PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Úrad Prešovského samosprávneho kraja

23. zasadnutie Zastupiteľstva
Prešovského samosprávneho kraja
dňa 19.10.2020

Číslo poradia:

MAJETKOVÉ PREVODY
NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU - KÚPA

Predkladá:
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA
vedúca Odboru majetku a investícií
Úradu PSK

Spracoval:
Ing. Erika Gerdová
oddelenie správy majetku

Odporúča:
Mgr. Fabián Novotný
riaditeľ Úradu PSK
Prerokované:
Komisia dopravy
Komisia správy majetku
Komisia finančná
V Prešove dňa 06.10.2020

Návrh na uznesenie:
- v prílohe

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
schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho - Obec Vyšný Kazimír, Vyšný
Kazimír 57, 094 09 Vyšný Kazimír, IČO: 00 332 801, zapísaným v k.ú. Vyšný Kazimír, a to:
novovytvorená parcela registra C KN parcelné číslo 274/13, ostatná plocha o výmere 476 m2
odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN, parcelné číslo 274/3, trvalý trávnatý porast
o výmere 8200 m2, vedenej na LV č. 111, k.ú. Vyšný Kazimír, geometrickým plánom 15/2020 zo dňa
17.07.2020, vyhotoveným Ing. Jurajom Jechom - GEOPROJEKT, Konštantínova 6, 080 01 Prešov,
úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 22.09.2020 pod
číslom G1-525/2020

spoluvlastnícky podiel 1/1
ťarchy: bez zápisu
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01
Prešov, IČO: 37 870 475, za celkovú kúpnu cenu 1,00 €
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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
Stropkov z výlučného vlastníctva predávajúceho – Obec Vyšný Kazimír do výlučného vlastníctva
kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj.
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.
O navrhovanej kúpe nehnuteľností rozhodne zastupiteľstvo vyššieho územného celku
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
Správa a údržba ciest PSK je stavebníkom stavby: „Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste
III/3637“.
Správa a údržba ciest PSK si týmto prevodom majetkovoprávne vysporiada pozemok dotknutý
rozšírením a spevnením krajnice cesty, ktorý je vo vlastníctve predávajúceho. Dôvodom úpravy
krajnice cesty je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky.

Prílohy k bodu:

1. LV č. 111 v k.ú. Vyšný Kazimír
2. Fotodokumentácia (viď. prezentácia – Microsoft PowerPoint)
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