
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. ods. 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  Mestom Vranov nad Topľou, 
Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou, IČO: 00332933, bez finančného vyrovnania 
nasledovne: 

 
1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Mesto Vranov nad Topľou:  
 

nehnuteľný majetok, v správe Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja,  
zapísaný na LV č. 6386, k. ú. Vranov nad Topľou, a to: 
pozemok: novovytvorená parcela registra CKN, číslo parcely 3310/3, druh pozemku - 
zastavaná plocha o výmere 211 m2 a novovytvorená parcela registra CKN, číslo parcely 
3312/4, druh pozemku - zastavaná plocha o výmere 373 m2, odčlenená od pozemku 
registra EKN, číslo parcely 2699, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o výmere 
7761 m2 geometrickým plánom č. 94/2013, spracovaným GEODET Marián Urban-
geodetické práce, Námestie slobody 6, 09301 Vranov nad Topľou, IČO: 10806881, 
úradne overeným Správou katastra Vranov nad Topľou dňa 27. 08. 2013 pod číslom 
372/2013. 

 
ťarchy: bez zápisu  
 
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 584 m2. 

 
2. Mesto Vranov nad Topľou odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda 

a zveruje do správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja:  
 
nehnuteľný majetok v k. ú. Vranov nad Topľou zapísaný na LV č. 4114 a to: 
 
- pozemok registra CKN, číslo parcely 1075/2, druh pozemku - ostatné plochy 

o výmere 165 m2,  
- pozemok registra CKN, číslo parcely 3273/7,  druh pozemku - zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 37 m2,  



- pozemok registra CKN, číslo parcely 947/3, druh pozemku - ostatné plochy o výmere 
149 m2,  

    
      ťarchy:  bez zápisu 
 

Celková výmera nadobúdaného nehnuteľného majetku predstavuje 351 m2. 
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Pozemky, ktoré odovzdá Mesto Vranov nad Topľou do 
vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja sa nachádzajú pod cestnou komunikáciou 
III/018233. Zámenou pozemku, ktorý sa nachádza pod cestnou komunikáciou nadobudne 
Prešovský samosprávny kraj vlastníctvo k nevyporiadaným nehnuteľnostiam, ktoré sú trvalo 
zastavané stavbou a vznikli realizáciou stavby „Urbanisticko - architektonická úprava centra 
mesta Vranov nad Topľou - úprava križovatky na okružnú“ a stavby „Vranov n/T - okružná 
križovatka ulíc Duklianskych hrdinov - Hronského“. Cestná komunikácia slúži širokej 
verejnosti, plní verejnoprospešný účel širokej motoristickej verejnosti. 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku nie je stanovená znaleckým posudkom, keďže 
zámena pozemkov je realizovaná bez finančného vyrovnania rozdielu ceny za jednotlivé 
výmery pozemkov. 

 


