
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

uZ NES E NIE č. 64/2018

z 5. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 21. mája 2018

k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK -
- prípad hodný osobitného zreteľa

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § II 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 predpisova v súlade s § 8 ods. 7 písm.
e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení

A. k o II Š t a t IIj e,

že prevádzaný majetok uvedený v bode B.2 tohto uznesenia je prebytočný

B. sch vaľ IIj e

B.l odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho
kraja, Jesenná 14,08005 Prešov, IČO: 37936859, uvedeného v bode B.2 ods. I. a ods. II. 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, prevod prebytočného nehnuteľného majetku v k. ú. Bardejov, a to:

I. a) existujúci úsek cesty 11/545 v dlžke 1,095 km v pôvodnom kumulatívnom staničení
11/545 km 31,638 - 32,733 v novom kumulatívnom staničení 1/77 km 62,531 - 63,626

b) existujúci úsek cesty 11/545 v dlžke 0,297 km v pôvodnom kumulatívnom staničení
11/545 km 31,341 - 31,638

c) existujúci úsek cesty 111/3507 v dlžke 0,168 km v pôvodnom kumulatívnom staničení
111/3507km 0,986 - 1,154

z vlastníctva predávajúceho - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01
Prešov, IČO: 378 70475,

do vlastníctva kupujúceho - Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava,
IČO: 00003328, za kúpnu cenu 1,00 €,



za podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vydá kladné
rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete vo vzťahu k prevádzaným úsekom pozemnej
komunikácie.

II. existujúci úsek cesty III/3507 v dlžke 0,986 km v pôvodnom kumulatívnom
staničení 111/3507km 0,000 - 0,986 a v pôvodnom kilometrovom staničení 11/545026 km
0,000 - 0,986

z vlastníctva predávajúceho - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01
Prešov, IČO: 378 70475,

do vlastníctva kupujúceho - mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov,
IČO: 00321842, za kúpnu cenu 1,00 €,

za podmienky, že Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schváli prevod úseku
pozemnej komunikácie do vlastníctva mesta Bardejov.

Dôvod hodný osobitného zretel'a:
Nové usporiadanie a pretriedenie cestnej siete pri výstavbe preložky cesty 1/77 v meste
Bardejov.

V Prešove dňa 24. mája 2018

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda Prešovského samosprávneho kraja

Zapisovateľka: Overovatelia zápisnice:

Katarína Očkaiová RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.

PhDr. Jozef Kičura
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ETE ~CDB--IUSPORIADA E CEST EJ S PREHĽAD Á SITUÁC AI
úsek pôv. cesty 1/77 v dlžke 1,330 km

siete
Stav siete cestných komunikácií k 23.04.2017

Príloha č.3

ID
úsek existujúcej cesty 1/77 v dlžke 3,231 km
určený na vyradenie z cestnej siete do MK

úsek existujúcej cesty 11/545v dlžke
1,095 km určený na pretriedenie k ceste 1/77

Bardejov

novovybudovaný úsek cesty 1/77 v dlžke
5,170 km určený na zaradenie do cestnej siete

novovybudovaný úsek cesty 11/545v dlžke
0,235 km určený na zaradenie do cestnej siete

LEGENDA

úsek existujúcej cesty 111/3507v dlžke 0,986 km
určený na vyradenie z cestnej siete do MK

- cesta I. triedy

- cesta Il.triedy

- cesta III. triedy

- úsek cesty navrhnutý na zaradenie

- úsek cesty navrhnutý na pretriedenie

- úsek cesty navrhnutý na vyradenie

Úsek
Trieda cesty
- pôvodný úsek

-- miestna komunikacia

úsek pôv. cesty 111/3507v dlžke 0,168 km
určený na vyradenie z cestnej siete

novovybudovaný úsek cesty 111/3507v dlžke
0,173 km určený na zaradenie do cestnej siete
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