
                                                                                              
Z Á P I S N I C A 

 
27. riadne zasadnutie Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK 

  
Čas zasadnutia:  
13:00 hod. 
 
Prítomní:  
Podľa prezenčnej listiny. 
 
 
Program zasadnutia: 
 
     Otvorenie 
 
1.    Návrh rokovacieho poriadku 
 
2.     Kúpa  
2.1   Prevod nehnuteľného majetku – pozemkov pod stavbou „Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584, č. 3584-

001 Krušinec“ v k. ú. Krušinec od mesta Stropkov do výlučného vlastníctva kupujúceho -  Prešovský 
samosprávny kraj. 

2.2   Prevod nehnuteľného majetku – pozemkov pod stavbou „Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584, č. 3584-
001 Krušinec“ v k. ú. Krušinec od SR – Slovenský pozemkový fond Bratislava do výlučného vlastníctva 
kupujúceho -  Prešovský samosprávny kraj. 

2.3   Prevod nehnuteľného majetku – pozemkov v k.ú. Tatranská Lomnica od Mesta Vysoké Tatry, v súvislosti 
so stavbou „Tatranská Lomnica, prestavba existujúcej križovatky cesty č. II/537“  do výlučného vlastníctva 
kupujúceho -  Prešovský samosprávny kraj. 
 
3. Obchodná verejná súťaž 

3.1 Prevod vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku PSK – stavba a pozemok v k. ú. Prešov v správe 
Knižnice P.O. Hviezdoslava v Prešove spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže a schválenie 
podmienok obchodnej verejnej súťaže 

3.2 Prevod vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku PSK v k.ú. Drienica v správe Spojenej školy 
Sabinov, spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej 
súťaže 

3.3  Prevod vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku PSK – stavby a pozemky v k. ú. Spišská Sobota          
v správe Podtatranské osvetové stredisko v Poprade spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže 
a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 
 

4.      Zriadenie vecného bremena 
4.1 Zriadenie budúceho vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK, v k.ú. Prešov v správe Správy 

a údržby ciest PSK, v súvislosti s výstavbou pripojovacieho plynovodu pre novostavbu areálu motoristov, 
v prospech KAMIOR s.r.o.  

4.2  Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k. ú. Tovarné, v súvislosti 
s realizáciou stavby „Výstavba chodníka pre peších a cyklistov v extraviláne obce Tovarné“. 

4.3    Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Žehňa,  v súvislosti   
 s výstavbou rekreačných domov – Dubový háj Chrasť, Žehňa (technická infraštruktúra). 

 
5.      Zmena uznesenia 
5.1 Návrh na zmenu uznesenia Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK č. 24/2020 zo dňa 04.05.2020 – 

zriadenie budúceho vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k. ú. Záborské, pre umiestnenie 
distribučného VN rozvodu v prospech investorov. 

5.2  Návrh na zmenu uznesenia Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK č. 329/2019 zo dňa 21.10.2019 
– nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa v prospech nájomcu PRO 
COMMUNIO, o.z.  

5.3    Návrh na zmenu uznesenia  Zastupiteľstva PSK č. 314/2016 zo dňa 23.02.2016 – nájom nehnuteľného 
majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa v prospech nájomcu Slovenský zväz zdravotne 
postihnutých Okresná rada Prešov 
 



6.  Nájom nehnuteľného majetku PSK 
6.1  Nájom nehnuteľného majetku PSK do nájmu nájomcu Obec Hervartov z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa.  
 

7.      Dofinancovanie nadlimitných výdavkov 
7.1  Dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov 

Hotelovej akadémie na praktickom vyučovaní. 
7.2  Dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov 

Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej na praktickom vyučovaní“. 
 
8. Majetkové prevody nehnuteľného majetku 
8.1  Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Prešov v správe Hotelovej akadémie Prešov do vlastníctva 

Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  
 
K bodu: 
 

 
Otvorenie 
MUDr. Patrik Mihaľ, predseda komisie: Otvoril zasadnutie, privítal prítomných a oboznámil ich 
s programom. 
Za overovateľa navrhol:       PhDr. Jozef Lukáč 
Hlasovanie: za:   10            proti:  0        zdržal sa  0          nehlasoval: 0  
Za overovateľa bol zvolený         PhDr. Jozef Lukáč 

 
 
1.    Návrh rokovacieho poriadku 
 

JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA,  vedúca Odboru majetku a investícií: Uviedla tento bod programu podľa 
doručeného materiálu a príloh  
Diskusia: bez diskusie  

 Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.  
Hlasovanie: za: 10        proti: 0         zdržal sa: 0       nehlasoval:  0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod I.  B.9 Uznesenia č. 27/2020 zo dňa 20. 07. 2020) 

 
 
2.     Kúpa  
 
2.1   Prevod nehnuteľného majetku – pozemkov pod stavbou „Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584, č. 3584-

001 Krušinec“ v k. ú. Krušinec od mesta Stropkov do výlučného vlastníctva kupujúceho -  Prešovský 
samosprávny kraj. 

 
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA,  vedúca Odboru majetku a investícií: Uviedla tento bod programu podľa 
doručeného materiálu a príloh  
Diskusia: bez diskusie  

 Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.  
Hlasovanie: za: 10        proti: 0         zdržal sa: 0       nehlasoval:  0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod I.  B.1 Uznesenia č. 27/2020 zo dňa 20. 07. 2020) 
 

 
2.2   Prevod nehnuteľného majetku – pozemkov pod stavbou „Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584, č. 3584-

001 Krušinec“ v k. ú. Krušinec od SR – Slovenský pozemkový fond Bratislava do výlučného vlastníctva 
kupujúceho -  Prešovský samosprávny kraj. 

 
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA,  vedúca Odboru majetku a investícií: Uviedla tento bod programu podľa 
doručeného materiálu a príloh  
Diskusia: bez diskusie  

 Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.  
Hlasovanie: za: 10        proti: 0         zdržal sa: 0       nehlasoval:  0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod I.  B.2 Uznesenia č. 27/2020 zo dňa 20. 07. 2020) 

 



 
2.3   Prevod nehnuteľného majetku – pozemkov v k.ú. Tatranská Lomnica od Mesta Vysoké Tatry, v súvislosti 

so stavbou „Tatranská Lomnica, prestavba existujúcej križovatky cesty č. II/537“  do výlučného vlastníctva 
kupujúceho -  Prešovský samosprávny kraj. 

 
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA,  vedúca Odboru majetku a investícií: Uviedla tento bod programu podľa 
doručeného materiálu a príloh  
Diskusia: bez diskusie  

 Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.  
Hlasovanie: za: 10        proti: 0         zdržal sa: 0       nehlasoval:  0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod I.  B.3 Uznesenia č. 27/2020 zo dňa 20. 07. 2020) 
 

 
3. Obchodná verejná súťaž 
 
3.1 Prevod vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku PSK – stavba a pozemok v k. ú. Prešov v správe 

Knižnice P.O. Hviezdoslava v Prešove spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže a schválenie 
podmienok obchodnej verejnej súťaže 
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA,  vedúca Odboru majetku a investícií: Uviedla tento bod programu podľa 
doručeného materiálu a príloh  
Diskusia: bez diskusie  

 Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.  
Hlasovanie: za: 10        proti: 0         zdržal sa: 0       nehlasoval:  0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod I.  B.4 Uznesenia č. 27/2020 zo dňa 20. 07. 2020) 

 
3.2 Prevod vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku PSK v k.ú. Drienica v správe Spojenej školy 

Sabinov, spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej 
súťaže 

 
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA,  vedúca Odboru majetku a investícií: Uviedla tento bod programu podľa 
doručeného materiálu a príloh  
Diskusia: bez diskusie  

 Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.  
Hlasovanie: za: 10        proti: 0         zdržal sa: 0       nehlasoval:  0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod I.  B.5 Uznesenia č. 27/2020 zo dňa 20. 07. 2020) 

 
3.3  Prevod vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku PSK – stavby a pozemky v k. ú. Spišská Sobota          

v správe Podtatranské osvetové stredisko v Poprade spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže 
a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

 
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA,  vedúca Odboru majetku a investícií: Uviedla tento bod programu podľa 
doručeného materiálu a príloh  
Diskusia:   
 
p. Jozef Pavligovský upozornil na zváženie lukratívnosti v tejto oblasti. 
p. Jozef Kmec: potvrdil formu transparentnosti, vyhlásením OVS 
p. Patrik Miháľ navrhol:  posunúť tento materiál na Radu PSK za účelom stanoviska výšky predajnej ceny 

a možnosti vyhotovenia komparatívneho posudku v réžii PSK. 
Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.  
Hlasovanie: za:         proti: 0         zdržal sa: 10       nehlasoval:  0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod II.  B.4 Uznesenia č. 27/2020 zo dňa 20. 07. 2020) 

 
 
4.       Zriadenie vecného bremena 
 
4.1 Zriadenie budúceho vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK, v k.ú. Prešov v správe Správy 

a údržby ciest PSK, v súvislosti s výstavbou pripojovacieho plynovodu pre novostavbu areálu motoristov, 
v prospech KAMIOR s.r.o.  

 



JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA,  vedúca Odboru majetku a investícií: Uviedla tento bod programu podľa 
doručeného materiálu a príloh  
Diskusia: bez diskusie  

 Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.  
Hlasovanie: za: 10        proti: 0         zdržal sa: 0       nehlasoval:  0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod II.  A.1 Uznesenia č. 27/2020 zo dňa 20. 07. 2020) 

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

s realizáciou stavby „Výstavba chodníka pre peších a cyklistov v extraviláne obce Tovarné“. 
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA,  vedúca Odboru majetku a investícií: Uviedla tento bod programu podľa 
doručeného materiálu a príloh  
Diskusia: bez diskusie  

 Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.  
Hlasovanie: za: 10        proti: 0         zdržal sa: 0       nehlasoval:  0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod II.  A.2 Uznesenia č. 27/2020 zo dňa 20. 07. 2020) 

 
4.3    Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Žehňa,  v súvislosti   

 s výstavbou rekreačných domov – Dubový háj Chrasť, Žehňa (technická infraštruktúra). 
 
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA,  vedúca Odboru majetku a investícií: Uviedla tento bod programu podľa 
doručeného materiálu a príloh  
Diskusia: bez diskusie  

 Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.  
Hlasovanie: za: 10        proti: 0         zdržal sa: 0       nehlasoval:  0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod II.  A.3 Uznesenia č. 27/2020 zo dňa 20. 07. 2020) 
 

 
5.      Zmena uznesenia 
 
5.1 Návrh na zmenu uznesenia Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK č. 24/2020 zo dňa 04.05.2020 – 

zriadenie budúceho vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k. ú. Záborské, pre umiestnenie 
distribučného VN rozvodu v prospech investorov. 
 
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA,  vedúca Odboru majetku a investícií: Uviedla tento bod programu podľa 
doručeného materiálu a príloh  
Diskusia: bez diskusie  

 Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.  
Hlasovanie: za: 10        proti: 0         zdržal sa: 0       nehlasoval:  0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod II.  A.4 Uznesenia č. 27/2020 zo dňa 20. 07. 2020) 

 
 
5.2  Návrh na zmenu uznesenia Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK č. 329/2019 zo dňa 21.10.2019 

– nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa v prospech nájomcu PRO 
COMMUNIO, o.z.  
 
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA,  vedúca Odboru majetku a investícií: Uviedla tento bod programu podľa 
doručeného materiálu a príloh  
Diskusia: bez diskusie  

 Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.  
Hlasovanie: za: 10        proti: 0         zdržal sa: 0       nehlasoval:  0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod I.  B.7 Uznesenia č. 27/2020 zo dňa 20. 07. 2020) 

 
5.3   Návrh na zmenu uznesenia  Zastupiteľstva PSK č. 314/2016 zo dňa 23.02.2016 – nájom nehnuteľného 

majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa v prospech nájomcu Slovenský zväz zdravotne 
postihnutých Okresná rada Prešov 
 
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA,  vedúca Odboru majetku a investícií: Uviedla tento bod programu podľa 
doručeného materiálu a príloh  
Diskusia: bez diskusie  

 Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.  



Hlasovanie: za: 10        proti: 0         zdržal sa: 0       nehlasoval:  0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod I.  B.8 Uznesenia č. 27/2020 zo dňa 20. 07. 2020) 
 

 
6.  Nájom nehnuteľného majetku PSK 
 
6.1  Nájom nehnuteľného majetku PSK do nájmu nájomcu Obec Hervartov z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa.  
 
 
MUDr. Patrik Mihaľ, predseda komisie: uviedol  tento bod programu a vysvetlil situáciu. Na tomto objekte 
bola vykonaná obhliadka za účasti pracovníčok Oddelenia správy majetku, p. Jozefa Kmeca a pána 
predsedu komisie. Predseda komisie navrhol prizvať pána starostu obce p. Mackaniča ohľadne 
preskúmania viacerých možností pre Obec Hervartov: 
 

1. rokovanie s obcou s cieľom odkúpenia ich podielu za 1 euro a následného prenájmu celého 
objektu obci,  

2. preverenie udržateľnosti projektov vychádzajúcich z poskytnutia dotácii v prevodoch 
spoluvlastníckych podielov, 

3. vyžiadať od starostu informáciu nemožnosti čerpania dotácie z výzvy, o ktorú sa nemohol 
uchádzať preto, že je podielový spoluvlastník a potreboval k žiadosti o NFP nájomnú zmluvu. 

 
Diskusia: bez diskusie  
Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  navrhol tento bod programu vziať na vedomie 
a nehlasovať o ňom.  
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod II.  B.1 Uznesenia č. 27/2020 zo dňa 20. 07. 2020) 
 
 

7.      Dofinancovanie nadlimitných výdavkov 
 
7.1  Dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov 

Hotelovej akadémie na praktickom vyučovaní. 
 
MUDr. Patrik Mihaľ, predseda komisie: dal slovo p. Stanislavovi zamestnancovi Agentúry regionálneho 
rozvoja, ktorý  uviedol  tento bod programu. 
Diskusia: bez diskusie  
Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  navrhol tento bod programu vziať na vedomie 
a nehlasovať o ňom.  
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod II.  B.2 Uznesenia č. 27/2020 zo dňa 20. 07. 2020) 
 

 
7.2  Dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov 

Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej na praktickom vyučovaní“. 
 

MUDr. Patrik Mihaľ, predseda komisie: dal slovo p. Stanislavovi zamestnancovi Agentúry regionálneho 
rozvoja, ktorý  uviedol  tento bod programu. 
Diskusia: bez diskusie  
Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  navrhol tento bod programu vziať na vedomie 
a nehlasovať o ňom.  
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod II.  B.2 Uznesenia č. 27/2020 zo dňa 20. 07. 2020) 

 
 
8. Majetkové prevody nehnuteľného majetku 
 
8.1  Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Prešov v správe Hotelovej akadémie Prešov do vlastníctva 

Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  
 

JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA,  vedúca Odboru majetku a investícií: Uviedla tento bod programu podľa 
doručeného materiálu a príloh  
Diskusia: bez diskusie  



 Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.  
Hlasovanie: za: 10        proti: 0         zdržal sa: 0       nehlasoval:  0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod I.  B.6 Uznesenia č. 27/2020 zo dňa 20. 07. 2020) 

 
9.     Záver 
 

MUDr. Patrik Mihaľ, predseda komisie: poďakoval sa prítomným za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie 
komisie a navrhol ďalší termín komisie dňa 21.9.2020. 

 
V Prešove dňa 20. 07. 2020 
 
Za správnosť: 
 
 
 
 
 
______________________                                               __________________________________            
 JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA                                                    MUDr. Patrik Mihaľ 
sekretár Komisie správy majetku                                 predseda Komisie správy majetku 
 
 
 
Zapísal:                                                                           Za overovateľa: 
 
 
 
 
          
______________________________                                 _________________________________ 

 Ing. Erika Gerdová                             PhDr. Jozef Lukáč 
      oddelenie správy majetku                                                           člen komisie   
    


