
Prevod nehnuteľného majetku - úsek časti účelovej komunikácie a pozemku pod úsekom účelovej 
komunikácie v k. ú. Levoča (Levoča - Mariánska hora) z vlastníctva predávajúceho - Mesto Levoča 
do vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj, ktorý tento majetok zveruje do správy 
- Správy a údržby ciest PSK. 
 

Na základe „Dohody o spolupráci“ uzavretej dňa 05. 05. 2016 medzi účastníkmi dohody Mesto 
Levoča, Prešovský samosprávny kraj za účasti Správy a údržby ciest PSK, ktorá nadobudla účinnosť 
dňa 11. 05. 2016, sa na rokovanie zastupiteľstva PSK predkladá návrh na prevod nehnuteľného majetku 
v k. ú. Levoča: úseku účelovej komunikácie „Levoča - Mariánska hora“, ktorá je situovaná v extraviláne, 
vrátane súčastí tejto komunikácie za kúpnu cenu 1,00 €, pozemok pod úsekom účelovej komunikácie za 
kúpnu cenu 1,00 €, tzn. celková kúpna cena predstavuje 2,00 € za podmienok uvedených v návrhu 
uznesenia. 
 

Uznesením ZPSK č. 354/2016 zo dňa 07. júna 2016 bol schválený prevod účelovej komunikácie 
v k. ú. Levoča (Levoča – Mariánska hora) v staničení 1,770 km až 4,676 km, vrátane súčastí tejto 
komunikácie v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov, pozemkov vo vlastníctve Mesta Levoča pod touto komunikáciou a projektovej 
dokumentácie do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja. Kúpnou zmluvou zo dňa 04. 10. 2016 
medzi účastníkmi došlo k zmluvnému prevodu celého predmetu zmluvy. Majetkovoprávne sa tak 
vysporiadala časť pozemkov pod touto účelovou komunikáciou.  
 

V zmysle „Dohody o spolupráci“ uzavretej dňa 05. 05. 2016 medzi účastníkmi dohody Mesto 
Levoča, Prešovský samosprávny kraj za účasti Správy a údržby ciest PSK, ktorá nadobudla účinnosť 
dňa 11. 05. 2016, bolo povinnosťou Mesta Levoča v dlhšom časovom intervale majetkovoprávne 
vyporiadať, geometricky zamerať a vyňať z lesného a poľnohospodárskeho pôdneho fondu tie pozemky, 
ktoré v čase uzavretia dohody neboli vo vlastníctve Mesta Levoča.  
 

Následne bola zo strany Mesta Levoča doručená žiadosť o prevod časti úseku účelovej 
komunikácie (Lesná investičná cesta Regrund) vrátane pozemku pod touto komunikáciou do vlastníctva 
PSK. 
 

Vzhľadom k vyššie uvedenému je potrebné opätovne schváliť do výlučného vlastníctva PSK za 
celkovú kúpnu cenu 2,00 € nadobudnutie časti úseku účelovej komunikácie v staničení 4,049 km až 
4,297 km a pozemku pod touto komunikáciou, ktorý Mesto Levoča dodatočne nadobudlo do svojho 
výlučného vlastníctva.   
 
 Navrhovaný prevod bol schválený uznesením z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Levoči č. 24/20 zo dňa 20. 10. 2016. 
 
 Komisia dopravy pri Zastupiteľstve PSK Uznesením č. 21/2016 zo dňa 22. 11. 2016 odporučila 
Zastupiteľstvu PSK navrhovanú kúpu majetku schváliť. 
 
 Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve PSK Uznesením č. 22/2017 zo dňa 08. 02. 2017 
odporučila Zastupiteľstvu PSK navrhovanú kúpu majetku schváliť. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


