NÁVRH
na

uznesenie

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.

konštatuje
prevádzaný majetok uvedený v bode B.2 tohto uznesenia je prebytočný

B.

schvaľuje

B.1

odňatie nehnuteľného majetku zo správy Domova pre seniorov, Mierová 88,064 01 Stará
Ľubovňa uvedeného v bode B.2 tohto uznesenia

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, predaj nehnuteľného majetku a to:
inžinierskeho objektu STL - prípojky plynu o dĺžke 205,11 m, ktorá pozostáva z dvoch častí.
1.

2.

Od bodu napojenia na Okružnej ulici až po plot areálu Domova pre seniorov v dĺžke 168,78
m. Táto časť sa nachádza prevažne na cudzích pozemkoch a to na pozemku Mesta Stará
Ľubovňa, parc. č. 3469/1 zapísanom na LV č. 3696 a pozemku MVDr. Magdalény
Bodnárovej, parc. č. 7032 zapísanom na LV č. 9086 (spolu o dĺžke 157,64 m). Ďalej
prechádza cez prístupovú cestu k Domovu pre seniorov, ktorá leží na pozemkoch registra
C KN vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, zapísaných na LV č. 3301, parc.
č. 3014/3 (dĺžka potrubia 9,07 m) a parc. č. 3014/360 (dĺžka potrubia 2,07 m) v k. ú. Stará
Ľubovňa.
Od plota areálu po plynový uzáver v dĺžke 36,33 m. Táto časť sa nachádza na pozemkoch
registra C KN vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, zapísaných na LV č. 3301,
na parcelách č. 3014/367, 3014/254, 3014/370, zapísaných na LV č. 3301 v k. ú. Stará
Ľubovňa.

ťarchy: bez zápisu
do vlastníctva kupujúceho – SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO:
35910739, za kúpnu cenu 1,00 €.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Odpredajom tejto plynovej prípojky sa Domov pre seniorov
zbaví nákladov na pravidelnú údržbu (revízie, skúšky, odborné prehliadky) a opravy, ktoré je
povinný zabezpečovať vlastník potrubia. Prevažná časť STL - prípojky plynu (157,64 m)
požadovanej na odkúpenie sa nachádza na cudzom pozemku.

