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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia kultúry a národnostných menšín  pri Zastupiteľstve Prešovského 

samosprávneho kraja 
 

 

UZNESENIE č. 28/2021 

z 28. zasadnutia Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK        
zo dňa 09.08.2021,  konaného per rollam  

 
I.   Komisia kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK: 
 

A.  Odporúča   
 
      Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť: 
 
A.1  v súvislosti s predfinancovaním  projektu Multifunkčné centrum 4.0 v rámci „Otvorenej 

výzvy na predkladanie žiadostí o projekt Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia 
Rómov  (SK – Miestny rozvoj) Nórske granty“  vyhlásenej Úradom vlády Slovenskej 
republiky v roku 2020: 

 
  a)  realizáciu projektu pre Hornozemplínsku knižnicu vo Vranove nad Topľou s názvom  

„Multifunkčné centrum 4.0“ s predpokladanými celkovými oprávnenými výdavkami 
projektu max. 594 519 eur, v tom bežné výdavky  188 489  eur,    kapitálové výdavky  
406 030 eur. Poskytnuté nenávratné zdroje sú schválené vo výške  594 519 eur.  

 

b) zabezpečenie finančných prostriedkov na predfinancovanie zo zdrojov PSK po poskytnutí 
prvej zálohovej platby v súlade s podmienkami poskytnutia grantu,     

 

c) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia grantu, 

 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov zo zdrojov PSK. 
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II.   Komisia kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK: 
 

A.    Konštatuje,    

A.1  že prevádzaný majetok uvedený v bode  B.1 tohto uznesenia je prebytočný 

 
B.  Odporúča   
 
      Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť: 
 

B.1  v súlade  s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov    
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým 
je prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade 
s § 9a ods. 8  písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským samosprávnym 
krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, v správe Šarišského múzea 
Bardejov, Radničné námestie 13, 085 01 Bardejov, IČO: 37 781 316, a obchodnou 
spoločnosťou Bardejovské kúpele a.s., 086 31 Bardejovské kúpele, IČO: 36 168 301, s 
povinnosťou finančného vyrovnania rozdielu ceny pozemkov nasledovne: 

 

1) Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Bardejovské kúpele a.s. nadobúdajú do 
vlastníctva nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 382, k.ú. Bardejov, a to pozemok: 

 
- parcelné číslo registra C KN 3997/1- lesný pozemok o výmere 20588 m2, 

 
spoluvlastnícky podiel 1/1 
ťarchy: bez zápisu 

 

2) Bardejovské kúpele a.s. odovzdávajú a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do 
vlastníctva a zveruje do správy Šarišského múzea Bardejov, Radničné námestie 13, 
085 01 Bardejov, IČO: 37 781 316, nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 9, k.ú. 
Bardejov, a to pozemok: 

 

- parcelné číslo registra C KN 4005/1- ostatná plocha o výmere 436 m2, 
- parcelné číslo registra C KN 4005/4- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 110 m2, 

 

spoluvlastnícky podiel 1/1 
ťarchy: bez zápisu. 

 
  Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 546 m2. 

 

3) Bardejovské kúpele a.s. titulom vyrovnania rozdielu ceny zamieňaných pozemkov uhradia 
Prešovskému samosprávnemu kraju sumu vo výške 405.159,10 €. 
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Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Predmetom zámeny sú pozemky nachádzajúce sa v k.ú. Bardejov, v časti Bardejovské 
kúpele. Na pozemkoch vo vlastníctve obchodnej spoločnosti Bardejovské kúpele a.s., je 
umiestnená stavba gréckokatolíckeho kostola v skanzene v Bardejovských kúpeľoch vo 
vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja. Pozemok vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja sa nachádza v ochrannom pásme kúpeľného územia a bude 
využívaný ako rekreačná a oddychová zóna pre návštevníkov Bardejovských kúpeľov.  

Bardejovské kúpele a.s a  Prešovský samosprávny kraj si zámenou vysporiadajú 
vlastnícke pomery k pozemkom s povinnosťou finančného vyrovnania rozdielu ceny 
pozemkov vo výške 405.159,10 €. 

 

V Prešove  9. augusta  2021 

 
 
Za správnosť: 

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

Overovatelia:  

PaedDr. Patrícia Bujňáková, v. r.  
člen komisie 
 

Bc. Radomír Kizek, v. r. 
člen komisie 


