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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 Zákona  NRSR č. 302/2001                    
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov, v súlade s § 10 Zákona NRSR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“  
v platnom znení  
 
 
 
A. s c h v a ľ u j e   

 
prevod majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho - Mesto Levoča, Námestie Majstra 
Pavla 4, 054 01 Levoča, IČO: 00 329 321, a to:  
 
1. úsek časti účelovej komunikácie v k. ú. Levoča (Levoča - Mariánska hora) v staničení 4,049 

km až 4,297 km, vrátane súčastí tejto komunikácie v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb.                            
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 
1,00 €,   

 
2. novovytvorený pozemok registra CKN v k. ú. Levoča: 
 parcelné číslo 7049/4, ostatné plochy, o výmere 1810 m2,  
 

podľa geometrického plánu č. 34/2016, vyhotoveným Ing. Peter Garnek GEODET, Zimná 
2547/107, 052 01 Spišská Nová ves, IČO: 34 803 637, úradne overeným Okresným úradom 
Levoča, katastrálny odbor pod číslom G1-241/16 dňa 04. 08. 2016,  

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu, 
 
celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 1810 m2, 
 
za kúpnu cenu 1,00 €  

 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 
Prešov, IČO: 37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy Správy a údržby ciest 
Prešovského samosprávneho kraja, za celkovú kúpnu cenu 2,00 € za týchto podmienok: 

 
a) Právny vzťah založený kúpnou zmluvou uzavretou medzi mestom Levoča a PSK na  predmet 

kúpy zadefinovaný v bode A. ods. 1 a ods. 2 tohto uznesenia zanikne v súlade s § 610 
Občianskeho zákonníka pod podmienkou, že PSK najneskôr v lehote do 31. 12. 2018 
nezrealizuje, výlučne z dôvodov na vlastnej strane, rekonštrukciu účelovej komunikácie 
vrátane súčastí tejto cesty podľa bodu A. uznesenia.  K zániku zmluvného vzťahu nedôjde, 
ak nečinnosť PSK bude zapríčinená čo aj len čiastočne konaním alebo opomenutím Mesta 
Levoča.  

 
b) Ak k zániku zmluvného vzťahu dôjde, zmluvné strany sú povinné v lehote 3 mesiacov odo 

dňa zániku kúpnej zmluvy vzájomne sa majetkovo vyporiadať t. j. - PSK vráti mestu Levoča 
uhradenú kúpnu cenu a mesto Levoča finančne refunduje PSK výdavky, ktoré PSK 
preukázateľne vynaložil do doby zániku zmluvného vzťahu na rekonštrukciu účelovej 
komunikácie vrátane jej súčastí.  

 
 


