Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E č. 29 / 2010
z 3. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 2. marca 2010
k zmene záložného práva pre Slovenskú agentúru cestovného ruchu
________________________________________________________________
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 Zásadami
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
A.

k o n š t a t u j e,
že prevádzaný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je prebytočný

B.

schvaľuje
a)

zriadenie záložného práva na nehnuteľnom majetku záložcu – Prešovského
samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy dopravnej v Prešove, zapísanom
na LV č. 12898, k. ú. Prešov, a to:
pozemku: registra C KN parcelné číslo 1228/1 o výmere 3801m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria
registra C KN parcelné číslo 1228/2 o výmere 1223 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria
stavbe:

sklady a garáže súpisné č. 11645 na parcele č. 1288/2
sklady bez súpisného čísla na parcele č. 1228/1 (nezapísaná na LV)
vrátnica bez súpisného čísla na parcele č. 1228/1 (nezapísaná na LV)
plot a vonkajšie úpravy: prípojka vody, kanalizačná prípojka, plynová
prípojka, elektrická prípojka, spevnené plochy

ťarchy:

bez zápisu

Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 6/2010 zo
dňa 18.2.2010, 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 zriadenie záložného práva, predstavuje 883.000,00 € (26.601.258,00
Sk).
b) zriadenie záložného práva na nehnuteľnom majetku záložcu – Prešovského
samosprávneho kraja, zapísanom na LV č. 2504, k. ú. Prešov, a to:
pozemku: registra C KN parcelné číslo 3776 o výmere 215 m2, druh pozemku záhrady

registra C KN parcelné číslo 3777/1 o výmere 779 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria
registra C KN parcelné číslo 3777/2 o výmere 47 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria
stavbe:

administratívna budova súpisné č. 3870 na parcele 3777/1
sklad súpisné č. 11913 na parcele 3777/2

ťarchy:

bez zápisu

Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 8/2010 zo
dňa 19.2.2010, 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 zriadenie záložného práva, predstavuje 890.000,00 € (26.812.140,00
Sk).
Zriadenie záložného práva sa schvaľuje 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 1.540.632,63 € (46.413.098,61 Sk) zo „Zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku kód projektu 111201000045 uzatvorenej dňa
15.12.2008“.

C.

mení
uznesenie z 32. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 523/2009 zo dňa 2. 6. 2009 k majetkovým
prevodom nehnuteľného majetku PSK nasledovne:
v časti A. konštatuje - vypúšťa sa časť textu „C.3“
v časti B. ruší v bode B.2 - vypúšťa sa časť textu „C.3“
v časti C. konštatuje - vypúšťa sa bod „C.3“.

V Prešove dňa 3. marca 2010

MUDr. Peter Chudík
predseda Prešovského samosprávneho kraja

Zapisovateľka:

Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová

Mgr. Emil Chlapeček
MUDr. Zdenko Velecký
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