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N Á V R H 
 

n a    u z n e s e n i e 
 

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. s c h v a ľ u j e   
 

 
prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho – Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, 
IČO: 00 327 646, a to: 

 
a) pozemky v k.ú. Prešov, vedené na LV 6492, a to: 

 
a.1) 

- pozemok KN E 2320, zastavaná plocha o výmere 179 m2, 
 
a.2) 

- pozemok KN C 14835/159, ostatná plocha o výmere 167 m2, 
- pozemok KN C 14835/69, orná pôda o výmere 17 m2, 
- pozemok KN C 14835/70, orná pôda o výmere 59 m2, 
- pozemok KN C 14835/66, orná pôda o výmere 1230 m2, 
- novovzniknutý pozemok KN C 14835/230, orná pôda o výmere 13 m2, 
- novovzniknutý pozemok KN C 14835/236, ostatná plocha o výmere 1649 m2, 

odčlenené geometrickým plánom č. 7/2018, vyhotoveným geodetom Jurajom Maňkom,  080 01  Prešov, 
IČO 43 883 311, úradne overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor,  dňa 20.06.2019 pod 
číslom G1-501/2019,  
 

 
b) pozemky v k.ú. Solivar:  

 
vedené na LV 2065, a to: 

- novovzniknutý pozemok KN C 3295/1, zastavaná plocha o výmere 4944 m2, 
- novovzniknutý pozemok KN C 612/90, orná pôda o výmere 9 m2, 
- novovzniknutý pozemok KN C 3296/2, zastavaná plocha o výmere 20359 m2, 
- novovzniknutý pozemok KN C 2861/110, zastavaná plocha o výmere 2696 m2, 

 
 vedený na LV 2156, a to: 
- novovzniknutý pozemok KN C 3197/14, zastavaná plocha o výmere 15 m2, 

 
odčlenené geometrickým plánom č. 43883311 – 5/18, vyhotoveným geodetom Jurajom Maňkom, 080 
01 Prešov, IČO 43 883 311, úradne overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor,  dňa 
21.06.2019 pod číslom G1-802/2019.  
 

 
Ťarchy:  
ťarchy na LV 6492, k.ú Prešov 
 
Z 2177/2015- zriadenie vecného bremena podľa ustanovenia § 66 zák.č.351/2011 Z.z. o elektronických 

komunikáciách v povinnosti vlastníka pozemkov strpieť právo CondorNet, s.r.o., Kováčska 1, 
Prešov /36444413/ ako oprávneného z vecného bremena a jeho právnych nástupcov zriaďovať 



a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na par. KNE č. 2320 a par. KNC. 14835/142, 
14835/187, 14835/157, 14835/158, 14835/148, 14835/140, 14835/66 vstupovať na nich v 
súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení, vykonávať nevyhnutné 
úpravy pôdy a jej porastu ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia v rozsahu podľa G.P.č. 
400160.0047/2014 (G1-1285/2014). 

 
ťarchy na LV 2065, k.ú Solivar 
 
V-8824/2016-Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti povinného -strpieť uloženie kanalizačného 

potrubia a vodovodného potrubia a ich príslušenstva na zaťažených pozemkoch v rozsahu 
vyznačenom geometrickým plánom č. overenia G1- 1677/2016, -strpieť vstup a vjazd 
oprávneného z vecného bremena na zaťažené pozemky, prechod a prejazd oprávneného z 
vecného bremena cez zaťažené pozemky pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách 
kanalizačného potrubia a vodovodného potrubia a ich príslušenstva, -zdržať sa konania, ktoré 
by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv z vecného bremena na 
pozemky registra C KN parcela č. 482, 648/2, 930/37, 930/48, 937/1, 1095, 1099, 1100, 1307/2, 
3179, 3181/3, 3194/2, 3196/1, 3198/1, 3199/3, 3199/4, 3199/5, 3296/1, 3296/2, 3296/3, 3296/7, 
3296/8, 3296/9 v prospech: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36570460, 
Komenského 50, 042 48 Košice, vklad povolený dňa 26.10.2017 - pvz. 995/2017 

 
V 6371/2017 - Vecné bremeno v rozsahu zakreslenom na GP č. 43/2016 úr. overeného pod č. G1-

574/2016 a na GP č. 72/2016 úr. overenom pod č. G1-951/2016 - spočívajúce v povinnosti 
povinného Mesto Prešov strpieť uloženie pripojovacieho plynovodu a jeho príslušenstva : a) 
strpieť na zaťaženej nenuteľnosti parc. C KN 256/1, 3296/1, umiestnenie, uloženie a 
prevádzkovanie inžinerskych sietí, b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup a prechod peši, vjazd, 
prejazd, výjazd vodidlami, mechanizmammi oprávného z vecného bremena na zaťaženú 
nehnuteľnosť, v súvislosti s projektovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, resp. inými 
stavebnými úpravami, terénnymi úpravami, prevádzkovaním stavby alebo na účely opráv, 
údržby, kontroly stavby, - v povinnosti povinného Mesta Prešov strpieť uloženie elektriny a jej 
príslušenstva: a) strpieť, na zaťaženej nehnuteľnosti parc. C KN 3247/1, 3247/3, 3245, 
umiestnenie, uloženie a prevádzkovanie inžinierskych sietí, b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup 
a prechod peši, vjazd, prejazd, výjazd vozidlami , mechanizmanmi oprávneného z vecného 
bremena : SR - Slovenské technické múzeum, na zaťaženú nehnuteľnosť, v súvislosti s 
projektovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, resp. inými stavebnými úpravami, terénnymi 
úpravami, prevádzkovaním stavby alebo na účel opráv, údržby, kontroly stavby , - strpieť 
uloženie telefónnej prípojky a jej príslušenstva na pozemok parc. C KN 256/1: a) strpieť na 
zaťaženej nehnuteľnosti umiestnenie, uloženie, užívanie a prevádzkovanie inžinierskych sietí, b) 
strpieť v nevyhnutnej miere vstup a prechod peši, vjazd, prejazd, výjazd vodidlami , 
mechanizmami oprávneného z vecného bremena na zaťaženú nehnuteľnosť v súvislosti s 
projektovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, resp. inými stavebnými úpravami, terénnymi 
úpravami, prevádzkovaním stavby alebo na účely opráv, údžby, kontroly stavby v prospech 
vlastníka pozemkov ( IN REM) parc. C KN 256/5, 1993/1, vklad povolený 16.4.2018 číslo zmeny 
416/18 

 
  Povinnosť vlastníka nehn. parc.č. 3192/1, 3196/1, 3179, 3194/2, 937/1 strpieť a právo 

spoločnosti Slovak Telecom,a.s., ako oprávneného z vecného bremena zriaďovať a 
prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na dotknutých nehn., vstupovať v súvislosti so 
zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na nehnuteľnostiach a vykonávať 
nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstráňovať a okliesňovať stromy a iné porasty 
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník 
alebo užívateľ pozemku podľa zák. 610/2003 Z.z. parc. 69 o elektronických komunikáciach 
podľa Z 4803/2005-PVZ 593/2006 

 
  Vecné bremeno spočívajúceho v práve uloženia podzemného elektrického NN vedenia a jeho 

príslušenstva na slúžiacich pozemkoch C KN parcelné číslo 815/1, zastavané plochy a nádvoria 



o výmere 16777 m2 a C KN parcelné číslo 3198/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 149 
m2, vstupu a vjazdu na slúžiace pozemky pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách 
podzemného elektrického vedenia NN vedenia a jeho príslušenstva v rozsahu zakreslenom v 
geometrickom pláne číslo 32/2011 vyhotovenom Progres CAD Engineering s.r.o. Prešov dňa 
11.11.2011 a úradne overenom Správou katastra Prešov dňa 28.11.2011 pod číslom G1 - 
1624/2011 podľa V 5185/2012 v prospech Východoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36599361, 
Mlynská 31, 040 01 Košice-PVZ 886/2012 

 
ťarchy na 2156, k.ú. Solivar 
 
V-8824/2016-Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti povinného -strpieť uloženie kanalizačného 

potrubia a vodovodného potrubia a ich príslušenstva na zaťažených pozemkoch v rozsahu 
vyznačenom geometrickým plánom č. overenia G1- 1677/2016, -strpieť vstup a vjazd 
oprávneného z vecného bremena na zaťažené pozemky, prechod a prejazd oprávneného z 
vecného bremena cez zaťažené pozemky pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách 
kanalizačného potrubia a vodovodného potrubia a ich príslušenstva, -zdržať sa konania, ktoré 
by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv z vecného bremena na 
pozemky registra C KN parcela č. 1096, 1098, 1101/1, 1102, 1281, 1282, 1283/1, 1283/2, 1284, 
1285/1, 1286/4, 1287/2, 1288/2, 1289/1, 1290/1, 1291/1, 1292/1, 1293/1, 1294/1, 1295/1, 
1296/1, 1297/1, 1298/1, 1299/1, 1300/2, 1301/2, 1302/2, 1304/2, 1305/2, 1306/2, 1308/2, 
1309/2, 1310/1, 1311/1, 1327/1, 1328, 1329, 1330, 1358/1, 1358/2, 1359, 1360, 1364/211, 
2337/1, 2337/2, 2339 v prospech: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 
36570460, Komenského 50, 042 48 Košice, vklad povolený dňa 26.10.2017 - pvz. 995/2017 

 
 

do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 
IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest Prešovského 
samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 12,00 €. 
( 12 pozemkov pri cene 1,00 € za pozemok ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 pozemkov v k.ú. 

Prešov a v k.ú. Solivar z vlastníctva predávajúceho – Mesto Prešov 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. 
 
O navrhovanej kúpe nehnuteľností rozhodne zastupiteľstvo vyššieho územného celku 

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B.   Prevod nehnuteľného majetku – pozemkov v k.ú. Prešov a Solivar z vlastníctva 
predávajúceho – Mesto Prešov do vlastníctva kupujúceho -  Prešovský samosprávny kraj. 

 
Prešovský samosprávny kraj (PSK) je investorom stavby stavbu „III/3440 (III/068 002) 

Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská) ďalej len („stavba“), stavebníkom Správa a údržba 
ciest PSK. Na stavbu bolo Mestom Prešov ako príslušným stavebným úradom vydané 
Rozhodnutie o umiestnení stavby č. SÚ/10366/2017- Mk zo dňa 16.01.2018, právoplatnosť 
nadobudlo dňa 23.02.2018. 

PSK spoločne s Mestom Prešov majú záujem o majetkovoprávne vysporiadanie 
pozemkov pre plánovanú „stavbu“. Sledovaním tohto cieľa bola dňa 27.08.2018 medzi PSK, SÚC 
PSK a  Mestom Prešov uzavretá „Dohoda o spoločnom postupe“ („Dohoda“), ktorá určuje 
základné princípy spoločného postupu investičnej prípravy pre zabezpečenie majetkovoprávneho 
vysporiadania „stavby“.  

V zmysle „Dohody“ sa Mesto Prešov zaviazalo previesť všetky pozemky dotknuté 
stavbou, ktoré sú v čase „Dohody“ vo vlastníctve Mesta Prešov do vlastníctva investora stavby, 
PSK. Záber pozemkov bol určený na podklade Dokumentácie pre stavebné povolenie a stanovený 
spracovanými geometrickými plánmi. Prevod pozemkov je odplatný za cenu stanovenú dohodou 
vo výške  1,00-€ za pozemok. 

Návrh na prevod pozemkov predloží aj mesto Prešov do Mestského zastupiteľstva mesta 
Prešov. 

 
  Prevod pozemkov z vlastníctva Mesta Prešov do vlastníctva Prešovského 
samosprávneho kraja bude schválený Zastupiteľstvom mesta Prešov. 

 
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. 13/2019 zo dňa 05. 08. 2019 

odporučila Zastupiteľstvu PSK prevod predmetného majetku schváliť.  
  
   Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve PSK Uznesením č. 15/2019 zo dňa 07.08. 

2019 odporučila Zastupiteľstvu PSK prevod predmetného majetku schváliť. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

B.   Prevod nehnuteľného majetku – pozemkov v k.ú. Prešov a Solivar z vlastníctva 
predávajúceho – Mesto Prešov do vlastníctva kupujúceho -  Prešovský samosprávny kraj. 

 
1. Fotodokumentácia (viď. prezentácia – Microsoft PowerPoint) 

 

 


