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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 – Mgr. Fabián Novotný, Ing. Anton Repka, Ing. Erika Gerdová. 
 
Obchodná verejná súťaž:  

 
prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v Strednej odbornej školy, Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina, zapísanom 
na LV č. 1970, k. ú. Snina, a to: 
 
pozemku registra CKN: 
číslo parcely 7522/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 735 m2 
číslo parcely 7522/26, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 2753 m2 
 
stavba: kuchyňa vrátane príslušenstva, súpisné číslo 3974, na parcele 7522/6 
 
ťarchy: bez zápisu 
 
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. 22/2015 zo dňa 11. 02. 2015, vyhotoveným znalcom Ing. Janou Ihnátovou v 
zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 326.000 €, z toho stavba, prípojky IS, plot, spevnené plochy a 
obrubníky  257.077,13 €, pozemky 68.783,26 €, pri cene pozemkov 19,72 €/m2. 
 
Dátum vyhlásenia OVS:  12. 05. 2020 
Uverejnenie vyhlásenia: úradná tabuľa, web. stránka PSK www.po_kraj.sk, Celoslovenský regionálny denník - Korzár 26. 05. 2020 
  
Termín doručenia návrhov:  do 29. 05.  2020  do 13:00 hod. 
Celkový počet doručených návrhov: 3 
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Otváranie obálok:  

 
Vyhodnotenie  obchodnej verejnej súťaže sa uskutočnilo dňa 04. 06. 2020 o 12,30 hod. v zasadačke Úradu PSK.    

 

P. č.  Záujemca 

Ponúknuta  

cena 

(EUR) 

Zábezpeka 

(EUR) 

1.  R. M.  88000, 44000,- 

2.  Športový Klub - VOUK 103100,- 51550,- 

3.  Ján Tovtik - CREDO 81753,- 40876,50,- 

 
Vyhodnotenie:  

 
Poradie návrhov, ktoré splnili podmienky súťaže: Športový Klub-VOUK, Ján Tovtik – CREDO, R.M. 

 
Komisia konštatovala, že do obchodnej verejnej súťaže boli doručené  3 návrhy. 

 
 

V Prešove  dňa 04. 06. 2020 
 

1. MUDr. Patrik Miháľ, predseda komisie: .....................................  
    
2. Mgr. Fabián Novotný, člen komisie: .............................................. 
 
3. Ing. Anton Repka,  člen komisie:  .............................................  
 
4. Ing. Erika Gerdová, člen komisie: ............................................... 


