
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 
 
         

Uznesenie č. 33/2020 
z 33. zasadnutia komisie zo dňa 08. 03. 2021 konaného per rollam 

 
 

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.7.1, B.8.1 tohto uznesenia je 

prebytočný 
 
B. s c h v á l i ť  
 
B.1      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:                    
 
pozemok:  parc. č. KN C 213/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  82 m2, 
   

 ťarchy: bez zápisu 
        

do vlastníctva kupujúceho – Mgr. Peter Louma, nar. 6.12.1987, Prešov, za kúpnu cenu 
1.150,00 €.          
  

 Dôvod hodný osobitného zreteľa: vlastníctvo susedného pozemku par. Č. C KN 213/1, ktorý 
tvorí priľahlú plochu žiadateľa. 

 
B.2  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 Správy a údržby ciest PSK, zapísaného na  LV č. 243, k. ú. 
Vlková, obec Vlková, okres Kežmarok, a to: 

 
- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 460/5, zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 21 m2,  



- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 460/6, zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 6 m2,  

 
Novovytvorené parcely boli odčlenené geometrickým plánom č. 1/2020 zo dňa 10.03.2020, 
vyhotoveným Ing. Ján Maniak - GEODET, 05901 Spišská Belá - Strážky, Ladislava 
Medňanského 1072/50, IČO: 46227717, úradne overeným Okresným úradom Kežmarok, 
katastrálnym odborom dňa 18.03.2020 pod číslom G1 182/20. 

 
 spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 ťarchy: bez zápisu 
 

do vlastníctva kupujúceho – Obec Vlková, Vlková 107, 059 72 Vlková, IČO: 00326704, za 
kúpnu cenu 2,00 €, a to 1,00 € za parcelu registra C KN, parcelné číslo 460/5 a 1,00€ za parcelu 
registra C KN, parcelné číslo 460/6. 

 
  Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Obec Vlková na novovytvorených pozemkoch vybudovala chodník a autobusovú zastávku, 
ktoré sú vo vlastníctve obce, plnia verejnoprospešný účel a slúžia verejnosti. Obec si kúpou 
pozemkov vysporiada pozemky pod svojou stavbou, ktorá je vo verejnom záujme.  

       
B.3      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 Správy a údržby ciest PSK, zapísaného na  LV č.216, k. ú. 
Makovce, obec Makovce, okres Stropkov, a to: 

 
- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 263/7, zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 116 m2,  

 
odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN, parcelné číslo 263/1, zastavaná plocha a 
nádvorie o celkovej výmere 16.959 m2, vedená na LV č. 216, k.ú. Makovce, geometrickým 
plánom č. 81/2020, vyhotoveným Ing. Bc. Radovan  Motyka -  Geodézia M, Námestie SNP č. 
538, 091 01 Stropkov, IČO: 37 771 418, úradne overeným Okresným úradom Stropkov, 
katastrálny odbor,  dňa 02.07.2020 pod číslom G1-139/2020. 

 
 spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 ťarchy: bez zápisu 
 

do vlastníctva kupujúceho – Miroslava Blichová, r. Bartková, nar. 20.01.1988, Bukovce 122, 
090 22 Bukovce, za kúpnu cenu 365,00 EUR 

 
  Dôvod hodný osobitného zreteľa 

Parcela  registra C KN,  parcelné číslo 263/7 sa nachádza v bezprostrednej blízkosti parciel 
registra C KN parcelné čísla 57 a 58/1, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľky pani Blichovej a tvorí 
s nimi súvislú plochu pred  jej rodinným domom. Parcela registra C KN,  parcelné číslo 263/7 
je pre potreby Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja neupotrebiteľný, 
nachádza sa pri ceste II/575. 

 
B.4      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, zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským samosprávnym 
krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 a podielovými spoluvlastníkmi 
pozemkov, vedenými na LV 789 a LV 832, bez finančného vyrovnania rozdielu výmery a ceny 
pozemkov nasledovne: 
 

 
1) Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a podieloví spoluvlastníci: 

 
1. Martinková Anna r. Redayová, Rastislavova 3487/20, Poprad, 058 01, SR, v podiele 16/25, 
2. Vagašová Štefánia r. Dunčková, Kukučínova 494/32, Poprad- Stráže, 058 01, SR, v podiele 

7/100, 
3. Kovalčík Marek r. Kovalčík, Kravany 2, Kravany, 059 18, SR, v podiele 7/100, 
4. Psonák Jozef r. Psonák, P. Jilemnického 619/20, Poprad- Stráže, 058 01, SR, v podiele 3/100, 
5. Psonák Rastislav r. Psonák, Vrbov 151, Vrbov, 059 72, SR, v podiele 3/100, 
6. Dunčko Ladislav r. Dunčko, Kvetná 9176/9, Spišská Nová Ves- Novoveská Huta, 053 31, SR, 

v podiele 1/50, 
7. Dunčko Ján JUDr. r. Dunčko, JUDr., Odorín 131, Odorín, 053 22, SR, v podiele 1/50, 
8. Semanová Mária r. Dunčková, Štúrova 747/9, Spišské Vlachy, 053 61, SR, v podiele 1/50, 
9. Dunčko Peter r. Dunčko, Štúrova 764/27, Spišské Vlachy, 053 61, SR, v podiele 1/50, 
10. Krottáková Magdaléna r. Dunčková, Bajkalská 2338/6, Poprad, 058 01, SR, v podiele 1/50, 
11. Breburdová Janka r. Dunčková, Bajkalská 2337/7, Poprad, 058 01, SR, v podiele 1/50, 
12. Paraňová Anna r. Dunčková, Nová Lesná 236, Nová Lesná, 059 86, SR, v podiele 1/50, 
13. Podolcová Alena r. Dunčková, Bajkalská 2337/7, Poprad, 058 01, SR, v podiele 1/50, 

 
nadobúdajú do vlastníctva nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 1186, k.ú. Stráže pod 
Tatrami, a to: 
 
- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 189/11, ostatná plocha o výmere 469 m2, 

   
odčlenená od parcely registra C KN, parcelné číslo 189/4, ostatná plocha o výmere 766 m2, 
geometrickým plánom č. 68/2020, vyhotoveným Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN, 059 36 
Mengusovce 197, IČO: 51747545, zo dňa 28.01.2021, úradne overeným Okresným úradom 
Poprad, katastrálnym odborom dňa 08.02.2021 pod číslom G1-91/2021. 
 
spoluvlastnícky podiel 1/1,  
ťarchy: bez zápisu. 
 
Celková výmera odovzdaného nehnuteľného majetku predstavuje 469 m2. 
  

2) Podieloví spoluvlastníci: 
 

  1. Martinková Anna r. Redayová, Rastislavova 3487/20, Poprad, 058 01, SR, v podiele ½  
  2. Vagašová Štefánia r. Dunčková, Kukučínova 494/32, Poprad- Stráže, 058 01, SR, v      

podiele 1/20 
  3. Dunčko Ján r. Dunčko, JUDr., Odorín 131, Odorín, 053 22, SR, v podiele 1/80 
  4. Dunčko Ladislav r. Dunčko, Kvetná 9176/9, Spišská Nová Ves- Novoveská Huta, 053     
  31, SR, v podiele 1/80 

   5. Dunčko Peter r. Dunčko, Štúrova 764/27, Spišské Vlachy, 053 61, SR, v podiele 1/80 
  6. Semanová Mária r. Dunčková, Štúrova 747/9, Spišské Vlachy, 053 61, SR, v podiele 1/80 

   7. Krottáková Magdaléna r. Dunčková, Bajkalská 2338/6, Poprad, 058 01, SR, v podiele    1/80 
    8. Paraňová Anna r. Dunčková, Nová Lesná 236, Nová Lesná, 059 86, SR,  v podiele   1/80 
    9. Podolcová Alena r. Dunčková, Bajkalská 2337/7, Poprad, 058 01, SR, v podiele 1/80 



  10. Breburdová Janka r. Dunčková, Bajkalská 2337/7, Poprad, 058 01, SR, v podiele 1/80 
  11. Psonák Jozef r. Psonák, P. Jilemnického 619/20, Poprad- Stráže, 058 01, SR, v podiele  1/40 
  12. Psonák Rastislav r. Psonák, Vrbov 151, Vrbov, 059 72, Slovenská republika, v podiele 1/40 

   13. Martinková Anna r. Redayová, Rastislavova 3487/20, Poprad, 058 01, SR, v podiele   3/12 
14. Kovalčík Marek r. Kovalčík, Kravany 2, Kravany, 059 18, SR, v podiele 1/20 

 
odovzdávajú a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do svojho výlučného vlastníctva 
a zveruje do správy Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 
37936859 nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 789, k.ú. Stráže pod Tatrami, a to: 
 
- parcela registra C KN, parcelné číslo 161/13, trvalý trávnatý porast o výmere 9 m2, 
- parcela registra C KN, parcelné číslo 161/14, trvalý trávnatý porast o výmere 167 m2, 
- parcela registra C KN, parcelné číslo 172/12, vodná plocha o výmere 61 m2, 
- parcela registra C KN, parcelné číslo 173/13, trvalý trávnatý porast o výmere 289 m2. 
 
ťarchy: bez zápisu 
 
Spoluvlastnícky vzťah k parcelám je evidovaný na parcele registra E KN, parcelné číslo 67, 
trvalý trávnatý porast o výmere 734 m2 a parcele registra E KN, parcelné číslo 68, trvalý trávnatý 
porast o výmere 751 m2. 
 

Podieloví spoluvlastníci: 
 1.  Vagašová Štefánia r. Dunčková, Kukučínova 494/32, Poprad- Stráže, 058 01, SR, v podiele 

1/5 
2.  Dunčko Ján r. Dunčko, JUDr., Odorín 131, Odorín, 053 22, SR, v podiele 1/20 
3. Dunčko Ladislav r. Dunčko, Kvetná 9176/9, Spišská Nová Ves- Novoveská Huta,  053 31,  

SR, v podiele 1/20 
4.   Dunčko Peter r. Dunčko, Štúrova 764/27, Spišské Vlachy, 053 61, SR, v podiele 1/20 
5.  Semanová Mária r. Dunčková, Štúrova 747/9, Spišské Vlachy, 053 61, SR, v podiele 1/20 
6.  Krottáková Magdaléna r. Dunčková, Bajkalská 2338/6, Poprad, 058 01, SR, v podiele 1/20 
7. Paraňová Anna r. Dunčková, Nová Lesná 236, Nová Lesná, 059 86, SR, v podiele  1/20 
8.  Podolcová Alena r. Dunčková, Bajkalská 2337/7, Poprad, 058 01, SR, v podiele 1/20 
9.  Breburdová Janka r. Dunčková, Bajkalská 2337/7, Poprad, 058 01, SR, v podiele 1/20 
10.Psonák Jozef r. Psonák, P. Jilemnického 619/20, Poprad- Stráže, 058 01, SR, v podiele 1/10 
11. Psonák Rastislav r. Psonák, Vrbov 151, Vrbov, 059 72, SR, v podiele 1/10 
12. Kovalčík Marek r. Kovalčík, Kravany 2, Kravany, 059 18, SR, v podiele 1/5 

 
odovzdávajú a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do svojho výlučného vlastníctva 
a zveruje do správy Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 
37936859 nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 832, k.ú. Stráže pod Tatrami, a to: 
 
- parcela registra C KN, parcelné číslo 161/12, trvalý trávny porast o výmere 78 m2, 
- parcela registra C KN, parcelné číslo 172/11, trvalý trávny porast o výmere 3 m2, 
 
ťarchy: bez zápisu. 
 
Celková výmera nadobúdaného nehnuteľného majetku predstavuje 607 m2. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Zámenou pozemkov si Prešovský samosprávny kraj majetkovoprávne vysporiada pozemky pod 
časťou areálu SÚC PSK oblasť Poprad, ktorú využíva k svojej činnosti a plánuje tam stavebné 
úpravy. Spoluvlastníci pozemkov nadobudnú pozemok v blízkosti areálu, ktorý SÚC PSK 
nevyužíva k svojej činnosti, a ktorý je pre ňu prebytočný.  

 



B.5      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 Obchodnej akadémie, Komenského 1, Humenné, IČO: 162132 
v  k.ú. Humenné, a to: 

 
novovytvorenej parcely registra C KN parc. 3355/17 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 390 
m2, odčlenenej od pôvodnej parcely registra C KN č. 3355/7, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 2343 m2 zapísanej na LV 8358, k.ú. Humenné geometrickým plánom č. 32389833-
1/2021 zo dňa 13.01.2021, vyhotoveným Ing. Mihalík Miroslav-GEOMM, Štefánikova 22, 066 
01 Humenné, IČO 32389833, úradne overeným Okresným úradom Humenné, katastrálnym 
odborom dňa 19.01.2021 pod číslom G1-5/2021. 

 
  spoluvlastnícky podiel 1/1 
  ťarchy:  
  Vlastník poradové číslo 1: Pod Z 70/2006 zriaďuje sa vecné bremeno - povinnosť vlastníka nehn.strpieť a právo 

spoločnosti Slovak Telecom, a.s. ako oprávn.z vecného bremena zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich 
vedenia na dotknutých nehn.,vstupovať v súvislosti so zriaďovaním,prevádzkovaním,opravami a údržbou vedení na 
nehn.a vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu,najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty 
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník,alebo užívateľ 
pozemku parc.č. 3358/1, 3358/2, 3355/1, 3355/2, 3355/5, 3355/6, 3355/7zo dňa 28.12.2005 - 1332/12  

  Vlastník poradové číslo 1: Pod V-1007/02 sa zriaďuje vecné bremeno spočívajúce v povinnosti vlastníka parc.č. KN 
3355/1, 3355/2, 3355/5, 3355/6, 3355/7, 3355/13, 3355/14 strpieť právo príjazdu a odjazdu po prístupovej 
komunikácií k bytovému domu na Ul. Komenského 1435/2 a zároveň strpieť existujúcu teplovodnú a vodovodnú 
prípojku na parc.č. 3354 v prospech vlasntíkov zapísaných na LV 7963 zo dňa 12.6.2002 - 1266/13, Z 2562/14 - 
303/15 

  Vlastník poradové číslo 1: Pod V-369/08 sa zriaďuje vecné bremeno - právo prechodu cez pozemok 3355/7, 3355/2 
v prospech vlastníka pozemku parc.č. 3352/2, 3355/3, 3355/4, 3355/11, 3355/12 a to v rozsahu vyznačenom v GP č. 
G 90/2005 zo dňa 14.5.2005, zo dňa 3.3.2008, Rozhodnutie č. X5/2013/Bi zo dňa 05.02.2013 - 1266/13 
 

    do vlastníctva kupujúceho – POPOVEC-KARDIOSERVIS, s.r.o., Orechová 2534/71, 066 01 
Humenné, IČO: 44 898 126 za kúpnu cenu 7 850,70 EUR.          

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  

 Ide o realizáciu verejnoprospešnej stavby, parkoviska pre pacientov, ako širokú verejnosť 
 
B.6      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, zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským samosprávnym 
krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 a obcou Sečovská Polianka, Hlavná 
132/135, 094 14 Sečovská Polianka, IČO: 00332828, bez finančného vyrovnania rozdielu 
výmery pozemkov nasledovne: 
 

1)      Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a obec Sečovská Polianka nadobúda do vlastníctva 
nehnuteľný majetok, v k.ú. Sečovská Polianka, a to: 
 
- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 499/2, zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 2202 m2, 
   



odčlenená od parcely registra C KN, parcelné číslo 499, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
7178 m2  zapísanej na LV č. 3022, geometrickým plánom č. 23/2021, vyhotoveným Ing. Marián 
Urban - GEODET, Sečovská Polianka, IČO: 46932585, zo dňa 10.02.2021, úradne overeným 
Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor dňa 16.02.2021 pod číslom G1-
98/2021, 
 
- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 499/3, zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 1740 m2, 
   
odčlenená od parcely registra C KN, parcelné číslo 499, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
7178 m2 zapísanej na LV č. 3022,  geometrickým plánom č. 29/2021, vyhotoveným Ing. Marián 
Urban - GEODET, Sečovská Polianka, IČO: 46932585, zo dňa 25.02.2021, úradne overeným 
Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor dňa 01.03.2021 pod číslom G1-
115/2021, 
 
spoluvlastnícky podiel 1/1,  
ťarchy: bez zápisu. 
 
Celková výmera zamieňaného nehnuteľného majetku predstavuje 3942 m2. 
 

2) Obec Sečovská Polianka odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do svojho 
výlučného vlastníctva a zveruje do správy Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 
Prešov, IČO: 37936859 nehnuteľný majetok, k.ú. Sečovská Polianka, a to: 
 
- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 1267/2, zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 1276 m2, 
 
odčlenená od parcely registra E KN, parcelné číslo 3101/1, ostatná plocha o výmere 13602 m2 
zapísanej na LV č. 2147, geometrickým plánom č. 28/2021, vyhotoveným Ing. Marián Urban 
- GEODET, Sečovská Polianka, IČO: 46932585, zo dňa 25.02.2021, úradne overeným 
Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor dňa 01.03.2021 pod číslom G1-
116/2021, 

 
- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 1876/3, zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 7080 m2, 
   

odčlenená od parcely registra E KN, parcelné číslo 3101/2, ostatná plocha o výmere 9734 m2 
zapísanej na LV č. 2147, geometrickým plánom č. 28/2021, vyhotoveným Ing. Marián Urban 
- GEODET, Sečovská Polianka, IČO: 46932585, zo dňa 25.02.2021, úradne overeným 
Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor dňa 01.03.2021 pod číslom G1-
116/2021, 

 
spoluvlastnícky podiel 1/1,  
ťarchy: bez zápisu. 
 
Celková výmera zamieňaného nehnuteľného majetku predstavuje 8356 m2. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Predmetom zámeny je majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve obce 
Sečovská Polianka, ktoré sa nachádzajú pod úsekom pozemnej komunikácie III/3626 v súlade 
so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), a ktoré sa zamenia 
za pozemky vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, na ktorých je zo strany obce 
Sečovská Polianka plánovaná výstavba chodníkov pre peších a dobudovanie inžinierskych sietí. 

 
 



B.7        
B.7.1 prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja, v správe Spojená škola, 

SNP 16, 083 01 Sabinov, zapísaného na LV č. 1421, k. ú. Sabinov, obec Sabinov, okres Sabinov 
a to: 

 
 pozemok registra C KN: 

- parcelné číslo 2665/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 495 m2 
  
 stavba: 

- druh stavby – školský internát, súpisné číslo 2143, na pozemku registra C KN parcelné číslo 
2665/13, zastavané plochy a nádvoria  
 

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.  

  
  B.7.2  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 uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný 
majetok PSK. 
 
1. Predmet  zmluvy: 

− nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.7.1 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. Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 287/2020 zo 
dňa 03. 11. 2020, vyhotoveným znalcom Ing. Pavel Jurko, Kendice, v zmysle vyhlášky MS 
SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, 
predstavuje 927.015,48 €, z toho stavby 908.749,98 € a pozemky 18.265,50 €, pri 
jednotkovej cene pozemkov 36,90 €/ m². 

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



a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške                 
 stanovenej znaleckým posudkom t.j. 927.015,48 €,  

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

 
c) lehota splatnosti doplatku do 30 dní od dňa vystavenia faktúry vyhlasovateľom, 

    
d) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v lehote podľa písm. c) 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). 

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

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

 kúpnej ceny podľa písm. b) alebo c), alebo ostatných nákladov podľa písm. d)  
 
  

6.  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
 

a)  Návrh je potrebné doručiť do podateľne Úradu PSK v sídle Prešovského samosprávneho 
kraja v lehote do __ . __ . 21__  do  13:00  hod. v zalepenej obálke s výrazným 
označením:  

  
 „Obchodná verejná súťaž – Školský internát Sabinov, budova a pozemok v k. ú. 

Sabinov – 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 úradu 
Prešovského samosprávneho kraja.  

 
b)   Návrh musí obsahovať: 

–  návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme podpísaný oprávnenou osobou 
a v elektronickej forme na CD, (obsah 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, 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, 
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– 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.) 

– údaje o oprávnenej kontaktnej osobe, telefón, mobil, e-mail 
 

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 na účel prevodu vlastníctva. 

 
7.  Obhliadka majetku:  

a) Obhliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním 
návrhu po telefonickom dohovore s Ing. Miloš Ondrejkovič, riaditeľ Spojenej školy 
Sabinov (tel.: +51 4880 103; e-mail: milos.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk).     
        

 b) Pri obhliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  
 
B.8 
B.8.1  prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja, v správe Podtatranské 

osvetové stredisko v Poprade, Sobotské námestie 1729/4, Poprad, zapísaného na LV č. 293,        
k. ú Spišská Sobota, obec Poprad, okres Poprad a to: 

 
 pozemky registra C KN: 

- parcelné číslo 153/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1127 m2 
 -     parcelné číslo 153/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m²  
 
 stavby: 

- druh stavby - dom, súpisné číslo 1729, nehnuteľná kultúrna pamiatka, na pozemku registra 
C KN parcelné číslo 153/1, zastavané plochy a nádvoria  

- druh stavby -garáž, súpisné číslo 4883, na pozemku registra C KN parcelné číslo 153/2, 
zastavané plochy a nádvoria  
s príslušenstvom: vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, elektro prípojka, plynová 
prípojka a kamenný plot 
 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 
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.  

  
 

  B.8.2     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 uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný 
majetok PSK. 
 
1. Predmet  zmluvy: 

− nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.8.1 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.  

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

musí byť splnená najneskôr ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy. 
 
 

4. Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 351/2020 zo 
dňa 08. 09. 2020, vyhotoveným znalcom Ing. Jozef Záhradník,  Poprad, v zmysle vyhlášky 
MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších 
predpisov, predstavuje 284. 390,81 €, z toho stavby 171. 646,10 € a pozemky 112 744,71 €, 
pri jednotkovej cene pozemkov 97,11 €/ m². 
 

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

a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške 85 %  
z ceny znaleckého posudku t.j. 241.732,18 €.  
 

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

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

d)  záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v lehote podľa písm. c) 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). 

 



e) súhlas s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností  až po 
zaplatení celej kúpnej ceny podľa písm. a), c) a ostatných nákladov podľa písm. d)   

 
f)  oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia celej kúpnej ceny 

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

6.  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 – Podtatranské osvetové stredisko Poprad, budovy 

a pozemky v k. ú. Spišská Sobota – 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 úradu 
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, 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.) 

– údaje o oprávnenej kontaktnej osobe, telefón, mobil, e-mail 
 

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

7.  Obhliadka majetku:  
 

b) Obhliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním 
návrhu po telefonickom dohovore s PaedDr. Peter Šuca, riaditeľ Podtatranského 
osvetového strediska Poprad (tel.: +52 77 22 466 kl.15; e-mail: riaditelpos@stonline.sk).     
        

 b) Pri obhliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok  
 
B.9    uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve o užívaní spoločnej nehnuteľnosti  PSK ARÉNA zo dňa 

03.03.2017 so spoločnosťou KEN-EX, spol. s.r.o., Železničiarska 3802/37, Prešov, IČO: 
36 454 672 (príloha č.1)  

 
B.10     prevod nehnuteľného majetku z podielového vlastníctva predávajúcich –  

1. Kačmarik Dušan Ing., r. Kačmarik, nar. 25.06.1973, Kozmonautov 88, 53 002 Pardubice - 
Trnova, ČR, v podiele ½  

2. Gašpárová Helena Mgr., r. Kerekešová, nar. 07.06.1946, Škultétyho 1923/2, 075 01 
Trebišov, v podiele ½  

 
vedeného na LV 1954, k.ú. Solivar, okres Prešov, a to: 
- novovytvorená parcela registra C KN č. 612/124, orná pôda o výmere 28 m², 

 
odčlenená od pôvodnej parcely registra E KN č. 796/1, trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 
28 m2, geometrickým plánom č. 48097748-08/19, vyhotoveným Vladimírom Kupcom, 
Rožkovany 293, 082 71 Lipany nad Torysou, IČO: 48097748, úradne overeným Okresným 
úradom Prešov, katastrálny odbor,  dňa 18.03.2019 pod číslom G1-466/2019 

 
 ťarchy: bez zápisu 
 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 kúpnu cenu 
1350,00 €. (pri cene 48,19 € / m2) 

 
B.11    prevod nehnuteľného majetku z podielového spoluvlastníctva predávajúceho - Sotáková Katarína 

Bratislava, nar. 12.08.1988,  zapísaného na LV č. 654 v k.ú. Roztoky a to: 
 
pozemku: 
- parcela registra E KN č. 952, orná pôda o výmere 3925 m2,  
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 



ťarchy: bez  zápisu 
 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Podduklianske 
osvetové stredisko vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 160/74, 089 01 Svidník, IČO: 37781375, 
za kúpnu cenu 30.000 € (pri cene 7,64 € / m2) 

 
B.12   prevod nehnuteľného majetku z podielového spoluvlastníctva predávajúceho - Jozef Bojkas, 

Roztoky 77, 090 11 Vyšný Orlík,  v spoluvlastníckom podiele 2/4,  zapísaného na LV č. 443 v 
k.ú. Roztoky a to: 
 
pozemku: 
- parcela registra E KN č. 953, orná pôda o výmere 2573 m2,  
 
ťarchy: bez  zápisu 
 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Podduklianske 
osvetové stredisko vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 160/74, 089 01 Svidník, IČO: 37781375, 
za kúpnu cenu 6 972,83 € (pri cene 5,42 € / m2) 
 

B.13    v súlade s  § 9 ods. 3 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 
celkov v platnom znení a v nadväznosti na  § 16 písm. q)  a § 12 ods. 7 písm. d) „Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ v platnom znení, 

 
trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie Prešovského 
samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01  Prešov, vedených voči:  

 
• Ján Voľanský, bytom Uzovský Šalgov, vo výške 3.765,37 eur, 
• Stredisko sociálnej služby Podháj – Poprad – Veľká n.o., Scherfelová 16, 058 01   

 Poprad, IČO: 42092337 vo výške 16.094 eur. 
 
B.14    informáciu o príprave investičnej akcie Rekonštrukcia a modernizácia Múzea moderného umenia 

Andyho Warhola v Medzilaborciach vo výške 7.100.000 € 
 
B.15   dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Zvýšenie počtu žiakov Spojenej 

školy J. Henischa v Bardejove na praktickom vyučovaní“ – kapitálové výdavky na 
vnútorné vybavenie v celkovom objeme  51.290,41 EUR s DPH 

 
C.         z r u š i ť   
 
C.1    uznesenie z  25. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 658/2021 zo dňa 15.2.2021, k schváleniu 

bezodplatného prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku v celom rozsahu. 
 
 II.        Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

Zastupiteľstvu PSK podľa § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a na 
základe § 26 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov   
odporúča: 

       ___________________________________________________________________________ 
   

A/ v y h o v i e ť 
 



protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Prešov č. Kd 4/21/7700 – 10 zo dňa 22.02.2021 proti 
uzneseniu Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 617/2020 zo dňa 14.12.2020 
k návrhu na schválenie uzavretia zmluvy o dielo na výstavbu štadióna FUTBAL TATRAN 
ARÉNA v Prešove a k návrhu na schválenie financovania výstavby štadióna FUTBAL 
TATRAN ARÉNA v Prešove 
 
B/ z r u š i ť 
 
uznesenie  Zastupiteľstva  Prešovského samosprávneho kraja č. 617/2020 zo dňa 14.12.2020 
k návrhu na schválenie uzavretia zmluvy o dielo na výstavbu štadióna FUTBAL TATRAN 
ARÉNA v Prešove a k návrhu na schválenie financovania výstavby štadióna FUTBAL 
TATRAN ARÉNA v Prešove 
 
C/  s c h v á l i ť  

1. uzavretie zmluvy o dielo na realizáciu stavby s názvom „Výstavba štadióna „ FUTBAL 
TATRAN ARÉNA v Prešove“ medzi objednávateľom – spoločnosťou FUTBAL TATRAN 
ARÉNA, s.r.o., so sídlom Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 50494970, zapísanou v obchodnom 
registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo 33500/P a zhotoviteľom - 
spoločnosťou AVA-stav, s.r.o., so sídlom Puškinova 700/90, 924 01 Galanta, IČO: 43989268, 
zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo 21431/T, 
ktorá je úspešným uchádzačom verejného obstarávania nadlimitnej zákazky na uskutočnenie 
stavebných prác s názvom „Výstavba štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove“ 
s výslednou cenou za celý predmet zákazky bez DPH: 16 574 312,00 eur t. j. 19 889 174,40 eur 
s DPH 

2.  investíciu spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o., so sídlom Hlavná 73, 080 01 Prešov, 
IČO: 50494970, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka 
číslo 33500/P do realizácie stavby s názvom „Výstavba štadióna „ FUTBAL TATRAN ARÉNA 
v Prešove“:  

• s výslednou cenou stavebných prác vo výške 16 574 312,00 eur  bez DPH t. j. 19 889 
174,40 eur s DPH 

• s cenou za zabezpečenie stavebného inžinieringu, odborne spôsobilých osôb 
vykonávajúcich stavebný dozor a odborne spôsobilej osoby na zabezpečenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výške 360 000,00 eur  s DPH, 

• a obstaranie výstavby energobloku pri predpokladanej hodnote zákazky vo výške 
766 801,00 eur bez DPH, t. j. 919 297,20 eur s DPH 
 

   3. spolufinancovanie realizácie stavby s názvom „Výstavba štadióna „ FUTBAL TATRAN 
ARÉNA v Prešove“ formou dotácie na kapitálové výdavky pre spoločnosť FUTBAL TATRAN 
ARÉNA, s.r.o., so sídlom Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 50494970, zapísanej v obchodnom 
registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo 33500/P vo výške 7 237 156,00 eur 
z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja, za podmienky finančnej spoluúčasti mesta 
Prešov vo výške 7 237 156,00 eur a pri finančnej spoluúčasti Slovenského futbalového zväzu 
vo výške 2 400 000,- eur.        

        4. schválením vyššie uvedených návrhov uznesení sa r u š í   Uznesenie č. 91/2018 zo 7. zasadnutia 
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja konaného dňa 27.08.2018 v časti A. a B. bod 
B.1.   

II.       Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja:  
 ______________________________________________________________________ 

 
A.    o d p o r ú č a  



 
A.1    predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. 9 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 Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad, zapísanom na LV 
č. 1625, v k. ú. Spišská Sobota, obec Poprad, okres Poprad, a to: 

 
- parcele registra E KN, parcelné číslo 2241/1 ostatná plocha o výmere 3165 m2, 
- parcele registra C KN, parcelné číslo 1417/59  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 96 m2, 
 
na umiestnenie objektov technickej infraštruktúry – komunikácie a spevnené plochy, 
kanalizačné prípojky, vodovodná, plynová, elektrická a optická prípojka vrátane ochranného 
pásma pre stavbu: „Polyfunkčný objekt zubnej kliniky“:  
 
1. Komunikácie a spevnené plochy,  
2. Vodovodná prípojka, 
3. Kanalizačná  prípojka splaškovej a dažďovej vody,  
4. Plynová prípojka, 
5. Prípojka elektrickej energie, 
6. Optická prípojka. 
 
spoluvlastnícky podiel:1/1 
ťarchy: podľa LV 
 
v prospech oprávneného z vecného bremena a jeho právnych nástupcov – HOTEL ZAUBER 
s. r. o., Kukučínova 5317/7A, 058 01  Poprad, IČO: 36668826 

 
1.  „Komunikácie a spevnené plochy“ 

 
spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 
 
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 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 
stanovená znaleckým posudkom. 
 
2.  „Vodovodná prípojka“ 

 
spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 
 
a) strpieť umiestnenie vodovodného potrubia 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 vodovodného potrubia, 
c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému a jeho právnych nástupcov 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. „Kanalizácia splaškovej a dažďovej vody“ 
 
spočívajúceho v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 
 
a)  strpieť uloženie inžinierskych sietí, t. j. splaškovej a dažďovej kanalizácie vrátane jeho    
     ochranného pásma, jeho užívanie a prevádzkovanie na predmetných nehnuteľnostiach, 
b) právo pripojenia inžinierskych sietí, t. j. splaškovej a dažďovej kanalizácie, 
c)  strpieť v nevyhnutnej miere vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na pozemky    
     dotknuté vecným bremenom pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách splaškovej   
     a dažďovej kanalizácie, 
d) 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 
stanovená znaleckým posudkom. 
 
4.  „Plynová prípojka“ 
 
spočívajúceho 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 
stanovená znaleckým posudkom. 
 
5.  „Elektrické vedenie“ 
 
spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 
 
a) strpieť umiestnenie elektrického vedenia 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 elektrického vedenia, 
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 
stanovená znaleckým posudkom. 
 
6.  „Optická prípojka“ 
 
spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 
 
a) strpieť umiestnenie optickej prípojky 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 
projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na 
účely opráv, údržby, kontroly optickej prípojky,  

c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv 
a jeho právnych nástupcov vyplývajúcich 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. ods. 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  
 

1. zriadenie vecného bremena 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, Jesenná 14, 080 05 zapísanom na LV č. 283 v k. ú. 
Bardejovská Nová Ves, a to na pozemku registra CKN: 

 
 - parcelné číslo 265/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18939 m2,  
 

  ťarchy: podľa LV 
  

na umiestnenie inžinierskych sietí v súvislosti s realizáciou stavby „Bardejovská Nová Ves – 
Úprava NN siete a DP na ulici Brezová“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného 
bremena: 
 
a)  strpieť umiestnenie NN siete vrátane jej 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 predmetnú nehnuteľnosť v súvislosti 
s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na 
účely opráv, údržby, kontroly NN siete, 

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

vyplývyjúcich z vecného bremena 
 



v rozsahu 30 m2 v zmysle geometrického plánu číslo 15/2020, vyhotovenom Progres CAD 
Engineering, s. r. o., Masarykova 16, Prešov ,  IČO: 31672655, úradne overenom Okresným 
úradom Bardejov, katastrálny odbor dňa 07.02.2020 pod č. G1-70/2020. 

 
v prospech  oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 
31, 042 91 Košice, IČO: 36599361 
 
Vecné bremeno sa zriaďuje za jednorazovú odplatu 1,- €  
 
PSK, ako povinný z vecného bremena postupuje podľa Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK v znení neskorších dodatkov a pri určovaní výšky všeobecnej hodnoty za 
zriadenie vecného bremena prihliada na Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci 
medzi PSK a Východoslovenskou distribučnou, a.s., ktoré bolo uzatvorené 01. augusta 2019.   
 

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 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 bod 10 a §17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom PSK“ v znení neskorších dodatkov schváliť  
 
zriadenie budúceho 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, a to: 
 
 zapísanom na LV č. 792, v k. ú. Mlynica, obec Mlynica, okres Poprad, a to: 
- parcely registra C KN, parcelné číslo 6945, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11432 m2, 
ťarchy: bez zápisu, 
zapísanom na LV č. 1023, v k. ú. Nová Lesná, obec Nová Lesná, okres Poprad, a to: 
 
- parcely registra C KN, parcelné číslo 1561, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7859 m2, 
ťarchy: bez zápisu 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a. s., 
Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361, 
 
na umiestnenie inžinierskej siete – elektrického vedenia (VN prípojky), vrátane ochranného 
pásma pre stavbu: „Nová Lesná Resort“, spočívajúce v povinnosti budúceho povinného 
z vecného bremena (PSK): 
a) strpieť umiestnenie elektrického vedenia 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 elektrického vedenia, 

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 geometrickým plánom plochou v m2, vyhotoveným po 
ukončení stavby. Všeobecná hodnota odplaty 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 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 
 

1. zriadenie vecného bremena 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. 6727, v k.ú. Levoča, obec Levoča, 
okres Levoča, a to: 
 

- parcele registra C KN, parcelné číslo 2281/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5097 m2, 
- parcele registra C KN, parcelné číslo 2281/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1114 m2, 
- parcele registra C KN, parcelné číslo 7138/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 40724 m2, 

 
ťarchy: podľa LV 
 
v prospech oprávneného z vecného bremena – Energotel a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, 
IČO: 35 785 217, 
 
na umiestnenie podzemného optického kábla, vrátane ochranného pásma pre stavbu: „Optické 
pripojenie Energotel - Levoča“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena 
(PSK): 

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

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

poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetné nehnuteľnosti 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. 

 
 Rozsah vecného bremena je určený: 

1. geometrickým plánom č. 73/2020 plochou v m2, a to 56 m2. Geometrický plán č. 73/2020 bol 
vyhotovený po ukončení stavby dňa 04.12.2020 spoločnosťou GEOBUILD s.r.o., Zupkova 27, 
040 22 Košice, IČO: 45 600 651 a úradne overený dňa 27.01.2021 pod číslom G1-443/20,  

2. geometrickým plánom č. 74/2020 plochou v m2, a to 259 m2. Geometrický plán č. 74/2020 bol 
vyhotovený po ukončení stavby dňa 16.12.2020 spoločnosťou GEOBUILD s.r.o., Zupkova 27, 
040 22 Košice, IČO: 45 600 651 a úradne overený dňa 27.01.2021 pod číslom G1-442/20,  

3. geometrickým plánom č. 75/2020 plochou v m2, a to 59 m2. Geometrický plán č. 75/2020 bol 
vyhotovený po ukončení stavby dňa 16.12.2020 spoločnosťou GEOBUILD s.r.o., Zupkova 27, 
040 22 Košice, IČO: 45 600 651 a úradne overený dňa 27.01.2021 pod číslom G1-444/20.  
 
Rozsah vecného bremena je spolu 374 m2. 

 
Všeobecná hodnota odplaty za zriadenie vecného bremena je stanovená na základe Znaleckého 
posudku č. 147/2019 zo dňa 13.11.2019, vyhotoveným Copytrend, s.r.o., Tomášikova 16550/3, 
Bratislava – mestská časť Ružinov 821 01, IČO: 36 616 524, znalec, odbor: Stavebníctvo, 
odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností, Pozemné stavby, evidenčné číslo organizácie MS SR: 



900 279, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
v znení neskorších predpisov, ktorým bola stanovená odplata 9,50€/m2. Rozsah vecného 
bremena bol oproti výpočtu v znaleckom posudku rozšírený, a preto bola zo znaleckého 
posudku prevzatá jednotková cena za 1m2. Vecné bremeno sa zriaďuje za jednorazovú odplatu 
v hodnote: 374 m2 x 9,50 €/m2 = 3553,- EUR. 

 
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 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.   

 
III.    Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja berie 

na vedomie:  
___________________________________________________________________________ 
 
A) PROTOKOL o výsledku kontroly VÚC – využívanie finančných prostriedkov a majetku KA-

006/2020/1140 zo dňa 25.06.2020, ktorý vydal Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky pod 
číslom Z-000100/2021/1110/DME; 
 

B) opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov zo dňa 12.02.2021, ktoré vydal Prešovský 
samosprávny kraj pod číslom 03018/2021/OF-28. 

 
C)   Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja  
       (príloha č.2) 
 
V Prešove dňa 08.03.2021 
 
Za správnosť: 
 
 
 
______________________                                             _____________________________________           
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA                                                  MUDr.  Mihaľ Patrik 
sekretárka Komisie správy majetku                             predseda Komisie správy majetku 
 
 
 
 
 
 
Zapísal:                                                                       Za overovateľa: 
 
 
 
 
 
__________________________                                       _________________________________ 
    Ing. Erika Gerdová                          Peter Pilip                  
oddelenie správy majetku                                                 člen Komisie správy majetku   
 
 



 príloha č.1 
Dodatok č. 1 k  

Zmluve o užívaní spoločnej nehnuteľnosti  
PSK ARÉNA zo dňa 03.03.2017 

uzatvorený v zmysle ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka, medzi týmito zmluvnými 
stranami: 

(ďalej v texte len „dodatok“) 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

1. Zmluvná strana č.1:  KEN–EX, spol. s r.o.  
    Železničiarska č. 3802/37, 080 01 Prešov 
    zast. : Mgr. Ján Kentoš – konateľ spoločnosti  
    IČO : 36 454 672 
    DIČ : 2021377754 
    IČ DPH: SK2021377754 
    zapís. v OR OS Prešov, v odd. Sro, vložka č. 11093/P 
    ďalej len „zmluvná strana č.1“ 

a 
2. Zmluvná strana č.2:  Prešovský samosprávny kraj 
    Nám. Mieru č. 2, 080 01 Prešov 
    zast. : PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK 
    IČO : 378 70 4754 
    ďalej len „zmluvná strana č.2“ 

 
Článok I. 

Predmet Dodatku 
 

Zmluvné strany v súlade so  Zmluvou o užívaní spoločnej nehnuteľnosti PSK ARÉNA zo dňa 
03.03.2017  sa dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 v nasledujúcom znení: 

- Článok III. ods. 1 Zmluvy sa mení a znie: 
 

 
1. Zmluvná strana č. 1 súhlasí stým, že zmluvná strana č. 2 a stredné školy bez ohľadu na 

zriaďovateľa majú  právo užívať tréningovú športovú halu v rozsahu  2 ľadohodín / denne 
(1 ľadohodina = 60min. + 10min. úprava ľadu), počas pracovných dní vždy v čase od 07.00 
hod do 13.00 hod, počas toho – ktorého školského roka (10 kalendárnych mesiacov, okrem 
dní pracovného pokoja, sobota, nedeľa, štátne sviatky, školské prázdniny a pod.), a to za 
sumu 1,00,-€ / 1 hodina bez DPH, DPH 20% vo výške 0,20€, vrátane DPH vo výške 1,20,-
€ / 1hodina.  
 

 
Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 
 
1.   Ostatné  ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom nedotknuté zostávajú v celom rozsahu 

v platnosti a nezmenené.  
 



2.   Dodatok č. 1 sa uzatvára na dobu určitú do 31.10.2023 a nadobúda platnosť dňom jeho 
podpísania. Predpokladom nadobudnutia účinnosti tohto dodatku je schválenie tohto 
dodatku zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja. Dodatok nadobudne účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle zmluvnej strany č. 2, nie 
však skôr ako bude dodatok schválený podľa predchádzajúcej vety. 

 
3.   Dodatok č.1 je vyhotovený v piatich  rovnopisoch, z toho dva rovnopisy sú určené pre 

zmluvnú stranu č. 1 a tri pre zmluvnú stranu č. 2.  
 
3. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy zo dňa 03.03.2017 
 
 
V Prešove, dňa ….......................    V Prešove, dňa …....................... 
 
 
 
Zmluvná strana č. 1 :       Zmluvná strana č. 2 :  

 
 
 

Mgr. Ján Kentoš      PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
konateľ spoločnosti               predseda PSK  
KEN–EX, spol. s r.o.            Prešovský samosprávny kraj 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          príloha č.2 
DODATOK č. 1 

 
K ROKOVACIEMU PORIADKU KOMISIÍ 

PRI ZASTUPITEĽSTVE PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 
 
 
 

I.  
Úvodné ustanovenie 

 
Účelom dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Zastupiteľstva Prešovského 
samosprávneho kraja (ďalej len „rokovací poriadok“) je úprava niektorých ustanovení 
rokovacieho poriadku a doplnenie možnosti rokovania komisií spôsobom online. 
 
  
 

II. 
 

V článku V. Rokovanie komisie v bode 8 sa vypúšťa text:  
 

Komisia prijíma rozhodnutie formou prijatých uznesení a to hlasovaním na riadnom zasadnutí 
komisie alebo rozhodovacím procesom tzv. per rollam (ďalej len „hlasovanie per rollam“).  
 
A nahrádza sa textom:  
 
Komisia prijíma rozhodnutie formou prijatých uznesení, a to hlasovaním na riadnom zasadnutí, 
hlasovaním na rokovaní prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami  
komunikačnej technológie ( ďalej len „videokonferencia“)  alebo rozhodovacím procesom tzv. 
per rollam ( ďalej len “per rollam“). 
 
 
 

III. 
 

Dopĺňa sa článok VIII. Rokovanie komisie prostredníctvom videokonferencie:  
 
1. Rokovanie komisie je možné realizovať prostredníctvom videokonferencie:      
a) v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného 
v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) na základe rozhodnutia 
predsedu komisie, 
b) ak o to požiada nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie. 
 
2. Pozvánka na rokovanie komisie prostredníctvom videokonferencie musí obsahovať aj odkaz 
– link určený k internetovému pripojeniu cez vybraný prostriedok komunikačnej technológie,  
prostredníctvom ktorého sa môže člen komisie aj verejnosť na rokovanie komisie pripojiť 
a zúčastniť sa online rokovania.   
 



3. Rokovanie komisie prostredníctvom videokonferencie má rovnakú výpovednú hodnotu ako 
jej rokovanie bez videokonferencie. Prostredníctvom videokonferencie nie je možné rokovať 
v prípade tajného hlasovania.  
 
4. Rokovanie komisie prostredníctvom videokonferencie sa považuje za uznášaniaschopné, ak 
je na rokovaní prostredníctvom vybraného prostriedku komunikačnej technológie pripojená 
nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie.  
 
5.  Na rokovanie komisie prostredníctvom videokonferencie a na jeho priebeh sa primerane 
použijú ustanovenia tohto rokovacieho poriadku.   
 
 
 
 

IV. 
 
Článok VIII. a článok IX. sa prečíslujú na článok IX. a článok X.   
 

 
 

V. 
 

V článku IX. Hlasovanie per rollam v bode 9 sa vypúšťa text: 
 

Po ukončení hlasovania „per rollam“  sekretár  komisie vyhodnotí výsledky hlasovania 
najneskôr do 3 pracovných dní po skončení hlasovania a o hlasovaní zabezpečí vyhotovenie 
zápisnice, ktorú schvaľuje svojím podpisom predseda komisie a podpredseda komisie. 
 
A nahrádza sa textom:   
 
Po ukončení hlasovania per rollam sekretár komisie vyhodnotí výsledky hlasovania najneskôr 
do 3 pracovných dní po skončení hlasovania a o hlasovaní zabezpečí vyhotovenie zápisnice, 
ktorú schvaľuje svojím podpisom predseda komisie. 
 
 
 

VI. 
 
V článku IX. Hlasovanie per rollam sa dopĺňajú body 15, 16 a 17: 
 
15. Rokovanie komisie spôsobom hlasovania per rollam sa považuje za riadne zasadnutie 
komisie v prípade, ak sa predmetným spôsobom hlasuje v rámci schváleného plánu zasadnutí 
komisie.  
16. Členom komisie patrí odmena za účasť na zasadnutí v zmysle Zásad odmeňovania 
poslancov Prešovského samosprávneho kraja a členov komisií – neposlancov za podmienky, 
že hlasovanie člen komisie uskutoční v určenej lehote a odpoveď bude zaslaná z úradnej e-
mailovej adresy.  
17. Hlasovanie per rollam nie je možné realizovať v prípade tajného hlasovania. 
 

 



 
 

 
VII. 

 
V článku X. Záverečné ustanovenia sa dopĺňa bod 4: 
 
4. Dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku bol schválený zastupiteľstvom uznesením č. .../2021 
dňa ... Rokovací poriadok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia a účinnosť dňom 
podpísania uznesenia predsedom PSK. 
 
 
 
V Prešove dňa ............ 
 
 
 
 
 

                                                                                PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
                                                                              predseda Prešovského samosprávneho kraja  
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