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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 
 

         
 

Uznesenie č. 2/2018 
z 2. riadneho zasadnutia komisie zo dňa 30. 04. 2018 

 
I.        Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

Zastupiteľstvu PSK odporúča: 
       ___________________________________________________________________________ 
 
A. k o n š t a t o v a ť 
 
A.1 prevádzaný majetok uvedený v bode B.3 bod 1, B.4, B.5 bod 1, tohto uznesenia je prebytočný 
  
B. s c h v á l i ť  

 
B.1 prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho – Obec Kobyly, Kobyly 57, 086 

22 Kľušov, IČO: 00 332 130, zapísaného na LV č. 1232, v k. ú. Kobyly, a to:  
 

novovytvorené pozemky registra C KN : 
 
parcelné číslo 544/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 9569 m2, 
parcelné číslo 544/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 9097 m2, 
 
odčlenené od pozemku registra E KN parcelné číslo 3008/2, zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 21442 m2, zapísaného na LV č. 1232, k. ú. Kobyly,  
 
geometrickým plánom č. 36478318-34/2017, vyhotoveným Geodézia Bardejov s.r.o., 
Hurbanova 11, 085 01 Bardejov, IČO: 36478 318, úradne overeným Okresným úradom 
Bardejov, katastrálnym odborom pod číslom G1-391/17, dňa 19. 07. 2017 
 
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 18666 m2.) 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1,     
 
ťarchy:  bez zápisu,  

 
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 
37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správy a údržby ciest 
Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu   
1,00 €. 
 

B.2 prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho – Obec Kolbovce, Kolbovce č. 44, 
090 31 Kolbovce, IČO: 00 330 558, zapísaného na LV č. 209, k. ú. Kolbovce, a to: 
 
pozemky registra E KN  
- parcelné číslo 1525, ostatné plochy o výmere 2738 m2, 
- parcelné číslo 1530, ostatné plochy o výmere 2995 m2, 
- parcelné číslo 1534, ostatné plochy o výmere 6402 m2. 
 
     (Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 12135 m2) 
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spoluvlastnícky podiel: 1/1,     
ťarchy: bez zápisu,  
 
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 
37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správy a údržby ciest 
Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná  14, 080 05, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu  
1,00 €. 

 
B.3 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 

Prešov uvedeného v bode B.3 bod 1 tohto uznesenia 
 
 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 Hencovce, ul. 
Sládkovičova 1995/32, 093 02 Hencovce, IČO: 35532319, bez finančného vyrovnania 
všeobecnej hodnoty rozdielu výmery pozemkov nasledovne: 
 
1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Obec Hencovce nadobúda nehnuteľný 

majetok zapísaný na LV č.1495 v k. ú. Hencovce a to: 
 

 pozemky registra C KN: 
- parcelné číslo 78/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 575 m2, 
- parcelné číslo 78/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 732 m2, 
- parcelné číslo 78/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 687 m2, 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu 
 
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 1994 m2. 
 

2. Obec Hencovce odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda a zveruje do 
správy Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov nehnuteľný majetok 
nachádzajúci sa v k. ú. Hencovce,  

 
zapísaný na LV 1872  
- pozemok registra C KN, parcelné číslo 2547/1,  zastavané plochy a nádvoria o výmere 

2766 m2, 
 

zapísaný na LV 647  
- pozemok registra C KN, parcelné číslo 418/32, zastavané plochy a nádvoria o výmere 

2580 m2 
- pozemok registra C KN, parcelné číslo 418/28, zastavané plochy a nádvoria o výmere 

15 m2, 
 

spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu  
 
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 5361 m2. 
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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 Hencovce získa pozemky nachádzajúce sa pod chodníkmi na ul. Sládkovičovej, ktoré 
vlastní a spravuje obec. Predmetné pozemky budú slúžiť širokej verejnosti (verejný záujem). 
 

B.4 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho 
 kraja Jesenná 14, 080 05, IČO: 37 936 859 uvedeného v bode B.4 bod I. a bod II. tohto 
 uznesenia 
 
 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 II/545 v dĺžke 1,095 km v pôvodnom kumulatívnom  

  staničení II/545 km 31,638 – 32,733 v novom kumulatívnom staničení I/77 km  
  62,531 – 63,626 

  b) existujúci úsek cesty II/545 v dĺžke 0,297 km v pôvodnom kumulatívnom  
  staničení II/545 km 31,341 – 31,638 

  c) existujúci úsek cesty III/3507 v dĺžke 0,168 km v pôvodnom kumulatívnom  
  staničení III/3507 km 0,986 – 1,154  

 
 z vlastníctva predávajúceho - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, 

IČO: 378 704 75  
 

 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 dĺžke 0,986 km v pôvodnom kumulatívnom 

 staničení III/3507 km 0,000 - 0,986 a v pôvodnom kilometrovom staničení  II/545026 km 
 0,000 - 0,986 

 
 z vlastníctva predávajúceho - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, 

IČO: 378 704 75  
 

  do vlastníctva kupujúceho - Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 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 zreteľa: 

Nové usporiadanie cestnej siete pri výstavbe preložky cesty I/77 v Meste Bardejov. 
 
B.5 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho 
 kraja Jesenná  14, 080 05, IČO: 37 936 859 uvedeného v bode B.5 bod 1. tohto uznesenia 
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 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 Mestom Prešov, Hlavná 73, 
080 01 Prešov, IČO: 00327646, bez vzájomného finančného vyrovnania nasledovne: 

 
1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Mesto Prešov nadobúda do svojho 

výlučného vlastníctva nehnuteľný majetok v k. ú. Nižná Šebastová, a to:   
 
pozemok registra CKN, parcelné číslo 3327, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 3827 m2 

 
2. Mesto Prešov odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do svojho 

výlučného vlastníctva a zveruje do správy Správy a údržby ciest Prešovského 
samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05, IČO: 37 936 859, nehnuteľný majetok v      
k. ú. Nižná Šebastová, a to: 

 
 novovytvorené pozemky registra CKN: 

- parcelné číslo 627/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 2931 m2, 
odčlenený od pozemku registra EKN, parcelné číslo 867/1, ostatné plochy o výmere   
2369 m2 (diel č. 20 o výmere 1112 m2) a od pozemku registra EKN, parcelné číslo 
882/1, ostatné plochy o výmere 2380 m2 (diel č. 24 o výmere 1604 m2 a diel č. 25 
o výmere     215 m2), k. ú. Nižná Šebastová, Geometrickým plánom č. 37/2017 zo dňa 
18. 07. 2017, vyhotovenom Ing. Katarínou Sinayovou, Pažica 13572/34B, 080 06 
Prešov, IČO: 50627694, úradne overeným Okresným úradom Prešov – katastrálny 
odbor pod číslom G1-1430/17 zo dňa 24. 08. 2017. 

- parcelné číslo 627/13, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2, 
odčlenený od pozemku registra EKN, parcelné číslo 867/1, ostatné plochy o výmere   
2369 m2 (diel č. 21), k. ú. Nižná Šebastová, Geometrickým plánom č. 37/2017 zo dňa   
18. 07. 2017, vyhotovenom Ing. Katarínou Sinayovou, Pažica 13572/34B, 080 06 
Prešov, IČO: 50627694, úradne overeným Okresným úradom Prešov – katastrálny 
odbor pod číslom G1-1430/17 zo dňa 24. 08. 2017. 

- parcelné číslo 627/15, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 104 m2 
odčlenený od pozemku registra EKN, parcelné číslo 882/1, ostatné plochy o výmere   
2380 m2 (diel č. 26), k. ú. Nižná Šebastová, Geometrickým plánom č. 37/2017 zo dňa   
18. 07. 2017, vyhotovenom Ing. Katarínou Sinayovou, Pažica 13572/34B, 080 06 
Prešov, IČO: 50627694, úradne overeným Okresným úradom Prešov – katastrálny 
odbor pod číslom G1-1430/17 zo dňa 24. 08. 2017. 

- parcelné číslo 627/16, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 271 m2 
odčlenený od pozemku registra EKN, parcelné číslo 882/1, ostatné plochy o výmere   
2380 m2 (diel č. 27), k. ú. Nižná Šebastová, Geometrickým plánom č. 37/2017 zo dňa   
18. 07. 2017, vyhotovenom Ing. Katarínou Sinayovou, Pažica 13572/34B, 080 06 
Prešov, IČO: 50627694, úradne overeným Okresným úradom Prešov – katastrálny 
odbor pod číslom G1-1430/17 zo dňa 24. 08. 2017. 

- parcelné číslo 627/17, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 189 m2 
odčlenený od pozemku registra EKN, parcelné číslo 867/1, ostatné plochy o výmere   
2369 m2 (diel č. 22 o výmere 49 m2) a od pozemku registra EKN, parcelné číslo 882/1, 
ostatné plochy o výmere 2380 m2 (diel č. 28 o výmere 140 m2), k. ú. Nižná Šebastová, 
Geometrickým plánom č. 37/2017 zo dňa 18. 07. 2017, vyhotovenom Ing. Katarínou 
Sinayovou, Pažica 13572/34B, 080 06 Prešov, IČO: 50627694, úradne overeným 
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Okresným úradom Prešov – katastrálny odbor pod číslom G1-1430/17 zo dňa                     
24. 08. 2017. 
 

Celková výmera pozemkov predstavuje 3.574 m2. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod úsekom 
miestnej komunikácie v súlade so Zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon). 

  
 

II.        Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja:  
 ___________________________________________________________________ 

 
A.       b e r i e   n a   v e d o m i e   

 
 Dohodu o spoločnom postupe a jednotlivých právach a povinnostiach za účelom zabezpečenia 

rekonštrukcie cesty III/3440 a jej styku s miestnymi komunikáciami v katastrálnom území 
Prešov a Solivar medzi Prešovským samosprávnym krajom a Mestom Prešov. 

 
 
V Prešove dňa 30. 04. 2018 
 
 
Za správnosť: 
  
 
 
______________________                                            ______________________________________            
    Ing. Vladimír Grešš                                                                     MUDr. Patrik Miha ľ                     
       sekretár komisie                                                     predseda Komisie správy majetku pri ZPSK 
 
 
Zapísal:                                                                         Za overovateľov: 
 
 
 
__________________________                                         __________________________________ 
         Ing. Erika Gerdová                                                                     Ing. Jozef Kmec, PhD. 
   oddelenie správy majetku                                                                        člen komisie 
   
 
 
           __________________________________ 
                    Mgr. Štefan Žid 
                                                                                                                      člen komisie 
 


