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V Prešove dňa  



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 § 10 zákona NR SR 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  
 
s c h v a ľ u j e   
 
prevod nehnuteľného majetku, 
a) z výlučného vlastníctva predávajúceho Molčan Koloman, spoluvlastnícky podiel: 1/1, 

zastúpený Slovenským pozemkovým fondom, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11, IČO:  
17335345, ktorý koná ako správca k vlastníkovi por. č. 1 (je pod por. č. 2 správa na všetky 
parcely tohto listu vlastníctva), k.ú. Sabinov, a to:  

 
- novovytvorenej  parcely registra C KN parcelné číslo 1803/112, ostatná plocha o výmere 

15 m2, odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1784, orná pôda 
o výmere 1113 m2, zapísanej na LV č. 4210, k.ú. Sabinov geometrickým plánom č. č. 
79/2020 zo dňa 19.10.2020, vyhotoveným Ing. Jurajom Jechom – GEOPROJEKT, Prešov, 
IČO: 37710915, úradne overeným Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom dňa 
10.11.2020 pod číslom G1-620/2020  

 
ťarchy: bez zápisu 

b) z podielového spoluvlastníctva predávajúcich : 
1. Dulina Stanislav, Zlechov, Česká republika, spoluvlastnícky podiel: 29/60 
2. Eliaš Andrej, v správe Slovenského pozemkového fondu, spoluvlastnícky podiel: 1/10 
3. Eliaš Andrej, v správe Slovenského pozemkového fondu, spoluvlastnícky podiel: 1/4 
4. Eliaš Andrej, v správe Slovenského pozemkového fondu, spoluvlastnícky podiel: 1/30 
5. Eliaš Michal, v správe Slovenského pozemkového fondu, spoluvlastnícky podiel: 1/30 
6. Eliaš Andrej, v správe Slovenského pozemkového fondu, spoluvlastnícky podiel: 1/20 
7. Eliaš Andrej, v správe Slovenského pozemkového fondu, spoluvlastnícky podiel: 1/20 
8. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11, IČO:  

17335345, ktorý koná ako správca k vlastníkovi por. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 (pod por. č. 8 je 
správa na všetky parcely tohto listu vlastníctva) 
 

zapísaného na LV č. 4457, k.ú. Sabinov, a to: 

- novovytvorenej  parcely registra C KN parcelné číslo 1803/111, ostatná plocha o výmere 
12 m2, odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1783, orná pôda 
o výmere 1615 m2, zapísanej na LV č. 4457, k.ú. Sabinov geometrickým plánom č. č. 
79/2020 zo dňa 19.10.2020, vyhotoveným Ing. Jurajom Jechom – GEOPROJEKT, Prešov, 
IČO: 37710915, úradne overeným Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom dňa 
10.11.2020 pod číslom G1-620/2020.  

 
ťarchy: bez zápisu 

  



 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba 
ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za 
celkovú kúpnu cenu 786,51 €  
kúpna cena v bode a)  je 436,95 € a v bode b)  je 349,56 € (pri cene 29,13 €/m²). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dôvodová správa  

Materiál bol vypracovaný v súlade s § 11 ods. 2, písm. b) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z.  o 
samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR 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  
 

 
Predmetom predkladaného návrhu je prevod nehnuteľného majetku – pozemkov v k.ú 

Sabinov z výlučného vlastníctva predávajúcich podľa návrhu uznesenia do výlučného 
vlastníctva kupujúceho -  Prešovský samosprávny kraj. (Nehnuteľný majetok bude po odkúpení 
zverený do správy – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja ) 

 
  Všeobecná hodnota majetku je stanovená znaleckým posudkom č. 50/2021 zo dňa 
12.02.2021, vyhotoveným Ing. Pavlom Maťufkom, Fintická 33, 08006 Prešov, znalcom 
z odboru Stavebníctvo, Odhad hodnoty nehnuteľností, v súlade s vyhláškou MS SR č. 492/2004 
Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v platnom znení. 

Správa a údržba ciest PSK má záujem o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, 
ktoré budú dotknuté stavbou: „Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3177 pred 
mestom Sabinov“ vo výlučnom vlastníctve predávajúceho Kolomana Molčana  a 
spoluvlastníctve predávajúcich viď nižšie v tabuľke.  

Prevod pozemkov je odplatný za cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške  
786,51 €.   
 

Meno vlastníka LV č. 

pôvod. 

Parcela 

EKN 

Výmera 

v m2 

Číslo 

novovz. 

parcely 

Výmera 

novovz. 

v m2 

Spoluvl. 

podiel 

Cena v 

€ za 1 

m2 

Výmera v m2 

pripadajúca na 

spoluvl. podiel 

Suma v 

€ 

Molčan Koloman, SPF 4210 1784 1113 1803/112 15 1/1 29,13 15,00 436,95 

Dulina Stanislav 4457 1783 1615 1803/111 12 29/60 29,13 5,80 168,95 

Eliaš Andrej, SPF 4457 1783 1615 1803/111 12 1/10 29,13 1,20 34,96 

Eliaš Andrej, SPF 4457 1783 1615 1803/111 12 1/4 29,13 3,00 87,39 

Eliaš Andrej, SPF 4457 1783 1615 1803/111 12 1/30 29,13 0,40 11,65 

Eliaš Michal, SPF 4457 1783 1615 1803/111 12 1/30 29,13 0,40 11,65 

Eliaš Andrej, SPF 4457 1783 1615 1803/111 12 1/20 29,13 0,60 17,48 

Eliaš Andrej, SPF 4457 1783 1615 1803/111 12 1/20 29,13 0,60 17,48 

 



   

Návrh bol prerokovaný:  

 Komisiou dopravy pri Zastupiteľstve PSK s prijatím uznesenia s kladným 
odporúčaním 

 Komisiou finančnou pri Zastupiteľstve PSK s prijatím uznesenia s kladným 
odporúčaním 

 Komisiou správy majetku pri Zastupiteľstve PSK s prijatím uznesenia s kladným 
odporúčaním. 

O navrhovanej kúpe nehnuteľností rozhodne zastupiteľstvo vyššieho územného celku 
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.  

Prílohy: 

1. LV 4457 a 4210 k.ú. Sabinov 

2. Fotodokumentácia (viď. prezentácia – Microsoft PowerPoint) 

 

 


