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Návrh na uznesenie:
- v prílohe materiálu

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 § 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
A.

schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho Mesta Podolínec, Námestie
Mariánske 3, 065 03 Podolínec, IČO: 00330132 zapísaného na LV č. 2262, k. ú. Podolínec, a
to:
a) existujúci úsek miestnej komunikácie ul. Bernolákova v k. ú. Podolínec, okres Stará
Ľubovňa v dĺžke 0,285 km od križovatky I/77 (uzlový bod 2732A04300) po uzlový bod
2732A09300, ako predĺženie cesty III/3123
b) pozemok nachádzajúci sa pod prevádzaným úsekom miestnej komunikácie v bode a),
- parcela registra C KN č. 222/38, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 2 339 m2, vedená na
LV č. 2262,
spoluvlastnícky podiel : 1/1
ťarchy: bez zápisu
za podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydá kladné rozhodnutie o usporiadaní
cestnej siete vo vzťahu k prevádzanému úseku pozemnej komunikácie.
do vlastníctva kupujúceho – Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080
01 Prešov, IČO: 37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa
a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov za kúpnu cenu 2,00 € (1,00 € za pozemok
a 1,00 € za úsek).

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 – odpredaj pozemku v k. ú.
Podolínec z vlastníctva predávajúceho – Mesto Podolínec do vlastníctva kupujúceho - Prešovský
samosprávny kraj, ktorý tento majetok zveruje do správy – Správa a údržba ciest Prešovského
samosprávneho kraja.
Návrh bol prerokovaný:
 Komisiou dopravy pri Zastupiteľstve PSK s prijatím uznesenia s kladným odporúčaním.
 Komisiou správy majetku pri Zastupiteľstve PSK s prijatím uznesenia s kladným
odporúčaním.
 Komisiou finančnou pri Zastupiteľstve PSK s prijatím uznesenia s kladným odporúčaním.
O navrhovanej kúpe nehnuteľností rozhodne zastupiteľstvo vyššieho územného celku
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

B.

Prevod nehnuteľného majetku – pozemkov v k. ú. Podolínec z vlastníctva predávajúceho –
Mesto Podolínec do vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj.
Navrhujeme vyradiť časť miestnej komunikácie cesty ul. Bernolákovej v dĺžke 0,285 km zo
siete miestnych komunikácií a zaradiť do siete ciest II. a III. triedy na území Prešovského
samosprávneho kraja. Úsek miestnej komunikácie ul. Bernolákovej navrhovaný na zaradenie do
cestnej siete ako predĺženie cesty III/3123 je v dobrom technickom stave, je vybudovaný
s bezprašnou povrchovou úpravou o priemernej šírke vozovky 7,9 m. Smerové i výškové
vedenie trás je vyhovujúce. Po tejto komunikácii je vedená aj verejná autobusová doprava. Úsek
je jediným prepojením medzi mestom Podolínec a obcou Lomnička. Dôvodom návrhu na
zaradenie tejto komunikácie je vhodné doplnenie cestnej siete.
Prešovský samosprávny kraj, tento nadobudnutý majetok zveruje do správy – Správa
a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja.
Správca majetku - Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja súhlasí
s prevzatím majetku do správy. Zverovaný majetok je účelovo určený na zabezpečenie úloh
preberajúceho v rámci predmetu jeho činnosti, alebo v súvislosti s ním.
Komisia dopravy pri Zastupiteľstve PSK Uznesením č. 17/2020 zo dňa 16. 01. 2020
odporučila Zastupiteľstvu PSK prevod predmetného majetku schváliť.
Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve PSK Uznesením č. 23/2020 zo dňa 18. 03. 2020
odporučila Zastupiteľstvu PSK prevod predmetného majetku schváliť.

Prílohy k bodu:
B. Prevod nehnuteľného majetku – pozemkov v k. ú. Podolínec z vlastníctva predávajúceho –
Mesto Podolínec do vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj.
1.

LV č. 2262,

2.

Fotodokumentácia (vid: prezentácia - Microsoft PowerPoint).

