku – pozemku z vlastníctva predávajúceho – Obec Bžany do vlastníctva 

kupujúceho -  Prešovský samosprávny kraj. 
 

Ing. Erika Gerdová,  vedúca odd. správy majetku: Uviedla tento bod programu podľa doručeného 
materiálu a príloh.  
Diskusia: bez diskusie  
Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.  
Hlasovanie: za:  8           proti: 0         zdržal sa: 0       nehlasoval: 0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod I. B.5 Uznesenia č. 25/2020 zo dňa 04. 06. 2020) 

 
 
2.2 Prevod nehnuteľného majetku – pozemku v k. ú. Krušinec z podielového vlastníctva predávajúcich –  

Drotár Jozef, Zolotárová Helena, Zajaroš Michal, do výlučného vlastníctva kupujúceho -  Prešovský 
samosprávny kraj. 

 
Ing. Erika Gerdová,  vedúca odd. správy majetku: Uviedla tento bod programu podľa doručeného 
materiálu a príloh.  
Diskusia: bez diskusie  
Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.  
Hlasovanie: za:  8           proti: 0         zdržal sa: 0       nehlasoval:  0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod I.B.6 Uznesenia č. 25/2020 zo dňa 04. 06. 2020) 

 



 
2.3    Prevod nehnuteľného majetku – pozemku v k. ú. Krušinec z podielového vlastníctva predávajúcich –  

Rojková Helena, Surgent Ján, do výlučného vlastníctva kupujúceho -  Prešovský samosprávny kraj.
  
Mgr. Zuzana Badidová, odd. správy majetku: Uviedla tento bod programu podľa doručeného materiálu 
a príloh. 
Diskusia: bez diskusie  
Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.  
Hlasovanie: za: 8             proti: 0         zdržal sa: 0       nehlasoval:  0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod I.B.7 Uznesenia č. 25/2020 zo dňa 04. 06. 2020) 

 
 
2.4   Prevod nehnuteľného majetku – pozemkov v k. ú. Krušinec  z podielového vlastníctva predávajúcich 

uvedených na LV 276 vo výške prislúchajúcej ich spoluvlastníckemu podielu do vlastníctva kupujúceho -  
Prešovský samosprávny kraj. 

 
Mgr. Zuzana Badidová, odd. správy majetku: Uviedla tento bod programu podľa doručeného materiálu 
a príloh. 
Diskusia: bez diskusie  
Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.  
Hlasovanie: za:  8            proti: 0         zdržal sa: 0       nehlasoval:  0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod I. B.8 Uznesenia č. 25/2020 zo dňa 04. 06. 2020) 

 
 
2.5 Prevod nehnuteľného majetku–pozemku v k. ú. Prešov z vlastníctva predávajúceho – RoTTeL Energy, 

s.r.o., Prešov do vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj. 
 

Mgr. Zuzana Badidová, odd. správy majetku: Uviedla tento bod programu podľa doručeného materiálu 
a príloh. 
Diskusia: bez diskusie  
Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.  
Hlasovanie: za: 8              proti: 0         zdržal sa: 0       nehlasoval:  0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. Bod I.B.9 Uznesenia č. 25/2020 zo dňa 04. 06. 2020) 

 
3. Zmena uznesenia 
 
3.1. Návrh na zmenu uznesenia z 18. zasadnutia PSK č. 407/2020 zo dňa 10.02.2020 - Prevod nehnuteľného 

majetku v k.ú. Orkucany do vlastníctva AZOR KAPPA, s.r.o., Bratislava z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa. 

 
Mgr. Zuzana Badidová, odd. správy majetku: Uviedla tento bod programu podľa doručeného materiálu 
a príloh. 
Diskusia: bez diskusie  
Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.  
Hlasovanie: za: 8              proti: 0         zdržal sa: 0       nehlasoval:  0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. Bod I B.10 Uznesenia č. 25/2020 zo dňa 04. 06. 2020) 

 
 
4.       Zriadenie vecného bremena 
 
 
4.1     Zriadenie budúceho vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK, v k. ú. Bardejov, okres Bardejov v 

správe Hotelovej akadémie Jána Andraščíka, Bardejov, v prospech Východoslovenská distribučná     a. s. 
 

Mgr. Zuzana Badidová, odd. správy majetku: Uviedla tento bod programu podľa doručeného materiálu 
a príloh. 
Diskusia: bez diskusie  
Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.  
Hlasovanie: za: 8              proti: 0         zdržal sa: 0       nehlasoval:  0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. Bod II. A.1 Uznesenia č. 25/2020 zo dňa 04. 06. 2020) 



 
 
4.2  Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k. ú. Šarišská Poruba, 

v súvislosti s výstavbou vodovodného potrubia – prepojenie vodovodov. 
 

Ing. Mariana Demjanovičová, odd. správy majetku: Uviedla tento bod programu podľa doručeného 
materiálu a príloh. 
Diskusia: bez diskusie  
Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.  
Hlasovanie: za:8               proti: 0         zdržal sa: 0       nehlasoval:  0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod II A.2 Uznesenia č. 25/2020 zo dňa 04. 06. 2020) 

 
 
4.3 Zriadenie budúceho vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK, v správe Spojená škola Čaklov, 

v k. ú. Čaklov, okres Vranov nad Topľou, v prospech Východoslovenská distribučná, a. s., SO-01 úprava 
v distribučnej NN sústave a SO-02 rozšírenie NN sústavy.  

 
Ing. Mariana Demjanovičová, odd. správy majetku: Uviedla tento bod programu podľa doručeného 
materiálu a príloh. 
Diskusia: bez diskusie  
Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.  
Hlasovanie: za: 8              proti: 0         zdržal sa: 0       nehlasoval:  0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod II A.3 Uznesenia č. 25/2020 zo dňa 04. 06. 2020) 

 
 
4.4  Zriadenie budúceho vecného bremena v prospech obce Čaklov, v k. ú. Čaklov, v súvislosti za účelom 

rozšírenia  kanalizácie a rozšírenie vodovodu v správe Spojená škola Čaklov. 
 

Ing. Mariana Demjanovičová, odd. správy majetku: Uviedla tento bod programu podľa doručeného 
materiálu a príloh. 
Diskusia: bez diskusie  
Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.  
Hlasovanie: za:  8             proti: 0         zdržal sa: 0       nehlasoval:  0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod II A.4 Uznesenia č. 25/2020 zo dňa 04. 06. 2020) 
 

 
5.           Nájom nehnuteľného majetku PSK 
 
 
5.1   Nájom nehnuteľného majetku v k. ú. Kamenica nad Cirochou vo vlastníctve PSK, v správe SÚC PSK 

do nájmu nájomcu obec Kamenica nad Cirochou z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 

Ing. Ľudmila Matejčíková, LL.M.,  odd. správy majetku: Uviedla tento bod programu podľa doručeného 
materiálu a príloh. 
Diskusia: bez diskusie  
Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.  
Hlasovanie: za: 8              proti: 0         zdržal sa: 0       nehlasoval:  0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod I. B.11 Uznesenia č. 25/2020 zo dňa 04. 06. 2020) 
 

5.2  Nájom nehnuteľného majetku PSK – časti pozemku v k. ú. Prešov v správe Divadla Jonáša Záborského v 
Prešove do nájmu nájomcu Mesto Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 
Ing. Ľudmila Matejčíková, LL.M.,  odd. správy majetku: Uviedla tento bod programu podľa doručeného 
materiálu a príloh. 
Diskusia: bez diskusie  
Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.  
Hlasovanie: za: 8              proti: 0         zdržal sa: 0       nehlasoval:  0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod I. B.12 Uznesenia č. 25/2020 zo dňa 04. 06. 2020) 

 
 



6.  Rôzne 
 
6.1   Prevod nehnuteľného majetku – pozemkov v k. ú. Bijacovce v správe Spojenej školy Bijacovce do 

vlastníctva Michal Lepeták, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
Ing. Mariana Demjanovičová, odd. správy majetku: Uviedla tento bod programu podľa doručeného 
materiálu a príloh. 
Diskusia: komisia súhlasí s odpredajom pozemku  C KN 272/2, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvoria o výmere 23 m2. Na novovytvorenom  pozemku C KN 270/5, druh pozemku zastavaná plocha 
a nádvoria o výmere 144 m2 navrhujú zriadiť vecné bremeno prechodu a prejazdu. 
Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.  
Hlasovanie: za: 0               proti: 7         zdržal sa: 1       nehlasoval:  0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod I.B.4  a bod II A5 Uznesenia č. 25/2020 zo dňa 04. 06. 
2020) 

 
 
 
7.  Dodatok č. 6 k Zásadám nakladania a hospodárenia s majetkom PSK. 
 

Ing. Ľudmila Matejčíková, LL.M.,  , odd. správy majetku: Uviedla tento bod programu podľa doručeného 
materiálu a príloh. 
Diskusia: Nakoľko zákon k danej problematike ešte nie je prijatý Komisia navrhuje teraz o návrhu 
nehlasovať a po zosúladení pripomienok po finančnej komisii o veci znovu hlasovať formou per rollam.  
Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.  
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod II.B.2 Uznesenia č. 25/2020 zo dňa 04. 06. 2020) 

 
 
 
 
8.  Záver 
 

MUDr. Patrik Mihaľ, predseda komisie: poďakoval sa prítomným za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie 
komisie.  

 
V Prešove dňa 04. 06. 2020 
 
Za správnosť: 
 
 
 
 
 
______________________                                               __________________________________            
          Ing. Anton Repka                                                                 MUDr. Patrik Mihaľ 
sekretár Komisie správy majetku                                 predseda Komisie správy majetku 
 
 
 
Zapísal:                                                                           Za overovateľa: 
 
 
 
 
          
______________________________                                 _________________________________ 
 Ing. Ľudmila Matejčíková, LL.M.                            Mgr. Štefan Žid 
      oddelenie správy majetku                                                           člen komisie   
    


