
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“ v platnom znení 
 
 
A. k o n š t a t u j e,    
 
 že prevádzaný majetok uvedený v bode  B.2  tohto uznesenia je prebytočný 
 
B. s c h v a ľ u j e   
 
B.1     odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov 

uvedeného v bode B.2 ods. 1 tohto uznesenia 
 
B.2 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 
prevod 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 Obcou Ľubovec, Ľubovec č. 103, 
082 42 Bzenov, IČO: 00327395, bez finančného vyrovnania všeobecnej hodnoty rozdielu 
výmery pozemkov nasledovne: 
 
1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Obec Ľubovec nadobúda nehnuteľný 

majetok zapísaný na LV č.602 v k.ú. Ľubovec, a to: 
 
novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 270/5, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 2356 m2,  
 
odčlenený od pozemku registra E KN, parcelné číslo 520, ostatné plochy o výmere 16032m2 
geometrickým plánom č. 49/2016, vyhotoveným SABOL Stanislav - GEOMAP, 
Osloboditeľov 36, 082 04 Drienov, IČO: 14 316 463, úradne overeným Okresným úradom 
Prešov, katastrálny odbor pod číslom G1-2206/2016, dňa 23.12.2016 

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu 
 

2. Obec Ľubovec odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda a zveruje do 
správy Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, nehnuteľný majetok zapísaný na 
LV 439 v k.ú. Ruské Pekľany, a to: 

 
novovytvorené pozemky registra C KN: 
parcelné číslo 157/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1036m2,  
parcelné číslo 157/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 422m2,  
parcelné číslo 157/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2000m2,  
parcelné číslo 158/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 811m2,  
parcelné číslo 158/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 9m2,  



odčlenené od pozemkov registra E KN, parcelné číslo 489, ostatné plochy o výmere 
18473m2, a parcelné číslo 492, ostatné plochy o výmere 1920m2, geometrickým plánom č. 
9/2016, vyhotoveným GEOPROJEKT Prešov s.r.o., Konštantínova 6, 080 01 Prešov, IČO: 
36 465 372, úradne overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor pod číslom G1-
388/2016, dňa 18.03.2016 
 

spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu  
 
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 4278 m2. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v súlade so 
Zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov. Touto zámenou PSK získa pozemok pod cestou III. triedy, ktorú má vo vlastníctve 
a Obec Ľubovec získa pozemky na ktorých plánuje výstavbu chodníka pozdĺž cesty III. Triedy. 
Výstavba chodníka má verejný charakter a zabezpečí ochranu a zvýšenú bezpečnosť 
obyvateľov obce.  

 


