
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.2., ods. 1 tohto uznesenia je prebytočný 
 
B. s c h v a ľ u j e   
  
B.1 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, 

 
B.2 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 a  Mestom Svidník, Sovietskych hrdinov 200,     
089 01 Svidník, bez vzájomného finančného vyrovnania nasledovne: 

 
1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Mesto Svidník nadobúda do vlastníctva:  

 
nehnuteľný majetok vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe Strednej 
priemyselnej školy, Sov. hrdinov 369/24, Svidník,  zapísaný na LV č. 1480, k.ú. Svidník a to: 
 
pozemky registra C KN: 
parc. č. 644, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o výmere 558 m2 

 
novovytvorená parcela parc. č. 645/5, druh pozemku -zastavaná plocha o výmere 4120 m2 
odčlenená od pozemku registra C KN parc. č. 645/5, druh pozemku - zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 7617 m2 geometrickým plánom č. 57/2013, ktorý vyhotovil Ján 
Štiavnický, geodetické a kartografické práce, Kutuzovova 319/3, Svidník a úradne overila 
Správa katastra Svidník dňa 26.07. 2013 pod číslom 119/2013 
 
novovytvorená parcela parc. č. 649/1, druh pozemku – ostatné plochy o výmere 1944 m2 
odčlenená od pozemku registra C KN parc. č. 649, druh pozemku – ostatné plochy o výmere 
3433 m2 geometrickým plánom č. 57/2013, ktorý vyhotovil Ján Štiavnický, geodetické 
a kartografické práce, Kutuzovova 319/3, Svidník a úradne overila Správa katastra Svidník 
dňa 26.07. 2013 pod číslom 119/2013 
 
stavba: internát SOU odevné , súp. číslo 368 na pozemku parc. č. 644 
 
ťarchy: bez zápisu  
 

2. Mesto Svidník odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do vlastníctva: 
  

nehnuteľný majetok vo vlastníctve Mesta Svidník,  zapísaný na LV č. 1, k.ú. Svidník a to:     



 
pozemky registra C KN: 
parc. č. 34, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o výmere 548 m2 

 
novovytvorená parcela parc. č. 36/5, druh pozemku - zastavaná plocha o výmere 237 m2 
odčlenená od pozemku registra C KN parc. č. 36/1, druh pozemku - zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 555 m2 geometrickým plánom č. 58/2013, ktorý vyhotovil Ján Štiavnický, 
geodetické a kartografické práce, Kutuzovova 319/3, Svidník a úradne overila Správa katastra 
Svidník dňa 26.07. 2013 pod číslom 120/2013 
 
novovytvorená parcela parc. č. 36/1, druh pozemku - zastavaná plocha o výmere 318 m2 
odčlenená od pozemku registra C KN parc. č. 36/1, druh pozemku - zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 555 m2 geometrickým plánom č. 58/2013, ktorý vyhotovil Ján Štiavnický, 
geodetické a kartografické práce, Kutuzovova 319/3, Svidník a úradne overila Správa katastra 
Svidník dňa 26.07. 2013 pod číslom 120/2013 
 
stavba: školský klub, súp. číslo 63 na pozemku parc. č. 34 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností medzi PSK 
a Mestom Svidník na základe vzájomnej výhodnosti. Po zrealizovaní zámeny nadobudne PSK 
do výlučného vlastníctva od Mesta Svidník budovu školského klubu súp. č. 63 s priľahlými 
pozemkami, ktorej časť v súčasnosti využíva Gymnázium Duklianskych hrdinov vo Svidníku 
ako kuchyňu a školskú jedáleň pre stravovanie svojich žiakov a zamestnancov na základe 
nájomnej zmluvy. Druhá časť budovy, ktorú v súčasnosti využíva Základná škola 
Komenského, bude po zámene využitá na rozšírenie priestorov školskej jedálne, lebo súčasná 
kapacita 74 miest nie je postačujúca, zriadenie knižnice s čitárňou a prednáškovej miestnosti 
pre cca 100 ľudí, ktorá bude slúžiť na besedy, prednášky a podobné spoločenské aktivity.   

 
V objekte nevyužívanej budovy internátu, súp. číslo 368 v správe Strednej priemyselnej školy 
Sovietskych hrdinov, ktorý preberá do vlastníctva Mesto Svidník, je zámerom mesta  zriadiť 
centrum sociálnych služieb. Výhodou je existencia zelene v okolí budovy (park). Cez priľahlé 
pozemky, ktoré odovzdáva PSK do vlastníctva Mesta Svidník je vedená jediná  verejná 
prístupová miestna komunikácia, ktorá slúži širokej verejnosti a jej údržbu zabezpečujú 
Technické služby mesta Svidník.  Technické služby zabezpečujú aj údržbu areálu, kde sa v 
súčasnosti nachádzajú bytové domy a klub mladých. Z uvedených objektov tiež zabezpečujú 
odvoz komunálneho odpadu.  Podobne cez pozemok PSK parc. č.  649 je vedený prístupový 
chodník k uvedeným objektom. 

 


