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Prevod prebytočného nehnuteľného majetku – inžinierskeho objektu – STL - prípojky plynu
o dĺžke 205,11 m v k.ú. Stará Ľubovňa v správe Domova pre seniorov, Mierová 88,064 01
Stará Ľubovňa do vlastníctva kupujúceho – SPP – distribúcia, a.s. z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
Správcovi Domov pre seniorov (ďalej len DpS) bola doručená žiadosť od SPP –
distribúcia, a.s. o odkúpenie plynárenského zariadenia vedúceho k DpS. Plynárenské zariadenie
bolo dané do užívania v roku 1990 a slúži na vedenie plynu do kotolne a kuchyne DpS. Má 3

časti, o celkovej dĺžke 317,39 m
–
–
–

prvá časť o dĺžke 168,78 m sa nachádza mimo areálu,
druhá časť o dĺžke 36,33 m je umiestnená od plota areálu po plynový,
tretia časť o dĺžke 112,28 m je umiestnená od plynového uzáveru po regulačnú stanicu.

Predmetom žiadosti o odkúpenie STL - prípojky plynu sú prvá a druhá časť plynovej
prípojky o dĺžke 205,11 m, ktorá začína od bodu napojenia na hlavné potrubie na ul. Okružnej
a končí plynovým uzáverom v areály DpS. Tretia časť od hlavného uzáveru po regulačnú stanicu
o dĺžke 112,28 m ostane vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja a nie je predmetom
odpredaja.
Dôvodom žiadosti SPP - distribúcia, a.s. o odkúpenie STL - prípojky plynu je záujem
nových odberateľov plynu o napojenie sa na prvú časť potrubia, ktorá sa nachádza mimo areálu
zariadenia a je na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja.
Správca DpS označil STL - prípojku plynu ako prebytočný nehnuteľný majetok a súhlasí
s jej odpredajom, keďže vlastníctvo STL - prípojky plynu je spojené s nákladmi na pravidelnú
údržbu (revízie, skúšky, odborné prehliadky) a opravy, ktoré je povinný zabezpečovať vlastník
potrubia a prevažná časť STL - prípojky plynu požadovanej na odkúpenie sa nachádza na cudzom
pozemku.
Komisia sociálna pri Zastupiteľstve PSK uznesením č. 21/2017 zo dňa 23.03.2017
Zastupiteľstvu PSK odporúča schváliť navrhovaný odpredaj majetku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.
Komisia pre správu majetku pri Zastupiteľstve PSK uznesením č. 24/2017 zo dňa
23.05.2017 Zastupiteľstvu PSK odporúča schváliť navrhovaný odpredaj majetku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa.

