
Z Á P I S N I C A  
z otvárania obálok a vyhodnotenia  poradia návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK doručených v obchodnej verejnej 

súťaži na podávanie návrhov na prevod nehnuteľného majetku PSK  
__________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Prítomní:  
 
Komisia vymenovaná predsedom PSK v súlade s § 16 ods. 3 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov a  v  súlade so „Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ v platnom znení, v zložení: predseda komisie – MUDr. Patrik Miháľ,  
členovia komisie – Ing. Vladimír Grešš, Ing. Erika Gerdová. 
 
    Obchodná verejná súťaž:  

 
prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe Spojenej školy Čaklov, Čaklov 249, 094 35 Vranov n/T, 
zapísanom na LV č. 423, k. ú. Čaklov, a to: 
 

pozemku registra CKN: 
 
číslo parcely 1009/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2 
 
 
ťarchy:   

- Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech Spoločenstiev vlastníkov bytov Susedia, Pod katalpou a Priatelia, obývajúcich bytovky s . č. 247, 

248 a 250, ktorému zodpovedá právo používať cesty vybudované v areáli školy ako prístup k obytným domom – bytom a garážam vlastníkov bytob, 

č. sp. V 779/2002-84/02. 

- Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech Spoločenstiev vlastníkov bytov Susedia, Pod katalpou a Priatelia, obývajúcich bytovky s . č. 247, 

248 a 250, ktorému zodpovedá právo používať cesty vybudované v areáli školy ako prístup k obytným domom – bytom a garážam vlastníkov bytov, 

umožniť na zabezpečenie pitnej vody pre vlastníkov bytov a ich rodiny, využívať vodný zdroj /školskú studňu/, umožniť nutné opravy na rozvodoch 

vody, elektrickej energie a plynu vedúce k domom s č. 245,246,247,248 a 250, č.sp. V 780/2002-85/02 

 
 
spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej 
verejnej súťaži bude komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší.  



Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 130/2019 zo dňa 24. 08. 2019, vyhotoveným znalcom Ing. Mariánom 
Onderkom v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 305,32 pri jednotkovej cene pozemku 
8,98 €/m² .  

 
 

Dátum vyhlásenia OVS:  28. 02. 2020 
Uverejnenie vyhlásenia: úradná tabuľa, web. stránka PSK www.po_kraj.sk, Celoslovenský regionálny denník - Korzár 03. 03. 2020 
  
Termín doručenia návrhov:  do 13. 03. 2020  do 13:00 hod. 
Celkový počet doručených návrhov: 1 

 
Otváranie obálok:  

 
Vyhodnotenie  obchodnej verejnej súťaže sa uskutočnilo dňa 13. 03. 2020 o 13:30 hod. v zasadačke Úradu PSK.    

 
 

P. č.  Záujemca 

Ponúknuta  

cena 

(EUR) 

Zábezpeka 

(EUR) 

1.  J. D.  306,-  153,-  

 
 
Poradie návrhov, ktoré splnili podmienky súťaže: J. D. 

 
Komisia konštatovala, že do obchodnej verejnej súťaže boli doručené návrhy. 

 
V Prešove  dňa 13. 03. 2020 

 
1. MUDr. Patrik Miháľ, predseda komisie: .....................................  
    
2. Ing. Vladimír Grešš,  člen komisie:  .............................................  
 
3. Ing. Erika Gerdová, člen komisie: ............................................... 


