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PREŠOVSKÝ  SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

 

Záznam 
z hlasovania Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Z PSK  

per rollam 
 

Prítomní: podľa zaslaných návrhov elektronickou poštou 

Hlasovanie bolo vykonané na základe požiadavky odboru majetku a investícií a rozhodnutia predsedu Komisie 

školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Z PSK. 

Hlasovanie bolo vyhlásené prostredníctvom elektronickej pošty dňa 17. 8. 2021 o 8.25 hod. a bolo ukončené 20. 8. 

2021 o 15.00 hod. 

Predmetom hlasovania bolo prijatie uznesenia k:  

1. uzatvoreniu Kúpnej zmluvy  na prevod pozemkov  v k. ú. Poprad, 

2. návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK  Č. 719/2021 zo dňa  03. 05. 2021 k majetkovému prevodu 

nehnuteľného majetku - kúpa od spoločnosti  KERAMING, a. s. 

Podklady boli zaslané 13 členom Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve 

 PSK. 

Z tohto počtu hlasovalo 9 členov komisie. Hlasovanie členov komisie je prílohou tohto záznamu. 

Na základe vyššie uvedeného platí, že rokovanie Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri 

Z PSK sa považuje za uznášaniaschopné. 

 

Hlasovanie: 

1. Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča Zastupiteľstvu PSK 

schváliť uzatvorenie Kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho 

– Gabriela Antalová, rod. Iľkovičová, nar. 23.02.1936, Cintorínska 761/2, 056 01  Gelnica,  zapísaného na LV 

č. 1250 v  k. ú. Poprad, a to: pozemku: parcela KN-E  č. 3075, ostatná plocha o výmere 1268 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). 

Za – 9,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 

 

2. Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča Zastupiteľstvu PSK 

schváliť doplnenie uznesenia z 27. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 719/2021 zo dňa 03. 05. 2021 

k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa nasledovne: Obsahom Zmluvy o budúcej kúpnej 

zmluve medzi Keraming a. s. ako Budúcim predávajúcim a Prešovským  samosprávnym krajom bude 

zabezpečenie záväzku Prešovského samosprávneho kraja na uzavretie Kúpnej zmluvy zmluvnou pokutou vo 

výške skutočne preinvestovaných nákladov na predmet budúceho predaja po uzavretí tejto zmluvy.  

Za – 9,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 

 

 

V Prešove 20. 8. 2021 

 

 

 

Overil: RNDr. Marcel Tkáč, v.r.      PhDr. Marián Damankoš, PhD., v.r. 

           predseda komisie 

 

 

 

 

Zapísala: PhDr. Iveta Tarabčáková, v.r.     Sekretár komisie: PaedDr. Ján Furman, v.r. 

          


