
N Á V R H 
 

n a    u z n e s e n i e 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11, ods. 2 zákona  NR SR č. 302/2001 
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov, v súlade s § 9a), ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8, ods. 7, písm. e) „Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK“ schválených uznesením Zastupiteľstva PSK č. 25A/2010 zo dňa  
2.3.2010 v platnom znení  
 
 
A. k o n š t a t u j e  
 
 prevádzaný majetok uvedený v bode B.1 tohto uznesenia je prebytočný 
 
B. s c h v a ľ u j e   
  
 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 
zámena nehnuteľného majetku 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: 37870475 a  Obcou Babie, Babie 9, 094 31 
Hanušovce nad Topľou, IČO: 00332241, bez vzájomného finančného vyrovnania nasledovne: 

 
1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a  Obec Babie nadobúda do výlučného 

vlastníctva nehnuteľný majetok v správe Správy a údržby ciest PSK, a to:  
 

pozemky: novovytvorená parcela registra KN C parcelné číslo 688/32, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 1388 m2,  
 
novovytvorená parcela registra KN C parcelné číslo 688/33, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 2595 m2,  
 
novovytvorená parcela registra KN C parcelné číslo 688/34, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 59 m2, 
 
novovytvorená parcela registra KN C parcelné číslo 688/18, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 430 m2,       
 
odčlenené od parcely registra KN E parcelné číslo 1013/2 - ostatné plochy 
o výmere 7938 m2, zapísanej na LV č. 526, k. ú. Babie geometrickým plánom 
č. 22/2013 zo dňa 04.03.2013, vyhotoveným GP-3 s.r.o., Jesenná 1, Prešov, 
IČO: 36449792, úradne overeným Správou katastra Vranov nad Topľou dňa 
19.3.2013 pod číslom G1-116/13, 

 
ťarchy: bez zápisu,       
 
celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 4472 m2.  

 
2. Obec Babie odovzdáva a  Prešovský samosprávny kraj nadobúda do výlučného 

vlastníctva a zveruje do správy Správe a údržbe ciest PSK nehnuteľný majetok, a to:  



 
pozemok:  novovytvorená parcela registra KN C parcelné číslo 688/37, zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 258 m2,  
 
odčlenená od parcely registra KN E parcelné číslo 1013/1, ostatné plochy 
o výmere 5378 m2, zapísanej na LV č. 400, k. ú. Babie geometrickým plánom 
č. 80/2013 zo dňa 04.09.2013, vyhotoveným GP-3 s.r.o., Jesenná 1, Prešov, 
IČO: 36449792, úradne overeným Správou katastra Vranov nad Topľou dňa 
10.09.2013 pod číslom G1-419/13, 

 
ťarchy: bez zápisu,       

 
  celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 258 m2.  

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod časťou budovy obecného úradu a pozemkov pod 
miestnou komunikáciou vo vlastníctve obce. Obec Babie po zrealizovaní zámeny nadobudne 
do výlučného vlastníctva pozemky pod časťou budovy obecného úradu a pozemky pod 
miestnou komunikáciou, ktoré budú slúžiť širokej verejnosti.  
Majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod pozemnou komunikáciou III/556003 vo 
vlastníctve vyššieho územného celku. Prešovský samosprávny kraj po zrealizovaní zámeny 
nadobudne do výlučného vlastníctva a  správy SÚC PSK pozemok pod pozemnou 
komunikáciou III/556003, ktorý bude slúžiť širokej verejnosti. 

 


