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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  
 
 prevádzaný majetok uvedený v bode B.2 bod 1. 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 Prešovského samosprávneho 

kraja Jesenná 14, 080 05, IČO: 37 936 859 uvedeného v bode B.2 bod 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: 37 870 475 a Obcou Cernina, Cernina 65, 090 
16, IČO: 00330388, bez finančného vyrovnania všeobecnej hodnoty rozdielu výmery 
pozemkov nasledovne: 

 
1) Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Obec Cernina nadobúda nehnuteľný 

majetok, a to: 
 

- novovytvorené pozemky registra C KN: 
-  parcelné číslo 310/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 391 m2, 
-  parcelné číslo 310/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 120 m2, 

   
odčlenené od pozemku registra C KN parcelné číslo 310, zastavaná plocha a nádvorie o 
celkovej výmere 15144 m2, zapísaný na LV č. 173 v k.ú. Cernina, geometrickým plánom č. 
35247568-29/2019-2, vyhotoveným Michalom Zelizňakom – GEOS, Svidník, IČO: 
35247568, úradne overený Okresným úradom Svidník, katastrálny odbor dňa 23.05.2019 pod 
číslom G1-104/19, 
 
- novovytvorený pozemok registra C KN parcelné číslo 310/2, zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 605 m2,  
 

odčlenený od pozemku registra C KN parcelné číslo 310, zastavaná plocha a nádvorie o 
celkovej výmere 15144 m2, zapísaný na LV č. 173 v k.ú. Cernina geometrickým plánom č. 
35247568-29/2019-1, vyhotoveným Michalom Zelizňakom – GEOS, Svidník, IČO: 
35247568, úradne overený Okresným úradom Svidník, katastrálny odbor dňa 16.05.2019 pod 
číslom G1-103/19. 
 



spoluvlastnícky podiel 1/1,  
ťarchy: Z-456/2010 - Zriaďuje sa zákonné vecné bremeno v zmysle §151o Občianskeho 
zákonníka a §10 ods. 1 až 5 zákona NR SR č. 656/2004 Z.z., ktoré spočíva v práve vstupu na 
pozemok parcelu č. C-KN 310 za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby a opráv 
energetických zariadení v rozsahu podľa GP č. 112/2009 vyhotoveného firmou GEOS Košice, 
s.r.o v prospech oprávneného Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,042 91 Košice, 
IČO:36 599 361 ako vlastníka elektrického VN vedenia. 
 
Celková výmera zamieňaného nehnuteľného majetku predstavuje 1116 m2. 
 

2) Obec Cernina odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda a zveruje do správy 
Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov nehnuteľný majetok, zapísaný na 
LV č. 1 k.ú. Cernina, a to: 

  
- pozemok registra C KN parcelné číslo 161/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12988 

m2, 
- pozemok registra C KN parcelné číslo 161/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6917 m2, 
 
spoluvlastnícky podiel 1/1,  
ťarchy: bez zápisu 
 

  Celková výmera zamieňaného nehnuteľného majetku predstavuje 19905 m2. 
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
majetkovo právnym vysporiadaním formou zámeny pozemkov sa sleduje verejný účel, kde 
výstavba chodníkov obcou Cernina pri ceste III/3523, na pozemkoch vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja, bude prevedené do vlastníctva obce Cernina a majetkovoprávne 
vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve obce Cernina, ktoré sa nachádzajú pod cestou III/3518, 
prejde do vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja. Predmetné pozemky budú slúžiť širokej 
verejnosti (verejný záujem).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 
 
Materiál bol vypracovaný 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 § 
9a) ods. 8 písm. e) Zákona 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 
 
 
 Predmetom predkladaného návrhu je zámena nehnuteľného majetku v k. ú. Cernina medzi 
Prešovským samosprávnym krajom v správe Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja 
a Obcou Cernina, bez vzájomného finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  
 

Návrh bol prerokovaný:  
� Komisiou dopravy pri Zastupiteľstve PSK s prijatím uznesenia s kladným odporúčaním. 
� Komisiou správy majetku pri Zastupiteľstve PSK s prijatím uznesenia s kladným 

odporúčaním. 
 

 
 V tomto prípade bol uplatnený prevod majetku vyššieho územného celku 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 so zdôvodneným dôvodom osobitného zreteľa. 
 
 Zámer previesť majetok týmto spôsobom bol zverejnený najmenej 15 dní pred schvaľovaním 
prevodu zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke Prešovského samosprávneho kraja, 
pričom tento zámer bol zverejnený počas celej tejto doby. 
 
 O prevode majetku vyššieho územného celku z dôvodu hodného osobitného zreteľa  
zastupiteľstvo vyššieho územného celku rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
B. Zámena nehnuteľného majetku v k. ú. Cernina medzi Prešovským samosprávnym krajom 

v správe Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja a Obcou Cernina, bez 
vzájomného finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 
  Cieľom prevodu je vysporiadanie pozemkov pod plánovanými chodníkmi v obci 
Cernina a pod stavbami vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, cestou III/3523. 
Geometrický plán pre novovytvorené pozemky na ktorých sa budú nachádzať chodníky 
financovala obec Cernina. 

 
Po zrealizovaní zámeny: 
 
Prešovský samosprávny kraj nadobúda a zveruje do správy Správy a údržby ciest PSK 
pozemky pod cestou III/3523, ktoré budú majetkovoprávne vysporiadané a budú slúžiť širokej 
verejnosti. 
 
Obec Cernina nadobúda pozemky, na ktorých sa plánuje výstavba chodníkov, ktoré budú 
majetkovoprávne vysporiadané a budú slúžiť širokej verejnosti. 

 
  Správca majetku PSK – SÚC PSK označil parcely, ktoré sú zamieňané a nadobúdané 
do vlastníctva Obce Cernina za prebytočný majetok a zároveň  

 
  Prevod pozemkov z vlastníctva Obce Cernina do vlastníctva Prešovského 
samosprávneho kraja sa zveruje do správy – Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho 
kraja. Správca majetku - Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja súhlasí 
s prevzatím majetku do správy. Zverovaný majetok je účelovo určený na zabezpečenie úloh 
preberajúceho v rámci predmetu jeho činnosti, alebo v súvislosti s ním. 

 
  Komisia dopravy pri Zastupiteľstve PSK Uznesením č. 13/2019 zo dňa 05.08.2019  

Zastupiteľstvu PSK odporúča schváliť navrhovanú zámenu prebytočného nehnuteľného 
majetku bez vzájomného finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

  
 Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve PSK Uznesením č. 17/2019 zo dňa 

23.09.2019 Zastupiteľstvu PSK odporúča schváliť navrhovanú zámenu prebytočného 
nehnuteľného majetku bez vzájomného finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa. 

 
 

 
 
Prílohy k bodu:  
 
B. Zámena nehnuteľného majetku v k. ú. Cernina medzi Prešovským samosprávnym 

krajom v správe Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja a Obcou 
Cernina, bez vzájomného finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 
1. LV č. 173, k.ú. Cernina (PSK) 
2. LV č. 1, k.ú. Cernina (Obec) 
3. Prezentácia (viď. prezentácia – Microsoft PowerPoint) 


