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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia kultúry a národnostných menšín  pri Zastupiteľstve Prešovského 

samosprávneho kraja 
 

 

UZNESENIE č. 22/2020 

z 22. zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK        
zo dňa 16.09.2020  

 

Komisia kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK: 

A. Schvaľuje 

A.1    Program 22. zasadnutia  Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve  
PSK 

A.2    Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia 

A.3   Overovateľa uznesenia a zápisnice: Mgr. Katarína Heredošová, Dis. art a PhDr. Rudolf 
Dupkala,  PhD. 

    

B. Konštatuje, že 

B.1   prevádzaný majetok uvedený v bode C.2 tohto uznesenia je prebytočný 

 
C. Odporúča  

Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť: 

C.1   nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, v správe správcu - 
Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86, 080 01 Prešov, IČO: 37781278, rozpočtová 
organizácia a to: 

nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 933, k. ú. Zlatá Baňa a to: 

- časť pozemku registra KN C parcelné číslo 797, druh pozemku: zastavaná plocha 
a nádvorie, nebytové priestory so súpisným číslom 145 o výmere 176,63 m², popis 
stavby: dielne a garáže (garáž č. 6) 

do nájmu nájomcu – Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Hlavná 1, 081 35 Prešov, 
IČO: 00179205, za nižšie uvedených podmienok:  

- Výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:  1,- €/rok (aj za 
začatú časť roka) 

- Účel nájmu: uskladnenie strojov a náradia potrebného pre údržbu areálu a budov 
a pracovná dielňa 

- Doba nájmu: nájom na dobu určitú 30 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy  
Ďalšie podmienky, ktoré musia byť zo strany nájomcu dodržané: 

- nájomca na vlastné náklady sprevádzkuje priestory tak, aby ich mohol využívať na 
požadovaný účel a bude uhrádzať všetky náklady v súvislosti s predmetom nájmu. 
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C.2    prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, v správe 
správcu – Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov, IČO: 
37783432, príspevková organizácia, formou zámeny a to: 

          nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 12252, k.ú. Prešov a to: 

- časť pozemku registra KN C parcelné číslo 497, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 
131 m2 v zmysle Geometrického plánu č. 85/2017,  

 
spolu s: 

- pozemkom parc. č. KNC 16335/13 o výmere 211 m2, zastavaná plocha a nádvorie, ktorý 
bol vytvorený GP č. 93/2019, vypracovaný spoločnosťou GEODAT REAL s.r.o., 
Vansovej 53, 064 01 Stará Ľubovňa odčlenením z pozemku parc. č. KNC 16335/8 
o výmere 26 788 m² zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Prešov, vedený na LV č. 15561 
(lokalita ul. Jurkovičová pred budovou polikliniky)  

- pozemok parc. č. KNC 16335/8 o výmere cca 2 000 m², zastavaná plocha a nádvorie, 
o celkovej výmere 26 788 m² zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Prešov, vedený na LV 
č. 15561 

         (okrajová parcela pozdĺž štvorprúdovej komunikácie na Sekčove) 

za nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 6492, k. ú. Prešov vo vlastníctve Mesta 
Prešov a to: 

- pozemok registra KN C parcelné číslo 3065/1, ovocný sad o výmere 2 578 m2. 
 

C.3   zmenu názvu kultúrnej organizácie Prešovského samosprávneho kraja z  Šarišská galéria  
v Prešove na Krajská galéria v Prešove.  

 

D.     Berie na vedomie 

D.1   Informáciu o propagácií  kultúrnych organizácií Prešovského samosprávneho kraja – oddelenie 
komunikácie a propagácie Ú PSK. 

 

V Prešove 16. septembra 2020 

 
Za správnosť: 

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

                                                    a národnostných menšín 
Overovatelia:  

Mgr. Katarína Heredošová, Dis.art., v. r. 
člen komisie 
 

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., v. r. 
člen komisie 
 


