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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 
 
         

 
Uznesenie č. 27/2020 

zo 27. riadneho zasadnutia komisie zo dňa 20. 07. 2020 
 

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.4.2; B.5.2, B.6 tohto uznesenia je prebytočný 
 
A.2 prenajímaný majetok uvedený v bode B. 8 tohto uznesenia je dočasne prebytočný 
 
B. s c h v á l i ť  
 
B.1 prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho - Mesto Stropkov, Hlavná 

38/2, 091 01 Stropkov, IČO: 00331007, zapísaným v k.ú. Stropkov, a to: 
 

novovytvorené parcely registra C KN: 
- parcelné číslo 2704/7, ostatná plocha o výmere 20 m2,  
- parcelné číslo 2702/9, ostatná plocha o výmere 18 m2, 
odčlenené od pôvodnej parcely registra EKN č. 2827/172, orná pôda o výmere 49 283 m2, 
zapísanej na LV č. 3487 v k.ú. Stropkov, geometrickým plánom č. 67-2/2019 zo dňa 05.09.2019, 
vyhotoveným Ing. Jurajom Jechom -  GEOPROJEKT, Prešov, úradne overeným Okresným 
úradom Stropkov, katastrálnym odborom dňa 11.09.2019 pod číslom G1-185/2019. 
 
ťarchy:  
Vecné bremeno zo zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení 

neskorších predpisov na parcely EKN 2827/172 v prospech oprávneného Východoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti, a.s., IČO: 36570460, Komenského 50, 042 48 Košice spočíva v práve prevádzkovateľa 

verejnej kanalizácie v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie pozemky v súvislosti s projektovaním, 

zriaďovaním rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv a údržby verejnej 

kanalizácie a jej pásma ochrany, kanalizačných prípojok vrátane potrebných kontrolných a ochranných 

zariadení a oporných a vytyčovacích bodov, odstraňovať a okliesňovať v nevyhnutnom rozsahu stromy a 

iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky verejnej kanalizácie vrátane potrebných 

kontrolných a ochranných zariadení a oporných a vytyčovacích bodov, ak to po predchádzajúcej výzve 

neurobil vlastník pozemku, jeho správca a lebo užívateľ, umiestňovať na nehnuteľnostiach orientačné 

označenia, ktoré je povinný udržiavať v riadnom stave v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom 

č.9/2016 overený pod č. G 1-33/2016 podľa Z 825/2016 - 377/18, Z 457/2019. 

 

Vecné bremeno zo zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení 

neskorších predpisov na parcely EKN 1707,1711, 2558/229, 2782/170, 2788/170, 2791/170, 2792/171, 

2827/172 v prospech oprávneného Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., IČO: 36570460, 

Komenského 50, 042 48 Košice spočíva v práve prevádzkovateľa verejného vodovodu v nevyhnutnej miere 

vstupovať na cudzie pozemky v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, 

prevádzkovaním alebo na účely opráv a údržby verejného vodovodu a jeho pásma ochrany, vodovodných 

prípojok vrátane potrebných kontrolných a ochranných zariadení a oporných a vytyčovacích bodov, 

odstraňovať a okliesňovať v nevyhnutnom rozsahu stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a 

spoľahlivosť prevádzky verejného vodovodu vrátane potrebných kontrolných a ochranných zariadení a 

oporných a vytyčovacích bodov, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník pozemku, jeho správca 

a lebo užívateľ, umiestňovať na nehnuteľnostiach orientačné označenia, ktoré je povinný udržiavať v 
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riadnom stave v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 61/2012 overený pod č. G 1-115/2012 

podľa Z 104/2019. 
 

do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest 
Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za celkovú 
kúpnu cenu 2,00 €. (pri cene 1,00€ za pozemok) 

 
B.2   prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho - SR – Slovenský 

pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345, zapísaným v k.ú. 
Stropkov, a to: 
 
novovytvorené parcely registra C KN: 
- parcelné číslo 2701/7, ostatná plocha o výmere 80 m2, 
- parcelné číslo 2703/3, ostatná plocha o výmere 282 m2, 
- parcelné číslo 2704/6, ostatná plocha o výmere 212 m2, 
odčlenené od pôvodnej parcely registra E KN č. 3026, ostatná plocha o výmere 82 434 m2, 
zapísanej na LV č. 3282 v k.ú. Stropkov, geometrickým plánom č. 67-2/2019 zo dňa 05.09.2019, 
vyhotoveným Ing. Jurajom Jechom -  GEOPROJEKT, Prešov, úradne overeným Okresným 
úradom Stropkov, katastrálnym odborom dňa 11.09.2019 pod číslom G1-185/2019. 
 

ťarchy:  
Vecné bremeno zo zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení 

neskorších predpisov na parcely EKN 3026 v prospech oprávneného Východoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti, a.s., IČO: 36570460, Komenského 50, 042 48 Košice spočíva v práve prevádzkovateľa 

verejnej kanalizácie v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie pozemky v súvislosti s projektovaním, 

zriaďovaním rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv a údržby verejnej 

kanalizácie a jej pásma ochrany, kanalizačných prípojok vrátane potrebných kontrolných a ochranných 

zariadení a oporných a vytyčovacích bodov, odstraňovať a okliesňovať v nevyhnutnom rozsahu stromy a 

iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky verejnej kanalizácie vrátane potrebných 

kontrolných a ochranných zariadení a oporných a vytyčovacích bodov, ak to po predchádzajúcej výzve 

neurobil vlastník pozemku, jeho správca a lebo užívateľ, umiestňovať na nehnuteľnostiach orientačné 

označenia, ktoré je povinný udržiavať v riadnom stave v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom 

č.9/2016 overený pod č. G 1-33/2016 podľa Z 825/2016 - 355/18, Z 457/2019. 

 

Vklad vecného bremena spočívajúceho v práve oprávneného z vecného bremena uložiť na pozemku 

povinného z vecného bremena inžinierske siete a v práve vstupu, prechodu prejazdu oprávneného z 

vecného bremena cez pozemok povinného z vecného bremena za účelom vykonávania opráv a údržby, tak 

ako je uvedené v GP: č.50/2018 zo dňa 07.03.2018, vyhotovenom GEOTEAM M.Z. s.r.o., Hutnícka 2, 

040 01 Košice, overeného pod číslom G1-58/2018 zo dňa 26.03.2018 na parcelu EKN 3026 ostatná 

plocha o výmere 82434 m2 v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., IČO: 36570460, 

Komenského 50, 042 48 Košice podľa V 417/2019. 

 

Vecné bremeno zo zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení 

neskorších predpisov na parcely EKN 2558/208, 3022, 3024, 3025, 3026, 3087, 3088, 3098 , 3023 

v prospech oprávneného Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., IČO: 36570460, Komenského 

50, 042 48 Košice spočíva v práve prevádzkovateľa verejného vodovodu v nevyhnutnej miere vstupovať 

na cudzie pozemky v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, 

prevádzkovaním alebo na účely opráv a údržby verejného vodovodu a jeho pásma ochrany, vodovodných 

prípojok vrátane potrebných kontrolných a ochranných zariadení a oporných a vytyčovacích bodov, 

odstraňovať a okliesňovať v nevyhnutnom rozsahu stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a 

spoľahlivosť prevádzky verejného vodovodu vrátane potrebných kontrolných a ochranných zariadení a 

oporných a vytyčovacích bodov, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník pozemku, jeho správca 

a lebo užívateľ, umiestňovať na nehnuteľnostiach orientačné označenia, ktoré je povinný udržiavať v 

riadnom stave v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 61/2012 overený pod č. G 1-115/2012 

podľa Z 104/2019. 

 

Vecné bremeno zo zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení 

neskorších predpisov na parcelu EKN 3026 v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., 
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IČO:36570460, Komenského 50, 042 48 Košice spočíva v práve prevádzkovateľa verejného vodovodu 

v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie pozemky v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, 

rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv a údržby verejného vodovodu a 

jeho pásma ochrany, vodovodných prípojok vrátane potrebných kontrolných a ochranných zariadení a 

oporných a vytyčovacích bodov, odstraňovať a okliesňovať v nevyhnutnom rozsahu stromy a iné porasty 

ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky verejného vodovodu vrátane potrebných kontrolných a 

ochranných zariadení a oporných a vytyčovacích bodov, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník 

pozemku, jeho správca a lebo užívateľ, umiestňovať na nehnuteľnostiach orientačné označenia, ktoré je 

povinný udržiavať v riadnom stave v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č.50/2018 overený pod 

č. G 1- 58/2018 podľa Z 828/2018. 

 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest 
Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za celkovú 
kúpnu cenu 2 801,12 €. (pri cene 4,88 € za pozemok) 

 
B.3      prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho – Mesto Vysoké Tatry, 

Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry, IČO: 00326585, zapísaného na LV č. 1, k.ú. Tatranská 
Lomnica, a to: 

 
- parcela registra C KN, číslo 122/3, ostatná plocha o výmere 336 m2, 
- parcela registra C KN, číslo 387/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 292 m2, 
 
spoluvlastnícky podiel 1/1 

  ťarchy:  
Zriaďuje sa zákonné vecné bremeno podľa zák.č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, v prospech Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 

91 Košice, IČO: 36 599 361, spočívajúce v práve vstupu na pozemky a na umiestnenie elektro-

energetického zariadenia v rozsahu podľa GP č. 784/2017 podľa Z-880/2019 (C KN p.č. 122/3) 

- číslo zmeny - 308/19, 
 

Celková výmera nadobúdaného nehnuteľného majetku predstavuje 628 m2 
 

 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest 
Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za celkovú 
kúpnu cenu 24 862,52 €. (pri cene 39,59 € za pozemok) 
 

B.4       
B.4.1    odňatie nehnuteľného majetku zo správy Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove uvedeného 

v bode B.4.2 tohto uznesenia, 
 
B.4.2 prevod spoluvlastníckeho podielu nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho 

kraja, zapísaného na LV č. 6379, k. ú Prešov, a to: 
 
 pozemok registra C KN: 

 
- parcelné číslo 3220/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 507 m2 

 
 stavba: 
 

- druh stavby - iná budova, súpisné číslo 7034, na pozemku registra C KN parcelné číslo 
3220/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 507 m2  
 

spoluvlastnícky podiel: 3/24 
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ťarchy: 
- bez zápisu 
 
 

 spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho za minimálnu 
kúpnu cenu 163.733,00 €, ktorého návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej 
verejnej súťaži bude komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší.  
 

  B.4.3  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. 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  
navrhovateľ , 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 100.000,00 € 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 uzavretia kúpnej zmluvy.  

 
4.   mimoriadne riziká: 
 
- ohodnocovaná budova je v súčasnom stave nefunkčná, je odpojená od inžinierskych sietí  

(plyn , voda, elektrina) a od zdroja vykurovania 
- pre sprevádzkovanie budovy je nevyhnutné zrealizovať nové pripojenie na verejné 

inžinierske siete a vybudovanie zdroja vykurovania  
 

5. Všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým 
posudkom č. 25/2020 zo dňa 11. 03. 2020, vyhotoveným znalcom Ing. Vladimírom Vaľom,  
Prešov, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
majetku v znení neskorších predpisov, predstavuje 218.310,68 €, z toho stavba 210.436,97 
€ pozemok 7873,71 €, pri jednotkovej cene pozemkov 124,24 €/ m². 
 

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

a) doplatok kúpnej ceny jednorazovo vystavením faktúry zo strany vyhlasovateľa, 
 

b) lehota splatnosti: do 30 dní od dňa vystavenia faktúry vyhlasovateľom, 
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c) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v lehote podľa písm. b) vrátane úhrady 
ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, (nákladov za vypracovanie 
znaleckého posudku, geometrického plánu, správneho poplatku za podanie návrhu na 
vklad do katastra nehnuteľností). 

 
d) súhlas s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po 

zaplatení celej kúpnej ceny podľa písm. a) a ostatných nákladov podľa písm. c)   
 
e) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia celej kúpnej ceny 

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

7.  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
 

a)  Návrh je potrebné doručiť do podateľne Úradu PSK v sídle Prešovského samosprávneho 
kraja v lehote do __ . __ . 20__  do  13:00  hod. v zalepenej obálke s výrazným 
označením:  

  
 „Obchodná verejná súťaž – Knižnica P. O. Hviezdoslava budova a pozemok, k. ú. 

Prešov – neotvárať!“  
    „identifikácia navrhovateľa, obchodné meno, sídlo, IČO,  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 vyznačený na prezentačnej pečiatke podateľne 
Prešovského samosprávneho kraja.  
 

b)   Návrh musí obsahovať: 
–  návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme podpísaný oprávnenou osobou 

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 navrhovateľa s písomným vyhlásením navrhovateľa, 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, v prípade manželov 
identifikačné údaje obidvoch, alebo                                          

 kupujúci  – fyzická osoba podnikateľ zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)   
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, 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, 
– zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou,  
– doklad navrhovateľa, ktorý podá návrh do obchodnej verejnej súťaže  o  zložení 

finančnej zábezpeky minimálne vo výške 50% z ponúknutej ceny za nehnuteľný 
majetok, ktorú zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. vo formáte IBAN: SK02 8180 0000 
0070 0051 9242), zmluvu o finančnej zábezpeke podpísanú oprávnenou osobou 
navrhovateľa 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) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým      

navrhovateľom v lehote do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.  
 
d)  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. 

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

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

 
f)  Vyhlasovateľ si v zmysle § 287  ods. 2  Obchodného zákonníka vyhradzuje právo 
 odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu. 
 
g) Navrhovateľ predložením návrhu v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením 
 a sprístupnením jeho osobných údajov. 

 
 

8.  Obhliadka majetku:  
 

a) Obhliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním 
návrhu po telefonickom dohovore s Mgr. Ivetou Hurnou, riaditeľkou Knižnice P.O. 
Hviezdoslava v Prešove (tel.: +421 915 539 967; e-mail: riaditel@kniznicapoh-
po.vucpo.sk).      
      

b) Pri obhliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  
 
 
B.5     
B.5.1 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Spojenej školy , SNP 16, Sabinov uvedeného v bode 

B.5.2 tohto uznesenia, 
 
B.5.2 prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja, zapísaného na LV č. 1348, 

k. ú Drienica, a to: 
 
 stavby: lyžiarske výchovno-výcvikové stredisko, súpisné číslo 667 na pozemku  registra C KN 

 parcelné číslo 1638, zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2,  
  lyžiarske výchovno- výcvikové stredisko, súpisné číslo 668 na pozemku registra C KN 

 parcelné číslo 1639, zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2,  
  s príslušenstvom: vodovodná prípojka, vodojem, kanalizačná prípojka, žumpa, NN 

 prípojka, spevnené plochy, vonkajšie schody vstupné, vonkajšie schody bočné a 
 vonkajšie osvetlenie, 
 
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.  
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  B.5.3  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 C.2 tohto uznesenia 
 

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  

  navrhovateľ , 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 100.000,00 € 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 uzavretia kúpnej zmluvy.  
 
4. mimoriadne riziká: 

Zastavané pozemky pod ohodnocovanými budovami ako aj priľahlé pozemky, na ktorom sa 
nachádzajú ohodnocované vonkajšie úpravy, nie sú vlastnícky vysporiadané. Je potrebné 
vysporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom.  
Budovy sú nevyužívané, neudržiavané, chátrajú, vyžadujú okamžitú, rozsiahlu a finančné 
náročnú opravu a rekonštrukciu. Murivo prízemia zo strany lesa je značne premočené, 
vyžaduje okamžité odizolovanie a vysušenie, nakoľko neriešením tohto problému môže 
časom dôjsť k závažným statickým poruchám nosnej konštrukcie budovy. 

 
5. Všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým 

posudkom č. 51/2020 zo dňa 30. 05. 2020, vyhotoveným znalcom Ing. Vladimírom Vaľom,  
Prešov, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
majetku v znení neskorších predpisov, predstavuje 97 841,58 €. 

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

e) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške                 
stanovenej znaleckým posudkom:  

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 
 

f) doplatok kúpnej ceny jednorazovo vystavením faktúry zo strany vyhlasovateľa, 
 

g) lehota splatnosti: do 30 dní od dňa vystavenia faktúry vyhlasovateľom, 
    

h) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v lehote podľa písm. c) vrátane úhrady 
ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, (nákladov za vypracovanie 
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znaleckého posudku, geometrického plánu, správneho poplatku za podanie návrhu na 
vklad do katastra nehnuteľností). 

 
i) súhlas s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po 

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

podľa písm. b) alebo c) ostatných nákladov podľa písm. d)  
 
  

7.  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
 

a)  Návrh je potrebné doručiť do podateľne Úradu PSK v sídle Prešovského samosprávneho 
kraja v lehote do __ . __ . 20__  do  13:00  hod. v zalepenej obálke s výrazným 
označením:  

  
 „Obchodná verejná súťaž – Chata Drienica, k. ú. Drienica – neotvárať!“  
    „identifikácia navrhovateľa, obchodné meno, sídlo, IČO,  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 vyznačený na prezentačnej pečiatke podateľne 
Prešovského samosprávneho kraja.  
 

b)   Návrh musí obsahovať: 
–  návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme podpísaný oprávnenou osobou 

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 navrhovateľa s písomným vyhlásením navrhovateľa, 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, v prípade manželov 
identifikačné údaje obidvoch, alebo                                          

 kupujúci  – fyzická osoba podnikateľ zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)   
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, 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, 
– zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou,  
– doklad navrhovateľa, ktorý podá návrh do obchodnej verejnej súťaže  o  zložení 

finančnej zábezpeky minimálne vo výške 50% z ponúknutej ceny za nehnuteľný 
majetok, ktorú zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. vo formáte IBAN: SK02 8180 0000 
0070 0051 9242), zmluvu o finančnej zábezpeke podpísanú oprávnenou osobou 
navrhovateľa 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 
 



9 
 

d) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým      
navrhovateľom v lehote do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.  

 
d)  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. 

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

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

 
f)  Vyhlasovateľ si v zmysle § 287  ods. 2  Obchodného zákonníka vyhradzuje právo 
 odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu. 
 
g) Navrhovateľ predložením návrhu v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením 
 a sprístupnením jeho osobných údajov. 
 

8.  Obhliadka majetku:  
 

a) Obhliadka majetku na mieste samom bude  záujemcom umožnená v čase pred podaním 
návrhu po telefonickom dohovore – Ing. Miloš Ondrejkovič, riaditeľ Spojenej školy 
Sabinov, tel.: 051 4880 103, email: milos.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk 
  

 b) Pri obhliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  
 
B.6 odňatie nehnuteľného majetku zo  správy Hotelovej akadémie  
 
     v súlade  s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov  

v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je  
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

 
 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade      s 
§ 9a ods. 8  písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, 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:  parcela číslo C KN 213/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2 
                

 spoluvlastnícky podiel: 1/1 

 ťarchy: bez zápisu 

        
do vlastníctva kupujúceho – Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania na Slovensku, Hlavná 137, 080 01 Prešov, za kúpnu cenu 1185,- €.          

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa  
Na predmetnom pozemku je umiestnená podzemná stavba pivnice, ktorá je príslušenstvom 
objektu kotolne súpisné číslo 7376 – kotolňa je vlastníctvo kupujúceho. Rekonštrukčné práce 
kotolne sú podmienené majetkovo právnym vysporiadaním tejto parcely. 
 

B.7    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 uznesenie k zmene nájmu  majetku vo vlastníctve 
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Prešovského samosprávneho kraja, v správe Úradu PSK, ktorým sa mení uznesenie zo 
16. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 329/2019 zo dňa 21. októbra 2019, k nájmu 
nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:   
 
vypúšťa sa text  v tomto znení: 
 
„ - Nájomca bude uhrádzať všetky náklady a plniť všetky povinnosti v súvislosti s 
predmetom nájmu (najmä: obnova, ochrana a komplexná rekonštrukcia predmetu 
nájmu, bežná údržba a prevádzka objektu, poistenie nehnuteľnosti, úhrada dane z 
nehnuteľností, náklady spojené so zriadením a prevádzkovaním múzea paličkovej 
čipky). 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Zámer nájomcu zabezpečiť rekonštrukciu a obnovu objektu národnej kultúrnej 
pamiatky v súlade so zákonom č. 49/2002 Z.z. s následným využitím na 
verejnoprospešné účely – podporu voľnočasových aktivít verejnosti a propagáciu 
hmotného a nehmotného dedičstva regiónu (zriadi v priestoroch múzeum paličkovej 
čipky).“     
 
a nahrádza sa  textom v tomto znení:  
 
„ - Nájomca bude uhrádzať všetky náklady a plniť všetky povinnosti v súvislosti s 
predmetom nájmu (najmä: rekonštrukcia predmetu nájmu, bežná údržba a prevádzka 
objektu, poistenie nehnuteľnosti, úhrada dane z nehnuteľností, náklady spojené so 
zriadením a prevádzkovaním múzea paličkovej čipky). 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Zámer nájomcu zabezpečiť rekonštrukciu objektu národnej kultúrnej pamiatky v súlade 
so zákonom č. 49/2002 Z.z. s následným využitím na verejnoprospešné účely – podporu 
voľnočasových aktivít verejnosti a propagáciu hmotného a nehmotného dedičstva 
regiónu (zriadi v priestoroch múzeum paličkovej čipky).“     
 

B.8    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 uznesenie k zmene nájmu  majetku vo vlastníctve 
Prešovského samosprávneho kraja, v správe Úradu PSK, ktorým sa mení uznesenie zo 
16. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 314/2016 zo dňa 23. februára 2016 k nájmu 
nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:   
 
vypúšťa sa text  v tomto znení: 
 
„ nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v administratívnej budove na Námestí mieru 2 v 
Prešove, zapísanej na LV č. 13515 v katastrálnom území Prešov, súpisné číslo 5043 na 
pozemku registra C KN  parcela č. 852/1,  a to: 
- nebytové priestory – kancelária č. miestnosti 4.39 o výmere   20,53 m2  
- percentuálny podiel na spoločných priestoroch (0,28 %):          9,95 m2 “ 
 
a nahrádza sa  textom v tomto znení:  
 



11 
 

„ nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v administratívnej budove na Námestí mieru 2 
v Prešove, zapísanej na LV č. 13515 v katastrálnom území Prešov, súpisné číslo 5043 
na pozemku registra C KN  parcela č. 852/1,  a to: 
- nebytové priestory – kancelária č. miestnosti 3.42 o výmere  16,84 m2   
- percentuálny podiel na spoločných priestoroch (0,23 %):          8,17 m2 
prenajaté priestory celkom:        25,01 m2 “ 
 

B.9       Návrh rokovacieho poriadku. (príloha č.1) 
 
C.         r u š í 
 
 uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 254/2015 zo dňa 27.10.2015 a uznesenie Zastupiteľstva PSK 
 č. 544/2017 zo dňa 19.06.2017 k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 254/2015 
 zo dňa 27.10.2015   
 
II.      Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja:  

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

s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť 
 
1. zriadenie budúceho 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 15561, 
v k.ú. Prešov, obec Prešov, okres Prešov, a to: 
 
- pozemku registra C KN, parcelné číslo 16335/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 26 788 
m2, 
 
ťarchy: Z 7796/2014 - Zákonné vecné bremeno podľa ustanovenia § 66 zákona č.351/2011 Z.z. 

povinnosť vlastníkov pozemkov strpieť právo spoločnosti Slovak Telekom, a.s. ako oprávneného 

z vecného bremena zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na dotknutých 

nehnuteľnostiach parc. reg. C KN č. 16174/1 a to v rozsahu vyznačenom na geometr. pláne 

č.59/2014, úrad. overeným pod. č. G1 1746/2014 - 879/15 Z 5494/2015 - Zriadenie zákonného 

vecného bremena v zmysle § 151o Občianskeho zákonníka a § 11 Zákona NR SR č. 251/2012 Z.z. 

o energetike, v prospech Východoslovenská distribučná,a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 

36599361, na parc. C KN 16335/8 s obsahom oprávnení podľa § 11 zákona č. 251/2012 Z.z., v 

rozsahu podľa GP č.104/2015 ( G1 1125/2015 ), zo dňa 13.8.2015, - 1346/16  

V 4343/2012-Vecné bremeno spočívajúce v uložení, prevádzke a údržbe teplovodného potrubia 

cez pozemok C KN 16335/8, v dĺžke 28,17 m v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom číslo 

28/12 -G1 - 394/2012 ako aj v práve vstupu a vjazdu dopravnými prostriedkami, motorovými aj 

nemotorovými vozidlami alebo mechanizmami, prechod a prejazd zamestnancov oprávneného z 

vecného bremena a ním poverených tretích osôb za účelom výstavby, údržby, prevádzky, opravy, 

revízie, rozšírenia, odstránenia a rekonštrukcie teplovodného potrubia do katastra nehnuteľností 

v p r o s p e c h vlastníka  

- parc. C KN 14289/27,C KN 14289/28,C KN 14289/29  

- stavba súpisné číslo 7180 na pozemku C KN parcelné číslo 14289/27- 4276/12, 1105/17 

 
v prospech oprávneného z vecného bremena a jeho právnych nástupcov – KAMIOR s.r.o., 
Boženy Nemcovej 1157, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 44857209, 
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na umiestnenie inžinierskej siete – pripojovacieho plynovodu, vrátane ochranného pásma pre 
stavbu: „Novostavba areálu motoristov“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena 
(PSK): 
 

a) strpieť umiestnenie pripojovacieho plynovodu 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 predmetnej nehnuteľnosti v súvislosti 
s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo 
na účely opráv, údržby, kontroly pripojovacieho plynovodu, 

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

 
Rozsah vecného bremena bude určený plochou v m2, určenou geometrickým plánom 
vyhotoveným po ukončení stavby. Všeobecná hodnota za zriadenie vecného bremena bude určená 
znaleckým posudkom.  Náklady za vyhotovenie geometrického plánu a znaleckého posudku 
znáša budúci oprávnený z vecného bremena. 
 
2. zmluvnú pokutu pre oprávneného z vecného bremena vo výške 10 % z vyčíslených nákladov 
povinným na uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu, min. 500,00 €, a to v prípade, že 
oprávnený z vecného bremena 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 
z vecného bremena je povinný splniť si svoju povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené touto 
zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.   

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

s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť 
 
1. zriadenie budúceho vecného bremena  (in personam) na nehnuteľnom majetku vo výlučnom 
vlastníctve povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 
01 Prešov, IČO: 37870475, v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV č. 647, v k. ú. 
Tovarné, obec Tovarné, okres Vranov nad Topľou, a to: 
 
- parcela registra C KN, parcelné číslo 439/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 972 m2, 
- parcela registra C KN, parcelné číslo 683, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 28 618 m2, 
- parcela registra C KN, parcelné číslo 685, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 603 m2, 
- parcela registra C KN, parcelné číslo 686/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 837 m2, 
 

ťarchy: bez zápisu 
 
v prospech oprávneného z vecného bremena a jeho právnych nástupcov – Obec Tovarné, 
Tovarné 4, 094 01 Tovarné, IČO: 00332887, 
 
na umiestnenie stavby: „Výstavba chodníka pre peších a cyklistov v extraviláne obce Tovarné“, 
spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 
 

a) strpieť umiestnenie stavby chodníka v prospech oprávneného z vecného bremena, a to 
v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom, 

b) strpieť právo oprávneného z vecného bremena užívať vybudovaný chodník a vykonávať 
vlastnícke a užívateľské práva s nimi spojené. 

 
Rozsah vecného bremena bude určený plochou v m2, určenou geometrickým plánom 
vyhotoveným po ukončení stavby. Všeobecná hodnota za zriadenie vecného bremena je 
stanovená na 1,- €. 
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2. zmluvnú pokutu pre oprávneného z vecného bremena vo výške 10 % z vyčíslených nákladov 
povinným na uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu, min. 500,00 €, a to v prípade, že 
oprávnený z vecného bremena 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 
z vecného bremena 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. 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť 
 
1. zriadenie budúceho vecného bremena  (in rem) na nehnuteľnom majetku vo výlučnom 
vlastníctve povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 
Prešov, IČO: 37870475, v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV č. 1131, v k. ú. 
Žehňa, obec Žehňa, okres Prešov, a to: 
 
- parcele registra E KN, parcelné číslo 966, ostatná plocha o výmere 13 627 m2, 
- parcele registra E KN, parcelné číslo 182/500, lesný pozemok o výmere 391 m2, 
 
na umiestnenie objektov technickej infraštruktúry – chodníky, komunikácie a spevnené plochy, 
verejné osvetlenie, slaboprúdové rozvody vrátane ochranného pásma pre stavbu: „Rekreačné 
domy – Dubový háj, Chrasť Žehňa – technická infraštruktúra“, stavebných objektov:  
 
1. SO 101 Komunikácie a spevnené plochy, 
2. SO 102 Chodníky, 
3. SO 103 Rozšírenie cesty III/3446, autobusové zastávky, 
4. SO 511 Výtlačné potrubie do vodojemu, 
5. SO 612 Verejné osvetlenie, 
6. SO 670 Slaboprúdové rozvody. 
 

ťarchy: bez zápisu 
 
v prospech oprávneného z vecného bremena a jeho právnych nástupcov – PONECO, s. r. o., so 
sídlom Jesenná 12, 080 05 Prešov, IČO: 36707996,  
 
spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 
 
1.  „SO 101 Komunikácie a spevnené plochy“ 

a) strpieť umiestnenie objektov technickej infraštruktúry – komunikácie a spevnené plochy 
vrátane ich ochranného pásma, užívania a prevádzkovania 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 objektov technickej infraštruktúry – komunikácie a spevnené 
plochy, 

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

 
Rozsah vecného bremena bude určený plochou v m2, určenou geometrickým plánom 
vyhotoveným po ukončení stavby. Všeobecná hodnota za zriadenie vecného bremena bude 
stanovená znaleckým posudkom. 
 
2.  „SO 102 Chodníky“ 
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a) strpieť umiestnenie objektov technickej infraštruktúry – chodníky vrátane ich ochranného 
pásma, užívania a prevádzkovania 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 objektov technickej infraštruktúry – chodníky, 

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

 
Rozsah vecného bremena bude určený plochou v m2, určenou geometrickým plánom 
vyhotoveným po ukončení stavby. Všeobecná hodnota za zriadenie vecného bremena bude 
stanovená znaleckým posudkom. 
 
3.  „SO 103 Rozšírenie cesty III/3446, autobusové zastávky“ 

a) strpieť umiestnenie objektov technickej infraštruktúry – autobusové zastávky vrátane ich 
ochranného pásma, užívania a prevádzkovania 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 objektov technickej infraštruktúry – autobusové zastávky, 

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

 
Rozsah vecného bremena bude určený plochou autobusovej zastávky v m2, určenou 
geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení stavby. Všeobecná hodnota za zriadenie 
vecného bremena bude stanovená znaleckým posudkom. 
 
Povinný z vecného bremena podmieňuje uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena úhradou 
odplaty za užívanie plochy, na ktorej sa bude realizovať časť stavebného objektu – rozšírenie 
cesty III/3446 oprávneným z vecného bremena. Odplata za užívanie plochy bude vyčíslená 
znaleckým posudkom za obdobie realizácie stavby, t. j. od dňa začatia stavebných prác na objekte 
až do jeho odovzdania do užívania. 
 
4.  „SO 511 Výtlačné potrubie do vodojemu“ 
a) strpieť umiestnenie objektov technickej infraštruktúry – výtlačné potrubie vodojemu 

vrátane jeho ochranného pásma, užívania a prevádzkovania 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 objektov technickej infraštruktúry – výtlačné potrubie 
vodojemu, 

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

 
Rozsah vecného bremena bude určený plochou v m2, určenou geometrickým plánom 
vyhotoveným po ukončení stavby. Všeobecná hodnota za zriadenie vecného bremena bude 
stanovená znaleckým posudkom. 
 
5.  „SO 612 Verejné osvetlenie“ 
a) strpieť umiestnenie objektov technickej infraštruktúry – verejné osvetlenie vrátane jeho 

ochranného pásma, užívania a prevádzkovania 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 objektov technickej infraštruktúry – verejné osvetlenie, 
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c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv 
vyplývajúcich z vecného bremena. 

 
Rozsah vecného bremena bude určený plochou v m2, určenou geometrickým plánom 
vyhotoveným po ukončení stavby. Všeobecná hodnota za zriadenie vecného bremena bude 
stanovená znaleckým posudkom. 
 
6.  „SO 670 Slaboprúdové rozvody“ 
a) strpieť umiestnenie objektov technickej infraštruktúry – slaboprúdové rozvody vrátane ich 

ochranného pásma, užívania a prevádzkovania 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 objektov technickej infraštruktúry – slaboprúdové rozvody, 

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

 
Rozsah vecného bremena bude určený plochou v m2, určenou geometrickým plánom 
vyhotoveným po ukončení stavby. Všeobecná hodnota za zriadenie vecného bremena bude 
stanovená znaleckým posudkom. 
 
2. zmluvnú pokutu pre oprávneného z vecného bremena vo výške 10 % z vyčíslených nákladov 
povinným na uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu, min. 500,00 €, a to v prípade, že 
oprávnený z vecného bremena 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 
z vecného bremena je povinný splniť si svoju povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené touto 
zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.   
 
3. zmluvnú pokutu vo výške 5 000 € za uvedenie stavby alebo jej časti (ktorá sa týka zriadenia 
vecného bremena) do užívania, bez splnenia podmienky písomnej výzvy oprávneným z vecného 
bremena na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena, podľa dojednaných zmluvných 
podmienok.  

A.4    Mení a dopĺňa  
 

uznesenie z 24. zasadnutia Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského 
samosprávneho kraja č. 24/2020 zo dňa 04.05.2020 k schváleniu návrhu na zriadenie budúceho 
vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo výlučnom vlastníctve budúceho povinného 
z vecného bremena – Prešovský samosprávny kraj v časti II bod A.14 nasledovne: 
 
vypúšťa sa text v časti II bod A.14: 
 
v prospech budúcich oprávnených z vecného bremena - MS – BAU DEVELOPMENT, a.s., 
Budovateľská 48 ,080 01 Prešov, IČO: 44253460, ATRIOS s.r.o., Mlynská 7, 040 01 Košice, 
IČO: 35885611 
nahrádza sa textom: 
 
v prospech budúcich oprávnených z vecného bremena a ich budúcich právnych nástupcov - MS 
– BAU DEVELOPMENT, a.s., Budovateľská 48 ,080 01 Prešov, IČO: 44253460, ATRIOS 
s.r.o., Mlynská 7, 040 01 Košice, IČO: 35885611 
 
Ostatný text uznesenia ostáva nezmenený 
 

B.       b e r i e    n a    v e d o m i e: 
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B.1 Zámer na prevod prebytočného nehnuteľného majetku, zapísaného na LV č. 874, k. ú. Hervartov, 

a to pozemok registra C KN, parcelné číslo 350/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 161 m2 
a budovu so súpisným číslom 158, druh stavby  –  objekt služieb   cestovného ruchu,   postavená 
na pozemku registra C KN,  parcelné číslo 350/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 161 m2, 
spoluvlastnícky podiel: 181/1821 a ustanovuje preskúmanie viacerých možností pre Obec 
Hervartov: 

1. rokovanie s obcou s cieľom odkúpenia ich podielu za 1 euro a následného prenájmu celého 
objektu obci,  

2. preverenie udržateľnosti projektov vychádzajúcich z poskytnutia dotácii v prevodoch 
spoluvlastníckych podielov, 

3. vyžiadať od starostu informáciu nemožnosti čerpania dotácie z výzvy, o ktorú sa nemohol 
uchádzať preto, že je podielový spoluvlastník a potreboval k žiadosti o NFP nájomnú 
zmluvu. 
 

B.2 Dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu 
žiakov Hotelovej akadémie na praktickom vyučovaní. 

 
B.3 Dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu 

žiakov Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej na praktickom vyučovaní“. 
 
B.4    Prevod vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku PSK – stavby a pozemky v k. ú. Spišská 

Sobota v správe Podtatranské osvetové stredisko v Poprade spôsobom uskutočnenia obchodnej 
verejnej súťaže a odporúča, posunúť tento materiál na Radu PSK za účelom stanoviska výšky 
predajnej ceny a vyhotovenia komparatívneho posudku. 

 
 
V Prešove dňa 20. 07. 2020 
 
Za správnosť: 
 
 
 
  
 
___________________________                                     _______________________________            
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA                                             MUDr. Patrik Mihaľ  
       sekretár komisie                                                     predseda Komisie správy majetku pri ZPSK 
 
 
Zapísal:                                                                           Za overovateľa: 
 
 
 
 
  
__________________________                                          ________________________________ 
      Ing. Erika Gerdová           PhDr. Jozef Lukáč 
   oddelenie správy majetku                                                                   člen komisie   
 
 
 


