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Prešovský samosprávny kraj 
 

UZNESENIE č. 2/2014 
zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 01. 04. 2014 
 
Komisia dopravy Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja: 
 
 

A. Schvaľuje  
 
1. Overovateľa zápisnice a uznesenia PhDr. Jozefa Kičuru. 

 
 

B. Odporúča 
 
1. Predsedovi PSK v súlade § 10, ods.9 „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ 

v platnom znení, schváliť návrh na zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku 
vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja zapísaného na 1302, k.ú. Spišský 
Štvrtok, obec Spišský Štvrtok, okres Levoča ako: 
- parcela KN C 580/1, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 9792 m2, 

 
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 Spišský Štvrtok, Tatranská 4, 053 01 Spišský Štvrtok, 
zastúpenej Ing. Jánom Grešom, starostom obce, IČO: 00329631 pre ukončenú stavbu „ 
Odvodnenie dažďových vôd z ul. Záhradná, SO 01 Kanalizácia“. 

 
Vecné bremeno spočíva v povinnosti budúceho povinného (PSK): 

 
a) trpieť umiestnenie kanalizačného potrubia vrátane ochranného pásma v rozsahu 

podľa geometrického plánu č.1/2014, spracovaného Ing. Pavlom Kostelníkom, J. 
Wolkera 2036/15, 052 01 Spišská Nová Ves,  IČO 341686187, úradne overeného 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom pod  číslom 3/14 , dňa 17.01.2014. 

 
b) trpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, 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 
kanalizačného potrubia. 

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

bremena podľa zmluvy o zriadení vecného bremena. 
 

 
Vecné bremeno sa zriaďuje za celkovú hodnotu  1,00 €. 
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C. Odporúča 
 

Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť: 
 
 

1. návrh kapitálových výdavkov pre SÚC PSK na r. 2014 – II. etapa, vo väzbe na záverečný 
účet PSK za rok 2013 

 
Správa a údržba ciest PSK na základe rámcového zhodnotenia a súčasného stavu 
predkladá zoznam investičných akcií kapitálových výdavkov na r. 2014 – II. etapa. 
 

P.č. Nové investi čné akcie
Rozpočtový 
náklad  (€)

1. Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III.triedy PSK - II.etapa 1 664 000

2. Rekonštrukcia skládky posypového materiálu - oblasť Prešov - dofinancovanie 130 000

3. Softvérové a hardvérové dovybavenie na identifikáciu a správu cestného majetku 50 000

4. Projektová dokumentácia - most 556005 - 028 Bardejov 13 000

5 Projektová dokumentácia - most 556011 - 001 Komárov 16 000

6 Projektová dokumentácia - zosuv III/068002 Kokošovce 13 000

7 Projektová dokumentácia - most 541008 - 002 Podolínec 15 000

8 Projektová dokumentácia - zosuv III/543011 Litmanová 10 000

9 Projektová dokumentácia - zosuv III/557003 Malá Domaša - Detrík 10 000

10 Projektová dokumentácia - zosuv III/557003 Detrík - Vavrinec 13 000

11 MPV - zámena pozemkov, inžinierska činnosť (znalecký posudok, GP, správny poplatok) - cesta III/558001 a III/018236 Vranov 3 000

12 MPV - zámena pozemkov, inžinierska činnosť (znalecký posudok, GP, správny poplatok) - most III-018147-001 Štrba 1 000

13 MPV - zámena pozemkov, inžinierska činnosť (znalecký posudok, GP, správny poplatok) - cesta III/068003 Ruská Nová Ves 2 000
14 MPV - zámena pozemkov, inžinierska činnosť (znalecký posudok, GP, správny poplatok) - cesta III/018216 a III/018217 Vyšný Žipov 1 500

NOVÉ INVESTIČNÉ AKCIE SPOLU 1 941 500

      
Zásobník má nadväznosť na priority organizácie z hľadiska nevyhnutného riešenia 
stavebných investičných akcií a akcií súvisiacich s činnosťou SÚC PSK. 
 
Investičná akcia č.1  
V rámci akcie pod poradovým číslom 1. sa jedná o návrh rekonštrukcie nasledovných 
havarijných úsekov ciest II. a III. triedy: 

 

Číslo cesty Miestopis Dĺžka úseku (km)
Predpokladaný 

náklad (€)
III/557028 Šarišské Čierne - Kurimka 0,696 91 000 €

III/556014 Andrejová - Šarišské Čierne 1,200 130 000 €

II/542 Spišská Belá, prieťah 0,400 51 000 €

III/067019 Poprad - Poprad Stráže 0,938 150 000 €

III/018152 Poprad - Spišská Teplica 0,154 37 000 €

III/068003 Ruská Nová Ves 0,970 115 000 €

III/018190 Široké - Hrabkov 1,110 110 000 €

III/545006 Abrahamovce-Raslavice 1,400 170 000 €

III/544003 Snakov-Maľcov 1,125 110 000 €

III/576001 Čeľovce 1,450 130 000 €

II/538 Tatranská Štrba-Štrbské Pleso 1,100 140 000 €

III/068002 Červenica-Zlatá Baňa 1,300 130 000 €

III/533004 Bajerovce 1,400 150 000 €

III/073001 Hrabovčík-Svidník 1,200 150 000 €

SPOLU: 1 664 000 €

Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. tried PSK - II. etapa 

 
 

Investičná akcia č.2  
Stavba Rekonštrukcia skládky posypového materiálu - oblasť Prešov bola zaradená 

medzi investičné akcie SÚC PSK ešte v roku 2012 a jej realizácia bola podmienená 
zabezpečením majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov na stredisku údržby ciest 
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Záborske. S ohľadom na omeškanie s vysporiadním pozemkov pod stavbou bola 
v priebehu rokov 2012 a 2013 vykonaná viacnásobné zníženie pôvodného rozpočtu 
a vykrytie iných investičných cestných akcií. V druhom polroku 2013 SÚC PSK 
vykonalo verejné obstarávanie stavby, ktoré skončilo jej zrušením z dôvodu, že nebola 
predložená ani jedna ponuka. V súčasnosti prebieha nový postup verejného obstarávania. 
Predpokladaná čiastka k cenovým reláciám v roku 2014, ako sme Úrad PSK informovali 
ešte v minulom roku, činí cca. do 200 tis. €. Prevod finančnej čiastky z roku 2013 do 
rozpočtu SÚC PSK v roku 2014 predstavuje výšku 61 741,- €. Uvedená stavba 
skladovacej haly na posypový materiál s kapacitou 1000 ton je strategickou z hľadiska 
zabezpečenia zásobovania celej oblasti Prešov pre účely krajského mesta. V súčasnosti je 
na uvedenom stredisku možnosť uskladniť cca. 200 ton, ktoré v kalamitných situáciách 
postačuje na plné výkony cca.4 dní.   
 
Investičná akcia č.3 

Dňa 29.10.2013 Národná rada Slovenskej republiky prijala  zákon č. 368/2013, 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý 
nadobudol účinnosť 1. decembra 2013. Účelom návrhu zákona je zefektívniť a 
zjednodušiť proces majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod pozemnými 
komunikáciami, ktorý je vzhľadom na rozdrobenosť pozemkov na Slovensku veľmi 
zdĺhavý. Návrh zákona vychádza z identifikácie konkrétnych problémov vlastníkov a 
správcov pozemných komunikácií pri príprave nových líniových stavieb a tiež stavieb už 
daných do užívania. 
 

Do cestného zákona bol doplnený § 17 Výkup nehnuteľností, ktorým zákonodarca 
upravil  postup pri majetkovoprávnom usporiadaní a zároveň § 24e, ktorý upravuje 
možnosť vo verejnom záujme vyvlastniť pozemky, ktoré sa nachádzajú pod 
diaľnicami, cestami alebo miestnymi komunikáciami a sú už dané do užívania. 
Navrhovanou úpravou sa dosiahne majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod 
pozemnými komunikáciami, kde nie je možné s vlastníkom pozemku dosiahnuť uzavretie 
dohody. Vlastník diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie môže podať návrh na 
vyvlastnenie najneskôr do 31. decembra 2020. 
 

Z dôvodu potreby presnej identifikácie a správy nehnuteľného majetku v rámci 
Prešovského samosprávneho kraja SÚC PSK navrhuje zakúpenie softvéru – 2 licencíí, 
ktorý  umožňuje plný online prístup k údajom z katastra nehnuteľnosti, čím zvyšuje 
efektivitu práce, vyhľadávanie v katastrálnej mape sa výrazne urýchľuje oproti 
internetovému kataster portálu, je možné ihneď vyhľadať čísla C-čkových aj E-čkových 
parciel, listy vlastníctva, vyhľadávanie v popisných informáciách ako sú ťarchy, spôsob 
nadobudnutia a aj vyhľadávanie parcelných čísel podľa vlastníka. Takéto softvérové 
dovybavenie umožní pracovanie s grafickými časťami, ktorými sú cestná sieť, elektrické 
vedenia, plynové vedenia a pod. Softvérové dovybavenie bude slúžiť na vyhľadávanie 
pozemkov pod cestnou sieťou, vyselektovanie z katastrálnej mapy parciel, ktoré sa 
nachádzajú pod cestou a aj vedľa cesty.  Z dôvodu zabezpečenia prevádzky takéto 
softvérového dovybavenia je nevyhnutné zakúpenia – nevyhnutného hardvéru – servera 
a jeho príslušenstva (pevné disky, záložný zdroj, operačný systém a pod.). 
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Investičná akcia č.4-10 
Jedná sa o bodové závady na úsekoch cestnej siete PSK, ktoré je potrebné v roku 2014 

riešiť minimálne na úrovni spracovania projektových dokumentácií sanácií zosuvov 
a rekonštrukcií mostov.  
 
Investičná akcia č.11-14 

Na základe žiadostí vlastníkov pozemkov pod cestami II. a III. tried, kde je možnosť 
vzájomnej zámeny pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve PSK pod objektami, stavbami 
žiadateľov sa jedná o vyčlenenie finančných prostriedkov na zabezpečenie nevyhnutných 
podkladov pre ďalšie nakladanie s majetkom, t.j. spracovanie znaleckých posudkov, 
geometrických plánov, úhradu správnych poplatkov. Požadované čiastky sú orientačné 
a závisia od konkrétnych okolností počas zabezpečovania podkladov pre zámeny 
pozemkov. Náklady na jednotlivé úkony sa rádovo pohybujú v stovkách €. 
V predchádzajúcich rokoch tieto náklady boli operatívne hradené z jednej položky pod 

názvom Majetkovoprávne vysporiadanie, inžinierska činnosť, projektová dokumentácia.  
 

2. v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona NR SR č. 446/2001 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, a to: 
 
a) Pozemky nachádzajúce sa v k.ú. Nová Polianka, obec Nová Polianka, okres Svidník, 

zapísané na LV č. 50 a to: 
- pozemok registra KN C 19/2 o výmere 780 m2, druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria 
- pozemok registra KN C 19/4 o výmere 226 m2, druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria 
- pozemok registra KN C 144/1 o výmere 1456 m2, druh pozemku: zastavané 

plochy a nádvoria 
- pozemok registra KN C 144/2 o výmere 439 m2, druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria 
 

    spolu 2 901 m2, ťarchy: bez zápisu 
z vlastníctva predávajúceho – Prešovský samosprávny kraj , Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37870475 
 
do vlastníctva kupujúceho: obec Nová Polianka, Nová Polianka 23, 089 01 Svidník, IČO: 
00330850, za kúpnu cenu celkom 1,00 € (slovom jedno euro). 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
 
Pozemky, ktoré žiada obec od PSK sa nachádzajú v plánovanej časti „ Obratisko v obci 
Nová Polianka“ na ktorú je spracovaná projektová dokumentácia a podaná žiadosť na 
vydanie stavebného povolenia. Touto stavbou obec zabezpečí vyriešenie problematiky 
otáčania autobusov a ostatných nákladných vozidiel prichádzajúcich do obce, zároveň 
rieši skvalitnenie a bezpečnosť dopravy a samotnú bezpečnosť obyvateľov obce.  
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D. Berie na vedomie 

 
 
1. Informatívnu správu o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod pozemnými 

komunikáciami II. a III. triedy v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

 
2. Doplňujúcu informáciu k Správe o vyúčtovaní  príspevku za služby  vo verejnom záujme 

v prímestskej autobusovej doprave za rok 2013 
 
3. Aktuálny stav a ďalšie vyzie k Integrovanému  dopravnému systému v Prešovskom 

samosprávnom kraji.  
 
4. Podnet starostov obcí Hornej Torysy k zastaveniu devastácie cestnej siete na cestách III. 

triedy v regióne Hornej Torysy, ktoré sú  poškodzované bezohľadnou prepravou 
dopravcami. 

 
5. Požiadavku starostu Obce Raslavice o opravu cesty 4. III/545009 v smere Raslavice – 

Osikov. 
 
6. Žiadosť Obce Drienica o preradenie miestnej komunikácie do cestnej siete III. triedy 

Prešovského samosprávneho kraja. 
 

 
 
        

Stará Ľubovňa, 01. 04. 2014 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Václav Mihok               Ing. Peter Sokol               

sekretár komisie                                          predseda komisie dopravy 
 
 
 
 
Za overovateľov:   PhDr. Jozef Kičura 

      člen komisie   


