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Prešovský samosprávny kraj 
 

UZNESENIE č. 22/2017 
zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 26. 1. 2017 
 
Komisia dopravy Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja: 
 
 
A. Schvaľuje  

 
1. Overovateľa zápisnice a uznesenia PhDr. Jozefa Kičuru.  

 
 
B. Odporúča  

 
1. Predsedovi Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 10 ods. 10) a §17 písm. n) „Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  
 

zriadenie odplatného vecného bremena (in rem) na nehnuteľnom majetku - povinného z vecného 
bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, 
v správe Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 08005 Prešov, zapísanom na LV 283, v k.ú. 
Bardejovská Nová Ves, obec Bardejov, okres Bardejov, a to: 

 
- na pozemku registra KN C 265/1 o výmere 18939 m2 druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, 
 
ťarchy: Por.č.:3 
Vecné bremeno: spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena na pozemku parcela CKN 
265/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18939m2 v rozsahu 541m2 podľa geometrického 
plánu č. 38/2014 zo dňa 24.07.2014 vyhotovenom GEOTEAM-M.Z.: 
a) strpieť umiestnenie podzemného kanalizačného potrubia vrátane jeho ochranného pásma, jeho 
užívanie a prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, 
b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (pešo, vozidlami, mechanizmami) oprávneného z vecného 
bremena a ním poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetnej nehnuteľnosti v 
súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na 
účely opráv, údržby, kontroly podzemného kanalizačného potrubia,  
c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv 
vyplývajúcich z vecného bremena do katastra nehnuteľnosti 
v prospech Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 36570460, Komenského 50, 042 
48 Košice - Zmluva o zriadení vecného bremena č. 88-4100/2100ZVB/2015 z 10.12.2015- V 
306/2016 zo dňa 16.06.2016  
v prospech Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 36570460, Komenského 50, 042 
48 Košice - Zmluva o zriadení vecného bremena č. 88-4100/2100ZVB/2015 z 10.12.2015- V 
306/2016 zo dňa 16.06.2016  

 
   spoluvlastnícky podiel: 1/1 

na umiestnenie inžinierskej siete – podzemného plynového potrubia pod cestnou komunikáciou 
III/3533 v súvislosti s realizáciou plynovej prípojky k rodinnému domu, spočívajúce v povinnosti 
povinného z vecného bremena: 
 
a) strpieť existenciu inžinierskych sietí – plynárenských zariadení oprávneného z vecného 
bremena, a to v rozsahu vymedzenom Geometrickým plánom č. 116/2016 na vyznačenie vecného 
bremena, na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí a ich ochranného pásma pre stavebný 
objekt Plynová prípojka k rodinnému domu na CKN 544/37 v k.ú. Bardejovská Nová Ves zo dňa 
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07.11.2016, Jaroslavom TRUDIČOM - GEO T&T, Partizánska 3764/45, 085 01 Bardejov, IČO 
3451339621, úradne overeným Okresným úradom Bardejov, katastrálny odbor pod číslom G1 – 
739/2016 zo dňa 14.11.2016, 
b)  strpieť vstup, prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za 
účelom údržby a opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom 
rozsahu vzťahuje na dotknutú nehnuteľnosť 
 
v rozsahu:  

 
- 47 m2 na parcele KN C 265/1 stanovených geometrickým plánom číslo 116/2016 zo dňa 
07.11.2016 vyhotovenom Jaroslavom TRUDIČOM - GEO T&T, Partizánska 3764/45, 085 01 
Bardejov, IČO 3451339621, úradne overeným Okresným úradom Bardejov, katastrálny odbor dňa 
14.11.2016 pod č. G1-739/2016 a vyčíslením záberu podľa znaleckého posudku č.112/2016 
vyhotovenom Ing. Miroslavom Lissým, Mokroluh 48, 086 01 Rokytov, znalcom v odbore 
stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, z dňa 24.11.2016 
 
v prospech oprávneného z vecného bremena Ing. Juraja Novotného, Pod Šibeňou horou 1481/14, 
085 01 Bardejov za jednorazovú odplatu vo výške 185,00-€ celkom (slovom: stoosemdesiatpäť 
eur). 
 
Všeobecná hodnota odplaty za zriadenie vecného bremena stanovená Znaleckým posudkom 
č.112/2016 zo dňa 24.11.2016, vyhotovenom Ing. Miroslavom Lissým, Mokroluh 48, 086 01 
Rokytov, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, v zmysle 
vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších 
predpisov predstavuje celkom 185,00-€ (slovom: stoosemdesiatpäť eur). 
 
 

2. Predsedovi PSK v súlade s § 10, ods.10 §17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť návrh na zriadenie vecného bremena (in rem) na 
nehnuteľnom majetku – povinného z vecného bremena Prešovský samosprávny kraj, Námestie 
mieru 2, Prešov, IČO: 37870475 zapísanom na LV 6386, k.ú. Vranov nad Topľou, obec Vranov 
nad Topľou, okres Vranov nad Topľou, a to: 

 
          - pozemku KN C 3312/5, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 9110 m2, 

 
          ťarchy: bez zápisu 
 
         spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 

spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena Prešovského samosprávneho 
kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, strpieť právo budúceho oprávneného 
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 
pre stavbu „Vranov nad Topľou, ul. Mlynská – Budovateľská – rekonštrukcia kanalizácie 
a prepojenie vodovodu“. Rozsah vecného bremena bude určený plochou v m2, určenou 
geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení stavby. Všeobecná hodnota za zriadenie vecného 
bremena bude stanovená znaleckým posudkom. 

 
      Vecné bremeno (in rem) spočíva v povinnosti budúceho povinného (PSK): 
 

a) strpieť umiestnenie podzemného vodovodného a kanalizačného potrubia vrátane jeho ochranného 
pásma, jeho užívanie a prevádzkovanie na predmetných nehnuteľnostiach, 
 

b)  strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním 
poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetné nehnuteľnosti v súvislosti 
s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely 
opráv, údržby, kontroly vodovodného a kanalizačného potrubia, 
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c)  zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho 
práv vyplývajúcich z vecného bremena 
 
 

3. Predsedovi PSK v súlade s § 10, ods.10 a §17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť návrh na zriadenie vecného bremena (in rem) na 
nehnuteľnom majetku –  budúceho povinného z vecného bremena Prešovský samosprávny kraj, 
Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475 zapísanom na LV 83, k.ú. Kučín nad Ondavou, obec 
Kučín, okres Vranov nad Topľou, a to: 

 
         - pozemku KN C 266, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 6727 m2, 

 
ťarchy: Vecné bremeno zo zákona v zmysle § 151o O.z.podľa § 10 ods.5 Zák.č.656/2004 Z.z.v   
prospech TP 2, s.r.o.,Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO 36 766 763 spočívajúce v práve     
uloženia prívodu vody a 6 kV elektrických vedení,v práve prechodu a trpení ochranného pásma  
vedenia podľa GP.č.40122662-09/08, na parc.č.266,č.sp.Z 380/09-14/09 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 
spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena Prešovského samosprávneho 
kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, strpieť právo budúceho oprávneného 
Obce Kučín, Kučín 77, 094 21  Nižný Hrabovec, IČO: 00332500 pre stavbu „Kanalizácia v obci 
Kučín“. Rozsah vecného bremena bude určený plochou v m2, určenou geometrickým plánom 
vyhotoveným po ukončení stavby. Všeobecná hodnota za zriadenie vecného bremena bude 
stanovená znaleckým posudkom. 

 
           Vecné bremeno (in rem) spočíva v povinnosti budúceho povinného (PSK): 
 

a) strpieť umiestnenie podzemného kanalizačného potrubia vrátane jeho ochranného pásma, jeho 
užívanie a prevádzkovanie na predmetných nehnuteľnostiach, 

b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním 
poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetné nehnuteľnosti v súvislosti 
s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na 
účely opráv, údržby, kontroly kanalizačného potrubia, 

c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv 
vyplývajúcich z vecného bremena 
 
 

4. Predsedovi PSK v súlade s § 10, ods.10 a §17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť návrh na zriadenie vecného bremena (in rem) na 
nehnuteľnom majetku – budúceho povinného z vecného bremena Prešovský samosprávny kraj, 
Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475 zapísanom na LV 2485, k.ú. Nižná Šebastová, obec 
Prešov, okres Prešov, a to: 

 
- pozemku KN C 3322, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 5785 m2,  
- pozemku KN C 3323, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1298 m2,  
- pozemku KN C 3325, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 11234 m2,  
 
ťarchy:  
Z-3842/09-Vecné bremeno zo zákona v zmysle §151 o Oz a §10 ods.1) a 5) Zák.NR SR č.656/2004 
Zz. v prospech oprávneného Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 
36599361 ako vlastníka elektrickej VN a NN prípojky, spočívajúce v práve vstupu na pozemok 
parc.č.KN-C 3322 za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby a opráv energetických zariadení v 
rozsahu podľa GP č.73/2009 a 75/2009 
Z-3378/10-Vecné bremeno zo zákona v zmysle § 151o Oz a § 10 ods.1) a 5) zák. NR SR č. 656/2004 
Z.z. v prospech oprávneného: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 
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IČO: 36599361 ako vlastníka stavieb, spočívajúce v práve vstupu na pozemok parc.č.KN C 3322 za 
účelom zabezpečenia prevádzky, údržby a opráv energetických zariadení v rozsahu podľa GP 
č.143/2010 spoločnosti GEODETING s.r.o.Košice 
Z-1035/13-Vecné bremeno podľa zák.č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a zák. č. 251/2012 
Z.z.z o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v prospech oprávneného z vecného 
bremena - Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361, s 
obsahom oprávnení na výkon povolenej činnosti podľa zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, najmä vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a 
zariadení a v rozsahu Geometrického plánu č. 37/13 na pozemky reg. C KN parc.č. 3325 

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 
spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena Prešovského samosprávneho 
kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, strpieť právo budúceho oprávneného 
Obce Fintice, Grófske nádvorie 210/1, 082 16 Fintice, IČO: 00327018 pre stavbu „Fintice-
Vodovod a ČOV, zmena stavby pred dokončením“. Rozsah vecného bremena bude určený plochou 
v m2, určenou geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení stavby. Všeobecná hodnota za 
zriadenie vecného bremena bude stanovená znaleckým posudkom. 
 

          Vecné bremeno (in rem) spočíva v povinnosti budúceho povinného (PSK): 
 

a) strpieť umiestnenie podzemného kanalizačného potrubia vrátane jeho ochranného pásma, jeho 
užívanie a prevádzkovanie na predmetných nehnuteľnostiach, 

b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním 
poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetné nehnuteľnosti v súvislosti 
s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely 
opráv, údržby, kontroly kanalizačného potrubia, 

c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv 
vyplývajúcich z vecného bremena 
 
 

C. Konštatuje 
 

1. že prevádzaný majetok uvedený v bode D.5. tohto uznesenia je prebytočný  
 

2. že prevádzaný majetok uvedený v bode D.6  tohto uznesenia je prebytočný  
 

3. že majetok uvedený v bode D.7 tohto uznesenia je prebytočný  
 
 
 

D. Odporúča 
 

Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť: 
 

 
1. v rámci Integrovaného  regionálneho  operačného  programu (IROP) 2014 – 2020, Prioritná os: 1 – 

Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, výzva IROP-PO1-SC11-2016-11 – 
      schválenie projektových žiadostí:  
 

a) „ Modernizácia cesty II/534 Poprad – Starý Smokovec“ 
 

- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Modernizácia 
cesty II/534 – Starý Smokovec“, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK 
a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK; 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
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- zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 % spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 
205 615,96 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP 
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK 
- zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca.5 % rozpočtového nákladu projektu pre každú 

žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z vlastných zdrojov PSK 
do obdobia refundácie výdavkov. 

. 
 
b) „Modernizácia cesty II/545 v úseku Kapušany – Demjata, zlepšenie mobility v okrese 

Prešov“ 
 

- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Modernizácia 
cesty II/545 v úseku Kapušany – Demjata, zlepšenie mobility v okrese Prešov“, ktorého ciele sú 
v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho  a sociálneho 
rozvoja PSK; 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
- zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

293 591,48 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP 
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK; 
- zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca.5 % rozpočtového nákladu projektu pre každú 

žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z vlastných zdrojov PSK 
do obdobia refundácie výdavkov. 
  
 
c) „Rekonštrukcia cesty II/546 v úseku Prešov – Klenov, zlepšenie mobility v okrese Prešov“ 

 
- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia 

cesty II/546 v úseku Prešov  - Klenov, zlepšenie mobility v okrese Prešov“,  ktorého ciele sú v súlade 
s platným Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho  a sociálneho rozvoja PSK; 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
- zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

196 820,81 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP 
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK; 
- zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca.5 % rozpočtového nákladu projektu pre každú 

žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z vlastných zdrojov PSK 
do obdobia refundácie výdavkov. 
 
d) „Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch na ceste II/575 v úseku Malá Poľana – 

Medzilaborce“ 
 

- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Eliminácia 
bezpečnostných rizík na mostoch na ceste II/575 v úseku Malá Poľana – Medzilaborce“, ktorého ciele 
sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho  a sociálneho 
rozvoja PSK; 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
- zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

209 296,97 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP 
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK 
- zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca.5 % rozpočtového nákladu projektu pre každú 

žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z vlastných zdrojov PSK 
do obdobia refundácie výdavkov. 

 



 
 

6 
 

2. zoznam investičných akcií na rekonštrukciu havarijných úsekov ciest II. a III. triedy z prostriedkov 
Európskej investičnej banky pre rok 2017 vo finančnej čiastke 3 240 tis. € podľa jednotlivých 
okresov na území PSK a z ktorej na základe schválenia poslancami okresu Levoča navrhujeme 
vyčleniť čiastku 15 tis. € na doplnenie strojného vybavenia strediska Levoča o cestnú asfaltovú 
frézu: 
 

Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy z prostriedkov EIB v čiastke 3 240 tis. € 
 

okres P.č. Číslo cesty Miestopis Dĺžka 
navrhovaný 

rozpočtový náklad 

Bardejov 
1.1 

III/3523 Smilno - Križ. III/3517 
0,674 

99 007,14 
0,200 

1.2 III/3484 Kurov - obec 1,000 110 904,00 

1.3 III/3533 Bardejovská Nová Ves - Bardejov 1,050 192 793,86 

    402 705,00 

Medzilaborce 2.1 
II/554 

Repejov - Oľka - križ. III/3962  
(2 úseky) 

1,730 172 100,00 

    172 100,00 

  Snina 
2.2 II/558 Stakčín - prieťah 1,158 193 490,00 

    193 490,00 

Humenné 

2.3 II/558 Topoľovka - prieťah 0,398 205 580,00 
2.4 II/558 Humenné - Závadka 0,365 57 000,00 

    262 580,00 

Poprad 

3.1 III/3071 Vydrník - hr. Okr. SNV 0,918 147 558,00 

3.2 III/3080 Poprad - Veľký Slavkov 0,562 54 976,00 

3.3 III/3065 Poprad - Spišská Teplica - prieťah 0,590 81 776,00 

        284 310,00 

Kežmarok 

3.4 III/3092 Tvarožná - Vlkovce (PP) 0,700 122 570,00 

3.5 III/3109 Spišské Hanušovce - Osturňa (SL) 0,880 116 000,00 

        238 570,00 

Levoča 
3.6 III/3200 Dravce - Dlhé Stráže 0,700 158 675,00 

        158 675,00 

Prešov 

4.1 III/3440 Dulova Ves - Kokošovce 1,300 157 584,00 

4.2 III/3460 Miklušovce - Sedlice 0,720 71 424,00 

4.3 III/3440 Zlatá Baňa (obec) 1,040 103 468,00 

4.4 III/3448 križovatka Opina - Lučina 0,900 85 104,00 
        417 580,00 

Sabinov 

4.5 III/3191 Ďačov 0,833 71 222,00 
4.6 III/3182 Č. Voda - Jakovany 1,000 77 461,00 

4.7 III/3184 Ostrovany - spojka 
0,340 29 777,00 
0,190 16 640,00 

        195 100,00 

Stará Ľubovňa 

5.1 III/3150 Plaveč - Andrejovka 1,000 133 000,00 

5.2 III/3156 Pastovník - spojka 1,290 82 550,00 

    215 550,00 

Svidník 

6.1 III/3541 Ladomírova - Vagrinec 0,737 83 209,00 

6.2 III/3523 Kurimka 0,305 27 275,00 

6.3 III/3530 Mestisko - Svidník 0,759 105 236,00 

    215 720,00 
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Stropkov 

6.4 III/3581 Šandal - Radoma 0,975 102 357,00 

6.5 III/3579 Breznička - Veľkrop 0,860 85 143,00 

    187 500,00 

Vranov nad 
Topľou 

7.1 III/3633 Slovenská Kajňa - Kvakovce 1,120 109 613,00 

7.2 III/3609 Vyšný Žipov - Petkovce 1,600 104 680,00 

7.3 II/554 Jasenovce - Girovce 0,581 66 827,00 

    281 120,00 

 medzisúčet  3 225 000,00 

        Levoča Fréza na asfalt    15 000,00 

  spolu 26,475 3 240 000,00 

 
 

3. Kapitálové  výdavky  SÚC PSK – nové požiadavky  v súlade s návrhom kapitálových výdavkov na  
       roky 2017 – 2020:  
 

a) Nákup posypových nadstavieb na vozidlá čistiacej techniky – dofinancovanie po VO              29 846 € 
b) Rekonštrukcia cesty č. III/3189 Lipany - Lúčka                                      180 000 € 
c) Odstránenie bodových závad na ceste č. III/3177 Ražňany –Hermanovce – technická štúdia             12 000 € 
d) Skládka chemického posypového materiálu (vrátane PD) SÚC PSK oblasť Prešov, stredisko Lipany  130 000 € 
e) Osobné motorové vozidlá (referentské) 6 ks                     80 000 € 
f) Rekonštrukcia križovatky ciest II/534 a II/537 Starý Smokovec – spracovanie PD      15 000 € 
g) Preložka cesty III/3832– obchvat osady Podskalka mesto Humenné - spracovanie PD v stupni DSP   23 000 € 
h) Rekonštrukcia mosta č.542-001 na ceste II/542 Sp. Belá - spracovanie PD v stupni DRS     20 000 € 
i) Stabilizácia cesty III/3431 - Záhradné zosuv – spracovanie PD v stupni DRS     10 000 € 
j) Stabilizácia cesty III/3335 - Varhaňovce zosuv – I. etapa - spracovanie IGHP a PD v stupni DRS   35 000 € 

k) Rekonštrukcia mosta č. 3541-001 Ladomirová  - spracovanie PD v stupni DRS                   20 000 € 
l) Strojné investície (šmykom riadený nakladač, rýpadlo – nakladač 2 ks, príslušenstvo) 230 000 € 

 
m) Prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve SR SSC existujúcej pozemnej komunikácie I/68 v dĺžke 

1,996 km na III/068015 v pôvodnom kumulatívnom staničení km 78,357-80,353  vrátane súčastí 
pozemnej komunikácie (schválené Uzn.č.195/2015 zo dňa 16.6.2015)             1 €                            

                     
CELKOM:                                                                                                    774 847 € 

 

4. s prihliadnutím na čl. VII bod 8 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK zmenu uznesenie 
Zastupiteľstva č. 439/2012 z 21. zasadnutia konaného dňa 11.12.2012 k nájmu nehnuteľného 
majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: 

  Vypúšťa sa celý text tohto bodu a nahrádza sa textom: 

            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 § 9a), ods. 
9, písm. c) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov a v zmysle s § 8, ods. 7, písm. e) v spojení s § 16 písm. r) Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom PSK“ schválených uznesením Zastupiteľstva PSK č. 25/2010 zo 
dňa 2. 3. 2010 v znení neskorších dodatkov  
a) schvaľuje 
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trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu osobitného zreteľa v súlade s § 9a), ods. 9, 
písm. c) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 
nájom majetku v správe Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 
01 Prešov a to:  
 
a) pozemná komunikácia II/534, a to v časti: od 10,050 do 10,850 km, v celkovej dĺžke 800 m,  
b) časti pozemkov parc. č. 464/1 a 464/4 – zastavané plochy a nádvoria, zapísaných na LV č. 442 

kat. územia Starý Smokovec, odčlenených geometrickým plánom č. 78/12 vypracovaným Ing. 
Ľubomírou Ogurčákovou zo dňa 14.02.2012 a to:  
• parcela KN C 464/5 o výmere 3398 m2,  
• parcela KN C 464/9 o výmere 5078 m2,  

Celková výmera prenajímaných pozemkov predstavuje 8476 m2.  
 

Uvedené pozemky sa nachádzajú pod pozemnou komunikáciou II/534.  
 

do nájmu nájomcu – Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 08 Žilina, IČO: 
00397563 na verejnoprospešný účel - realizácia a užívanie stavby „Postrekovacie zariadenie Starý 
Smokovec“ za účelom výskumnej činnosti v rámci projektu nájomcu uchádzajúceho sa o finančnú 
podporu v rámci výzvy OPVaV-2012/2.2/08-RO s názvom: „Vybudovanie univerzitných 
vedeckých parkov a výskumných centier zverejnenej dňa 25. júna 2012“ za ročné nájomné za celý 
predmet nájmu bez platieb za energie a služby spojené s nájmom vo výške 1 €/rok, na dobu určitú 
od 1.1.2013 do 31.12.2022. 

 
5. v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) Zákona NR SR 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 v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z.z. 
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku, 
a to:  
 
a) časť pozemnej komunikácie III/3223 v obci Torysky v dĺžke 0,530 km s posunutím   uzlového 

bodu 2743A17000  na kumulatívne staničenie  km 2,422 po uzlový bod  2743A02200 
v pôvodnom staničení km 2,952 

 
z vlastníctva predávajúceho – Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 00 
Prešov, IČO: 37870475 do vlastníctva kupujúceho: Obec Torysky, Torysky č. 20, 053 71 Torysky , 
IČO: 00329703 za kúpnu cenu celkom 1,00 €  (slovom: jedno euro). 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
 
Uvedený úsek cesty III/3223  v dĺžke 0,530 km  vedie súvislo zastavaným územím obce Torysky. 
Vzhľadom na to, že cesta v tomto úseku má v zmysle cestného zákona charakter miestnej 
komunikácie, tento úsek nevyhovuje šírkovým parametrom cesty III. triedy a  po tomto úseku nie 
je vedená hromadná autobusová doprava, navrhujeme túto časť cesty III/3223 z cestnej siete 
vyradiť zo siete ciest III. triedy.      
 

6. 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, prevod nehnuteľného majetku v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísaného na LV 
č.127, k.ú. Majere, a to: 
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novovytvorené pozemky registra CKN: 
- parcelné číslo 603/27, zastavané plochy a nádvoria o výmere 208 m2, 
- parcelné číslo 603/28, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2176 m2, 

 
odčlenené geometrickým plánom č. 15/2010, vyhotovenými Ing. Ján Furcoň - geodet, SNP 412, 
061 01 Spišská Stará Ves, IČO: 34630317, úradne overeným dňa 05.05.2010 pod číslom G1 
256/2010 z pôvodnej parcely KN C 603/1 o výmere 23916 m2, 

 
            Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 2384 m2. 
 
            spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
            ťarchy: 

- Zákonné vecné bremeno v zmysle § 151 o Občianskeho zákonníka a § 10 ods.1) až 5) Zákona NR 
SR č.656/2004 Z.z.v prospech oprávneného Východoslo. distribučnú, a.s., Mlynská 31, Košice, 
IČO 36599361 ako vlastníka elektrického NN káblového vedenia. Vecné bremeno spočíva v práve 
vstupu na pozemok, parcely-C-KN-603/1 za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby a opráv 
energetických zariadení v rozsahu podľa GP.č.243/2008,-Z 1018/10-15/10  

- Zákonné vecné bremeno v zmysle § 151 o Občianskeho zákonníka a § 10 ods.1) až 5) Zákona NR 
SR č.656/2004 Z.z.v prospech oprávneného Východoslo. distribučnú, a.s., Mlynská 31, Košice, 
IČO 36599361 ako vlastníka elektrického NN káblového vedenia. Vecné bremeno spočíva v práve 
vstupu na pozemok, parcely-KN C 603/1 za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby a opráv 
energetických zariadení v rozsahu podľa GP.č.32484585- 159/2009-Z 1015/10-17/10 

 
do vlastníctva kupujúceho - Obec Majere, Majere č. 24, 061 01 Majere, IČO: 00696030 za kúpnu 
cenu 1,00 € celkom.  

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Obec Majere na novovytvorených pozemkoch KN C 603/27 a 603/28 plánuje vybudovať obslužnú 
komunikáciu pre IBV v obci Majere. Výstavbou obslužnej komunikácie, ktorá bude vedená 
súbežne s cestou II/543 sa zlepší bezpečnosť cestnej premávky a chodcov, nakoľko sa IBV napojí 
na cestu II. triedy jedným výjazdom. Obec žiada o odkúpenie pozemkov za cenu 1€ celkom ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. Pozemky boli odčlenené geometrickým plánom, ktorý 
financovala obec. Obec schválila odkúpenie pozemkov uznesením č. 3/05/16. 
 

7. 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. 2751, k.ú. Čemerné, obec 
Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou, a to: 

 
             novovytvorené pozemky registra CKN: 
             - novovzniknutý pozemok parc. C KN 1335/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 311 m2,   

odčleneného od pozemku C KN 1335, zastavané plochy a nádvoria o výmere 10550 m2,  
geometrickým plánom č. 47 517 221 – 22/2016, zo dňa 28.11.2016 vyhotoveným Milanom 
Uhorščákom, 094 21 Kladzany č. 210, IČO: 47 517 221, úradne overeným Okresným úradom 
Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, dňa 14.12.2016 pod č. G1 598/2016, 

 
- novovzniknutý pozemok parc. C KN 1880/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2058m2,   

odčleneného od pozemku C KN 1880, zastavané plochy a nádvoria o výmere 13584 m2,  
geometrickým plánom č. 47 517 221 – 22/2016, zo dňa 28.11.2016 vyhotoveným Milanom  
Uhorščákom, 094 21 Kladzany č. 210, IČO: 47 517 221, úradne overeným Okresným úradom   
Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, dňa 14.12.2016 pod č. G1 598/2016, 

             Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 2369 m2; 
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             spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
             ťarchy: bez zápisu, 

 
do vlastníctva kupujúceho - Obec Vechec, Hlavná 133/32, 094 12 Vechec, IČO: 00 33 2925 za 
kúpnu cenu 1,00-€ celkom. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Obec Vechec na novovytvorených pozemkoch KN C 1335/2 a 1880/2 v k.ú Čemerné plánuje 
vybudovať chodník z vlastných finančných zdrojov. Jedná sa o úsek pri ceste II/576 medzi mestom 
Vranov nad Topľou a obcou Vechec. Chodník bude vybudovaný za priekopou cestného telesa 
v úseku medzi mestom Vranov nad Topľou a obcou Vechec. Prevádzané pozemky budú plniť 
verejnoprospešný účel a budú slúžiť širokej verejnosti, vybudovaním chodníkov sa výrazne zvýši 
bezpečnosť chodcov. 

             Pozemky z hľadiska účelu a efektívnosti sa nevyužívajú ani v budúcnosti nebudú využívané na 
             plnenie úloh v rámci predmetu Správy a údržby ciest PSK. 
             Odkúpenie predmetných pozemkov bolo schválené Uznesením Obce Vechec č. 12/2016 zo dňa 
             14.12.2016. 

 
 
8. vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu kapitálových výdavkov PSK na ďalšiu investičnú 

prípravu projektov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu podľa prehľadu 

BV KV

Modernizácia cesty II/556 Fijaš - Lomné
Náklady na úpravu PD + bezpečnostný audit 10 000,00 10 000,00
Majetko právne vysporiadanie pozemkov 0,00 0,00
Bežné výdavky  (analýza nákladov a výnosov, EIA 
proces, GP)

20 000,00
20 000,00

Celkom za projekt 30 000,00 0,00 20 000,00 10 000,00
Odhad celkového čerpania KV 10 000,00

Modernizácia cesty II/545 Jánovce-K ľušov
Náklady na úpravu PD + bezpečnostný audit 10 000,00 10 000,00
Majetko právne vysporiadanie pozemkov 0,00 0,00
Bežné výdavky  (analýza nákladov a výnosov, EIA 
proces, GP)

20 000,00
20 000,00

Celkom za projekt 30 000,00 0,00 20 000,00 10 000,00
Odhad celkového čerpania KV 10 000,00

Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok - Kežmaro k
Náklady na úpravu PD + bezpečnostný audit 10 000,00 10 000,00
Majetko právne vysporiadanie pozemkov 0,00 0,00
Bežné výdavky  (analýza nákladov a výnosov, EIA 
proces, GP)

20 000,00
20 000,00

Celkom za projekt 30 000,00 0,00 20 000,00 10 000,00
Odhad celkového čerpania KV 10 000,00

III/3440 (III/068 002) Prešov – most cez Sek čov (ul. Solivarská)
Náklady na úpravu PD + bezpečnostný audit 22 000,00 22 000,00
Majetko právne vysporiadanie pozemkov 0,00 0,00
Bežné výdavky  (analýza nákladov a výnosov, EIA 
proces, GP)

35 000,00
35 000,00

Celkom za projekt 57 000,00 0,00 35 000,00 22 000,00
Odhad celkového čerpania KV 22 000,00

Spolu za 4 projekty KV: 52 000,00 95 000,00 52 000,00
Spolu za 4 projekty KV+BV: 147 000,00

Výdavky na investi čnú prípravu projektov
Schválený 

RN (€)                      
KV

Hodnota 
objednávky 

(€)

Charakter výdavku
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E. Žiada 
 
Správu a údržbu ciest PSK spracovať komplexný materiál o aktuálnom stave mostov a zosuvov na 
cestách II. a III. tried  Prešovského samosprávneho kraja v termíne do najbližšieho zasadnutia komisie 
dopravy.   

 
 
 
 

Prešov, 26. 01. 2017 
 
 
 
 
Za správnosť:  Ing.  Václav Mihok     Ing. Peter Sokol 
  sekretár komisie     predseda komisie 
 
 
 
Za overovateľov:  PhDr. Jozef Kičura 
       člen komisie    


