Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z NES E NIE

č. 37 / 2010

z 3. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 2. marca 2010
k návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok PSK
s občianskym združením Veterán Šariš klub Prešov

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja podľa § 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

schvaľuje
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v platnom znení (prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje zastupiteľstvo vyššieho
územného celku trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov)
uzatvorenie nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok PSK vedený na LV č. 3110, k. ú. Solivar, a to:
C KN č. 1984 o výmere 719 nr', druh pozemku zastavané plochy

pozemok:

parcela registra
a nádvoria

stavbu:

múzeum s. č. 510 na parcele registra C KN č. 1984 (národná kultúrna pamiatka)

ťarchy:

V 1270/2000 - Predkupné právo pre mesto Prešov

s občianskym združením Veterán Šariš klub Prešov, Záhradná 33, 08001 Prešov, IČO: 37 941 402,
na dobu 15 rokov za ročné nájomné vo výške 1000 € za objekt za podmienky, že nájomca:
a) zabezpečí na vlastné náklady komplexnú rekonštrukciu objektu na účel - regionálne múzeum
veteranizmu
b) zriadi v objekte múzeum paličkovej čipky.

V Prešove dňa 3. marca 2010

MUDr. Peter Chudík
predseda Prešovského samosprávneho kraja

Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová

Mgr. Emil Chlapeček
MUDr. Zdenko Velecký

Úrad geodézie, kartografie

a katastra Slovenskej

republiky
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VÝPIS
Vytvorené

Okres: Prešov

cez katastrálny

portál

Obec: PREŠOV
Katastrálne

Dátum vyhotovenia

územie:

Solivar

Čas vyhotovenia:

VYPIS Z LISTU VLASTNICTVA

06.05.2019
10:55:13

č. 3110

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCEL Y registra "C" evidované na katastrálnej
Parcelné číslo

Spôsob využ. p. Umiest. pozemku

Výmera v m2 Druh pozemku

1984

mape

719 zastavaná plocha a nádvorie

16

Právny vzťah Druh ch.n.

1

,201,401

Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom
Druh chránenej nehnutetnostl:
401 - Chránené ložiskové územie
201 - Nehnuteľné kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka)
Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Stavby
Súpisné číslo

na parcele číslo

Druh stavby

Popis stavby

Druh ch.n.

Umiest. stavby

510 1984
16 múzeum
Legenda:
Druh stavby:
16 - Budova pre kultúru a na verejnú zábavu (múzeum, knižnica a galéria)

1

Kód umiestnenia stavby:
1 - Stavba postavená na zemskom povrchu

ČASŤ B: VLASTNíCI A INÉ OPRÁ VNENÉ OSOBY
Por. číslo

Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko,
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

Účastník právneho vzťahu:

dátum narodenia,

rodné číslo (IČO) a

Spoluvlastnícky

podiel

Vlastník

1 Prešovský samosprávny

1 /1

kraj, Námestie mieru 2, Prešov, PSČ 080 01,

SR
IČO:
Titul nadobudnutia

Z 1320/2009 - Návrh na zápis, Delimitačný

protokol.-PVZ

327/05

ČASŤ C: ŤARCHY
Por.č.:
V 1270/2000 - Predkupné právo pre Mesto Prešov.-PVZ 110/01

Iné údaje:
Bez zápisu.

Poznámka:
Bez zápisu.

Informatívny

výpis

1/1

Údaje platné k: 03.05.201918:00

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Parcela registra C, 1984
1009
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Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužitel'né na právne úkony.
Dátum: 6.5.2019
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Fotodokumentácia - budova súp.č. 510 na pozemku registra KN C 1984, k.ú. Solivar
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