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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia kultúry a národnostných menšín  pri Zastupiteľstve Prešovského 

samosprávneho kraja 

 

 

UZNESENIE č. 23/2020 

z 23. zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK        
zo dňa 26.11.2020,  konaného per rollam  

 

Komisia kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK: 

 

A. Odporúča  

Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť: 

A.1 prenájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe správcu 

Vihorlatské múzeum v Humennom, Námestie slobody č. 1, 066 01  Humenné, IČO: 37 

781 391, a to: 

1. Nájom nehnuteľného majetku pre nájomcu Slovenský Červený kríž, územný spolok 
Humenné 

Predmet nájmu: nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 2440, k.ú.: Humenné, obec: 

Humenné, Okres Humenné a to: 

- dvojpodlažná budova so súp. č. 41 na pozemku registra KN C č. 4017  

- pozemok registra KN C č. 4017 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 249 m2 

- priľahlá časť pozemku KN C č. 4018 o výmere 1366 m2 

 

do nájmu nájomcu – Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné, Kukorelliho 

2315/60, 066 01 Humenné, IČO: 00416185 za nižšie uvedených podmienok:  

- výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:  1,- €/rok (aj za 

začatý rok) 

- účel nájmu: plnenie úloh podľa Zákona č. 460/2007 Z. z. Zákon o Slovenskom 

Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a Stanov Slovenského Červeného kríža 

- doba nájmu:  doba určitá 10 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy  
 

Ďalšie podmienky, ktoré musia byť zo strany nájomcu dodržané: 

- nájomca zabezpečí na vlastné náklady sprevádzkovanie predmetu nájmu bez možnosti 

kompenzácie tak, aby ich mohol využívať na požadovaný účel, bude uhrádzať všetky 

náklady a plniť všetky povinnosti v súvislosti s predmetom a účelom nájmu (najmä: 

bežná údržba a prevádzka objektu a priľahlých pozemkov, prípadná rekonštrukcia 

predmetu nájmu, poistenie nehnuteľností, úhrada dane z nehnuteľností) 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  

Prenajaté priestory sa budú využívať na verejnoprospešné účely.  
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B. Neodporúča  

Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť: 

B.1 prenájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe správcu 

Vihorlatské múzeum v Humennom, Námestie slobody č. 1, 066 01  Humenné, IČO: 37 

781 391, a to: 

1. Nehnuteľný majetok pre nájomcu Gréckokatolícka charita Prešov, navrhované 
ponuky 

Komisia kultúry a národnostných menšín pri Z PSK z dôvodu, že správca predmetný 

nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 2440, k.ú.: Humenné, obec: Humenné, okres 

Humenné a to:  

- budova so súp. č. 41 na pozemku registra KN C č. 4015  

- pozemok registra KN C č. 4015 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 375 m²  

- priľahlá časť pozemku KN C č. 4018 o výmere 555 m²  

      nepovažuje za prebytočný, 

berie na vedomie tieto alternatívy rokovania s Gréckokatolíckou charitou Prešov: 

a) možné vyhovenie požiadavkám nájomcov za nájomné 2500,-€/ročne s investíciou 

vykonanou Prešovským samosprávnym krajom (finančne nákladná investícia do 

následne prenajatého majetku). 

b) prenájom za symbolické nájomné 1 €/ročne s požiadavkou investícií len zo strany 

nájomcov, tieto by si realizovali podľa svojich možností a potrieb.  

c) odpredaj objektu s priľahlým pozemkom za symbolickú hodnotu.  

 

V Prešove 26. novembra  2020 

 

Za správnosť: 

Mgr. Emília Antolíková, v. r.                              Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD., v. r.  

       sekretár komisie                                            predseda komisie kultúry  

                                                     a národnostných menšín 

 

Overovatelia:  

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

člen komisie 

 

Radomír Kizek, v. r. 

člen komisie 


