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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 
 

         
 

 
 

Uznesenie č. 20/2019 
z 20. zasadnutia komisie zo dňa 22. 11. 2019 konaného per rollam 

 
 
 

I.        Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja odporúča 
Zastupiteľstvu PSK:  

 ___________________________________________________________________ 
 

 
A. s c h v á l i ť   
 
 
A.1.  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 
v správe správcu Gymnázium Terézie Vansovej so sídlom 17. novembra 6, 064 01 Stará 
Ľubovňa 

 
 nehnuteľný majetok zapísaný na LV č.3464, k. ú. Stará Ľubovňa,  a to: 
 

- časť pozemku o výmere 24,77 m2 registra KN C parcelné číslo 1184/3 – zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 1008 m2  

 
do nájmu nájomcu – Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1108/1, 064 01 Stará Ľubovňa, 
IČO: 00330167, za nižšie uvedených podmienok:  

 
- výška nájomného:   1,00 €/ rok  

 
- účel nájmu: umiestnenie 1 ks cykloprístrešku realizovaného v rámci  projektu 

„Doplnková cykloinfraštruktúra v meste Stará Ľubovňa“ 
 

- doba nájmu:  doba neurčitá odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, minimálne 5 rokov 
od ukončenia realizácie projektu  

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Predmet nájmu bude využitý vo verejnom záujme 
na umiestnenie stavby - cykloprístrešku realizovaného v zmysle Zákona č. 151/2019 Zb. 
o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky z dôvodu 
poskytovania služieb širokej verejnosti. 

 
A.2.  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 
v správe správcu Stredná odborná škola so sídlom Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa 
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nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 2969, k. ú. Stará Ľubovňa,  a to: 
 

- časť pozemku o výmere 38 m2 registra KN C parcelné číslo 534/58 – ostatná plocha o 
celkovej výmere 680 m2  

 
do nájmu nájomcu – Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1108/1, 064 01 Stará Ľubovňa, 
IČO: 00330167, za nižšie uvedených podmienok:  

 
- výška nájomného:   1,00 €/ rok  

 
- účel nájmu: umiestnenie 2 ks cykloprístreškov realizovaných v rámci projektu 

„Doplnková cykloinfraštruktúra v meste Stará Ľubovňa“ 
 

- doba nájmu:  doba neurčitá odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, minimálne 5 
rokov od ukončenia realizácie projektu  

 
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Predmet nájmu bude využitý vo verejnom záujme 
na umiestnenie stavby - cykloprístreškov realizovaných v zmysle Zákona č. 151/2019 
Zb. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky z 
dôvodu poskytovania služieb širokej verejnosti. 

 
 
 
V Prešove dňa 22. 11. 2019 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: 
 
            v. r.                                                                                          v. r.  
______________________                                             _____________________________________           
Ing. Vladimír Grešš                                                        MUDr.  Mihaľ Patrik 
sekretár Komisie správy majetku                             predseda Komisie správy majetku 
 
 
 
 
Zapísal:                                                                   Za overovateľa: 
 
 
             v. r.                                                                                 v. r.         
__________________________                                       _________________________________ 
Ing. Ľudmila Matejčíková LL.M.      Mgr. Štefan Žid 
oddelenie správy majetku                                            člen Komisie správy majetku   
 


