
UZNESENIE č. 17/2020 

 

 

zo zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK,  
ktoré sa uskutočnilo dňa 14. 1. 2020 o 13:00 hod. na Úrade PSK v Prešove  

 

 

Komisia kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK 

 

 

A. Schvaľuje 

A. 1 Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia, t. j. zo dňa 22. 11. 2019 

A. 2 Program 17. zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve 

PSK 

A. 3     Overovateľa uznesenia a zápisnice: Ing. Ján Ragan, Ing. Michal Druga  

 

 

 

B. Odporúča  

B. 1 Zastupiteľstvu PSK schváliť zmenu účelového určenia Obchodnej akadémie 
v Humennom. Nehnuteľný majetok - pozemky C KN č. 4015 – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 375 m², C KN č. 4016 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 492 m², C KN č. 4017 

– zastavané plochy a nádvoria o výmere 249 m², C KN č. 4018 – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 4 122 m² a budovy súp. č. 39 na parc. č. 4016, súp. č. 41 na parc. č. 4015 a súp. č. 41 

na parc. č. 4017, vedený na LV č. 8358, k. ú. Humenné z Obchodnej akadémie, Komenského 

1, Humenné do Vihorlatského múzea v Humennom, Námestie slobody 1, Humenné.  

 

B. 2     Zastupiteľstvu PSK schváliť nákup zbierkových predmetov.  

 

B. 3   Zastupiteľstvu PSK schváliť nákup pozemku na výstavbu nehnuteľnosti Výskumno-

prezentačného centra Parkov tmavej oblohy v Karpatoch v rámci projektu Karpatská hviezdna 

dráha. schváliť prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúcich -  MUDr. Ľuboš Hriň,   

Bratislava, spoluvlastnícky podiel: 1/3, Ing. Ivan Roháč, Košice, spoluvlastnícky podiel: 1/3 

RNDr. Igor Kudzej, CSc.,  Humenné, spoluvlastnícky podiel: 1/3, zapísaného k. ú. Kolonica, a 

to: 

novovytvorené pozemky registra CKN: 



- parcelné číslo 1099/1,  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 466 m2, 
- parcelné číslo 1100/5, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 34 m2, 

odčlenené  geometrickým plánom č. 34810668-172/2019 vyhotoveným 13.01.2020  

vyhotoviteľom:  Ing. Ján Rusinko – GEODET, Laborecká 10, Humenné, IČO: 

34810668 

 

ťarchy: Pod V-292/08 zo dňa 8.8.2008 zriaďuje sa vecné bremeno, ktoré spočíva v práve 

prechodu cez parcely číslo 1099/1, 1098/1 a 1100/1 v rozsahu vyznačenom na predmetnom 

geometrickom pláne k nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 1100/2, záhrady o výmere 49 m2. 

Vecné bremeno sa vzťahuje na nehnuteľnosť pozemok parc. č. CKN 1100/2 a prechádza 

s vlastníckom nehnuteľnosti na každého ďalšieho nadobúdateľa – č. z. 40/08. 

 

do výlučného vlastníctva kupujúceho:  Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 

Prešov, IČO: 37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Vihorlatská hvezdáreň 

v Humennom, Mierova 4, 066 01 Humenné, IČO: 37781421 za kúpnu cenu 6 200,- €. 
 

Všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu nehnuteľného majetku bola stanovená na  

základe znaleckého posudku č.  3/2020 zo dňa 9.1.2020, ktorý vyhotovil znalec Ing. Galanda  

Jozef, Boženy Nemcovej 2570/21, 069 01 Snina. V zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z.  

o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov  predstavuje 6 200,00 €.             

 

 

 

 

 

V Prešove 14. januára 2020 

 

 

Za správnosť: 

 

 

 

 

Mgr. Emília Antolíková  v.r.                             Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. v.r. 
       sekretár komisie                                             predseda komisie kultúry  

                                                     a národnostných menšín 

 

Overovateľ:  

 

Ing. Ján Ragan  v.r.                                                         

 

 

Ing. Michal Druga v.r. 


