PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja

Uznesenie č. 11/2019
z 11. riadneho zasadnutia komisie zo dňa 20. 05. 2019
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.4; B.5 bod 1; B.6 bod 2; B.7.2 tohto
uznesenia je prebytočný

B.

schváliť

B.1

odňatie nehnuteľného majetku zo správy Strednej odbornej školy polytechnickej J. A. Baťu,
Štefánikova 39, Svit uvedeného v bode B.1 tohto uznesenia,
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 prebytočného nehnuteľného majetku, zapísaného na LV č. 2278,
k. ú. Svit, a to:
- pozemok registra CKN, parcelné číslo 12/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere
1 079 m2
do vlastníctva kupujúceho – Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32 , 059 21 Svit, IČO:
00326607, za celkovú kúpnu cenu 1,00 €
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Predmetný pozemok, tvorí jedinú prístupovú cestu k nehnuteľnosti k budúcemu nájomnému
bytovému domu súp.č. 263 a bude využívaný na verejno-prospešný účel, v prospech
obyvateľov mesta.

B.2

odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho
kraja Jesenná 14, 080 05, IČO: 37 936 859 uvedeného v bode B.2 tohto uznesenia
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
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neskorších predpisov, prevod prebytočného nehnuteľného majetku, v k. ú. Stará Ľubovňa, a
to:
a)

b)

existujúci úsek pozemnej komunikácie III/3146 v dĺžke 0,915 km v pôvodnom
kumulatívnom staničení III/3146 km 0,000 – 0,915 a zaradiť do siete miestnych
komunikácií,
existujúci úsek pozemnej komunikácie III/3120 v dĺžke 1,361 km v pôvodnom
kumulatívnom staničení III/3120 km 0,000 – 1,361 km a zaradiť do siete miestnych
komunikácií,

z vlastníctva predávajúceho - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO:
378 704 75
do vlastníctva kupujúceho – Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO:
00330167, za celkovú kúpnu cenu 2,00 €.
za podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vydá kladné
rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete, vo vzťahu k prevádzaným úsekom pozemnej
komunikácie.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Z dôvodu účelného usporiadania komunikácií v súvislosti so stavbou „Preložka cesty III/3146
juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa“ v Meste Stará Ľubovňa dôjde k novému
usporiadaniu cestnej siete. Zmenou sú dotknuté cesty III/3146 a III/3120 (vlastník Prešovský
samosprávny kraj) a novovybudovaná zberná komunikácia, ako predĺženie cesty III/3146.
B.3

odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho
kraja Jesenná 14, 080 05, IČO: 37 936 859 uvedeného v bode B.3 tohto uznesenia,
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 prebytočného nehnuteľného majetku v k. ú. Jakubany, a to:
a) existujúci úsek pozemnej komunikácie III/3146 v k. ú. Jakubany, okres Stará Ľubovňa
v dĺžke 1,100 km v pôvodnom kumulatívnom staničení III/3146 km 7,733 – 8,833
b) pozemok nachádzajúci sa pod prevádzaným úsekom pozemnej komunikácie v bode a),
- parcela registra E KN č. 13775/1, ostatná plocha, o výmere 14 975 m2, vedená na
LV č. 10 307,
spoluvlastnícky podiel : 1/1,
ťarchy: Zriaďuje sa zákonné vecné bremeno v zmysle § 151o Občianskeho zákonníka
a § 10 ods. 1) a 5) Zákona NR SR c. 656/2004 Z. z., na parcelu KN-E c.
13775/1 v prospech Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91
Košice, ICO: 36 599 361 v rozsahu podľa geometrického plánu c. 98/2009,
zn. 1803/MK/2010 c. Z 516/10 - 109/10, 284/19
z vlastníctva predávajúceho - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO:
378 704 75
do vlastníctva kupujúceho – Obec Jakubany, Jakubany 555, 065 12 Jakubany, IČO: 00329924,
za celkovú kúpnu cenu 2,00 €

2

za podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vydá kladné
rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete, vo vzťahu k prevádzaným úsekom pozemnej
komunikácie.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Vyradenie úseku cesty III/3146 vedúceho mimo súvislého zastavaného územia obce Jakubany
a jeho zaradenie do siete miestnych komunikácií, keďže podľa zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v z.n.p., v súlade s vykonávacou vyhl. 35/1984
Zb. a v zmysle príslušných technických predpisov, tento úsek nevyhovuje šírkovým
parametrom cesty III. triedy ani po tomto úseku nie je vedená verejná autobusová doprava.
B.4

odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho
kraja Jesenná 14, 080 05, IČO: 37 936 859 uvedeného v bode B.4 tohto uznesenia
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 prebytočného nehnuteľného majetku, v k. ú. Baňa, a to:
a)

existujúci úsek pozemnej komunikácie III/3582 v k. ú. Baňa, okres Stropkov v dĺžke
0,360 km v pôvodnom kumulatívnom staničení III/3582 km 5,074 – 5,434

z vlastníctva predávajúceho - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO:
378 704 75
do vlastníctva kupujúceho – Obec Baňa, Baňa 47, 091 01 Baňa, IČO: 00330281, za celkovú
kúpnu cenu 1,00 €
za podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vydá kladné
rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete, vo vzťahu k prevádzanému úseku pozemnej
komunikácie.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Uvedený úsek cesty III/3582 vedie v intraviláne aj v extraviláne Obce Baňa. Vzhľadom na to,
že cesta v tomto úseku má v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon), v súlade s vykonávacou vyhláškou 35/1984 Zb. a v zmysle príslušných
technických predpisov, charakter miestnej komunikácie, tento úsek nevyhovuje šírkovým
parametrom cesty III. triedy a po tomto úseku nie je vedená verejná autobusová doprava.
B.5

odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho
kraja Jesenná 14, 080 05, IČO: 37 936 859 uvedeného v bode B.5 bod 1. tohto uznesenia
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 Slovenskou správou ciest,
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Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 0000 33 28, bez vzájomného finančného vyrovnania
nasledovne:
1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Slovenská správa ciest nadobúda do
svojho výlučného vlastníctva nehnuteľný majetok v k. ú. Tatranská Javorina, a to:
existujúci úsek cesty III/3078 v dĺžke 2,985 km v pôvodnom kumulatívnom staničení km
0,000 – 2,985, ktorý sa navrhuje pretriediť ako cesta I/66 v novom staničení km 240,731
– 243,686, vrátane všetkých objektov, ktoré tvoria súčasť úseku cesty
2. Slovenská správa ciest odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do
svojho výlučného vlastníctva a zveruje do správy Správy a údržby ciest Prešovského
samosprávneho kraja Jesenná 14, 080 05, IČO: 37 936 859, nehnuteľný majetok v k.
ú. Tatranská Javorina, a to:
existujúci úsek cesty I/66 v dĺžke 5,765 km v pôvodnom kumulatívnom staničení km
240,731 – 246,496, ktorý sa navrhuje pretriediť ako cesta III/3078 v novom staničení km
0,000 – 5,765, vrátane všetkých objektov, ktoré tvoria súčasť úseku cesty,
za nasledovného splnenia týchto podmienok:
• Existencia právoplatného rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej
republiky o usporiadaní cestnej siete podľa § 3 ods. 3 písm. d) zák. č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon),
• Slovenská správa ciest odovzdá Prešovskému samosprávnemu kraju bezodplatne
projektovú dokumentáciu v stupni DRS pre realizáciu mostného objektu 66-087
(M1305.01), najneskôr ku dňu uzatvorenia zmluvy o prevode vlastníckeho práva
k pozemným komunikáciám I/66 a III/3078,
• Slovenská správa ciest zahrnie do svojho plánu opráv resp. do investičného plánu
rekonštrukciu pozemnej komunikácie pôvodne označenej ako III/3078, najneskôr ku dňu
uzatvorenia zmluvy o prevode vlastníckeho práva k pozemným komunikáciám I/66
a III/3078
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Účelom navrhovaných zmien je zjednotenie kategórií ciest a úrovní ich správcov na poľskej
a slovenskej strane, s cieľom vytvoriť vhodné podmienky na modernizovanie hraničného
prechodu Lysá Poľana a jeho priľahlých úsekov ciest prostredníctvom dostupných programov
cezhraničnej spolupráce SR-PL. Touto zmenou v usporiadaní cestnej siete dôjde k lepšiemu
napojeniu obyvateľov SR s prihraničnými oblasťami na poľskej strane, k zvýšeniu
frekvencie cestovného ruchu v danej lokalite na obidvoch stranách, k bezpečnému pohybu
cyklistov a turistov v rámci hraničného prechodu Lysá Poľana. Zároveň pretriedením ciest
medzi Slovenskou správou ciest a Prešovským samosprávnym krajom, dôjde k zamedzeniu
tranzitu nákladnej a kamiónovej dopravy po cestách II. a III. tried vo vlastníctve Prešovského
samosprávneho kraja.
B.6

1. odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Jonáša Záborského Prešov uvedeného
v bode B.6, ods. 2
2. 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, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku zapísaného
na LV č. 12252, k. ú. Prešov, obec Prešov, okres Prešov, a to:
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novovytvorený pozemok registra CKN:
parc. č.4070/31, zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2,
odčlenený od pozemku C KN 4070/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6696 m2
geometrickým plánom č. 9/2018, zo dňa 06.08.2018 vyhotoveným GeoReal Prešov, s.r.o.,
Konštantínova 3, 080 01 Prešov, úradne overený Okresným úradom Prešov, katastrálny
odbor, dňa 07.11.2018 pod č. G1- 2179/18
spoluvlastnícky podiel: 1/1,
ťarchy: bez zápisu
do vlastníctva kupujúceho – Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Hlavná 1, 081 35
Prešov, IČO: 00179205, za kúpnu cenu 1,00 €.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: vyporiadanie vlastníctva pozemku pod stavbou –
pamätného kríža, ktorý bol po predchádzajúcich súhlasoch Mesta Prešov a Krajského
pamiatkového úradu Prešov umiestnený na predmetnej parcele a slávnostne inštalovaný dňa
28.júna 2018 pri príležitosti 50.výročia obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom
Československu, 200. výročie zriadenia Prešovského biskupstva a 10. výročie zriadenia
Prešovskej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku. Umiestnenie pamätníka je v súlade
s koncepciou Mesta Prešov vytvoriť v časti Kmeťovho stromoradia tzv. ekumenickú uličku.
Odpredajom pozemku sa zosúladí stav právny so skutočným stavom.
3. zriadenie budúceho bezodplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku budúceho
povinného z vecného bremena - Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Hlavná 1, 081 35
Prešov, IČO: 00179205, na pozemku v k.ú. Prešov, obec Prešov, okres Prešov, parc.
č.4070/31, zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2, na umiestnenie inžinierskych sietí
– podzemného elektrického vedenia verejného osvetlenia okolia budovy DJZ, Námestie
legionárov 6, spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Hlavná 1, 081 35 Prešov:
a) strpieť umiestnenie podzemného elektrického vedenia verejného osvetlenia 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 údržbou , kontrolou a opravou elektrického vedenia
c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv
vyplývajúcich z vecného bremena
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Prešovský samosprávny kraj,
Námestie mieru 2, Prešov. Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom.
B.7.1

odňatie nehnuteľného majetku zo správy Hotelovej akadémie uvedeného v bode B.7.2 tohto
uznesenia
B.7.2 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 Hotelovej akadémie Prešov zapísaného na LV č. 12718, k. ú.
Prešov a to:
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pozemky: parc. č. KN C 212/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 267 m2
parc. č. KN C 212/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 124 m2
parc. č. KN C 213/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2
parc. č. KN C 213/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 82 m2
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 552 m2)
stavby:
kotolňa súpisné číslo 7376 na parc. č. 212/2
ťarchy: bez zápisu
a
príslušenstvo – oplotenie od ulice, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, plynová
prípojka, komín kotolne
do vlastníctva kupujúceho – Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania na Slovensku, Hlavná 137, 080 01 Prešov, za kúpnu cenu 11.170,00 €.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 70/2019 zo
dňa 15. 05. 2019, vyhotoveným znalcom Ing. Jánom Gregom, ul. Jahodová 27, 080 01 Prešov
v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
predstavuje po zaokrúhlení 261.000,00 €.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Východný dištrikt ECAV na Slovensku je vlastníkom
bezprostredne susediacich nehnuteľností a to stavby internátu súp. číslo 3152 na pozemku
par. č. 209 a pozemku par. č. 209 (LV č.969) a bytového domu súp. č. 3096 na pozemku parc.
č. 211 a pozemkov parc. č. 210 a 211 (LV č. 16644). Vzhľadom na skutočnosť, že Východný
dištrikt Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku je vlastníkom susediacich nehnuteľností, ako aj
sociálny aspekt budúceho zámeru kupujúceho vytvoriť v budove internátu domov pre
seniorov, priľahlý pozemok a stavbu nevyužívanej kotolne plánuje využiť na vytvorenie
oddychovej zóny pre klientov domova seniorov a na rozšírenie parkovacích miest a to v lehote
najneskôr do 5 rokov od nadobudnutia vlastníctva k prevádzaným nehnuteľnostiam. Žiadateľ
svoj zámer deklaruje aj v žiadosti prijatej na Úrad PSK dňa 19. 02. 2018. Na základe
rozhodnutia pamiatkového úradu SR dňa 22.11.2017 č. PUSR – 2017/21229-2/5009/BRO bol
vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku starý parcelačný múr, ktorý leží na hranici pozemkov
parc. č. 210 a parc. č. 212/3. Vzhľadom k potrebnej obnove a ochrane tejto pamiatky je nutné,
aby múr mal z jednej aj druhej strany toho istého vlastníka.
B.7.3 Zriadenie predkupného práva ako vecného práva, na základe ktorého predávajúci predáva
kupujúcemu nehnuteľnosti uvedené v bode B.7.2 uznesenia s výhradou, že mu ich kupujúci
ponúkne na predaj, keby ich chcel predať, alebo ináč scudziť a to za kúpnu cenu 11.170,00 €.
B.7.4

Podmienkou prevodu je, že kupujúci splní zámer deklarovaný v žiadosti o odkúpenie
prevádzaných nehnuteľností uvedený v dôvode hodného osobitného zreteľa a zároveň sa
zaväzuje, že prevádzané nehnuteľnosti zveľadí a upraví v súlade s dôvodom hodným
osobitného zreteľa a to všetko najneskôr v lehote do 5 rokov od nadobudnutia vlastníctva
k prevádzaným nehnuteľnostiam. Predávajúci je oprávnený pri nesplnení vyššie uvedených
podmienok požiadať od kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške kúpnej ceny.
Nesplnenie predmetných podmienok sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy zo
strany kupujúceho s následkom možnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany
predávajúceho.

B.8

prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho – Obec Bajerov, Bajerov 101, 082
41 Bajerov, IČO: 00 326 801, zapísaného na LV 478, k. ú. Bajerov, a to:
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-

novovytvorené pozemky:
registra CKN parcelné číslo 443/8 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 1561 m2
registra CKN parcelné číslo 443/25 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 3420 m2
registra CKN parcelné číslo 443/30 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 11 m2
registra CKN parcelné číslo 443/42 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 3540 m2

odčlenené od pôvodného pozemku registra E KN parcelné číslo 189, ostatné plochy o výmere
16018 m2, zapísaného na LV č. 478, k. ú. Bajerov, geometrickým plánom č. 71/2017,
vyhotoveným Jánom Mašlejom spoločnosťou Goeprojekt, Konštantínova 6, 080 01 Prešov,
IČO 37710915, úradne overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor, dňa
11. 12. 2017 pod číslom G1-2227/17
(Celková výmera zastavaná stavbou predstavuje 8532 m2)
ťarchy: bez zápisu
spoluvlastnícky podiel: 1/1
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2,
Prešov, IČO: 37870475, 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 1,00 € .
B.9

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 17. zasadnutia
Zastupiteľstva PSK č. 344/2016 zo dňa 25. 04. 2016, k nájmu nehnuteľného majetku PSK –
prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:
vypúšťa sa text v tomto znení:
„ - účel nájmu: školské účely – výučba tanečného a výtvarného odboru Základnej umeleckej
školy v Sabinove“

a nahrádza sa s účinnosťou od 01. 09. 2019 textom v tomto znení:
„ - účel nájmu: školské účely“
B.10

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
ukončenie Nájomnej zmluvy zo dňa 16. 04. 2010 s nájomcom – občianske združenie
Veterán Šariš klub Prešov, Záhradná 33, 080 01 Prešov, IČO: 37 941 402
na nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, v správe
Úradu PSK, uzatvorenej na základe Uznesenia z 3. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 37/2010
zo dňa 02.03.2010 k návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok PSK
s občianskym združením Veterán Šariš klub Prešov,
kde predmetom nájmu je nehnuteľný majetok PSK prenajatý z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, zapísaný na LV č. 3110, k. ú. Solivar a to:
pozemok:

parcela registra C KN č. 1984 a výmere 719 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria

7

stavba: múzeum s.č. 510 na parcele registra C KN č. 1984 (národná kultúrna pamiatka)
ťarchy: V 1270/2000 – Predkupné právo pre mesto Prešov
V Prešove dňa 20. 05. 2019
Za správnosť:

______________________
Ing. Vladimír Grešš, v. r.
sekretár komisie

_____________________________________
MUDr. Patrik Mihaľ, v. r.
predseda Komisie správy majetku pri ZPSK

Zapísal:

Za overovateľa:

__________________________
JUDr. Viktor Švirk, v. r.
oddelenie správy majetku

_________________________________
Mgr. Kamil Sepeši, v. r.
člen komisie
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