
Číslo z registra dodatkov  k zmluvám Úradu PSK:  195 
 

Dodatok  
 

k zmluve o prevode správy nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja  
zo dňa 01.07.2002 

 
 

uzatvorený v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka s prihliadnutím na § 6a zákona NR SR č. 
446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 6, ods. 2 
„Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ zo dňa 
2.3.2010 v znení Dodatku č. 1 schváleného uznesením Zastupiteľstva Prešovského 
samosprávneho kraja č. 153/2011 zo dňa 22.2.2011. 
              
 

čl. I. 
Zmluvné strany 

 
 
Odovzdávajúci:   Prešovský samosprávny kraj 
                 Sídlo:    Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov 

  štatutárny orgán:     MUDr. Peter Chudík, predseda 
                  IČO:     378 704 75 
             (ďalej ako odovzdávajúci) 
 

a 
 

Preberajúci:   Centrum sociálnych služieb Slnečný dom Prešov 
             sídlo:  Važecká 3, 080 05 Prešov 

 IČO:  00691968 
štatutárny orgán:  Mgr. Slavko Poptrajanovski, riaditeľ 

 (ďalej ako preberajúci)  
  

vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony a uzatvárajú túto zmluvu o zverení ďalšieho 
majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy.  

 
 

čl. II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom dodatku je prevod správy nehnuteľného majetku odovzdávajúceho do správy   

preberajúceho, ktorý je organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského 
samosprávneho kraja.   
 

2. Majetok, ktorého správa  je predmetom prevodu tejto zmluvy  bol v  čase po prechode 
zriaďovateľskej pôsobnosti k sociálnym zariadeniam zo štátu na samosprávny kraj 
v správe Domova sociálnych služieb v Prešove na Volgogradskej ulici, súčasťou ktorého 
bola organizačná jednotka bez právnej subjektivity so sídlom na Lidickej ulici v Prešove 
(ďalej len „ organizačná jednotka“ ),v užívaní ktorej bol predmetný majetok. S účinnosťou 
od 1. júla 2003 bola organizačná jednotka pričlenená preberajúcemu a majetok užívaný 
organizačnou jednotkou prešiel do správy preberajúceho.  

 



3. Predmetom dodatku je nehnuteľný majetok nachádzajúcich sa v kat. území Solivar, obec 
Prešov, okres Prešov, zapísaný na liste vlastníctva č.2238, zapísaný na Správe katastra 
Prešov a to: 

 
parcelné číslo KN C 1713 o výmere 288 m², druh pozemku: záhrady v podiele 1/1 
 
z Dodatku č. 1 – č. 164/2011/FO k protokolu spísanému vlastníkom Slovenská republika – 
v správe Obvodného úradu Prešov. Majetok podľa predchádzajúcej vety prešiel do 
vlastníctva odovzdávajúceho priamo zo zákona a to  v súlade s § 12 ods. 1 s prihliadnutím 
na § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov  
k 01.04.2002, avšak nebol zahrnutý do písomného protokolu vlastníka, spracovaného 
v súlade s § 5 ods. 2 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných. 

 
4. Účtovná hodnota nehnuteľného majetku  ku dňu prechodu zriaďovateľskej funkcie na 

vyšší územný celok, t.j. k 1.4.2002 je 7.646,40 € 
 
5. Odovzdávajúci odovzdáva a preberajúci preberá na dobu neurčitú do svojej správy 

nehnuteľný majetok, ktorý odovzdávajúci nadobudol na základe „Dodatku č. 1 – č. 
164/2011/EO k protokolu zo dňa 31.8.2011“ uzatvoreného medzi odovzdávajúcim –
Obvodný úrad Prešov a preberajúcim – Prešovský samosprávny kraj.  

 
 

čl. III. 
Všeobecné ustanovenia 

 
 
1. Nehnuteľný majetok, ktorý je predmetom dodatku podľa čl. II, ods. 2 tohto dodatku je 

určený na zabezpečenie úloh preberajúceho v rámci predmetu jeho činnosti, alebo 
v súvislosti s ním. 

 
2. Preberajúci prehlasuje, že pozná fyzický stav majetku, ktorý preberá do svojej správy ku 

dňu nadobudnutia účinnosti podpisu tohto dodatku. Odovzdávajúci vyhlasuje, že na 
nehnuteľnosti neviaznu žiadne ťarchy, záväzky, ani právne povinnosti, ktoré by 
obmedzovali jeho vlastnícke právo. 

 
3. Preberajúci je oprávnený držať, užívať, brať úžitky a nakladať s majetkom v súlade so 

všeobecne platnými právnymi predpismi, so zákonom NR SR č. 446/2001 Z.z. a v súlade 
so „Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ zo dňa 2.3.2010 v znení 
Dodatku č. 1 schváleného uznesením Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 
153/2011 zo dňa 22.2.2011. 

 
4. Preberajúci je povinný viesť o zverenom majetku predpísanú evidenciu podľa osobitného 

predpisu (zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov). 
 
5. Ak v dodatku nie je uvedené inak, riadia sa právne vzťahy z neho vyplývajúce 

ustanoveniami zákona  NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi. 

 
6. Dodatok  nadobúda platnosť  dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

po dni jeho zverejnenia na webovom sídle odovzdávajúceho. 
 
7. Preberajúci, ako správca majetku Prešovského samosprávneho kraja, sa zaväzuje 

bezodkladne, najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni jeho účinnosti, doručiť na 



územne príslušnú správu katastra návrh na zápis správcovstva záznamom podľa tohto 
dodatku o prevode správy. 

 
8. Dodatok je vyhotovený v piatich origináloch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží Správa 

katastra Prešov a po jednom vyhotovení odovzdávajúci, preberajúci a Domov sociálnych 
služieb v Prešove na Volgogradskej ulici. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy 
o prevode správy nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 
01.07.2003 a súčasne dopĺňa vecné a finančné vymedzenie majetku zvereného do správy 
preberajúceho v Zriaďovacej listine zo dňa 01.07.2003.  
Za obdobie od 01.07.2002 do 01.07.2003 dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy 
o prevode správy nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 
01.07.2002 a súčasne dopĺňa vecné a finančné vymedzenie majetku zvereného do správy 
v Zriaďovacej listine zo dňa 01.07.2002 právneho predchodcu – Domova sociálnych 
služieb v Prešove na Volgogradskej ulici. 

 
 
V Prešove dňa:15.12.2011     V Prešove dňa:15.12.2011  
 
Odovzdávajúci:                  Preberajúci:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      _____    __ 
  MUDr. Peter Chudík, v.r.                                                Mgr. Slavko Poptrajanovski, v.r. 
  predseda PSK              riaditeľ CSS Slnečný dom  Prešov 
 
 
Tento dodatok bol zverejnený dňa: 20.12.2011 
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa: 21.12.2011 
 
 


