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PREŠOVSKÝ  SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
 

Uznesenie č. 40/2021 
Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Z PSK  

zo dňa 23.04. 2021 – per rollam 

 
Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK 

 
 
A. Odporúča: 

1. Zastupiteľstvu PSK schváliť uzavretie Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve medzi Keraming a. s. so sídlom 
Jesenského 3839, 911 01 Trenčín, IČO: 31 431 968, ako Budúcim predávajúcim a Prešovským samosprávnym 
krajom Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, ako Budúcim kupujúcim. Predmetom budúceho 
predaja budú a) dokončené stavby s príslušenstvom zapísané na LV č. 6815, v k. ú. Poprad, obec Poprad, okres 
Poprad - na parcele KN C č. 3237/33 Viacúčel. šport. hala a tréning. hokej. hala, na parcele KN C č. 3237/14 
Viacúčel. šport. hala a tréning. hokej. hala, na parcele KN C č. 3237/32 Viacúčel. šport. hala a tréning. hokej. 
hala, na parcele KN C č. 3238/90 Viacúčel. šport. hala a tréning. hokej. hala, na parcele KN C č. 3238/91 
Viacúčel. šport. hala a tréning. hokej. hala, na parcele KN C č. 3238/92 Viacúčel. šport. hala a tréning. hokej. 
hala, na parcele KN C č. 3238/93 Viacúčel. šport. hala a tréning. hokej. hala, na parcele KN C č. 3237/31 škola, 
na parcele KN C č. 3238/95 škola, na parcele KN C č. 3238/96 škola, na parcele KN C č. 3238/97 škola, 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, ťarchy: dovolené práva tretích osôb) vrátane minimálne stavebných objektov:  SO 01 
Viacúčelová športová hala a tréningová hokejová hala, SO 02 Škola (pôvodne Detský svet), SO 03 Prepojovacia 
chodba, SO 21 Styková križovatka cesty i/18 a príjazdovej komunikácie, SO 22 Príjazdová komunikácia, SO 23 
Areálové komunikácie a parkoviská, SO 24 Cestná svetelná signalizácia, SO 24.1 NN  prípojka pre cestnú 
svetelnú signalizáciu, SO 31 Sadovnícke úpravy, SO 41 Prípojka vodovodu, SO 42 Vodovod pitný – areálový,                                        
SO 51 Kanalizácia splašková, SO 52 Kanalizácia dažďová so vsakovacím systémom, SO 61.1 Distribučný STL 
plynovod, SO 61.2 Vnútroareálové STL rozvody, SO 71 VN prípojka - odbočenie z distribučnej siete, SO 72 VN 
prípojka - odberné miesto, SO 73 Areálové rozvody NN, SO 74 Vonkajšie osvetlenie komunikácií a parkovísk,                       
SO 75 Trafostanica; b) pozemky zapísané na LV č. 6815, v k. ú. Poprad, obec Poprad, okres Poprad – parcela                   
KN C  č.  3237/14 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 356 m2, parcela KN C  č. 3238/67 ostatná plocha                              
o výmere 1774 m2, parcela KN C  č. 3238/69 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 110 m2, parcela                                           
KN C  č. 3238/70 ostatná plocha o výmere 184 m2, parcela KN C  č. 3238/90 zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 2036 m2, parcela KN C  č. 3238/92 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 102 m2, parcela KN C  č. 
3238/93  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 708 m2, parcela KN C  č. 3238/95 zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere          387 m2, parcela KN C  č. 3238/97 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 350 m2, parcela KN C  č. 
3238/99 ostatná plocha o výmere 33 m2, parcela KN E  č. 3076/1 ostatná plocha  o výmere 224 m2, parcela KN 
E  č. 3076/2 ostatná plocha  o výmere 371 m2, parcela KN E  č. 3076/3 trvalý trávny porast  o výmere 10 m2, 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, ťarchy: dovolené práva tretích osôb;  c) pozemky zapísané na LV č. 6517, k. ú. 
Poprad, obec Poprad, okres Poprad, parcela KN C  č.  2426/81 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 1 661 m2, 
spoluvlastnícky podiel 6/10, ťarchy: dovolené práva tretích osôb. Kúpna zmluva bude uzavretá po právoplatnosti 
rozhodnutia o povolení na užívanie predmetu zmluvy a zápise dokončených stavieb do katastra nehnuteľností na 
Budúceho predávajúceho, najneskôr však do 31.12.2022. Dohodnutá kúpna cena za celý budúci predmet 
Budúcej kúpnej zmluvy bude maximálne 11 500 000 eur bez DPH.  

2. Zastupiteľstvu PSK schváliť uzatvorenie Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve na prevod nehnuteľného majetku 
z výlučného vlastníctva predávajúceho – Ing. Ján Rexa, 059 01  Spišká Belá,  zapísaného na LV č. 5033                                   
v  k.ú. Poprad, a to pozemkov: parcela KN C  č. 3238/68 ostatná plocha o výmere 198 m2, parcely KN C  č. 
3238/91 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 294 m2, parcely KN C  č. 3238/94 ostatná plocha o výmere 134 
m2, parcely KN C  č. 3238/96 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 377 m2, parcely KN C  č. 3238/98 ostatná 
plocha o výmere 58 m2, parcely KN C č. 3238/76 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 254 m2,  parcely KN C  
č. 3237/16 ostatná plocha o výmere 5 286 m2, parcely KN C  č. 3237/31 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 1 
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m2, parcely KN C  č. 3237/32 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 2 428 m2, parcely KN C  č. 3237/34 
zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 353 m2, parcely KN C  č. 3237/17 ostatná plocha o výmere 342 m2, 
parcely KN C  č. 3237/19 ostatná plocha o výmere 1 114 m2, parcely KN C č. 3237/33 zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 11 m2, parcely KN C č. 3237/20 ostatná plocha o výmere 3 230 m2, spoluvlastnícky podiel:1/1, 
ťarchy: dovolené práva tretích osôb, celková výmera nadobúdaného nehnuteľného majetku predstavuje 15 080 
m2 do výlučného vlastníctva budúceho kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 1 300 000 €  (pri cene 86,21 € / m2). Kúpna zmluva bude uzatvorená po 
uzatvorení kúpnej zmluvy so spoločnosťou Keraming a.s. na kúpu nehnuteľností v Active Zone v Poprade pre 
Strednú športovú školu v Poprade. 

3. Zastupiteľstvu PSK schváliť uzatvorenie Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve na prevod nehnuteľného majetku 
z výlučného vlastníctva predávajúceho – Gabriela Antalová, 056 01  Gelnica,  zapísaného na LV č. 1250                                 
v  k. ú. Poprad, a to pozemku parcela KN E  č. 3075 ostatná plocha o výmere 1 268 m2, spoluvlastnícky 
podiel:1/1, ťarchy: bez zápisu, do výlučného vlastníctva budúceho kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, 
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 76.080 €  (pri cene 60 € / m2). Kúpna zmluva 
bude uzatvorená po uzatvorení kúpnej zmluvy so spoločnosťou Keraming a.s. na kúpu nehnuteľností v Active 
Zone v Poprade pre Strednú športovú školu v Poprade. 

 
 

V Prešove 23.04.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overovateľ: RNDr. Marcel Tkáč, v.r.  PhDr. Marián Damankoš, PhD., v.r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zapísala: Ing. Lenka Holubová, v.r.  Sekretár komisie: PaedDr. Ján Furman, v.r. 
          


