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Prešovský samosprávny kraj 
 

UZNESENIE č. 26/2017 
zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 02. 08. 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 budúceho 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, zapísanom na LV 647, v k.ú. Továrne, a to: 

 
     pozemku registra C KN 
 

-  parcelné číslo 439/1, ostatná plocha o výmere 21407 m2, 
 

 spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
 
    ťarchy: - bez zápisu 
 

   na umiestnenie VN vedenia z dôvodu realizácie stavby „Továrne – Zriadenie trafostanice pri škole,   
úprava NN vedenia“, spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena: 

  
a) strpieť umiestnenie VN vedenia vrátane jeho ochranného pásma, jeho užívanie a prevádzkovanie 

na predmetnej nehnuteľnosti v prospech budúceho oprávneného; 
b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (pešo, vozidlami, mechanizmami) budúceho oprávneného a ním 

poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetnú nehnuteľnosť v súvislosti 
s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely 
opráv, údržby, kontroly VN vedenia, 

c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremena podľa 
zmluvy o zriadení vecného bremena. 
 

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a.s., 
Mlynská 31, 042 91 Košice, za jednorazovú odplatu, ktorá bude stanovená znaleckým posudkom 
a bude ju hradiť oprávnený z vecného bremena. Rozsah vecného bremena bude určený 
geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení stavby.  

 
 

C. Konštatuje 
  

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



 
 

2 
 

D. Odporúča 
 

 
Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť: 

 
1. v súlade s § 16 písm. e) a § 6 ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského 

samosprávneho kraja návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku z výlučného 
vlastníctva predávajúceho - Ján Guman, nar. 04.09.1941, Nižná Olšava 7, 090 32 Miňovce, to: 

 
pozemok nachádzajúci sa v k.ú. Nižná Olšava, obec Nižná Olšava, okres Stropkov, zapísaný na LV 
č. 6: 

- parcela registra C KN 29 o výmere 237 m2, druh pozemku: záhrady 
spoluvlastnícky podiel: 1/1,  

      ťarchy: bez zápisu 
      za kúpnu cenu 2,00 €/m2, čo  predstavuje 474,- € celkom, 

do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080  01 
Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy Správy a údržby ciest Prešovského 
samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859. 
 
 

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, zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským samosprávnym krajom, Námestie 
mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 a Obcou Ľubovec, Ľubovec č. 103, 082 42 Bzenov, IČO: 
00327395, bez finančného vyrovnania všeobecnej hodnoty rozdielu výmery pozemkov nasledovne: 

 
a) Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Obec Ľubovec nadobúda nehnuteľný majetok 

zapísaný na LV č.602 v k.ú. Ľubovec, a to: 
 

- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 270/5 o výmere 2356m2, druh pozemku - 
zastavaná plocha a nádvoria, 

 
odčlenené od pozemku registra E KN, parcely čísla 520 o výmere 16032m2, druh pozemku – 
ostatná plocha, geometrickým plánom č. 49/2016, vyhotoveným SABOL Stanislav - GEOMAP, 
Osloboditeľov 36, 082 04 Drienov, IČO: 14 316 463, úradne overeným Okresným úradom Prešov, 
katastrálny odbor pod číslom G1-2206/2016, dňa 23.12.2016 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu 
 

b) Obec Ľubovec odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda a zveruje do správy Správy 
a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov nehnuteľný majetok zapísaný na LV 439 v k.ú. 
Ruské Pekľany, a to: 

- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 157/5 o výmere 1036m2, druh pozemku – 
zastavaná plocha a nádvoria, 

- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 157/6 o výmere 422m2, druh pozemku – 
zastavaná plocha a nádvoria, 

- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 157/7 o výmere 2000m2, druh pozemku – 
zastavaná plocha a nádvoria, 

- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 158/3 o výmere 811m2, druh pozemku – 
zastavaná plocha a nádvoria, 

- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 158/4 o výmere 9m2, druh pozemku – 
zastavaná plocha a nádvoria, 
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odčlenené od pozemkov registra E KN, parcely čísla 489 o výmere 18473m2, druh pozemku – 
ostatná plocha a parcely čísla 492 o výmere 1920m2, druh pozemku – ostatná plocha geometrickým 
plánom č. 9/2016, vyhotoveným GEOPROJEKT Prešov s.r.o., Konštantínova 6, 080 01 Prešov, 
IČO: 36 465 372, úradne overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor pod číslom G1-
388/2016, dňa 18.03.2016 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu  
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 4278 m2. 
 

   Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Predmetom zámeny je pozemok vo vlastníctve obce Ľubovec, ktorý sa nachádza pod cestou III. 
triedy a ktorý sa zamení za pozemky vo vlastníctve PSK, nachádzajúce sa mimo cestné teleso 
cesty III. triedy. Obec plánuje na týchto pozemkoch výstavbu chodníka pozdĺž cesty III. triedy, 
výstavba chodníka má verejný charakter a zabezpečí ochranu a zvýšenú bezpečnosť obyvateľov 
obce. PSK zámenou získa pozemok pod cestou III. triedy, ktorú má vo vlastníctve. Na pozemky 
neboli spracované znalecké posudky na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľného majetku a 
zámena je realizovaná bez ďalšieho finančného dorovnania rozdielu výmery pozemkov. 
  
Po zrealizovaní zámeny: 
Prešovský samosprávny kraj nadobúda a zveruje do správy Správy a údržby ciest PSK pozemok 
pod cestou III/3460, ktorý bude majetkovoprávne vysporiadaný a bude slúžiť širokej verejnosti. 
 
Obec Ľubovec nadobúda pozemky na ktorých plánuje vybudovanie chodníkov, ktoré budú 
majetkovoprávne vysporiadané a budú slúžiť širokej verejnosti. 
 

3. pridelenie finančných prostriedkov z kapitálových výdavkov SÚC PSK na rekonštrukciu 
havarijného úseku cesty č. III/3508,  SÚC PSK oblasť Bardejov triedy  vo výške 25 000,- €: 

 
Rekonštrukcia havarijného úseku cesty č. III/3508 Dubie – obec   25 000,- € 
 
 

E. Berie na vedomie 
                                                                                                                                                                                                 

1. Informáciu o menovaní do funkcie riaditeľa Správy a údržby ciest Prešovského Správy a údržby ciest 
Prešovského samosprávneho kraja Ing. Petra Kočiška s účinnosťou od 01.09.2017. 

2. Informáciu o upozornení Okresného úradu Prešov (Odbor starostlivosti o životné prostredie) poškodenej 
stavbe oporného múru v k.ú. Sulín – cesta III. triedy Malý Lipník, Sulín. 

3. Informáciu o žiadosti Obce Oľšavka zo dňa 21.7.2017 kde z dôvodu následkov silného dažďa je potrebné 
vykonať opravné práce, vyčistenie krajníc a nevyhnutné výspravky súvisiacej cesty, ktoré zabezpečí SÚC 
PSK. 

4. Informáciu o priebehu procesov verejného obstarávania a realizácie schválených investičných akcií pre SÚC 
PSK. 

                                                                                                                    
 

Prešov, 02. 08. 2017 
 
 
 
Za správnosť:  Ing.  Václav Mihok                    Ing. Peter Sokol 
  sekretár komisie     predseda komisie 
 
 
 
Za overovateľov:  PhDr. Jozef Kičura 
       člen komisie    


