
Z Á P I S N I C A  
34. zasadnutie Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK – Online, dňa 19.04.2021  
 
Čas zasadnutia:  
13:00 hod. 
 

Prítomní:  
Podľa prezenčnej listiny, forma rokovania komisie TEAMS 
 

Program zasadnutia: 
1. Otvorenie 
2. OVS 

2.1. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej  súťaže (majetok v bývalom užívaní Sclerosiss multiplex n.o.)  

2.2. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej  súťaže (majetok lokalita Hôrky) 

2.3. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej  súťaže (majetok lokalita Sad) 

2.4. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej  súťaže (majetok lokalita Drienica) 

2.5. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej  súťaže (majetok lokalita Telek) 

3. Zriadenie vecného bremena 
3.1. Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. 

Hencovce,   v súvislosti s realizáciou stavby: 2 x 9 B.J. NÁJOMNÉ BYTY, BLOK 
„A“, BLOK „B“ + TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ HENCOVCE, SO-09 VJAZD 

3.2. Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. 
Hencovce, v súvislosti s realizáciou stavby: 2 x 9 B.J. NÁJOMNÉ BYTY, BLOK 
„A“, BLOK „B“ + TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ HENCOVCE, SO-02 EL. 
PRÍPOJKA, OEZ 

3.3. Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. 
Hencovce, v súvislosti s realizáciou stavby: 2 x 9 B.J. NÁJOMNÉ BYTY, BLOK 
„A“, BLOK „B“ + TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ HENCOVCE, SO-03 
VODOVODNÁ PRÍPOJKA a SO-04 PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE 

3.4. Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. 
Prešov, v súvislosti s realizáciou stavby: Rekonštrukcia a CSS križovatky ulíc Arm. 
Gen. Svobodu – Vihorlatská 

3.5. Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. 
Plaveč, v súvislosti s realizáciou stavby: „IBV 20 RD PLAVEČ, objekt: SO 02 
rozšírenie NN siete“  



3.6. Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. 
Plaveč, v súvislosti s realizáciou stavby: „Plaveč – výstavba VN, NN, TS, objekt: SO 
11.1 VN prípojka“ 

4. Kúpa 
4.1. Uzatvorenie Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve medzi Keraming, a. s. a Prešovský 

samosprávny kraj (k. ú. Poprad) 
4.2. Návrh na uplatnenie predkupného práva Prešovského samosprávneho kraja k 

nehnuteľnostiam v Mikovej, k. ú. Miková 
4.3. Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK z vlastníctva súkromných 

vlastníkov, pre stavbu „Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3177 pred 
mestom Sabinov“  

4.4. Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK z výlučného vlastníctva 
RS Investment s. r. o., pre stavbu „III/3440 ( III/068 002) Prešov – most cez Sekčov, 
ul. Solivarská“  

4.5. Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK z podielového vlastníctva 
spoluvlastníkov, pre  stavbu „Rekonštrukcia križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole“.  

4.6. Uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na prevod pozemkov v k. ú Poprad  
z vlastníctva predávajúceho Ing. Jána Rexa do výlučného vlastníctva kupujúceho - 
Prešovský samosprávny kraj.  

4.7. Uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na prevod pozemkov v k. ú Poprad 
z vlastníctva predávajúceho p. Gabriela Antalová do výlučného vlastníctva 
kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj. 

5. Prerokovanie účtovnej závierky FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o. za rok 2020 
a schválenie vysporiadania hospodárskeho výsledku.  

6. Nákup zbierkových predmetov 
7. Rôzne  

7.1. Dodatok č.1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom PSK   
7.2. NÁVRH na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaných 

projektov: 
A) Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy v Poprade na praktickom 

vyučovaní 
B) Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy v Bijacovciach na praktickom vyučovaní  
C) Zvýšenie počtu žiakov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove na 
praktickom vyučovaní 

 
 

K bodu: 
 
1. OtvorenieMUDr. Patrik Mihaľ, predseda komisie: Otvoril zasadnutie, privítal prítomných 

a oboznámil ich s programom. 
Za overovateľa navrhol: PhDr. Jozef Lukáč 
Hlasovanie: za:   12            proti:  0        zdržal sa  0          nehlasoval: 0 
Za overovateľa bol zvolený         PhDr. Jozef Lukáč 

2. Majetkové prevody nehnuteľného majetkuSchválenie prevodu majetku obchodnou 
verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej  súťaže (majetok 

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/zastupitelstvo/poslanci/poslanci-2017-2022/lukac-jozef.html
https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/zastupitelstvo/poslanci/poslanci-2017-2022/lukac-jozef.html


v bývalom užívaní Sclerosiss multiplex n.o.)  
 
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, sekretárka komisie: Uviedla tento bod programu 
podľa doručeného materiálu a príloh  
Diskusia: bez diskusie  
Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.  
Hlasovanie: za:   12            proti:  0        zdržal sa  0          nehlasoval: 0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod I.  B.1 Uznesenia č. 34/2021 zo dňa 
19.4.2021) 

2.2. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej  súťaže (majetok lokalita Hôrky) 
 
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, sekretárka komisie: Uviedla tento bod programu 
podľa doručeného materiálu a príloh  
Diskusia: bez diskusie  
Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.  
Hlasovanie: za:   12            proti:  0        zdržal sa  0          nehlasoval: 0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod I.  B.2 Uznesenia č. 34/2021 zo dňa 
19.4.2021) 

2.3. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej  súťaže (majetok lokalita Sad) 
 
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, sekretárka komisie: Uviedla tento bod programu 
podľa doručeného materiálu a príloh  
Diskusia: bez diskusie  
Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia. 
Hlasovanie: za:   12            proti:  0        zdržal sa  0          nehlasoval: 0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod I.  B.3 Uznesenia č. 34/2021 zo dňa 
19.4.2021) 

2.4. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej  súťaže (majetok lokalita Drienica) 
 
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, sekretárka komisie: Uviedla tento bod programu 
podľa doručeného materiálu a príloh  
Diskusia: bez diskusie  
Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.  
Hlasovanie: za:   12            proti:  0        zdržal sa  0          nehlasoval: 0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod I.  B.4 Uznesenia č. 34/2021 zo dňa 
19.4.2021) 

2.5. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok 
obchodnej verejnej  súťaže (majetok lokalita Telek) 
 
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, sekretárka komisie: Uviedla tento bod programu 
podľa doručeného materiálu a príloh  
Diskusia: bez diskusie  
Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.  
Hlasovanie: za:   12            proti:  0        zdržal sa  0          nehlasoval: 0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod I.  B.5 Uznesenia č. 34/2021 zo dňa 
19.4.2021) 



3. Zriadenie vecného bremena 
3.1. Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. 

Hencovce,   v súvislosti s realizáciou stavby: 2 x 9 B.J. NÁJOMNÉ BYTY, BLOK „A“, 
BLOK „B“ + TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ HENCOVCE, SO-09 VJAZD 
 
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, sekretárka komisie: Uviedla tento bod programu 
podľa doručeného materiálu a príloh  
Diskusia: bez diskusie  
Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.  
Hlasovanie: za:   12            proti:  0        zdržal sa  0          nehlasoval: 0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod II.  A.1 Uznesenia č. 34/2021 zo dňa 
19.4.2021) 

3.2. Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. 
Hencovce, v súvislosti s realizáciou stavby: 2 x 9 B.J. NÁJOMNÉ BYTY, BLOK „A“, 
BLOK „B“ + TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ HENCOVCE, SO-02 EL. PRÍPOJKA, 
OEZ 
 
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, sekretárka komisie: Uviedla tento bod programu 
podľa doručeného materiálu a príloh  
Diskusia: bez diskusie  
Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.  
Hlasovanie: za:   12            proti:  0        zdržal sa  0          nehlasoval: 0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod II.  A.2 Uznesenia č. 34/2021 zo dňa 
19.4.2021) 

3.3. Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. 
Hencovce, v súvislosti s realizáciou stavby: 2 x 9 B.J. NÁJOMNÉ BYTY, BLOK „A“, 
BLOK „B“ + TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ HENCOVCE, SO-03 VODOVODNÁ 
PRÍPOJKA a SO-04 PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE 
 
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, sekretárka komisie: Uviedla tento bod programu 
podľa doručeného materiálu a príloh  
Diskusia: bez diskusie  
Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.  
Hlasovanie: za:   12            proti:  0        zdržal sa  0          nehlasoval: 0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod II.  A.3 Uznesenia č. 34/2021 zo dňa 
19.4.2021) 

3.4. Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. 
Prešov, v súvislosti s realizáciou stavby: Rekonštrukcia a CSS križovatky ulíc Arm. 
Gen. Svobodu – Vihorlatská 
 
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, sekretárka komisie: Uviedla tento bod programu 
podľa doručeného materiálu a príloh  
Diskusia: bez diskusie  
Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia. 
Hlasovanie: za:   12            proti:  0        zdržal sa  0          nehlasoval: 0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod II.  A.4 Uznesenia č. 34/2021 zo dňa 
19.4.2021) 



3.5. Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. 
Plaveč, v súvislosti s realizáciou stavby: „IBV 20 RD PLAVEČ, objekt: SO 02 
rozšírenie NN siete“ 
 
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, sekretárka komisie: Uviedla tento bod programu 
podľa doručeného materiálu a príloh  
Diskusia: bez diskusie  
Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia. 
Hlasovanie: za:   12            proti:  0        zdržal sa  0          nehlasoval: 0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod II.  A.5 Uznesenia č. 34/2021 zo dňa 
19.4.2021) 

3.6. Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. 
Plaveč, v súvislosti s realizáciou stavby: „Plaveč – výstavba VN, NN, TS, objekt: SO 
11.1 VN prípojka“ 
 
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, sekretárka komisie: Uviedla tento bod programu 
podľa doručeného materiálu a príloh  
Diskusia: bez diskusie  
Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia. 
Hlasovanie: za:   12            proti:  0        zdržal sa  0          nehlasoval: 0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod II.  A.6 Uznesenia č. 34/2021 zo dňa 
19.4.2021) 

4. Kúpa 
4.1. Uzatvorenie Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve medzi Keraming, a. s. a Prešovský 

samosprávny kraj (k. ú. Poprad) 
 
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, sekretárka komisie: Uviedla tento bod programu 
podľa doručeného materiálu a príloh  
Diskusia: bez diskusie  
Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.  
Hlasovanie: za:   12            proti:  0        zdržal sa  0          nehlasoval: 0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod I.  B.6 Uznesenia č. 34/2021 zo dňa 
19.4.2021) 
Diskusia: obstarať Znalecký posudok 

4.2. Návrh na uplatnenie predkupného práva Prešovského samosprávneho kraja k 
nehnuteľnostiam v Mikovej, k.ú. Miková 
 
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, sekretárka komisie: 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:  2          nehlasoval: 0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod I.  B.7 Uznesenia č. 34/2021 zo dňa 
19.4.2021) 
 

4.3. Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK z vlastníctva súkromných 
vlastníkov, pre stavbu „Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3177 pred mestom 
Sabinov“  



 
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, sekretárka komisie: Uviedla tento bod programu podľa 
doručeného materiálu a príloh  
Diskusia: bez diskusie  
Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.  
Hlasovanie: za:   12            proti:  0        zdržal sa  0          nehlasoval: 0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod I.  B.8 Uznesenia č. 34/2021 zo dňa 
19.4.2021) 

4.4. Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK z výlučného vlastníctva RS 
Investment s.r.o., pre stavbu „III/3440 ( III/068 002) Prešov – most cez Sekčov, ul. 
Solivarská“  
 
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, sekretárka komisie: Uviedla tento bod programu podľa 
doručeného materiálu a príloh  
Diskusia: bez diskusie  
Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia. 
Hlasovanie: za:   12            proti:  0        zdržal sa  0          nehlasoval: 0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod I.  B.9 Uznesenia č. 34/2021 zo dňa 
19.4.2021) 

4.5. Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK z podielového vlastníctva 
spoluvlastníkov, pre                   stavbu „Rekonštrukcia križovatky I/68 a III/3154 Pusté 
Pole“.  
 
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, sekretárka komisie: Uviedla tento bod programu podľa 
doručeného materiálu a príloh  
Diskusia: bez diskusie  
Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia. 
Hlasovanie: za:   12            proti:  0        zdržal sa  0          nehlasoval: 0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod I.  B.10 Uznesenia č. 34/2021 zo dňa 
19.4.2021) 

4.6. Uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve  na prevod pozemkov v k. ú Poprad  
z vlastníctva predávajúceho Ing. Jána Rexa  do výlučného vlastníctva kupujúceho -  
Prešovský samosprávny kraj.  
 
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, sekretárka komisie: Uviedla tento bod programu podľa 
doručeného materiálu a príloh  
Diskusia: bez diskusie  
Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.  
Hlasovanie: za:   12            proti:  0        zdržal sa  0          nehlasoval: 0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod I.  B.11 Uznesenia č. 34/2021 zo dňa 
19.4.2021) 
Diskusia: obstarať Znalecký posudok 

4.7. Uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve  na prevod pozemkov v k. ú Poprad  
z vlastníctva predávajúceho p. Gabriela Antalová do výlučného vlastníctva kupujúceho -  
Prešovský samosprávny kraj. 
 
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, sekretárka komisie: Uviedla tento bod programu podľa 
doručeného materiálu a príloh  
Diskusia: bez diskusie  



Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.  
Hlasovanie: za:   12            proti:  0        zdržal sa  0          nehlasoval: 0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod I.  B.12 Uznesenia č. 34/2021 zo dňa 
19.4.2021) 
Diskusia: obstarať Znalecký posudok 

5. Prerokovanie účtovnej závierky FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o. za rok 2020 a  
schválenie vysporiadania hospodárskeho výsledku.  
 
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, sekretárka komisie: Uviedla tento bod programu podľa 
doručeného materiálu a príloh  
Diskusia: bez diskusie  
Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.  
Hlasovanie: za:   11            proti:  0        zdržal sa:  1          nehlasoval: 0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod I.  B.13 Uznesenia č. 34/2021 zo dňa 
19.4.2021) 

6. Nákup zbierkových predmetov 
 
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, sekretárka komisie: Uviedla tento bod programu podľa 
doručeného materiálu a príloh  
Diskusia: bez diskusie  
Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.  
Hlasovanie: za:   12            proti:  0        zdržal sa  0          nehlasoval: 0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod II.  A.7 Uznesenia č. 34/2021 zo dňa 
19.4.2021) 

7. Rôzne  
7.1 Dodatok č.1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom PSK   

JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, sekretárka komisie: Uviedla tento bod programu podľa 
doručeného materiálu a príloh  
Diskusia: bez diskusie  
Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia. 
Hlasovanie: za:   12            proti:  0        zdržal sa  0          nehlasoval: 0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod I.  B.14 Uznesenia č. 34/2021 zo dňa 
19.4.2021) 

7.2 NÁVRH na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaných 
projektov: 
A) Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy v Poprade na praktickom vyučovaní 
B) Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy v Bijacovciach na praktickom vyučovaní  
C) Zvýšenie počtu žiakov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove na 
praktickom vyučovaní 
 
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, sekretárka komisie: Uviedla tento bod programu podľa 
doručeného materiálu a príloh  
Diskusia: bez diskusie  
Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia. 
Hlasovanie: za:   12            proti:  0        zdržal sa  0          nehlasoval: 0 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod I.  B.15 Uznesenia č. 34/2021 zo dňa 
19.4.2021) 



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

 
 
V Prešove dňa 19.04.2021 
 
Za správnosť: 
 
 
 
__________________________________              __________________________________ 
  

JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA 
sekretárka Komisie správy majetku   

MUDr. Patrik Mihaľ 
predseda Komisie správy majetku 

 
 
 
Zapísal: 
 
_________________________________ 

Mgr. Marianna Demjanovičová  
oddelenie správy majetku 

 

Za overovateľa: 
 

________________________________ 
PhDr.Jozef Lukáč 

člen komisie 
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Ing. Jozef Kmec, PhD. 19.04.2021 

MUDr. Boris Hanuščak  19.04.2021 

Peter Pilip 19.04.2021 

Mgr. Anna Hudáková  19.04.2021 
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	3. Zriadenie vecného bremena
	3.1. Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Hencovce,   v súvislosti s realizáciou stavby: 2 x 9 B.J. NÁJOMNÉ BYTY, BLOK „A“, BLOK „B“ + TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ HENCOVCE, SO-09 VJAZDJUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, sekretárka komisie: Uviedla tento bod programu podľa doručeného materiálu a príloh Diskusia: bez diskusie Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia. Hlasovanie: za:   12            proti:  0        zdržal sa  0          nehlasoval: 0Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod II.  A.1 Uznesenia č. 34/2021 zo dňa 19.4.2021)
	3.2. Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Hencovce, v súvislosti s realizáciou stavby: 2 x 9 B.J. NÁJOMNÉ BYTY, BLOK „A“, BLOK „B“ + TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ HENCOVCE, SO-02 EL. PRÍPOJKA, OEZJUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, sekretárka komisie: Uviedla tento bod programu podľa doručeného materiálu a príloh Diskusia: bez diskusie Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia. Hlasovanie: za:   12            proti:  0        zdržal sa  0          nehlasoval: 0Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod II.  A.2 Uznesenia č. 34/2021 zo dňa 19.4.2021)
	3.3. Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Hencovce, v súvislosti s realizáciou stavby: 2 x 9 B.J. NÁJOMNÉ BYTY, BLOK „A“, BLOK „B“ + TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ HENCOVCE, SO-03 VODOVODNÁ PRÍPOJKA a SO-04 PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIEJUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, sekretárka komisie: Uviedla tento bod programu podľa doručeného materiálu a príloh Diskusia: bez diskusie Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia. Hlasovanie: za:   12            proti:  0        zdržal sa  0          nehlasoval: 0Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod II.  A.3 Uznesenia č. 34/2021 zo dňa 19.4.2021)
	3.4. Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Prešov, v súvislosti s realizáciou stavby: Rekonštrukcia a CSS križovatky ulíc Arm. Gen. Svobodu – VihorlatskáJUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, sekretárka komisie: Uviedla tento bod programu podľa doručeného materiálu a príloh Diskusia: bez diskusie Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia. Hlasovanie: za:   12            proti:  0        zdržal sa  0          nehlasoval: 0Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod II.  A.4 Uznesenia č. 34/2021 zo dňa 19.4.2021)
	3.5. Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Plaveč, v súvislosti s realizáciou stavby: „IBV 20 RD PLAVEČ, objekt: SO 02 rozšírenie NN siete“JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, sekretárka komisie: Uviedla tento bod programu podľa doručeného materiálu a príloh Diskusia: bez diskusie Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia. Hlasovanie: za:   12            proti:  0        zdržal sa  0          nehlasoval: 0Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod II.  A.5 Uznesenia č. 34/2021 zo dňa 19.4.2021)
	3.6. Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Plaveč, v súvislosti s realizáciou stavby: „Plaveč – výstavba VN, NN, TS, objekt: SO 11.1 VN prípojka“JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, sekretárka komisie: Uviedla tento bod programu podľa doručeného materiálu a príloh Diskusia: bez diskusie Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.Hlasovanie: za:   12            proti:  0        zdržal sa  0          nehlasoval: 0Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod II.  A.6 Uznesenia č. 34/2021 zo dňa 19.4.2021)

	4. Kúpa
	4.1. Uzatvorenie Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve medzi Keraming, a. s. a Prešovský samosprávny kraj (k. ú. Poprad)JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, sekretárka komisie: Uviedla tento bod programu podľa doručeného materiálu a príloh Diskusia: bez diskusie Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia. Hlasovanie: za:   12            proti:  0        zdržal sa  0          nehlasoval: 0Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod I.  B.6 Uznesenia č. 34/2021 zo dňa 19.4.2021)Diskusia: obstarať Znalecký posudok
	4.2. Návrh na uplatnenie predkupného práva Prešovského samosprávneho kraja k nehnuteľnostiam v Mikovej, k.ú. MikováJUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, sekretárka komisie: 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:  2          nehlasoval: 0Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod I.  B.7 Uznesenia č. 34/2021 zo dňa 19.4.2021)
	4.3. Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK z vlastníctva súkromných vlastníkov, pre stavbu „Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3177 pred mestom Sabinov“ JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, sekretárka komisie: Uviedla tento bod programu podľa doručeného materiálu a príloh Diskusia: bez diskusie Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia. Hlasovanie: za:   12            proti:  0        zdržal sa  0          nehlasoval: 0Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod I.  B.8 Uznesenia č. 34/2021 zo dňa 19.4.2021)
	4.4. Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK z výlučného vlastníctva RS Investment s.r.o., pre stavbu „III/3440 ( III/068 002) Prešov – most cez Sekčov, ul. Solivarská“ JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, sekretárka komisie: Uviedla tento bod programu podľa doručeného materiálu a príloh Diskusia: bez diskusie Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.Hlasovanie: za:   12            proti:  0        zdržal sa  0          nehlasoval: 0Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod I.  B.9 Uznesenia č. 34/2021 zo dňa 19.4.2021)
	4.5. Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK z podielového vlastníctva spoluvlastníkov, pre                   stavbu „Rekonštrukcia križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole“. JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, sekretárka komisie: Uviedla tento bod programu podľa doručeného materiálu a príloh Diskusia: bez diskusie Návrh uznesenia: MUDr. Patrik Mihaľ,  predseda komisie  predniesol návrh uznesenia.Hlasovanie: za:   12            proti:  0        zdržal sa  0          nehlasoval: 0Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. bod I.  B.10 Uznesenia č. 34/2021 zo dňa 19.4.2021)
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