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Prešovský samosprávny kraj 
 

UZNESENIE č. 03/2018 
zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 05. 06. 2018 
 
Komisia dopravy Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja: 
 
 
A. Schvaľuje  

 
1. Overovateľa zápisnice a uznesenia Stanislava Obického. 

 
 
B. Konštatuje 
  

1. že, prevádzaný majetok uvedený v bode C.4 je prebytočný. 
 
 

C. Odporúča 
 

Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť: 
 

1. vypracovanie dokumentu ,,Kostrová sieť cyklistických trás v Prešovskom samosprávnom kraji“. 
 

2. základné princípy spoločného postupu investičnej prípravy s Mestom Prešov pre zabezpečenie 
majetkovoprávneho vysporiadania stavby „III/3440 Prešov – most cez Sekčov (ul. 
Solivarská)“, ktorými sú: 

 

a) Prešovský samosprávny kraj (PSK) a Mesto Prešov sa zaväzujú majetkovo právne vysporiadať 
pozemky priamo súvisiace s touto Stavbou. 

b) Pozemky vo vlastníctve právnických a fyzických osôb dotknuté stavbou budú za účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania rovnomerne rozdelené medzi PSK a mesto Prešov na dva 
samostatné celky. Každý celok vysporiada jeden účastník Dohody na svoje vlastné náklady. 

c) Mesto Prešov prevedie vlastnícke právo všetkých pozemkov, ktoré sú dotknuté Stavbou za sumu 
1,00 € celkom  za pozemok v prospech PSK ako investora stavby.  

d) Stavebné objekty vybudované ako vyvolané investície budú po zrealizovaní Stavby bezodplatne 
prevedené do vlastníctva Mesta Prešov. 

e) Ak stavba nebude realizovaná, PSK prevedie vlastnícke právo k pozemkom na Mesto za cenu, za 
akú ich nadobudne od Mesta Prešov, za predpokladu, že takýto prevod v budúcnosti schváli 
príslušný orgán PSK v súlade s platnou legislatívou. 

f) Berie na vedomie, že pre tento účel bude medzi PSK a mestom Prešov uzavretá Dohoda 
o spoločnom postupe. 
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3. Zoznam požiadaviek kapitálových výdavkov na vybrané investičné akcie pre nadchádzajúce 
obdobie roku 2018 – 7-12/2018: 

 
a) Zoznam požiadaviek kapitálových výdavkov na vybrané investičné akcie pre nadchádzajúce 

obdobie roku 2018 – 7-12/2018 

 
 

b) vzhľadom na súčasný stav havarijných úsekov ciest PSK navýšiť finančné prostriedky o 3, 5 mil. € 
oproti pôvodnému rozpisu na nasledujúce obdobie. 

 
4. 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 § 9 a, 
ods. 8, písm. e) Zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov, v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísaných na LV č. 240, k.ú. Lipany, obec 
Lipany, okres Sabinov, a to: 

    novovytvorené pozemky registra C KN: 
 

- parcela registra C KN 1458/31 v diele č. 46, zastavané plochy a nádvoria o výmere 220m2,  
- parcela registra C KN 1458/33 v diele č. 47, zastavané plochy a nádvoria o výmere 26m2,  

 

podľa geometrického plánu č. 159/2017, zo dňa 05.12.2017 vyhotoveným GEODET SABINOV 
s.r.o. Tomáš Čapistrák, Puškinová 2, 083 01 Sabinov, IČO: 47177918, úradne overeným Okresným 
úradom Sabinov, katastrálny odbor, dňa 14.02.2018 pod č. G1-679/2017, ktoré sú odčlenené od 
pozemku KN C 1458/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5817 m2. 
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Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 246 m2. 
        spoluvlastnícky podiel: 1/1 

 
        ťarchy: bez zápisu 

 
       do vlastníctva kupujúceho – Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany, IČO: 00 327 379, za 
       kúpnu cenu 1,00 € celkom. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Prešovský samosprávny kraj spoločne s mestom Lipany majú záujem o 
majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre plánovanú rekonštrukciu cesty III/3189, názov 
stavby: „Rekonštrukcia a rozšírenie cesty III/3189 Lipany – Lúčka“ . Pre tento účel bol 
vypracovaný geometrický plán, ktorý zahŕňa všetky pozemky obsiahnuté v stavbe. Mesto Lipany 
v rámci tejto stavby vykonáva majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov od súkromných 
vlastníkov, Správa a údržba ciest PSK vysporadúva pozemky v správe Slovenského pozemkového 
fondu. Pre zápis geometrického plánu do katastra nehnuteľností je potrebné previesť niektoré časti 
novovytvorených pozemkov pod stavbou do vlastníctva mesta Lipany, ktoré sa v tomto 
geometrickom pláne scelia do väčšieho celku. Jedná sa o novovytvorené pozemky KN C 1458/31 v 
diele č. 46 a KN C 1458/33 v diele č. 47 v celkovej výmere 246m2. Parcela KN C 1458/1 o výmere 
5817 m2, z ktorej boli tieto časti vytvorené, bola v minulosti prevedená za cenu 1€ na Prešovsky 
samosprávny kraj od mesta Lipany. Po ukončení majetkovoprávneho vysporiadania, budú pozemky 
pod cestou III/3189 prevedené do vlastníctva PSK. 

 
 

D. Žiada 
 

1. SÚC PSK vypracovať analýzu súčasného  stavu a plán obnovy vozového parku SÚC PSK na 
najbližšie zasadnutie komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK.  
T: v texte        Z: Ing. Peter Kočiško 
 

E. Berie na vedomie 
                  
                                                                                                                                                                         

1. Informáciu o aktuálnom stave cyklodopravy v Prešovskom samosprávnom  kraji. 

2. Vyhodnotenie zimnej údržby ciest na cestách Prešovského samosprávneho kraja v sezóne 
2017/2018. 

3. Informáciu o nevybavených  požiadavkách obcí pre občanov na autobusové spoje týkajúce sa 
vyčíslenia potreby navýšenia km a zabezpečenia dopravnej obslužnosti v rámci Prešovského 
samosprávneho kraja. 

 
Prešov, 05. 06. 2018 
 
 
 
Za správnosť:  Ing.  Ján Dzurjuv                                             Ing. arch. Zita Pleštinská  
  sekretár komisie          predsedníčka komisie 
 
 
 
 
Za overovateľov:  Stanislav Obický 
       člen komisie    


