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B O D  č .  9 A  

MAJETKOVÉ PREVODY NEHNUTE ĽNÉHO MAJETKU 
PSK 

TEXTOVÁ ALTERNATÍVA K VIDEOZÁZNAMU  
z 32. zasadnutia ZASTUPITEĽSTVA PSK 

J. Gaľan, poverený vedením organizačného odboru Úradu PSK, predstavil materiál 
pozostávajúci z bodov C.1 – C.5. 
C.1 Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok – Múzeum Kežmarok – zámena 
nehnuteľného a hnuteľného majetku. Múzeum v Kežmarku je správcom nehnuteľného 
majetku – bašty mestského opevnenia – súp. číslo 2263 vo vlastníctve PSK postavenej na 
pozemku parc. č. 624, ktorého vlastníkom je Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok. 
Ten užíval na základe zmluvy o výpožičke od r. 1994 – 2008 hnuteľný majetok PSK – 
knižničné regály, kryty na radiátory a sklá do vitrín. Správca majetku so zámenou súhlasí. 
Komisia pre správu majetku odporúča zámenu schváliť. 
C.2 SCHEIDEGGEIR TRAINING INSTITUTE EUROPE, s. r. o ., Poprad – zámena 
nehnuteľností. Tento žiadateľ ešte v roku 2007 požiadal PSK o prevod garáže o výmere 20m2 
nachádzajúcej sa v radovej zástavbe na ulici D. Tatarku, ktorá je vo vlastníctve PSK, v správe 
Podtatranského osvetového strediska v Poprade, a to zámenou za novú garáž, ktorú sa žiadateľ 
zaviazal vybudovať na pozemku vo vlastníctve PSK v areáli Podtatranského osvetového 
strediska v Poprade – Spišskej Sobote. V zmluve o budúcej zmluve sa zmluvné strany dohodli, 
že po výstavbe garáže uzavrú riadnu zámennú zmluvu, čím budú finančne vyrovnaní. Komisia 
pre správu majetku odporúča zastupiteľstvu zámenu nehnuteľností  v zmysle uzatvorenej 
zmluvy schváliť. 
C.3 Prevod pozemkov v správe Školského hospodárstva Cemjata do vlastníctva LESY 
SR, š. p., Banská Bystrica. Predmetom je prevod pozemkov v správe Školského hospodárstva 
Cemjata tvoriacich lesnú príjazdovú cestu do vlastníctva LESY SR, š. p., Banská Bystrica, 
ktorý pri podrobnom skúmaní svojho majetku zistil, že parcely č. 15723/2 so zastavanou 
plochou o výmere 184m2  a č. 15724/1  o výmere 224m2 nemali byť predmetom delimitácie do 
Školského  hospodárstva Cemjata, ale mali zostať majetkom štátu. Komisia školstva, TV 
a športu a komisia pre správu majetku odporúča zastupiteľstvu schváliť tento prevod pozemkov 
za kúpnu cenu 1€. 
C.4 Zriadenie záložného práva na nehnuteľnom majetku záložcu – PSK v prospech 
záložného veriteľa – Slovenská agentúra pre cestovný ruch. Medzi Ministerstvom 
hospodárstva SR a konečným prijímateľom – PSK bola uzatvorená zmluva ešte v roku 2008 na 
poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Jeho účelom je podpora prijímateľa formou 
refundácie oprávnených výdavkov vo schválenej výške po predložení potrebných zúčtovacích 
dokladov. Uzatvorením zmluvy vznikla PSK povinnosť uzavrieť zmluvu o zriadení záložného 
práva, predmetom ktorej má byť nehnuteľný majetok PSK. Jej podpisom sa splnia všetky 
podmienky na refundáciu finančných prostriedkov. Záložné právo zanikne okamihom splnenia 
všetkých povinností záložcu v prospech záložného veriteľa, vyplývajúcich zo zmluvy. Komisia 
pre správu majetku odporúča zastupiteľstvu schváliť navrhované zriadenie záložného práva. 
C.5 Odpredaj rozostavanej stavby študentského domova v k. ú. Kežmarok, v správe 
Gymnázia P. O. Hviezdoslava Kežmarok, do vlastníctva kupujúceho  Mgr. V. Klimeša. 
Predmetom prevodu je rozostavaná stavba objektu študentského domova v štádiu 
rozostavanosti hrubej stavby. Predmetný nehnuteľný majetok chce po odkúpení dostavať 
a využívať ako malometrážne štartovacie byty pre mladé rodiny. Komisia pre správu majetku 
odporúča zastupiteľstvu navrhovaný odpredaj predmetného prebytočného majetku PSK 
záujemcovi schváliť. 
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Diskusia: 
Poslanec Pataky uviedol, že komisia pre správu majetku na svojom 34. zasadnutí dňa 18. 5. 
2009 prerokovala jednotlivé majetkové prevody a odporúča zastupiteľstvu schváliť materiál 
v predloženom znení. Stanoviská a názory poslanca Gajdzika k prevodom nehnuteľného 
majetku PSK sú dostatočne známe. Už v minulosti sa vyjadril, že nebude o nich hlasovať. 
Vzhľadom na koniec volebného obdobia existuje určitá snaha urýchliť mnohé prevody. Preto 
navrhol doplniť uznesenie o bod v časti schvaľuje v znení: Zastupiteľstvo PSK schvaľuje 
moratórium na majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK do konca volebného obdobia t. 
j. do 30. 11. 2009. Poslanec Polačko dodal, že v čase hospodárskej krízy, ktorá nabúrala 
rozpočet PSK, by takéto rozhodnutie bolo priamym ohrozením niektorých nutných činností 
VÚC. Poslanec Perignáth sa vyjadril k bodu C.5 - odpredaj budovy v správe Gymnázia 
v Kežmarku. Až po zasadnutí komisie pre správu majetku mesto Kežmarok doručilo ponuku  
s novou cenou 73 000,- €. Predseda PSK Chudík sa zaujímal o uznesenie MsZ v Kežmarku, 
bez ktorého nie je možný prevod a na jeho prijatie bol dostatočný časový priestor.  Podľa slov 
poslanca Perignátha uznesenie mestského zastupiteľstva zatiaľ nie je schválené. Poslanec 
Kužma požiadal o zdôvodnenie k bodu C.3 - prevod pozemkov v správe Školského 
hospodárstva Cemjata do vlastníctva LESY SR, š. p., Banská Bystrica. Už na Rade PSK sa 
viedla diskusia o dôvodoch prevodu parcely zdarma, ktorá môže tvoriť lesnú cestu, keďže PSK 
od Štátnych lesov nikdy nič zdarma nedostal. Predseda PSK Chudík navrhol prenajať tento 
nehnuteľný majetok na 20 rokov, tým pádom sa môžu plánované veci realizovať. Predpokladá, 
že ak by situácia bola opačná, určite by pýtali adekvátnu protihodnotu podľa znaleckého 
posudku. Poslanec Pataky až dnes videl žiadosť mesta Kežmarok, ktorá však neobsahuje 
všetky potrebné náležitosti a nemá doložené uznesenie MsZ v Kežmarku na kúpu tohto 
majetku. Týmto prevodom sa Zastupiteľstvo PSK zaoberalo už trikrát. Podľa jeho názoru 
primátor Kežmarku zneužíva poslancov PSK na iné účely ako na kúpu tohto majetku priamo 
pre mesto Kežmarok. Poslanec Perignáth poznamenal, že mesto chcelo tento majetok 
pôvodne kúpiť za nižšiu cenu. Preto o tomto prevode rokovalo zastupiteľstvo trikrát, doposiaľ 
však bezúspešne. Predseda PSK Chudík upozornil na dostatok času, ktorý malo mesto 
Kežmarok na predloženie relevantných materiálov s tým, že uznesenie týkajúce sa tohto 
prevodu dokonca nepodpísal a budova je desať rokov v rozostavanom stave. Nikto dnes nevie, 
či mestské zastupiteľstvo schváli kúpu za novú cenu. Osobne spravil všetko pre uskutočnenie 
tohto prevodu. Poslankyňa Vaľová súhlasí s návrhom predsedu PSK k bodu C.3 
a nepodporuje predaj Štátnym lesom. Ak tie chcú zveľaďovať a investovať, VÚC by im tento 
majetok mal prenajať za symbolickú cenu, podľa stavebného zákona na viac ako 15 rokov. 
Predseda PSK Chudík dodal, že sa bude hlasovať o návrhu poslanca Gajdzika, z diskusie 
vzišiel návrh o vyňatí bodu C.3 s tým, že v rámci Zásad hospodárenia PSK Školské 
hospodárstvo Cemjata uzatvorí nájomnú zmluvu so š. p. Lesy SR na dobu 20 rokov 
s verifikovaním na Úrade PSK. 
 

Návrh na uznesenie predložený poslancom Gajdzikom: 
Zastupiteľstvo PSK schvaľuje moratórium na majetkové prevody nehnuteľného majetku 
PSK do konca volebného obdobia t. j. do 30. 11. 2009. 
Hlasovanie:                 za: 6   proti: 24             zdržalo sa: 20 
Návrh na uznesenie nebol schválený. 
 

Pozmeňovací návrh predsedu PSK Chudíka: 
- vyňať z materiálu bod C.3 Prevod pozemkov v správe Školského hospodárstva Cemjata do 
vlastníctva LESY SR, š. p., Banská Bystrica s následným prečíslovaním ďalších bodov. 
Hlasovanie:                 za: 49   proti: 0             zdržal sa: 1 
Pozmeňovací návrh bol schválený. 
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Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2, písm. b) zákona  
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3, písm. a) zákona NR SR č. 
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 
a v súlade s § 8 a 9 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK schválených 
uznesením Zastupiteľstva PSK č. 185/2004 dňa 3. 2. 2004 v znení zmien a doplnkov  

A. k o n š t a t u j e,  
 že prevádzaný majetok uvedený v bode C.1a,C.2a, C.3, C.4 tohto uznesenia je prebytočný 

B.  r u š í 
B.1 účelové určenie prevádzaného majetku uvedeného v bode C.4 tohto uznesenia, ktorý bol určený 

na výkon činností zariadení v oblasti školstva     
B.2 účelové určenie prevádzaného majetku uvedeného v bode C.1a, C.2a, C.3 tohto uznesenia, 

ktorý bol určený na výkon činností zariadení v oblasti kultúry    
C. s c h v a ľ u j e   
C.1 zámenu nehnuteľného a hnuteľného majetku medzi Prešovským samosprávnym krajom 

a Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Kežmarok, Hviezdoslavova 18, 060 01 Kežmarok, 
IČO: 31999239 bez vzájomného finančného vyrovnania, a to nasledovne: 
a) Prešovský samosprávny kraj odníma zo správy Múzea v Kežmarku  prebytočný hnuteľný 

majetok, a to: 
DHIM č. 
540 regály do knižnice – 6 ks 
546 regály – 3 ks 
547 regály – 5 ks 
548 regály – 5 ks 
549 regály – 5 ks 
551 sklá do vitrín so zámkami – 24 ks 
420 radiátorové kryty – 37, 64 bm 

 a odovzdáva ho Cirkevnému zboru ECAV na Slovensku Kežmarok, Hviezdoslavova 18,   060 
01 Kežmarok,  IČO: 31999239. 
Všeobecná hodnota hnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 09/2008 zo dňa 
10.10.2008, vyhotoveným znalcom Ing. Jaroslavom Ganádikom, predstavuje 861,78 € 
(25.962,20 Sk). Konverzný kurz 30,1260. 
b)  Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok, Hviezdoslavova 18, 060 01 Kežmarok, 

IČO: 31999239 odovzdáva  Prešovskému samosprávnemu kraju  nehnuteľnosť  zapísanú 
na LV č. 1716, k.ú. Kežmarok, a to:  

        pozemok parc. č. 624 – zastavané plochy o výmere 46 m2.  
 Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 104/2008           

zo dňa 13.10.2008, vyhotoveným znalcom Ing. Pavlom Gejdošom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 863,04 €  (26.000,00 Sk). 
Konverzný kurz 30,1260.  

C. 2 zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským samosprávnym krajom a SCHEIDEGGER 
TRAINING INSTITUTE EUROPE , s.r.o., Hviezdoslavova 4052/59, 058 01 Poprad, IČO: 
36 488 445  bez vzájomného finančného vyrovnania, a to nasledovne: 
a)  Prešovský samosprávny kraj odníma zo správy Podtatranského osvetového strediska v 

Poprade nehnuteľnosti zapísané na LV č. 432, k.ú. Poprad, a to: 
pozemok:  parc. č. 237  -   zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2  

         stavby:      garáž , súp. číslo 8283 na parcele č. 237  
a odovzdáva ich SCHEIDEGGER TRAINING INSTITUTE EUROPE, s.r.o., 
Hviezdoslavova 4052/59, 058 01 Poprad, IČO: 36 488 445  

 b)   SCHEIDEGGER TRAINING INSTITUTE EUROPE, s.r.o., Hviezdoslavova 4052/59, 
058 01 Poprad, IČO: 36 488 445  odovzdáva  Prešovskému samosprávnemu kraju  
nehnuteľnosť  zapísanú na LV č. 1726, k.ú. Spišská Sobota, a to:  
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         stavbu: garáž , súp. číslo 4883 na parcele č. 153/2            
C.3  odňatie nehnuteľného majetku zo správy Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove a zriadenie 

záložného práva na nehnuteľnom majetku záložcu – Prešovského samosprávneho kraja, 
zapísanom na LV č. 818, k.ú. Prešov, a to: 
pozemku: parcela č. 596 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 962 m2  
stavbe: dielne, súpisné č. 3268 na parcele č. 596 (národná kultúrna pamiatka)  
ťarchy:              bez zápisu 
v prospech záložného veriteľa – Slovenská agentúra pre cestovný ruch, Námestie Ľudovíta 
Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica,  IČO: 356 530 01, na zabezpečenie pohľadávky vo výške                      
1.610.015,221 € (48.503.318,55 Sk) zo „Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku kód projektu 111201000045 uzatvorenej dňa 11.12.2008“.   
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 7/2009 zo dňa 
24. 4. 2009, vyhotoveným znalcom Ing. Václavom Mihokom v zmysle vyhlášky MS SR                
č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku pre účel uzatvorenia záložnej 
zmluvy na zriadenie záložného práva, predstavuje 1.800.000,00 € (54.226.800,00 Sk).  

C.4   prevod nehnuteľného majetku  v správe Gymnázia P. O. Hviezdoslava Kežmarok, zapísaného 
na LV č. 168, k.ú. Kežmarok, a to:   
pozemku:          parc. č. 474 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 374 m2   

parc. č. 475/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2   
 parc. č. 475/1 – záhrady o výmere 91 m2 
 odčlenené od parc. č. 475 geometrickým plánom č. 35/2009 zo dňa                      

17.4.2009, vyhotoveným Ing. Pavlom Brutovským GEODETICKÉ PRÁCE, 
Gaštanová 1016/11, 0860 01 Kežmarok, IČO: 34 631 763, úradne overeným 
Správou katastra Kežmarok dňa 29.4.2009 pod č. G1 286/09  

stavby:            rozostavaná stavba študentského domova na parc. č. 474 a parc. č. 475/2  
ťarchy:             bez zápisu 
do vlastníctva kupujúceho – Mgr. Vladimír Klimeš, bytom 8. mája 31, 059 71 Ľubica, za 
kúpnu cenu 67.900,00 € (2.045.555,00 Sk).  
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 68/2009 zo dňa 
18.5.2009, vyhotoveným znalcom Ing. Petrom Repčákom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 61.800,00 € (1.861.786,80 
Sk).  

 
 
Hlasovanie:                 za: 40   proti: 0             zdržalo sa: 9 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 


