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V Prešove dňa 05. 06. 2020 



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 čl. VII. Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK 

m e n í  a d o p ĺ ň a 

uznesenie z 18. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 407/2020 zo dňa 10. 02. 2020, k majetkovým 
prevodom nehnuteľného majetku PSK v časti B. schvaľuje časť B. nasledovne:   

vypúšťa sa text v časti B  

novovytvorené pozemky:   

- registra C KN parcelné číslo 703/2, ostatná plocha o výmere 130 m2 ,  
odčlenený od  pozemku registra E KN parcelné číslo 1357, trvalý trávny porast o výmere            
1106 m² , 
 

- registra C KN parcelné číslo 703/2, ostatná plocha o výmere 283 m2 ,  
odčlenený od  pozemku registra E KN parcelné číslo 1348, trvalý trávny porast  o výmere 68 
721 m²,  
 

- registra C KN parcelné číslo 703/2, ostatná plocha o výmere 16 860 m2,  
odčlenený od  pozemku registra E KN parcelné číslo 1350/1, orná pôda  o výmere  411 144 
m²,  

- registra C KN parcelné číslo 704/2, ostatná plocha o výmere 205 m2,  
      odčlenený od  pozemku registra E KN parcelné číslo 1357, trvalý trávny porast o výmere 
  1106 m²,  

- registra C KN parcelné číslo 704/2, ostatná plocha o výmere 365 m2 ,  
odčlenený od  pozemku registra E KN parcelné číslo 1348, trvalý trávny porast o výmere   
68 721m², 

 
- registra C KN parcelné číslo 704/2, ostatná plocha o výmere 17 m2 ,   

odčlenený od pozemku registra E KN parcelné číslo 1350/1, orná pôda o výmere                 
411 144 m²,  

 

zapísané na LV č. 109 k.ú. Orkucany, odčlenené geometrickým plánom č. 100/2019, 
vyhotoveným GEOPLAN s.r.o., L. Svobodu 4885/91 Poprad, IČO: 31693598, úradne overeným 
Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom pod č. G1-674/2019, dňa 18.11.2019 

a nahrádza sa textom: 

novovytvorený pozemok:  

registra C KN parcelné číslo 703/3, orná pôda o výmere 17 860m2 ,  



- odčlenený od pozemku registra E KN parcelné číslo 1357, trvalý trávny porast o výmere 130 
m² ako diel 1, 

- odčlenený od pozemku registra E KN parcelné číslo 1348, trvalý trávny porast o výmere 283 
m² ako diel 2, 

- odčlenený od pozemku registra E KN parcelné číslo 1350/1, orná pôda o výmere 17 447 m² 
ako diel 3, 
 

zapísané na LV č. 109 k.ú. Orkucany, odčlenené geometrickým plánom č. 9/2020, vyhotoveným 
GEOPLAN s.r.o., Poprad, IČO: 31693598, úradne overeným Okresným úradom Sabinov, 
katastrálnym odborom pod č. G1-123/2020, dňa 16.03.2020 

 

Ostatný text uznesenia ostáva nezmenený. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 a čl. VII. Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK  
 
  

 Predmetom predkladaného návrhu je zmena Uznesenia z 18. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 
407/2020 zo dňa 10. 02. 2020, k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK v časti B. 
schvaľuje, časť B, nasledovne: 

 Uznesením ZPSK č. 407/2020 zo dňa 10. 02. 2020 bol schválený prevod vlastníctva 
nehnuteľného majetku do vlastníctva kupujúceho – AZOR KAPPA, s.r.o., 811 02 Bratislava – Staré 
Mesto  IČO: 46 139 982.  

 Novým GP č. 9/2020 došlo k zmene predmetu prevodu, k zmene parcelných čísel, pričom 
výmera zostáva nezmenená t.j. 17.860 m².  

 Z toho dôvodu je potrebné predmetné uznesenie zmeniť.   

 Návrh na zmenu uznesenia bol prerokovaný Komisiou správy majetku pri Zastupiteľstve PSK 
s prijatím uznesenia č. 25/2020 zo dňa 04. 06. 2020 s kladným odporúčaním.  

 O navrhovanej zmene uznesenia rozhodne zastupiteľstvo vyššieho územného celku 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 

 

 

 

 

 

B. Návrh na zmenu uznesenia č. 407/2020 zo dňa 10.02.2020 - Prevod nehnuteľného majetku 
v k. ú. Orkucany do vlastníctva AZOR KAPPA, s.r.o. Bratislava – Staré Mesto z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa.   

 

1. Uznesenie ZPSK č. 407/2020 zo dňa 10.02.2020 
2. Fotodokumentácia (viď. prezentácia – Microsoft PowerPoint) 

 


