
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
     
 

 

Uznesenie č. 17/2016 
zo 17. riadneho zasadnutia komisie zo dňa 31. 05. 2016 

 
 

I. Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
odporúča Zastupiteľstvu PSK: 

        ________________________________________________________________________________ 
 

A. k o n š t a t o v a ť,  ž e 
 
A.1    prevádzaný majetok uvedený v bode  B.2 – B.3 tohto uznesenia je prebytočný 
 
A.2 prenajímaný majetok uvedený v bode B.8 tohto uznesenia je dočasne prebytočný 
 
B. s c h v á l i ť  
 
B.1 prevod majetku z vlastníctva predávajúceho - Mesta Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 
 Levoča, IČO: 00 329 321, a to:  

 
1. úsek účelovej komunikácie v k. ú. Levoča (Levoča - Mariánska hora) v staničení 1,770 km až 

4,676 km, vrátane súčastí tejto komunikácie v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu 1,00 €   

 
2. pozemky registra C KN v k. ú. Levoča (pod úsekom účelovej komunikácie): 

parcelné číslo 8150/2, ostatné plochy (na LV č. 1 - trvalé trávne porasty) o výmere 321 m2,  
parcelné číslo 8165/2, ostatné plochy (na LV č. 1 - lesné pozemky) o výmere 417 m2,  
 
novovytvorené pozemky registra C KN v k. ú. Levoča (pod úsekom účelovej komunikácie):   
parcelné číslo 7055/6, ostatné plochy o výmere 12518 m2,  
parcelné číslo 7055/7, ostatné plochy o výmere 2371 m2,  
parcelné číslo 8152/19, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2137 m2,  

 
podľa geometrického plánu č. 22/2016, vyhotoveným Ing. Peter Garnek GEODET, Zimná 
2547/107, 052 01 Spišská Nová ves, IČO: 34 803 637, úradne overeným Okresným úradom 
Levoča, katastrálny odbor pod číslom G1-158/16 dňa 18. 05. 2016,  

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu, 
 
celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 17764 m2, 
 
za kúpnu cenu 1,00 €  

 
3. projektová dokumentácia vypracovaná spoločnosťou KApAR, s. r. o., Budovateľstká 50,  080 

01 Prešov, IČO: 36 505 994 s názvom „Cesta Levoča – Mariánska hora“, za kúpnu cenu 1,00 €  
 

do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 
37870475, ktorý ho zveruje do správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, 
za celkovú kúpnu cenu 3,00 € za týchto podmienok: 

 
a) Právny vzťah založený kúpnou zmluvou uzavretou medzi mestom Levoča a PSK na  predmet 

kúpy zadefinovaný v bode B.ods.1, ods.2 a ods. 3 tohto uznesenia zanikne v súlade s § 610 
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Občianskeho zákonníka pod podmienkou, že PSK najneskôr v lehote do 31. 12. 2018 
nezrealizuje, výlučne z dôvodov na vlastnej strane, rekonštrukciu účelovej komunikácie 
vrátane súčastí tejto cesty podľa bodu B.1.a) uznesenia.  K zániku zmluvného vzťahu nedôjde, 
ak nečinnosť PSK bude zapríčinená čo aj len čiastočne konaním alebo opomenutím Mesta 
Levoča.  

 
b) Ak k zániku zmluvného vzťahu dôjde, zmluvné strany sú povinné v lehote 3 mesiacov odo dňa 

zániku kúpnej zmluvy vzájomne sa majetkovo vyporiadať t. j. - PSK vráti mestu Levoča 
uhradenú kúpnu cenu a mesto Levoča finančne refunduje PSK výdavky, ktoré PSK 
preukázateľne vynaložil do doby zániku zmluvného vzťahu na rekonštrukciu účelovej 
komunikácie vrátane jej súčastí.  

 
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  nehnuteľného majetku v správe Správy a údržby ciest PSK, 
zapísaného na LV č. 35,   k. ú. Červenica pri Sabinove a to: 

 
novovytvorená parcela registra C KN 76/5 o výmere 431m2, druh pozemku - zastavané plochy                     
a nádvoria 
 
odčlenená geometrickým plánom č. 62/2014 vyhotoveným RKMZ, s.r.o., Vansovej 1, 080 01 
Prešov, IČO: 46235558, úradne overeným dňa 07.07.2015 pod číslom G1-329/2015 z pôvodnej 
parcely C KN 76/2 o výmere 1660m2, ťarchy: bez zápisu 
   
spoluvlastnícky podiel: 1/1,  
 
ťarchy: bez zápisu,   
 
do vlastníctva kupujúceho –  Jozefa Ižarika, Červenica pri Sabinove 238, za kúpnu cenu  840,00 €  

 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 9/2015                    
zo dňa 11.11.2015, vyhotoveného znalcom Ing. Albertom Sabolom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje 840,00 € pri jednotkovej 
cene pozemku 1,95 €/m2. 

 
 Dôvod hodný osobitného zreteľa: Jozef Ižarik je vlastníkom susediacej nehnuteľnosti a to 

rodinného domu  súp. číslo 238 na parcele 75/2 a pozemkov C KN p.č. 75/1 a 75/2, zapísaných 
na LV č. 1246, k.ú. Červenica pri Sabinove.  Pozemok, ktorý je predmetom navrhovaného 
predaja sa nachádza medzi cestou III/3185 (III/543019), miestnym potokom a pozemkom 
a kupujúci ho využije na rozšírenie svojho pozemku. Na pozemku sa nachádza plot vybudovaný 
žiadateľom. Pozemok je v súčasnosti nevyužívaný a z hľadiska účelu a efektívnosti ani 
v budúcnosti nebude využívaný na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti SÚC PSK. 

 
B.3      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  nehnuteľného majetku  v správe Správy a údržby ciest, zapísaného na LV č. 
602,   k. ú. Ľubovec a to: 

 
novovytvorené pozemky registra CKN: 
parcelné číslo 270/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere  1987 m2,  
parcelné číslo 270/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere  28 m2,  
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odčlenené od pozemku registra EKN, parcelné číslo 520, ostatné plochy o výmere 18019 m2, 
zapísaný na LV č. 602 geometrickým plánom č. 14316463-8/2016, vyhotoveným Stanislav Sabol 
– GEOMAP, Osloboditeľov 36, 08204 Drienov, IČO: 14316463, úradne overeným Okresným 
úradom Prešov, katastrálnym odborom pod číslom G1-488/2016, dňa 30. 03. 2016, 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1,  
 
ťarchy: bez zápisu,   
 
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 2015 m2.) 
   
do vlastníctva kupujúceho – Obec Ľubovec, Ľubovec č. 103, 082 42 Brezov, IČO: 00 327 395  za 
kúpnu cenu  1,00 € . 

 
 Dôvod hodný osobitného zreteľa: Vybudovanie chodníka v rámci stavby „Chodníky pre peších 

v obci Ľubovec“. Výstavbou chodníka sa zlepší bezpečnosť chodcov, nakoľko sa v tejto časti 
nenachádza. Plánovaný chodník bude plniť verejnoprospešný účel a bude slúži obyvateľom obce 
a verejnosti. 

 
B.4 zmenu uznesenia č. 196/2015 zo dňa 16.06.2015 z 11. zasadnutia Zastupiteľstva PSK, 

k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 
nasledovne:   

 
vypúšťa sa text  v bode A a v bode B a nahrádza sa textom: 

 
A. k o n š t a t u j e  

 
          že majetok uvedený v bode  B  tohto uznesenia je prebytočný 
 

B. s c h v a ľ u j e   
 

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, odsek 8, písm. e)  zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku v správe Správy a údržby ciest PSK, 
a to:  

 
- existujúcej pozemnej komunikácie III/557007 v dĺžke 0,179  km na I/15 s posunutím 

pôvodného uzlového bodu A2833A03500 o 0,179 km do novovytvoreného dopravného 
napojenia (križovatky) vrátane súčastí pozemnej komunikácie, v zmysle zákona 
o pozemných komunikáciách č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) 

 
- pozemku registra C KN, parcelné číslo 1348, ostatné plochy, o výmere 89 m2, zapísaný na 

LV   č. 699, k.ú. Miňovce, okres Miňovce, spoluvlastnícky podiel 1/1, ťarchy: bez zápisu 
 
do vlastníctva Slovenskej republiky – Slovenskej správy ciest, Miletičova 19,  826 19 
Bratislava, IČO: 0000 33 28  za celkovú hodnotu 1,00 €.   
  
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Zosunutím s devastačným poškodením cesty I/15 v k.ú 
Nižná Oľšava a k.ú Miňovce vznikla potreba vybudovania novej preložky cesty v danom 
úseku. Vyvolaná potreba pretriedenia do vyššej kategórie a prevodu časti úseku cesty 
III/557007 v dĺžke 0,179 km,  ktorý slúži k prepojeniu novovybudovanej preložky I/15 
a existujúcej cesty I/15, plní verejnoprospešný záujem, lebo cestná komunikácia slúži širokej 
verejnosti. Majetkový prevod vo väzbe na  pretriedenie úseku cesty III/557007 optimalizuje 
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usporiadanie cestnej siete. Súčasťou tohto prevodu je aj odovzdanie pozemku k dotknutému 
úseku pozemnej komunikácie, ktorý má Prešovský samosprávny kraj vo svojom vlastníctve.  
 

B.5 zmenu a  doplnenie uznesenia z 15. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 275/2015 zo dňa 
15.12.2015, k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a k  schváleniu 
podmienok obchodnej verejnej súťaže  v časti B. schvaľuje, v bode B.2 nasledovne: 
 
v ods. 2 písm. a)  
 
vypúšťa sa text:    
 
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške stanovenej 

znaleckým posudkom, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny, 
 
a nahrádza sa textom:  
 
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny, 

 
B.6 zrušenie uznesenia z  8. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 140/2014 zo dňa 09.12.2014, 

k schváleniu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v celom rozsahu. 

 
B.7 zmenu uznesenia č. 255/2015 zo dňa 27.10. zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva PSK, k majetkovým 

prevodom nehnuteľného majetku PSK v bodeB.2  nasledovne:   
 
vypúšťa sa text  v bode B.2  a nahrádza sa textom v tomto znení: 
 
B.2 a) nebytový priestor č. 2 – G 2, nachádzajúci sa v bytovom dome súpisné číslo 326 na 

parcele 2308/6, zapísanom na LV č. 4121, k.ú. Sabinov, spoluvlastnícky podiel priestoru 
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 15/363 

 
b) spoluvlastnícky podiel  na zastavanom pozemku  registra C KN parcelné číslo 2308/6, 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 196 m2, zapísanom na LV č. 4143, k. ú. Sabinov       
 vo veľkosti 15/363      

      
ťarchy: bez zápisu  
 
do do bezpodielového spoluvlastníctva  kupujúcich  – Miroslav Gargalík a manželka Magda 
Gargalíková, Ovocinárska 28, 083 01 Sabinov  za kúpnu cenu 1.917,00 €.  
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 41/2015                    
zo dňa 19.05.2015, vyhotoveného znalcom Ing. Vladimírom Vaľom v zmysle vyhlášky MS 
SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje 1.917,00 €.  
 
Kupujúci sú vlastníkom bytu číslo 1, vchod číslo 28, na 1.p. bytového domu súpisné číslo 
326 na parcele číslo 2308/6 zapísanom na LV č. 4121, k. ú. Sabinov v podiele 1/1, 
spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 77/363 na spoločných častiach a spoločných 
zaradeniach domu a spoluvlastníckeho podielu  vo veľkosti 77/363 na pozemku C KN parc. 
č 2308/6 zapísaného na LV č. 4143, k.ú. Sabinov. 

 
B.8 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov  z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a) 

ods.9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení  neskorších 
predpisov nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe správcu –  
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 8, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 00186759, rozpočtová 
organizácia, a to: 

 
nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 430, k. ú. Tatranská Lomnica,  a to: 
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- časť pozemku o výmere 10 m2 – časť parcely KN C č.: 101/2, druh pozemku: ostatné plochy o 
celkovej výmere 10 735 m2  

 
do nájmu nájomcu – Mesto Vysoké Tatry,  IČO: 00326585, za nižšie uvedených podmienok:  
 
- výška nájomného:  1 €/rok, 
 
- účel nájmu: umiestnenie staničky komunálneho odpadu zabezpečenej proti prístupu medveďa 

hnedého k odpadu  
 
- doba nájmu: počas doby realizácie projektu „Zabezpečenie kontajnerových stojísk pred 

medveďom hnedým“ a 5 rokov po jeho ukončení 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Predmet nájmu bude využitý na verejnoprospešný účel – 
ochrana občanov a návštevníkov oblasti pred medveďom hnedým. 
 
 
 

II.        Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja:  
 ______________________________________________________________________________ 
 
A.        o d p o r ú č a  
 
A.1    predsedovi PSK v súlade s § 10, ods. 9 a § 17, písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom PSK“ v platnom znení, schváliť  
 
 zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku povinného z vecného bremena – 

Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru č. 2, Prešov,  v správe Úradu PSK, vedenom 
na LV  č. 109, k.ú. Orkucany a to na:   
 

pozemku  parc. č. C KN č. 442/1, druh pozemku ovocné sady o výmere  135628 m2,  

 
spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť umiestnenie inžinierskych sietí – 
VN podzemného vedenia, vstup a vjazd pri prevádzke, údržbe a opravách vedenia VN prípojky 
v prospech vlastníka uvedenej líniovej stavby  - spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., 
Mlynská 31, Košice - oprávneného z vecného bremena. Rozsah vecného bremena je vyznačený 
v geometrickom pláne č. 111/14 zo dňa 25.06.2014, overeným Okresným úradom – katastrálnym 
odborom Sabinov dňa 08.07.2014 pod č. G 1 – 302/2014.  
 

       Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 58/2015 zo dňa 
13.03.2015 vyhotoveného znalcom Ing. Pavlom Maťufkom, Ružová 17, Prešov v zmysle 
vyhlášky MS SR č.492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje      22,50 € 
(rozsah vecného bremena 9 m2 pri cene 2,50 €/m2).  

 
Oprávnený uhradí povinnému odplatu za zriadenie vecného bremena určenú znaleckým 
posudkom č. 58/2015 zo dňa 13.03.2015 vo výške 22,50 €, ako aj všetky náklady spojené so 
zriadením vecného bremena.  
 

A.2    predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. 9 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  
 
zriadenie budúceho odplatného vecného bremena (in personam) na nehnuteľnom majetku 
budúceho povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 
Prešov, IČO: 37870475, v správe Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov, zapísanom na LV č. 
10575, k. ú. Bardejov, a to:  

 
pozemku registra CKN, parcelné číslo 1618/46, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 12651m2, 
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 ťarchy: bez zápisu, 
 
 spoluvlastnícky podiel: 1/1, 

 
na umiestnenie inžinierskych sietí – vodovodného a kanalizačného potrubia v súvislosti so 
stavbou rozšírenie zástavby (IBV) v lokalite Kutuzovova, spočívajúce v povinnosti: 
a) strpieť umiestnenie inžinierskych sietí vrátane ich ochranného pásma, ich užívanie 

a prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, 
b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním 

poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetnú nehnuteľnosť v súvislosti 
s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, preevádzkovaním alebo na 
účely opráv, údržby, kontroly inžinierskych sietí, 

c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv 
vyplývajúcich z vecného bremena, 

 
v rozsahu stanovenom geometrickým plánom po ukončení stavby 

 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice, IČO 36570460, za odplatu stanovenú znaleckým 
posudkom. 

 
 
V Prešove 31. 05. 2016  
 
 
Za správnosť: 
  
 
 
______________________                                                  ______________________________________            
    Ing. Štefan Matejčík                                                                       PhDr. Vladimír Ledecký                     
      sekretár komisie                                                           predseda Komisie správy majetku pri ZPSK  
 
 
Zapísal:                                                                           Za overovateľov: 
 
 
__________________________                                             ____________________________________ 
         Mgr. Pavol Kožár                                                                        Ing. Anton Gašpar 
ved. oddelenie správy majetku                                                                   člen komisie 
   
 
 
 
                                                                                              ______________________________________ 
                                                                                                                 JUDr. Stanislav Ižarik   
                                                                                                                          člen komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


