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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 
 

         
 

Uznesenie č. 14/2019 
z 14. riadneho zasadnutia komisie zo dňa 22. 07. 2019 

 
I.        Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

Zastupiteľstvu PSK odporúča: 
       ___________________________________________________________________________ 
 
A. k o n š t a t o v a ť,  ž e  
 
A.1 prevádzaný majetok uvedený v bode B.1; B.2; B.3; B.5; B.6; B.7; B.8 tohto uznesenia je 

prebytočný 
 
A.2 prenajímaný majetok uvedený v bode B.4 tohto uznesenia je dočasne prebytočný 
 
B. s c h v á l i ť  
 
B.1 odňatie nehnuteľného majetku zo  správy Strednej odbornej školy polytechnickej J. A. Baťu 
 vo Svite uvedeného v bode B.1 ods. 2 tohto uznesenia 

       
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zámer na prevod 
nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to: 

 
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, prevod nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 325, k. ú. Svit a to: 

 
pozemok: registra C KN parc. č. 12/21 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 53 m2, 

 
spoluvlastnícky podiel:1/1,   

 ťarchy: bez zápisu 
        

do vlastníctva kupujúceho – Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91  
Košice, za kúpnu cenu 1,00 €.          

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Vysporiadanie vlastníckych vzťahov v prospech kupujúceho, ktorý je vlastníkom stavby – 
trafostanice súp. č. 505 na parcele 12/21 (pozemok, ktorý je predmetom prevodu) na 
prevádzanom pozemku na ktorom existuje, len možnosť zriadenia vecného bremena práva 
prechodu cez prístupovú parcelu 12/2 v prospech vlastníctva spoločnosti TIRAXIM, s. r. o. 
 

B.2     odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho 
kraja Jesenná 14, 080 05, IČO: 37 936 859 uvedeného v bode B.2 bod 1. tohto uznesenia 

 
 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, 
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 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 a Mestom Levoča, Námestie 
Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča IČO: 00329321, bez finančného vyrovnania všeobecnej 
hodnoty rozdielu výmery pozemkov nasledovne: 

 
1) Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a mesto Levoča nadobúda nehnuteľný 

majetok, a to: 
 
- novovytvorené pozemky registra C KN: 
- parcelné číslo 7138/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 26 m2,  
- parcelné číslo 7138/10,zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m2,  
 
odčlenené od pozemku KN C 7138/4, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 274 m2, 
zapísaného na LV č. 6727, k.ú. Levoča geometrickým plánom č. 4/2019, vyhotoveným Ing. 
Peter Garnek - GEODET, Zimná 2547/107, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34803637, 
úradne overeným Okresným úradom Levoča, katastrálny odbor dňa 08.02.2019 pod číslom 
G1-42/19. 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu 

 
   Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 74 m2. 
 

2) Mesto Levoča odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda a zveruje do správy 
Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov nehnuteľný majetok, a to: 
 
- novovytvorené pozemky registra C KN: 
- parcelné číslo 3707/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7 m2,  
- parcelné číslo 3707/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m2,  

 
odčlenené od pozemku KN C 3707/1, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1404 m2 
a pozemku KN C 3707/2, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 204 m2, zapísané na 
LV č. 1, k.ú. Levoča geometrickým plánom č. 4/2019, vyhotoveným Ing. Peter Garnek - 
GEODET, Zimná 2547/107, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34803637, úradne overeným 
Okresným úradom Levoča, katastrálny odbor dňa 08.02.2019 pod číslom G1-42/19. 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu  
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 55 m2. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
majetkovo právne vysporiadanie zámenou pozemkov súvisiacich s realizáciou stavby 
„Stavebno – bezpečnostné opatrenia na ceste II/533 – Levočské Lúky“ kde  PSK získa 
pozemky vo vlastníctve mesta zastavané stavebným objektom, ktorého investorom bol 
Prešovský samosprávny kraj a mesto Levoča získa od PSK pozemky na ktorých sú chodníky 
zastavané stavebnými objektmi, ktorých investorom je Mesto Levoča. Predmetné pozemky 
budú slúžiť širokej verejnosti (verejný záujem). 

 
B.3     odňatie nehnuteľného majetku zo  správy Hotelovej akadémie uvedeného v bode B.3 tohto  
           uznesenia 
 
      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, 
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 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, prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja, v správe Hotelovej akadémie Prešov zapísaného na LV č. 12718, k.ú. 
Prešov  a to:                    
 
pozemky:  parc. č. KN C  212/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 267 m2 
        parc. č. KN C 212/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  124 m2 
        

(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje  391 m2) 
 
stavby:       kotolňa  súpisné číslo 7376 na parc. č. 212/2 

  
 ťarchy: bez zápisu 
        

a 
 

   príslušenstvo – oplotenie od ulice, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, plynová 
prípojka, komín kotolne  
 
do vlastníctva kupujúceho – Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania na Slovensku, Hlavná 137, 080 01 Prešov, za kúpnu cenu 11.170,00 €.          
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 70/2019 zo 
dňa 15.05.2019, vyhotoveným znalcom Ing. Jánom Gregom, ul. Jahodová 27, 080 01 Prešov 
v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
predstavuje po zaokrúhlení 261.000,00 €. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Východný dištrikt ECAV na Slovensku je vlastníkom 
bezprostredne susediacich nehnuteľností a to stavby internátu súp. číslo 3152 na pozemku   
par. č. 209 a pozemku par. č. 209 (LV č.969) a bytového domu súp. č. 3096 na pozemku parc. 
č. 211 a pozemkov parc. č. 210 a 211 (LV č. 16644).  Vzhľadom na skutočnosť, že Východný 
dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku je vlastníkom susediacich nehnuteľností, ako aj 
sociálny aspekt budúceho zámeru kupujúceho vytvoriť v budove internátu domov pre 
seniorov, priľahlý pozemok a stavbu nevyužívanej kotolne plánuje využiť na vytvorenie 
oddychovej zóny pre klientov domova seniorov a na rozšírenie parkovacích miest a to v lehote 
najneskôr do 5 rokov od nadobudnutia vlastníctva k prevádzaným nehnuteľnostiam. Žiadateľ 
svoj zámer deklaruje aj v žiadosti prijatej na Úrad PSK dňa 19. 02. 2018.  Na základe 
rozhodnutia pamiatkového  úradu SR dňa 22.11.2017 č. PUSR – 2017/21229-2/5009/BRO bol 
vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku starý parcelačný múr, ktorý leží na hranici pozemkov 
parc. č. 210 a parc. č. 212/3. Vzhľadom k potrebnej obnove a ochrane tejto pamiatky je nutné, 
aby múr mal z jednej aj druhej strany toho istého vlastníka.  

 
B.4    trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov  z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 

9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení  
neskorších predpisov nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, 
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, a to: 

 
nehnuteľný majetok – nebytový priestor  v administratívnej budove Úradu Prešovského 
samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove  - budova súpisné číslo 5043, na pozemku 
registra KN C parcelné č. KN C 852/1 v katastrálnom území Prešov, evidovanej v katastri 
nehnuteľností na  LV č. 13515 
prenajímaná plocha v m2:  
kancelárske a spoločné priestory o celkovej výmere 60,84 m2 a to v rozsahu: 
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- miestnosti č.: 6.6     o výmere 20,47 m2 

   6.7     o výmere 20,47 m2  

Kancelárske priestory  spolu:   40,94 m2 

 
Percentuálny podiel na spoločných priestoroch (0,56 %):  19,90 m2 
 
do nájmu nájomcu – Úrad pre verejné obstarávanie, Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava, 
IČO: 31797903, za nižšie uvedených podmienok:  
 
- Výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:  1,- €/rok (aj za začatú 
časť roka) 

 
- Účel nájmu: kancelárske účely, vykonávanie lektorskej činnosti pre verejných obstarávateľov 
 
- Doba nájmu: nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy najskôr 

od 1.10.2019 
 

 Dôvod hodný osobitného zreteľa: Nájomcom je štátna rozpočtová organizácia, ktorá bude 
využívať predmet nájmu na plnenie svojich úloh pri výkone štátnej správy v oblasti verejného 
obstarávania. 

 
B.5.1 prevod nehnuteľného majetku zo správy Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v Bardejove 

zapísaného na LV č. 10819, k. ú. Bardejov,  a to:                    
 

  pozemok: registra C KN parcelné číslo 846, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1513 m2, 
 

stavba: budova obchodnej akadémie, súpisné číslo 80, na pozemku registra C KN parcelné                  
číslo 846, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1513 m2, s príslušenstvom: plot a spevnené 
plochy 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
 
ťarchy: bez zápisu,  
 
spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého 
návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude komisiou 
vyhodnotený ako najvhodnejší.  

 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 10/2016  zo 
dňa   5.4.2016, vyhotoveným znalcom Ing. Jozefom Fedorkom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, 
predstavuje 1.079.527,92 €, z toho stavba s príslušenstvom 959.199,03 €, pozemky 
120.328,89 €, pri jednotkovej cene pozemkov 79,53 €/m2. 
 

B.5.2    Podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
  

 Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“), v zmysle § 281 a nasl. Obchodného 
zákonníka, v súlade so  zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, vyhlasuje obchodnú 
verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy na 
prebytočný nehnuteľný majetok PSK. 

 
    1.    Predmet  zmluvy: nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.1 tohto uznesenia 
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    2.  Účastník zmluvného vzťahu -  kupujúci :  
 

Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  
neskorších  predpisov záujemca, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má 
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť 
nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku, práv k majetku alebo iných 
majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100 000,- € len 
vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa z. č. 315/2016 Z. 
z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.  
 

3.  Podmienka podľa bodu 2. , t.  j.  povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného      
    sektora, musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.  

 
4. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá: 

 
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok stanovenej vyhlasovateľom 

a spôsob a čas úhrady kúpnej ceny : 
v prvom vyhlásení O. V. S.  vo výške 100% z ceny znaleckého posudku 
v druhom vyhlásení O. V. S. minimálne vo výške 75% z ceny znaleckého posudku 
v treťom vyhlásení O. V. S.  minimálne vo výške 50% z ceny znaleckého posudku 
                  

b) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v termíne podľa písm. a) vrátane úhrady 
ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, napr. nákladov za 
vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, s úhradou správneho 
poplatku za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a pod. 

 
c) podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení 

celej kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b)   
 

d) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia kúpnej ceny 
a ostatných nákladov podľa písm. a) a b)  

  
5. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

 
a)  Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na podateľňu Úradu PSK v sídle 

Prešovského samosprávneho kraja v termíne  do __ . __ . 20__  do  13:00  hod. 
v zapečatenej obálke s výrazným označením:  

  
 „Obchodná verejná súťaž  - stavba budova obchodnej akadémie a pozemok v k. ú. 

Bardejov  v správe Hotelovej akadémie Jána Andraščíka Bardejov – neotvárať!“  
     
„ identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. 

živnostenského  registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, 
IČO,  adresa, pri  fyzickej osobe – meno, priezvisko, adresa“  

 
na adresu: Prešovský samosprávny kraj 

Odbor majetku a investícií 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov 

 
Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne 
Prešovského samosprávneho kraja.  
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b)   Návrh musí obsahovať: 

– doplnený návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme 
a v elektronickej forme na CD, (text návrhu kúpnej zmluvy je zverejnený  na 
stránke PSK  www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o. v. s.), 

 
– presnú identifikáciu záujemcu s písomným vyhlásením záujemcu, že uvedené 

údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto:   
� kupujúci  – fyzická osoba   
titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto 

trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo                                          
� kupujúci  – fyzická osoba podnikateľ zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)   
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, meno 

a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého 
pobytu, zapísaný v živnostenskom registri: ....... č.......  alebo                                        

� kupujúci – právnická osoba (PO)  
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - podľa 

výpisu z príslušného registra, údaj o registrácii - Obchodný register Okresného 
súdu ......., oddiel ......, vložka ..., alebo iný register   

– súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, 
– hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny,  
– podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou,  
– doklad záujemcu, ktorý sa prihlási do obchodnej verejnej súťaže  o  zložení 

finančnej zábezpeky vo výške 50% z ponúknutej ceny stanovenej 
vyhlasovateľom za nehnuteľný majetok, ktorý zloží na účet vyhlasovateľa (č.ú. 
vo formáte IBAN: SK02 8180 0000 0070 0051 9242), zmluvu o finančnej 
zábezpeke podpísanú štatutárnym zástupcom záujemcu v dvoch vyhotoveniach, 
(text zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto     
o. v. s.) 

– oprávnená kontaktná osoba, telefón, mobil, e-mail. 
     
c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom VÚC 
musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. 

 
d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná kúpna cena a podnikateľský zámer 

s prevádzanou nehnuteľnosťou.  
 

e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým 
účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.  

 
f) Vyhlasovateľ si v súlade s  § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už 

uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia 
súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky 
súťaže. 

 
g) Podmienkou na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany vyhlasovateľa je, že víťaz o. v. s. 

je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť byť v tomto 
registri zapísaný v zmysle bodu 2. 

 
h) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže bude v lehote podľa písm. e) vyhlasovateľom 

predložený doplnený návrh kúpnej zmluvy a bude vyzvaný, aby v určenom termíne 
podpísal kúpnu zmluvu. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na 
podpísanie kúpnej zmluvy, resp. pri odmietnutí podpísania kúpnej zmluvy zo strany 
víťaza obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť 
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zmluvnú pokutu v súlade so Zmluvou o finančnej zábezpeke. Za odmietnutie 
podpísania kúpnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže   

 
i) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, 

ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. Záujemcovia nemajú 
nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.  

 
j) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287  ods. 2  Obchodného zákonníka vyhradzuje právo 

odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu.  
 
k) Spracovanie osobných údajov vyhlasovateľom upravujú Zásady spracúvania osobných 

údajov fyzických osôb v PSK, zverejnené na webstránke PSK.  
 

6. Ohliadka majetku:  
 

a) Ohliadka majetku na mieste samom bude  záujemcom umožnená v čase pred podaním     
návrhu po telefonickom dohovore s Ing. Irenou Haleckou, riaditeľkou Hotelovej 
akadémie Jána Andraščíka v Bardejove, (tel.: 054-4722384, mobil: 0903 623 787).           

 
b)  Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  

 
B.6   
 
mení a dopĺňa   
 
uznesenie z 12. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 222/2015 zo dňa 25. 08. 2015 v znení uznesenia 
z 22. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 440/2016 zo dňa 12. 12. 2016, v zmení uznesenia z 26. 
zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 543/2017 zo dňa 19. 06. 2017, k schváleniu prevodu majetku 
obchodnou verejnou súťažou a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže v časti A. 
konštatuje a v časti B. schvaľuje, nasledovne: 
 
vypúšťa sa text v časti A. a v časti B. a nahrádza sa textom v tomto znení: 
 
A. k o n š t a t u j e  
 
 prevádzaný majetok uvedený v bodeB.2  tohto Uznesenia je prebytočný 
 
B. s c h v a ľ u j e   
 
B.1 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Strednej odbornej školy, Sládkovičova 2723/120, 

Snina, 06901 Snina, IČO: 37878247 uvedenéhov bode B.2 tohto Uznesenia 
 
B.2 prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, zapísaného 

na LV č. 1970, k. ú. Snina a to: 
 
pozemku registra CKN: 
- číslo parcely 7522/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 735 m2 
- číslo parcely 7522/26, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 2753 m2 
 
stavba: kuchyňa vrátane príslušenstva, súpisné číslo 3974 na parcele 7522/6 
 
ťarchy:  bez zápisu 
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spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého 
návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude komisiou 
vyhodnotený ako najvhodnejší.  

 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 22/2015 zo 
dňa 11. 02. 2015, vyhotoveným znalcom Ing. Janou Ihnátovou v zmysle vyhlášky MS SR                    
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 326.000 €, z toho 
stavba, prípojky IS, plot, spevnené plochy a obrubníky  257.077,13 €, pozemky 68.783,26 €, 
pri cene pozemkov 19,72 €/m2. 
 

B.3 podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
 

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“), v zmysle §281 a nasl. Obchodného 
zákonníka, v súlade so Zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, vyhlasuje obchodnú 
verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na 
prebytočný nehnuteľný majetok PSK. 
 
1. Predmet  zmluvy: 

− nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.2 tohto Uznesenia 
 

2. Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších  predpisov 
záujemca, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho 
územného celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná 
hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100 000,- € len vtedy, ak je zapísaný v registri 
partnerovverejného sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 
 Podmienka podľa bodu 2. , t.  j.  povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora, musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.  
 
3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:  

 
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške 

stanovenej vyhlasovateľom a spôsob a čas úhrady kúpnej ceny 
 
b) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v termíne podľa písm. a) vrátane úhrady                 

ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, napr. nákladov za                 
vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, s úhradou správneho                 
poplatku za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a pod. 

 
c) podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení     

celej kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b)  
 
d) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia kúpnej ceny 

a ostatných nákladov podľa písm. a) a b). 
 

 4.  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
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a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na podateľňu Úradu PSK v sídle 
Prešovského samosprávneho kraja  v termíne  do ............ do ........  hod. v zapečatenej 
obálke s výrazným označením:  

 
 „Obchodná verejná súťaž – kuchyňa a pozemky, k. ú. Snina – neotvárať!“  
 
     „identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského  

registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO, adresa“  
 
na adresu:  Prešovský samosprávny kraj 

Odbor majetku a investícií  
Námestie mieru č. 2 
080 01 Prešov 

 
Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne 
Prešovského samosprávneho kraja. 

 
b) Návrh musí obsahovať: 

– doplnený návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme a v elektronickej forme na 
 CD, (text návrhu kúpnej zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  www.po-kraj.sk
 pri vyhlásení tejto o. v. s.), 

 
– presnú identifikáciu záujemcu s písomným vyhlásením záujemcu, že uvedené 

 údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto:   
� kupujúci  – fyzická osoba   

titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto 
trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo                                          

� kupujúci  – fyzická osoba podnikateľ zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)   
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, 
meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto 
trvalého pobytu, zapísaný v živnostenskom registri: ....... č.......  alebo                                        

� kupujúci – právnická osoba (PO)  
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - 
podľa výpisu z príslušného registra, údaj o registrácii - Obchodný register 
Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ..., alebo iný register   

– súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, 
– hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny,  
– podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou,  
– doklad záujemcu, ktorý sa prihlási do obchodnej verejnej súťaže  o  zložení 

 finančnej zábezpeky vo výške 50% z ponúknutej ceny stanovenej 
 vyhlasovateľomza nehnuteľný majetok, ktorý zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. 
 vo formáte IBAN: SK02 8180 0000 0070 0051 9242), zmluvu o finančnej 
 zábezpeke podpísanú štatutárnym zástupcom záujemcu v dvoch vyhotoveniach, 
 (text zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto     
 o. v. s.) 

– oprávnená kontaktná osoba, telefón, mobil, e-mail. 
 

c) Podľa §6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom VÚC 
musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo 
v lehote podľa písm. e)  predložený návrh  kúpnej zmluvy meniť alebo dopĺňať. 

 
d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná kúpna cena a podnikateľský zámer 

s prevádzanou nehnuteľnosťou.  
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e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom 
v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.  

 
f) Vyhlasovateľ si v súlade s §283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už 

uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia 
súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky 
súťaže. 

 
g) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže bude v lehote podľa písm. e) vyhlasovateľom 

predložený doplnený návrh kúpnej zmluvy a bude vyzvaný, aby v určenom termíne 
podpísal kúpnu zmluvu. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na 
podpísanie kúpnej zmluvy resp. pri odmietnutí podpísania kúpnej zmluvy zo strany 
víťaza obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť 
zmluvnú pokutu v súlade so Zmluvou o finančnej zábezpeke. Za odmietnutie 
podpísania kúpnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže. 

 
h) V súlade s §284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, 

ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.  
 

i) Vyhlasovateľ si v zmysle §287 ods. 2  Obchodného zákonníka vyhradzuje právo 
odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu. 

 
k) Spracovanie osobných údajov vyhlasovateľom upravujú Zásady spracúvania osobných 

údajov fyzických osôb v PSK, zverejnené na webstránke PSK. 
 
5. Ohliadka majetku:  

 
b) Ohliadka majetku na mieste samom bude  záujemcom umožnená v čase pred podaním 

návrhupo telefonickom dohovore s riaditeľom Strednej odbornej školy v Snine. 
 
b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  

 
B.7   
 
mení a dopĺňa   
 
uznesenie zo 6. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 92/2014 zo dňa 26. 08. 2014 v znení uznesenia z 22. 
zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 439/2016 zo dňa 12. 12. 2016, k schváleniu prevodu majetku 
obchodnou verejnou súťažou a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže v časti A. 
konštatuje a v časti B. schvaľuje, nasledovne: 
 
vypúšťa sa text v časti A. a v časti B. a nahrádza sa textom v tomto znení: 
 
A. k o n š t a t u j e  
 
 prevádzaný majetok uvedený v bode  B.2  tohto Uznesenia je prebytočný 
 
B. s c h v a ľ u j e   
 
B.1 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Strednej odbornej školy, Sládkovičova 2723/120, 

Snina, 06901 Snina, IČO: 37878247 uvedeného v bode B.2 tohto Uznesenia 
 
B.2       prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, zapísaného 

na LV č. 1970, k. ú. Snina a to: 
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pozemkov:   registra CKN, parcelné číslo 7522/2, druh pozemku zastavané plochy 
nádvoria o výmere 119 m2,                            
registra CKN, parcelné číslo 7522/25, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 763 m2, 

 
stavby:         garáž, so súpisným číslom 1603 postavenej na pozemku registra CKN, 

parcelné číslo 7522/2, druh pozemku zastavané plochy nádvoria o výmere 119 
m2 

 
ťarchy:          pod Z-1085/10 zapisuje sa vecné bremeno k pozemku registra CKN, parcelné 

číslo 7522/25 v rozsahu vyznačenom GP č. 3/2009 v prospech oprávneného – 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.  

 
a jeho prevod spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva 
kupujúceho, ktorého návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej 
súťaži bude komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší.  

 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 116/2013 zo 
dňa 28. 10. 2013, vyhotoveným znalcom Ing. Jana Ihnátová v zmysle vyhlášky MS SR                    
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 13.600,00 €. 
 

B.3       podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
 

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“), v zmysle §281 a nasl. Obchodného 
zákonníka, v súlade so Zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, vyhlasuje obchodnú 
verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na 
prebytočný nehnuteľný majetok PSK. 
 
1. Predmet  zmluvy: 

− nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.2 tohto Uznesenia 
 

2. Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších  predpisov 
záujemca, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho 
územného celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná 
hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100 000,- € len vtedy, ak je zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 
 Podmienka podľa bodu 2. , t.  j.  povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora, musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.  
 
3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:  

 
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške 

stanovenej vyhlasovateľom a spôsob a čas úhrady kúpnej ceny 
 
b) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v termíne podľa písm. a) vrátane úhrady                 

ostatných  nákladov  spojených   s   prevodom  nehnuteľností,  napr.  nákladov  za                 
vypracovanie  znaleckého  posudku,  geometrického  plánu,  s úhradou správneho                 
poplatku za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a pod. 
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c) podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení     

celej kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b)  
 
d) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia kúpnej ceny 

a ostatných nákladov podľa písm. a) a b). 
 

 4.  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
 

a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na podateľňu Úradu PSK v sídle 
Prešovského samosprávneho kraja  v termíne  do ............ do ........  hod. v zapečatenej 
obálke s výrazným označením:  

 
 „Obchodná verejná súťaž – garáž a pozemky, k. ú. Snina – neotvárať!“  
 
     „identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského  

registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO,  adresa“  
 
na adresu:  Prešovský samosprávny kraj 

Odbor majetku a investícií  
Námestie mieru č. 2 
080 01 Prešov 

 
Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne 
Prešovského samosprávneho kraja.  

 
b) Návrh musí obsahovať: 

– doplnený návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme a v elektronickej forme na 
 CD, (text návrhu kúpnej zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  www.po-kraj.sk 
 pri vyhlásení tejto o. v. s.), 

 
– presnú identifikáciu záujemcu s písomným vyhlásením záujemcu, že uvedené 

 údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto:   
� kupujúci  – fyzická osoba   

titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto 
trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo                                          

� kupujúci  – fyzická osoba podnikateľ zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)   
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, 
meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto 
trvalého pobytu, zapísaný v živnostenskom registri: ....... č.......  alebo                                        

� kupujúci – právnická osoba (PO)  
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - 
podľa výpisu z príslušného registra, údaj o registrácii - Obchodný register 
Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ..., alebo iný register   

– súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, 
– hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny,  
– podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou,  
– doklad záujemcu, ktorý sa prihlási do obchodnej verejnej súťaže  o  zložení 

 finančnej zábezpeky vo výške 50% z ponúknutej ceny stanovenej 
 vyhlasovateľom za nehnuteľný majetok, ktorý zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. 
 vo formáte IBAN: SK02 8180 0000 0070 0051 9242), zmluvu o finančnej 
 zábezpeke podpísanú štatutárnym zástupcom záujemcu v dvoch vyhotoveniach, 
 (text zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto     
 o. v. s.) 

– oprávnená kontaktná osoba, telefón, mobil, e-mail. 
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c) Podľa §6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom VÚC 
musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo 
v lehote podľa písm. e)  predložený návrh  kúpnej zmluvy meniť alebo dopĺňať. 

 
d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná kúpna cena a podnikateľský zámer 

s prevádzanou nehnuteľnosťou.  
 

e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom 
v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.  

 
f) Vyhlasovateľ si v súlade s §283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už 

uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia 
súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky 
súťaže. 

 
g) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže bude v lehote podľa písm. e) vyhlasovateľom 

predložený doplnený návrh kúpnej zmluvy a bude vyzvaný, aby v určenom termíne 
podpísal kúpnu zmluvu. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na 
podpísanie kúpnej zmluvy resp. pri odmietnutí podpísania kúpnej zmluvy zo strany 
víťaza obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť 
zmluvnú pokutu v súlade so Zmluvou o finančnej zábezpeke. Za odmietnutie 
podpísania kúpnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže. 

 
h) V súlade s §284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, 

ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.  
 

i) Vyhlasovateľ si v zmysle §287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo 
odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu. 

 
k) Spracovanie osobných údajov vyhlasovateľom upravujú Zásady spracúvania osobných 

údajov fyzických osôb v PSK, zverejnené na webstránke PSK. 
  

5. Ohliadka majetku:  
 

a)  Ohliadka majetku na mieste samom bude  záujemcom umožnená v čase pred podaním  
     návrhu po telefonickom dohovore s riaditeľom Strednej odbornej školy v Snine. 
 
b)  Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  

 
B.8    
 
mení a dopĺňa   
 
uznesenie z28. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 578/2017 zo dňa 22. 08. 2017, k schváleniu prevodu 
majetku obchodnou verejnou súťažou a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže v časti A. 
konštatuje a v časti B. schvaľuje, nasledovne: 
 
vypúšťa sa text v časti A. a v časti B. a nahrádza sa textom v tomto znení: 
 
A. k o n š t a t u j e ,   
 
 že prevádzaný majetok uvedený v bodeB.2  tohto uznesenia je prebytočný 
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B. s c h v a ľ u j e   
 
B.1 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Spojenej školy, Bijacovce 1, 053 06 Bijacovce,       
 IČO: 50 481 495 uvedeného v bode B.2 tohto uznesenia 
 
B.2 prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, a to: 
 
 byt č. 2, vchod 1, prvé poschodie: 
 k. ú. Bijacovce, zapísaný na LV č. 409, súpisné číslo 193, druh stavby – bytový dom na 

pozemku registra CKN, parcelné číslo 277, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1199 m2 
 
 podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 

podiel k pozemku – 495/4558 
 
 spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého 

návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude komisiou 
vyhodnotený ako najvhodnejší.  
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 82/2017 zo 
dňa 25. 03. 2017, vyhotoveným znalcom Ing. Petrom Turekom, v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, 
predstavuje 14.300,00 €. 
 

B.3 podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
 

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“), v zmysle §281 a nasl. Obchodného 
zákonníka, v súlade so Zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, vyhlasuje obchodnú 
verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na 
prebytočný nehnuteľný majetok PSK. 
 
1. Predmet  zmluvy: 

− nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.2 tohto Uznesenia 
 

2. Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších  predpisov 
záujemca, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho 
územného celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná 
hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100 000,- € len vtedy, ak je zapísaný v registri 
partnerovverejného sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 
 Podmienka podľa bodu 2. , t.  j.  povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora, musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.  
 
3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:  

 
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok v 1. kole minimálne vo 

výške stanovenej znaleckým posudkom, 2. kole minimálne vo výške  75 % z hodnoty 
znaleckého posudku, 3. kole vo výške 50 % z hodnoty znaleckého posudku a spôsob 
a čas úhrady kúpnej ceny. 
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b) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v termíne podľa písm. a) vrátane úhrady                 
ostatných  nákladov  spojených   s   prevodom  nehnuteľností,  napr.  nákladov  za                 
vypracovanie  znaleckého  posudku,  geometrického  plánu,  s úhradou správneho                 
poplatku za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a pod. 

 
c) podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení     

celej kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b)  
 
d) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia kúpnej ceny 

a ostatných nákladov podľa písm. a) a b). 
 

 4.  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
 

a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na podateľňu Úradu PSK v sídle 
Prešovského samosprávneho kraja  v termíne  do ............ do ........  hod. v zapečatenej 
obálke s výrazným označením:  

 
 „Obchodná verejná súťaž – Byt č. 2, k. ú. Bijacovce – neotvárať!“  
 
     „identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského  

registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO,  adresa“  
 
na adresu:  Prešovský samosprávny kraj 

Odbor majetku a investícií  
Námestie mieru č. 2 
080 01 Prešov 

 
Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne 
Prešovského samosprávneho kraja. 

 
b) Návrh musí obsahovať: 

– doplnený návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme a v elektronickej forme na 
 CD, (text návrhu kúpnej zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  www.po-kraj.sk
 pri vyhlásení tejto o. v. s.), 

 
– presnú identifikáciu záujemcu s písomným vyhlásením záujemcu, že uvedené 

 údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto:   
� kupujúci  – fyzická osoba   

titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto 
trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo                                          

� kupujúci  – fyzická osoba podnikateľ zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)   
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, 
meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto 
trvalého pobytu, zapísaný v živnostenskom registri: ....... č.......  alebo                                        

� kupujúci – právnická osoba (PO)  
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - 
podľa výpisu z príslušného registra, údaj o registrácii - Obchodný register 
Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ..., alebo iný register   

– súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, 
– hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny,  
– podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou,  
– doklad záujemcu, ktorý sa prihlási do obchodnej verejnej súťaže  o  zložení 

 finančnej zábezpeky vo výške 50% z ponúknutej ceny stanovenej 
 vyhlasovateľomza nehnuteľný majetok, ktorý zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. 
 vo formáte IBAN: SK02 8180 0000 0070 0051 9242), zmluvu o finančnej 
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 zábezpeke podpísanú štatutárnym zástupcom záujemcu v dvoch vyhotoveniach, 
 (text zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto     
 o. v. s.) 

– oprávnená kontaktná osoba, telefón, mobil, e-mail. 
 

c) Podľa §6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom VÚC 
musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo 
v lehote podľa písm. e)  predložený návrh  kúpnej zmluvy meniť alebo dopĺňať. 

 
d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná kúpna cena a podnikateľský zámer 

s prevádzanou nehnuteľnosťou.  
 

e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom 
v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.  

 
f) Vyhlasovateľ si v súlade s §283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už 

uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia 
súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky 
súťaže. 

 
g) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže bude v lehote podľa písm. e) vyhlasovateľom 

predložený doplnený návrh kúpnej zmluvy a bude vyzvaný, aby v určenom termíne 
podpísal kúpnu zmluvu. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na 
podpísanie kúpnej zmluvy resp. pri odmietnutí podpísania kúpnej zmluvy zo strany 
víťaza obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť 
zmluvnú pokutu v súlade so Zmluvou o finančnej zábezpeke. Za odmietnutie 
podpísania kúpnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže. 

 
h) V súlade s §284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, 

ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.  
 

i) Vyhlasovateľ si v zmysle §287 ods. 2  Obchodného zákonníka vyhradzuje právo 
odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu. 

 
k) Spracovanie osobných údajov vyhlasovateľom upravujú Zásady spracúvania osobných 

údajov fyzických osôb v PSK, zverejnené na webstránke PSK. 
 

5. Ohliadka majetku:  
 

a)  Ohliadka majetku na mieste samom bude  záujemcom umožnená v čase pred podaním  
     návrhupo telefonickom dohovore s riaditeľom Spojenej školy, Bijacovce 1. 
 
b)  Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  

 
B.9  v  súlade s §16 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení, schváliť  

neupotrebiteľnosť a fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného hnuteľného majetku 
samosprávneho kraja, ktorého nadobúdacia jednotková cena je viac ako  35 000,00 € :  

 
 

•  Hnuteľný majetok  správe : Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok 
 

Inventárne 
 číslo 

Názov majetku Dátum 
zaradenia 

Vstupná 
cena 

Zostatková 
cena 

Spôsob naloženia 

1-1813-205 Kotolňa - vybavenie 2005 88 549,39 66 010,33 Fyzická likvidácia 
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Rekonštrukcia kotolne bola realizovaná na základe vykonaného energetického auditu v rámci 
iniciatívy ELENA.  V správe z energetického auditu sa uvádza : „ Plynové kotly sú po 
svojej technickej životnosti, vykazujú vysokú poruchovosť a nízku efektívnosť výroby 
tepla. Armatúry sú nefunkčné a vykazujú netesnosti“. Z uvedených dôvodov bola 
navrhovaná výmena vykurovacích telies za nové ploché teplovodné vykurovacie telesá osadené 
termostatickými ventilmi pre zónovú reguláciu a v prípade potreby aj úprava teplovodné 
rozvody. 
Vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty kotolne za účelom jej vyradenia bol vypracovaný 
znalecký posudok č. 04/2019, znalcom : Ing. Ján Kosár, Ul. 8. mája 638/38 Svidník. Znalec po 
vykonaní obhliadky kotolne konštatoval, že zariadenia kotolne sú nefunkčné a neupotrebiteľné. 
Zariadenie kotolne posudzuje ako neupotrebiteľný majetok, ktorého zariadenia sú 
nepredajné a preto VŠH stanovil ako šrotovú hodnotu vo výške 358,60 €.  
Príloha :  
- Správa z energetického auditu bod 7.1 Rekonštrukcia vykurovacieho systému 
- Znalecký posudok č. 04/2019 
 
 

• Hnuteľný majetok  správe : Správa a údržba ciest PSK, oblasť Humenné 
 

Inventárne 
 číslo 

Názov majetku Dátum 
zaradenia 

Vstupná 
cena 

Zostatkov
á cena 

Spôsob naloženia 

532201101 Rádiokomunikačný systém 31.12.2008 35 546,07 0,00 Fyzická likvidácia 
 

Rádiová sieť bola realizovaná v roku 2008. Na základe rozhodnutia TˇUSR analógovou 
technológiou MOTOROLA. Jednalo sa o mriežkovú štruktúru rádiovej siete využívajúcu 
dispečerský systém riadenia s jednou retraslačnou stanicou umiestnenú na kóte Stráž Fintice 
umožňujúcu optimálne pokrytie oblasti SÚC PSK Prešov. Stanica už neslúži na  plnenie úloh 
v rámci predmetu organizácie. Rádiová sieť je morálne a fyzicky zastaralá. Náhradné dielny na 
opravy a samotná oprava a údržba  je finančne náročná.  S prihliadnutím na pozitívny vývoj 
cien v oblasti mobilných komunikácií u kľúčových mobilných operátorov so zabezpečením 
väčšieho pokrytia signálom odborná firma navrhuje retranslačnú stanicu vyradiť z prevádzky. 
 

• Hnuteľný majetok  správe : Správa a údržba ciest PSK, oblasť Prešov 
 

Inventárne 
 číslo 

Názov majetku Dátum 
zaradenia 

Vstupná 
cena 

Zostatková 
cena 

Spôsob naloženia 

138-445-6 Sypač vozoviek Škoda 150 30.11.1978 39 676,95 0,00 Fyzická likvidácia 
 

Sypač je fyzicky a morálne opotrebovaný, skorodované nosné časti a karoséria, zlý technický 
stav, potrebná celková GO.  Jeho oprava je z dôvodu vysokých cien a nedostupnosti náhradných 
dielov nerentabilná, ekonomicky nehospodárna. Neslúži na  plnenie úloh v rámci predmetu 
organizácie. Podľa odborného posudku od  firmy  DELTA DEFENCE, a. s. Čapajevova 40,080 
01 Prešov oprava by bola veľmi nákladná, všetky podskupiny vozidla potrebujú generálnu 
opravu, čiže oprava je nerentabilná. Sypač vozoviek je dočasne vyradený z evidencie podľa § 
120 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. od  10.07.2019. 
 

• Hnuteľný majetok  správe : Správa a údržba ciest PSK, oblasť Svidník 
 

Inventárne 
 číslo 

Názov majetku Dátum 
zaradenia 

Vstupná 
cena 

Zostatková 
cena 

Spôsob naloženia 

S60260 Viacúčelový sypač Škoda 30.06.1987 40 261,61 0,00 Fyzická likvidácia 
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Vozidlo skorodované, poškodený nosný rám  a  kabína, poškodený agregát.  Jeho oprava je 
z dôvodu vysokých cien a nedostupnosti náhradných dielov nerentabilná, ekonomicky 
nehospodárna. Neslúži na  plnenie úloh v rámci predmetu organizácie. Podľa odborného 
posudku od  firmy  MOTOSPOL SK Hanušovce nad Topľou  oprava by bola veľmi nákladná 
a prevýšili by hodnotu vozidla, čiže oprava je nerentabilná. Sypač vozoviek  je dočasne 
vyradený z evidencie podľa § 119a zákona č. 8/2009 Z. z. na ODI vo Svidníku  do dňa 
31.12.2020. 

 
• Hnuteľný majetok  v nájme : Ľubovnianska nemocnica, n. o. 

 
Inventárne 
 číslo 

Názov majetku Dátum 
zaradenia 

Vstupná 
cena 

Zostatková 
cena 

Spôsob naloženia 

H5-1794 Kombinovaný sterilizátor P/F 2000 238 041,99 0,00 Fyzická likvidácia 
H5-1701 Ultrazvukový prístroj 2000 100 015,04 0,00 Fyzická likvidácia 
 

Ľubovnianska nemocnica, n. o. používa hnuteľný majetok PSK v zmysle zmluvy o nájme 
hnuteľného majetku uzatvorenej medzi PSK a ĽN, n. o. dňa 30.9.20015. Majetok ponechaný do 
nájmu ĽN, n. o. bol používaný Nemocnicou s poliklinikou v Starej Ľubovni od roku  2003. 
H5-1794: V  zmysle posudku  technického  stavu  od  spoločnosti  SKANTECH, spol. s r. o., 

ako výhradného distribútora kombinovaných sterilizátorov je hmotný majetok  
používaním už fyzicky a morálne opotrebovaný a pre ďalšie užívanie nepoužiteľný. 
Vzhľadom na vek, technický stav a mieru opotrebovania uvedeného zariadenia by boli 
ďalšie investície do servisu a náhradných dielov neekonomické. 

H5-1701: Hmotný  majetok  je  používaním  už  fyzicky  a  morálne opotrebovaný. Prístroj je 
nefunkčný. Diagnostikou bola zistená porucha vysokonapäťového zdroja. Oprava nie je 
možná, keďže výrobca už nedodáva náhradné diely ( viac ako 10 rokov od ukončenia 
výroby ). 

 
C. s ú h l a s i ť 

s predajom nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva spoločnosti Prešovské 
zdravotníctvo, a.s., so sídlo Nemocničná 7, 066 01 Humenné, IČO: 46 758 054, zapísaných na 
LV č. 2033 v k. ú. Humenné, a to 
 
- pozemky registra CKN: 
- parcelné číslo 2741, zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2 

- parcelné číslo 2742/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2 

- parcelné číslo 2742/24, zastavané plochy a nádvoria o výmere 502 m2 

 

Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 565 m2 
 
- stavba súp. č. 6212 – vodojem, na parc. č. KNC 2741,  
- stavba súp. č. 1018 – čerpacia stanica, na parc. č. KNC 2742/2,  
 
do vlastníctva kupujúceho -  Rímsko-katolícka Cirkev, Farnosť Všetkých svätých, Humenné – 
mesto, IČO: 31 998 089, sídlo: Brestovská 1, 066 01 Humenné,  za kúpnu cenu 2000 eur.  
 
Tento výťažok bude použitý v plnej výške na technické zhodnotenie nehnuteľného majetku v 
Humenskej nemocnici, a.s.. 

 
 
 
 
 
II.      Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja:  

 ______________________________________________________________________ 
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A. o d p o r ú č a  
 
A.1      predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. ods. 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 

 s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  
 

1. zriadenie budúceho odplatného vecného bremena (in  rem)  na nehnuteľnom majetku 
budúceho  povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 
Prešov, IČO: 37870475, v správe Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, 
Jesenná 14, 08005 Prešov, zapísanom LV č.964,  k. ú. Myslina: 

 
pozemku registra  C KN, parcelné číslo 701, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej  
výmere 27591 m2 
 

na uloženie plynového potrubia a jeho ochranného pásma pre stavbu „STP pripojovací 
plynovod“, spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena  

 
a) strpieť umiestnenie plynového potrubia a jeho ochranného pásma, jej užívanie a 

prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti,  
 

b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a 
ním poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetnej nehnuteľnosti v 
súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, 
prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly plynového potrubia.  

 
c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho 

práv vyplývajúcich z vecného bremena  
 

v rozsahu stanovenom geometrickým plánom po ukončení stavby. Náklady spojené 
s vypracovaním znaleckého posudku a geometrického plánu bude znášať oprávnený 
z vecného bremena. 

 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – vlastníka pozemku parcely 
registra CKN 818/4, druh pozemku orná pôda o výmere  1626  m² , ktorý je zapísaný na 
LV č. 1407, k. ú. Myslina okres Humenné a jeho právnych nástupcov, toho času Jaroslav 
Sivý, Majakovského 5686/19, 06601 Humenné, za jednorazovú minimálnu odplatu 
stanovenú znaleckým posudkom. 

     
2. zmluvnú pokutu pre budúceho oprávneného z vecného bremena vo výške 10 %                                       

z vyčíslených nákladov budúcim povinným na uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného 
stavu, min. 500,00 €, a to v prípade, že budúci oprávnený po vykonaní zásahu do 
dotknutej nehnuteľnosti, nehnuteľnosť a cestný majetok, ktorý sa nachádza na tejto 
nehnuteľnosti, neuvedie na vlastné náklady do pôvodného stavu bez zbytočného odkladu 
v súlade s platnou legislatívou.  

 
A.2 Predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. ods. 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia 

a nakladania  s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  
 

1. zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo  výlučnom 
vlastníctve budúceho povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, 
Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, zapísanom na LV č. 1081, v k. ú. Veľký 
Slavkov, okres Poprad, a to: 

 
 - pozemku registra CKN, parcelné číslo 1059, druh pozemku zastavané plochy a nádvorie o 

výmere 13974 m2, 
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 na umiestnenie inžinierskej sieti – vodovodného potrubia a jeho ochranného pásma pre 

stavbu „Zastavovacia štúdia IBV – 66 samostatne stojacích rodinných domov“, spočívajúce 
v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena 

  
a) strpieť umiestnenie vodovodného potrubia a jeho ochranného pásma, užívanie a 

prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, 
b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a 

 ním poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetnej nehnuteľnosti v 
súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, 
prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly vodovodného potrubia, 

c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho 
práv vyplývajúcich z vecného bremena. 

 
 v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – vlastníka pozemku parcely registra 

CKN 1059, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13974 m², ktorý je 
zapísaný na LV č.1801, k .ú. Veľký Slavkov, okres Poprad a jeho právnych nástupcov, toho 
času BULDING CREATOR PLUS, s.r.o. Jilemnického 340, 059 52 Veľká Lomnica za 
jednorazovú minimálnu odplatu stanovenú znaleckým posudkom. 

 
2. zmluvnú pokutu pre oprávneného z vecného bremena vo výške 10 % z vyčíslených nákladov 

povinným na uvedenie nehnuteľností do pôvodného stavu, min. 500,00 €, a to v prípade, že 
oprávnený po vykonaní zásahu do dotknutej nehnuteľnosti a cestného majetku, ktorý sa 
nachádza na tejto nehnuteľnosti, tento nehnuteľný majetok neuvedie na vlastné náklady do 
pôvodného stavu bez zbytočného odkladu v súlade s platnou legislatívou. Oprávnený je 
povinný splniť si svoju povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené touto zmluvnou 
pokutou, aj po jej zaplatení.   

 
A.3    Predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. ods. 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  
 

1. zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo výlučnom 
vlastníctve budúceho povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, 
Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, zapísanom na LV č. 6386, v k. ú. Vranov nad 
Topľou, obec Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou, a to: 

 
 - pozemku registra CKN, parcelné číslo 3309, druh pozemku zastavané plochy a 
nádvorie o výmere 10509 m2, 

 
na umiestnenie inžinierskej siete – prípojky NN na elektrických stĺpoch, vrátane ochranného 
pásma pre stavbu: „Sklad stavebného materiálu“, spočívajúce v povinnosti povinného z 
vecného bremena (PSK): 

 
 a) strpieť umiestnenie prípojky NN vrátane jej ochranného pásma, užívanie a 

 prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, 
    b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a      

ním poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetnej nehnuteľnosti v 
súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, 
prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly prípojky NN, 

 c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho 
 práv vyplývajúcich z vecného bremena. 

 
 v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a.s., 

Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361, v rozsahu stanovenom geometrickým plánom 
po ukončení stavby a za odplatu minimálne vo výške stanovenej znaleckým posudkom. 
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2. zmluvnú pokutu pre oprávneného z vecného bremena vo výške 10 % z vyčíslených nákladov 

povinným na uvedenie nehnuteľností do pôvodného stavu, min. 500,00 €, a to v prípade, že 
oprávnený po vykonaní zásahu do dotknutej nehnuteľnosti a cestného majetku, ktorý sa 
nachádza na tejto nehnuteľnosti, tento nehnuteľný majetok neuvedie na vlastné náklady do 
pôvodného stavu bez zbytočného odkladu v súlade s platnou legislatívou. Oprávnený je 
povinný splniť si svoju povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené touto zmluvnou 
pokutou, aj po jej zaplatení.   

 
A.4 Predsedovi PSK v súlade s §10 ods. 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  
 
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena (in personam) na nehnuteľnom majetku 
povinného z budúceho vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 
Prešov, IČO: 37870475, v správe Správy a údržby ciest PSK, v k. ú. Záborské, na pozemku 
zapísanom na LV 1399, a to:  
 
C KN 1584, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 23057 m2,  

 
ťarchy: bez zápisu 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 
na umiestnenie inžinierskej siete – distribučných VN rozvodov elektrickej energie, vrátane 
ochranného pásma pre stavbu: „INDUSTRIAL PARK PETROVANY – Vonkajšie IS“, 
stavebný objekt: „SO 02 – Distribučné VN rozvody“, spočívajúce v povinnosti povinného 
z budúceho vecného bremena (PSK): 

 
a) strpieť umiestnenie VN rozvodu elektrickej energie vrátane jeho ochranného pásma, 

užívanie a prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, 
b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním 

poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetnej nehnuteľnosti v súvislosti 
s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na 
účely opráv, údržby, kontroly VN rozvodu elektrickej energie, 

c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z budúceho vecného bremena vo výkone 
jeho práv vyplývajúcich z budúceho vecného bremena. 

 
 

Rozsah budúceho vecného bremena bude určený plochou v m2, určenou geometrickým plánom 
vyhotoveným po ukončení stavby. Všeobecná hodnota za zriadenie budúceho vecného bremena 
bude stanovená znaleckým posudkom. 

 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, 
a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361. 
 
zmluvnú pokutu pre budúceho oprávneného z vecného bremena vo výške 10 % z 
vyčíslených nákladov povinným na uvedenie nehnuteľností do pôvodného stavu, min. 500,00 €, 
a to v prípade, že budúci oprávnený po vykonaní zásahu do dotknutej nehnuteľnosti a cestného 
majetku, ktorý sa nachádza na tejto nehnuteľnosti, tento nehnuteľný majetok neuvedie na 
vlastné náklady do pôvodného stavu bez zbytočného odkladu v súlade s platnou legislatívou. 
Budúci oprávnený je povinný splniť si svoju povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené touto 
zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.   

 
A.5  Predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť 
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zriadenie budúceho odplatného vecného bremena  (in personam) na nehnuteľnom majetku 
povinného z budúceho vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 
Prešov, IČO: 37870475, v správe Správy a údržby ciest PSK, v k. ú. Záborské, na pozemku: 

 
zapísanom na LV 1399:  
C KN 1584, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 23057 m2,  

 
ťarchy: bez zápisu 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 
na umiestnenie inžinierskej siete – distribučných VN rozvodov elektrickej energie, vrátane 
ochranného pásma pre stavbu: „Inžinierske siete pre pozemky KN-C 1347, 1348, 1349, 1350 
v katastrálnom území obce Záborské“, stavebný objekt: „SO 02 Distribučné VN rozvody“, 
spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena (PSK): 

 
a) strpieť umiestnenie prípojky VN vedenia vrátane jeho ochranného pásma, užívanie    
     a prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, 
b)  strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním    
     poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetnej nehnuteľnosti v súvislosti    
     s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na 

účely opráv, údržby, kontroly prípojky VN vedenia, 
c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z budúceho vecného bremena vo výkone 

jeho práv vyplývajúcich z vecného bremena. 
 
Rozsah budúceho vecného bremena bude určený plochou v m2, určenou geometrickým plánom 
vyhotoveným po ukončení stavby. Všeobecná hodnota za zriadenie budúceho vecného bremena 
bude stanovená znaleckým posudkom. 

 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, 
a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361. 
 
zmluvnú pokutu pre budúceho oprávneného z vecného bremena vo výške 10 % z 
vyčíslených nákladov povinným na uvedenie nehnuteľností do pôvodného stavu, min. 500,00 €, 
a to v prípade, že budúci oprávnený po vykonaní zásahu do dotknutej nehnuteľnosti a cestného 
majetku, ktorý sa nachádza na tejto nehnuteľnosti, tento nehnuteľný majetok neuvedie na 
vlastné náklady do pôvodného stavu bez zbytočného odkladu v súlade s platnou legislatívou. 
Budúci oprávnený je povinný splniť si svoju povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené touto 
zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.   

 
A.6    Predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania  
          s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť 

 
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena  (in personam) na nehnuteľnom majetku 
povinného z budúceho vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 
Prešov, IČO: 37870475, v správe Správy a údržby ciest PSK, v k. ú. Záborské, na pozemku: 

 
zapísanom na LV 1399:  
C KN 1584, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 23057 m2,  

 
ťarchy: bez zápisu 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 
na umiestnenie inžinierskej siete – splaškovej kanalizácie, vrátane ochranného pásma pre 
stavbu: „INDUSTRIAL PARK PETROVANY – Vonkajšie IS“, stavebný objekt: „SO 06 
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Splašková kanalizácia“, spočívajúce v povinnosti povinného z budúceho vecného bremena 
(PSK): 

 
a)  strpieť umiestnenie kanalizačného potrubia vrátane jeho ochranného pásma, užívanie       
     a prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, 
b)  strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním                                  
 poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetnej nehnuteľnosti v súvislosti     

s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na 
účely opráv, údržby, kontroly kanalizačného potrubia, 

c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z budúceho vecného bremena vo výkone 
jeho práv vyplývajúcich z budúceho vecného bremena. 

 
Rozsah budúceho vecného bremena bude určený plochou v m2, určenou geometrickým plánom 
vyhotoveným po ukončení stavby. Všeobecná hodnota za zriadenie budúceho vecného bremena 
bude stanovená znaleckým posudkom. 

 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Industrial Park Petrovany (IPP), 
s.r.o., Hlavná 56, 080 01 Prešov, IČO: 51219689. 

 
          zmluvnú pokutu pre budúceho oprávneného z budúceho vecného bremena vo výške 10 % z 

vyčíslených nákladov povinným na uvedenie nehnuteľností do pôvodného stavu, min. 500,00 €, 
a to v prípade, že budúci oprávnený po vykonaní zásahu do dotknutej nehnuteľnosti a cestného 
majetku, ktorý sa nachádza na tejto nehnuteľnosti, tento nehnuteľný majetok neuvedie na 
vlastné náklady do pôvodného stavu bez zbytočného odkladu v súlade s platnou legislatívou. 
Budúci oprávnený je povinný splniť si svoju povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené touto 
zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.   

 
A.7    Predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania  
          s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť 

 
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena  (in rem) na nehnuteľnom majetku vo 
výlučnom vlastníctve  povinného z budúceho vecného bremena Prešovský samosprávny kraj, 
Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na 
LV 1023 k. ú. Nová Lesná, obec Nová Lesná, okres Poprad, a to: 

 
zapísanom na LV 1023:  
C KN 1559, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 19760 m2,  

 
ťarchy: bez zápisu 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 
na umiestnenie inžinierskej siete - vodovodného potrubia a jeho ochranného pásma pre stavbu 
"Vodovodná prípojka k RD s.č. 531 – Nová Lesná“, spočívajúce v povinnosti povinného 
z budúceho vecného bremena: 

 
a) strpieť umiestnenie vodovodného potrubia a jeho príslušenstva a jeho ochranného pásmo   

užívanie a prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, 
b)  strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním  
 poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetnú nehnuteľnosť v súvislosti 

s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na 
účely opráv, údržby, kontroly vodovodného potrubia, 

c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z budúceho vecného bremena vo výkone  
 jeho práv vyplývajúcich z vecného bremena 
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Rozsah budúceho vecného bremena bude určený plochou v m2, určenou geometrickým plánom 
vyhotoveným po ukončení stavby. Všeobecná hodnota za zriadenie budúceho vecného bremena 
bude stanovená znaleckým posudkom. 

 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – vlastníka stavby - "Vodovodná 
prípojka k RD s.č. 531 – Nová Lesná“ – Rudolf Skokan, Nová Lesná 531, 059 86 Nová 
Lesná a jeho právnych nástupcov. 
 

   zmluvnú pokutu pre budúceho oprávneného z budúceho vecného bremena vo výške 10 % z 
vyčíslených nákladov povinným na uvedenie nehnuteľností do pôvodného stavu, min. 500,00 €, 
a to v prípade, že budúci oprávnený po vykonaní zásahu do dotknutej nehnuteľnosti a cestného 
majetku, ktorý sa nachádza na tejto nehnuteľnosti, tento nehnuteľný majetok neuvedie na 
vlastné náklady do pôvodného stavu bez zbytočného odkladu v súlade s platnou legislatívou. 
Budúci oprávnený je povinný splniť si svoju povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené touto 
zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.   

 
A.8    Predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. 9 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania   
          s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť 

 
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena  (in personam) na  nehnuteľnom majetku   
povinného z budúceho vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 
Prešov, IČO: 37870475, v správe Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok, v k. ú. 
Kežmarok, obec Kežmarok, okres Kežmarok,  na pozemku: 
 
zapísanom na LV 2759  
C KN 1808/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3360 m2,  
 
ťarchy: vecné bremeno spočívajúce v povinnosti strpieť uloženie, údržbu a prevádzkovanie         

káblovej prípojky na pozemku CKN par. č. 1808/1(z jestvujúcej trafostanice na pozemku 
CKN parc. č. 1808/3) a práva ochranného pásma, v rozsahu vyznačenom v GP č. 49/11 
v prospech: Krajskej prokuratúry Prešov, IČO 17069807, Masarykova 16, Prešov – 
V 1255/12-742/12 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 

na umiestnenie NN siete – náhrada novou káblovou NN sieťou v zemi, spočívajúce 
v povinnosti povinného z budúceho vecného bremena (PSK): 

 
a) strpieť umiestnenie optického kábla vrátane jeho ochranného pásma, jeho užívanie  

a prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, 
b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním   

poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetnú nehnuteľnosť v súvislosti   
s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na 
účely opráv, údržby, kontroly optického kábla, 

c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv      
     vyplývajúcich z vecného bremena, 
 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná,  
a. s., Mlynská 31, 042 91  Košice 

 
za jednorazovú odplatu, ktorá bude stanovená znaleckým posudkom a bude ju hradiť budúci 
oprávnený z vecného bremena. Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom 
vyhotoveným po ukončení stavby na náklady budúceho oprávneného z vecného bremena.  
 

          zmluvnú pokutu pre budúceho oprávneného z budúceho vecného bremena vo výške 10 % z 
vyčíslených nákladov povinným na uvedenie nehnuteľností do pôvodného stavu, min. 500,00 €, 
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a to v prípade, že budúci oprávnený po vykonaní zásahu do dotknutej nehnuteľnosti a cestného 
majetku, ktorý sa nachádza na tejto nehnuteľnosti, tento nehnuteľný majetok neuvedie na 
vlastné náklady do pôvodného stavu bez zbytočného odkladu v súlade s platnou legislatívou. 
Budúci oprávnený je povinný splniť si svoju povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené touto 
zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.   

 
A.9  Predsedovi PSK v súlade s §10 ods. 9 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  
 

Bezodplatné zrušenie vecného bremena (in personam) z výmery 131,62 m2 na výmeru 95,44 m2 

na nehnuteľnom majetku povinného z vecného bremena - Welcome, spol. s r. o., Karpatská 7, 
058 01 Poprad, IČO: 36 470 732 spočívajúceho v práve užívania nebytových priestorov 
nachádzajúcich sa na druhom nadzemnom podlaží v stavbe – budova s. č. 3314, zapísanej na 
LV č. 3668, k. ú. Poprad, a to: 
 
3/ kancelária č. 3 o celkovej výmere podlahovej plochy 17,47 m2 

4/ kancelária č. 4 o celkovej výmere podlahovej plochy 18,71 m2 

spolu o celkovej podlahovej výmere 36,18 m2 
 
v prospech oprávneného z vecného bremena –  I. Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 
2, Prešov, IČO: 37870475 a  II. Školského internátu, Karpatská 3315/9, 058 01 Poprad. 

 
A.10 predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. ods. 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia 
 a nakladania s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  
 
 zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo výlučnom 
 vlastníctve budúceho povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie 
 mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, v správe Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 
 zapísanom na LV č. 1399, v k. ú. Záborské, obec Záborské, okres Prešov, a to: 

 
 - pozemku registra CKN, parcelné číslo 1584, druh pozemku zastavané plocha a 

 nádvorie o celkovej výmere 23057 m2, 
 

na umiestnenie inžinierskych sietí - vodovodnej prípojky, v súvislosti s realizáciou stavby: 
„INDUSTRIAL PARK PETROVANY – Vonkajšie IS“, stavebný objekt: „SO 04.1 
Vodovod“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena: 
a) strpieť umiestnenie vodovodného potrubia vrátane jeho ochranného pásma, užívanie 
 a prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, 
b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného 
 a ním poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetnej nehnuteľnosti 
 v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, 
 prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly vodovodného potrubia, 
c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho 
 práv vyplývajúcich z vecného bremena, 

 
 v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Industrial Park Petrovany (IPP), 

s.r.o., Hlavná 56, 080 01 Prešov, IČO: 51219689, v rozsahu stanovenom geometrickým 
plánom po ukončení stavby a za odplatu minimálne vo výške stanovenej znaleckým 
posudkom. 

 
 zmluvnú pokutu pre budúceho oprávneného z vecného bremena vo výške 10 %                                       

z vyčíslených nákladov budúcim povinným na uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu, 
min. 500,00 €, a to v prípade, že budúci oprávnený po vykonaní zásahu do dotknutej 
nehnuteľnosti a cestného majetku, ktorý sa nachádza na tejto nehnuteľnosti, tento 
nehnuteľný majetok neuvedie na vlastné náklady do pôvodného stavu bez zbytočného 
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odkladu v súlade s platnou legislatívou. Budúci oprávnený je povinný splniť si svoju 
povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené touto zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.   

 
A.11 predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. ods. 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 
 s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  

  
 zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo výlučnom 
 vlastníctve budúceho povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie 
 mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, v správe Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 
 zapísanom na LV č. 1399, v k. ú. Záborské, obec Záborské, okres Prešov, a to: 
 
 - pozemku registra CKN, parcelné číslo 1584, druh pozemku zastavané plocha a  
  nádvorie o celkovej výmere 23057 m2, 
 
 na umiestnenie inžinierskych sietí - vodovodnej prípojky, v súvislosti s realizáciou stavby: 
 „INDUSTRIAL PARK PETROVANY – Vonkajšie IS“, stavebný objekt: „SO 08 Pripojovacie 
 plynovody“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena: 
 a) strpieť umiestnenie plynového potrubia vrátane jeho ochranného pásma, užívanie a 
  prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, 
 b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a 
  ním poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetnej nehnuteľnosti v 
  súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou,  
  prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly plynového potrubia, 
 c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho 
  práv vyplývajúcich z vecného bremena, 
 
 v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Industrial Park Petrovany (IPP), 
 s.r.o., Hlavná 56, 080 01 Prešov, IČO: 51219689, v rozsahu stanovenom geometrickým 
 plánom po ukončení stavby a za odplatu minimálne vo výške stanovenej znaleckým 
 posudkom. 
 

 zmluvnú pokutu pre budúceho oprávneného z vecného bremena vo výške 10 %                                       
 z vyčíslených nákladov budúcim povinným na uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu, 
 min. 500,00 €, a to v prípade, že budúci oprávnený po vykonaní zásahu do dotknutej 
 nehnuteľnosti a cestného majetku, ktorý sa nachádza na tejto nehnuteľnosti, tento nehnuteľný 
 majetok neuvedie na vlastné náklady do pôvodného stavu bez zbytočného odkladu v súlade s 
 platnou legislatívou. Budúci oprávnený je povinný splniť si svoju povinnosť, ktorej splnenie 
 bolo zabezpečené touto zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.   
 
A.12 predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. ods. 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 
 s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  

  
 zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo výlučnom 
 vlastníctve budúceho povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie 
 mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, v správe Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 
 zapísanom na LV č. 1399, v k. ú. Záborské, obec Záborské, okres Prešov, a to: 
 - pozemku registra EKN, parcelné číslo 1585/1, druh pozemku zastavané plochy a 
  nádvoria o výmere 15481 m2, 
 
 na umiestnenie inžinierskych sietí - vodovodného potrubia, v súvislosti s realizáciou stavby: 
 „Rekreačné domy – Dubový háj, Chrasť Žehňa - odkanalizovanie“, spočívajúce v povinnosti 
 povinného z vecného bremena: 

a) strpieť umiestnenie kanalizačného potrubia vrátane jeho ochranného pásma, užívanie a 
prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, 
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b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním 
poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetnej nehnuteľnosti v súvislosti s 
projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na 
účely opráv, údržby, kontroly kanalizačného potrubia, 

c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv 
vyplývajúcich z vecného bremena, 

 
 v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – PONECO, s.r.o., Jesenná 12, 080 05 
 Prešov, IČO: 36707996, v rozsahu stanovenom geometrickým plánom po ukončení stavby a 
 za odplatu minimálne vo výške stanovenej znaleckým posudkom. 
 
 zmluvnú pokutu pre budúceho oprávneného z vecného bremena vo výške 10 %                                       
 z vyčíslených nákladov budúcim povinným na uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu, 
 min. 500,00 €, a to v prípade, že budúci oprávnený po vykonaní zásahu do dotknutej 
 nehnuteľnosti a cestného majetku, ktorý sa nachádza na tejto nehnuteľnosti, tento nehnuteľný 
 majetok neuvedie na vlastné náklady do pôvodného stavu bez zbytočného odkladu v súlade s 
 platnou legislatívou. Budúci oprávnený je povinný splniť si svoju povinnosť, ktorej splnenie 
 bolo zabezpečené touto zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.   
 

A.13 predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. ods. 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 
 s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  
 
 zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo výlučnom 
 vlastníctve budúceho povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie 
 mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, v správe Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 
 zapísanom na LV č. 1399, v k. ú. Záborské, obec Záborské, okres Prešov, a to: 
 
 - pozemku registra EKN, parcelné číslo 1585/1, druh pozemku zastavané plochy a 
  nádvoria o výmere 15481 m2, 
 
 na umiestnenie inžinierskych sietí - vodovodného potrubia, v súvislosti s realizáciou stavby: 
 „Rekreačné domy – Dubový háj, Chrasť Žehňa – zásobovanie vodou“, spočívajúce v 
 povinnosti povinného z vecného bremena: 

 a) strpieť umiestnenie vodovodného potrubia vrátane jeho ochranného pásma, užívanie a 
 prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, 

 b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a 
 ním poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetnej nehnuteľnosti v 
 súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, 
 prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly vodovodného potrubia, 

 c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho 
 práv vyplývajúcich z vecného bremena, 

 
 v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – PONECO, s.r.o., Jesenná 12, 080 05 
 Prešov, IČO: 36707996, v rozsahu stanovenom geometrickým plánom po ukončení stavby a 
 za odplatu minimálne vo výške stanovenej znaleckým posudkom. 
 
 zmluvnú pokutu pre budúceho oprávneného z vecného bremena vo výške 10 %                                       
 z vyčíslených nákladov budúcim povinným na uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu, 
 min. 500,00 €, a to v prípade, že budúci oprávnený po vykonaní zásahu do dotknutej 
 nehnuteľnosti a cestného majetku, ktorý sa nachádza na tejto nehnuteľnosti, tento nehnuteľný 
 majetok neuvedie na vlastné náklady do pôvodného stavu bez zbytočného odkladu v súlade s 
 platnou legislatívou. Budúci oprávnený je povinný splniť si svoju povinnosť, ktorej splnenie 
 bolo zabezpečené touto zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.   
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B.       b e r i e   n a   v e d o m i e   
 

B.1     žiadosť Mgr. Vladimíra Šandalu o odkúpenie nehnuteľného majetku, v k. ú. Prešov, 
zapísaného na LV č. 15561, novovytvoreného pozemku registra CKN, parcelné číslo 
16335/11 o výmere 300 m2, za kúpnu cenu 4.830,00 € a dáva za úlohu Oddeleniu správy 
majetku vyhotoviť oponenský znalecký posudok na predmetnú parcelu. 

 
B.2     Prerokovanie spôsobom hlasovania per rollam, odkúpenie nehnuteľného majetku, pozemkov, 

vo vlastníctve mesta Prešov v zmysle Dohody o spoločnom postupe a jednotlivých právach 
a povinnostiach za účelom zabezpečenia rekonštrukcie cesty III/3440 a jej styku s miestnymi 
komunikáciami v katastrálnom území Prešov a Solivar medzi Prešovským samosprávnym 
krajom a Mestom Prešov za účelom získania stavebného povolenia. 

 
B.3   Žiadosť JUDr. Loumu o odkúpenie nehnuteľného majetku, pozemkov vo vlastníctve PSK 

v správe HA Prešov v k.ú. Prešov, ktorú po doplnení potrebnej dokumentácie p. Loumom 
prerokuje na najbližšom zasadnutí. 

 
V Prešove dňa 22. 07. 2019 
 
 
Za správnosť: 
 
 
 
 
______________________                                             _____________________________________            
   Ing. Vladimír Grešš, v. r.                                                           MUDr. Patrik Mihaľ, v. r.                     
       sekretár komisie                                                     predseda Komisie správy majetku pri ZPSK 
 
 
 
 
Zapísal:                                                                           Za overovateľa: 
 
  
 
 
__________________________                                          _________________________________ 
 Mgr. Marianna Demjanovičová, v. r.                 Mgr. Kamil Sepeši, v. r. 
     oddelenie správy majetku                                                       člen komisie   


