
B.     Zámena pozemkov v k. ú. Vranov nad Topľou medzi PSK a Mestom Vranov nad Topľou 
bez finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

 
Mesto Vranov nad Topľou pre účely výstavby chodníka na Mierovej ulici vo Vranove nad 
Topľou požiadalo Prešovský samosprávny kraj o zriadenie vecného bremena na pozemku 
registra EKN, číslo parcely 2699, ktorá je v jeho vlastníctve. Z výsledkov vzájomných 
pracovných rokovaní vyplynulo, že mesto Vranov nad Topľou poskytne pre PSK pozemky na 
zámenu, ktoré sa nachádzajú pod cestou III/018233 a boli vytvorené predchádzajúcimi 
stavbami pri úprave križovatiek na okružné križovatky. 

 
Mesto Vranov nad Topľou poskytne Prešovskému samosprávnemu kraju pozemky registra 
CKN 1075/2, 3273/7 a 947/3 o celkovej výmere 351 m2. Tieto pozemky sú pre mesto Vranov 
nad Topľou nepoužiteľné, keďže sa nachádzajú pod pozemnou komunikáciou III/018233 v     
k. ú. Vranov nad Topľou. Na zámenu bude mestu Vranov nad Topľou poskytnutá časť 
pozemku registra EKN, číslo parcely 2699 vo vlastníctve PSK v správe Správy a údržby ciest 
PSK. Záujmová časť pozemku poskytnutá na zámenu o výmere 584 m2, ktorá je odčlenená od 
pozemku registra EKN, číslo parcely 2699 sa nachádza pri cestnej komunikácii III/018233 
a Mesto Vranov nad Topľou ju majetkovoprávne vyporiadáva pre účely stavby „Výstavba 
chodníka na Mierovej ulici vo Vranove n. T.“. 

 
Po zrealizovaní zámeny: 

 
PSK nadobúda a zveruje do správy Správy a údržby ciest PSK pozemok pod cestnou 
komunikáciou III/018233, ktorý bude majetkovoprávne vyporiadaný a bude slúžiť širokej 
verejnosti. 

 
Mesto Vranov nad Topľou nadobúda pozemok pre účely výstavby chodníka, ktorý bude 
majetkovoprávne vyporiadaný a bude slúžiť širokej verejnosti. 

 
Zámena nehnuteľností je výhodná pre obe strany. 
 
Zámer uskutočnenia prevodu predmetných nehnuteľností formou zámeny bez finančného 
vyrovnania bude Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou schvaľovať 26. 09. 2013, 
pričom samotnú zámenu predmetných nehnuteľností bude Mestské zastupiteľstvo vo Vranove 
nad Topľou schvaľovať 24. 10. 2013 ako prípad hodný osobitného zreteľa.  
 
Komisia dopravy pri Zastupiteľstve PSK Uznesením č. 27/2013 zo dňa 24. 09. 2013v bode C.2. 
Zastupiteľstvu PSK odporúča schváliť prevod prebytočného nehnuteľného majetku PSK ako 
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 
Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve PSK Uznesením č. 30/2013 zo dňa 24. 09. 2013 
v bode B.3. Zastupiteľstvu PSK odporúča schváliť prevod prebytočného nehnuteľného majetku 
PSK ako prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov.  

 


