Dôvodová správa
k zmluve o budúcej kúpnej zmluve s Obcou Vyšná Slaná
Košický samosprávny kraj (ďalej len „samosprávny kraj“) je vlastníkom cesty
č. III/06712 Dobšiná – Rejdová, ktorá prechádza aj obcou Vyšná Slaná, jej extravilánom aj
intravilánom. Samosprávny kraj vlastní pozemok pod cestou iba v časti úseku, ktorý je
v extraviláne (parcela KN-C č. 1111/0/1 o výmere 19243 m²). Pozemok pod cestou
v intraviláne obce (v zastavanom území) samosprávny kraj nevlastní. Vlastníkom tohto
pozemku je Obec Vyšná Slaná (parcela KN-C č. 753/1 o výmere 7587 m²) a dvaja súkromní
vlastníci (p. Mária Vidová – parcela KN-C č. 753/6 o výmere 12 m² a p. Ján Kováč – parcela
KN-C č. 753/8 o výmere 19 m²).
Obec Vyšná Slaná realizuje projekt „Rekonštrukcia a vybudovanie chodníka prieťahom
obce Vyšná Slaná“. V rámci projektu dôjde k rekonštrukcii existujúceho a vybudovaniu časti
nového chodníka v obci popri ceste III/06712. Súčasťou projektu bolo vyhotovenie
geometrického plánu, na náklady obce, ktorým boli zamerané hranice pozemkov
pod chodníkmi a cestou III/06712 v intraviláne obce. Nakoľko zlý technický stav cestného
telesa predpokladá v budúcnosti aj rekonštrukciu cestného telesa, Obec Vyšná Slaná sa
obrátila na KSK s ponukou na predaj pozemkov pod cestou samosprávneho kraja
za symbolickú sumu 1 €. Obecné zastupiteľstvo tento návrh prerokovalo a schválilo svojim
uznesením zo dňa 10.6.2010 (uznesenie č. 20/2010).
Súčasťou pozemku pod cestou sú aj dve menšie parcely (o výmere 12 m² a 19 m²), ktoré
sú vo vlastníctve súkromných osôb. Obec sa v rámci rokovaní so zástupcami Správy ciest
Košického samosprávneho kraja zaviazala vykúpiť tieto parcely od fyzických osôb vo svojom
mene a následne ich odpredať spolu s obecným pozemkom samosprávnemu kraju. Z tohto
dôvodu prichádza do úvahy ako riešenie uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve,
predmetom ktorej by bol záväzok obce odpredať samosprávnemu kraju pozemky pod cestou
III/06712 za symbolické 1 €, teda obecnú parcelu aj parcely, ktoré sú v súčasnosti ešte
vo vlastníctve súkromných osôb. K uzavretiu riadnej kúpnej zmluvy dôjde až po vykúpení
pozemkov súkromných osôb obcou.
Zákonom č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní
pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo zriadené zákonné vecné bremeno v prospech
samosprávneho kraja na pozemky pod cestami, ktoré prešli na vyššie územné celky
z vlastníctva štátu. Z tohto titulu vzniklo účinnosťou zákona č. 66/2009 Z.z. (1. júla 2009)
vecné bremeno v prospech samosprávneho kraja aj k pozemkom pod cestou III/06712,
vrátane úseku prechádzajúceho obcou Vyšná Slaná. Zriadenie zákonného vecného bremena
na základe zákona č. 66/2009 Z.z. nepredstavuje konečný spôsob usporiadania vlastníckych
vzťahov k takýmto pozemkom. Zákon č. 66/2009 Z.z. predpokladá následnú dohodu vlastníka
pozemku s príslušným samosprávnym krajom alebo usporiadanie vlastníckych vzťahov
v rámci konania o pozemkových úpravách podľa osobitného predpisu (zákon č. 330/1991
Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov).
Realizáciou zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s následným odkúpením predmetných
pozemkov dôjde ku konečnému usporiadaniu vlastníckych vzťahov k pozemkom pod cestou
č. III/06712, a to za symbolickú kúpnu cenu 1 €.
Komisia k hospodáreniu s majetkom Košického samosprávneho kraja tento návrh
prerokovala na svojom zasadnutí konanom dňa 19.11.2010 a odporúča Zastupiteľstvu
Košického samosprávneho kraja schváliť návrh v predloženej podobe.
Vypracoval:
JUDr. Samuel Szunyog

3

