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Prešovský samosprávny kraj 
 

UZNESENIE č. 4/2014 
zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 05. 08. 2014 
 
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. 9) „Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť návrh na zriadenie 
vecného bremena na nehnuteľnom majetku – povinného z vecného bremena Prešovský 
samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475 v správe Správy a údržby 
ciest PSK zapísanom na LV č. 1179, v k.ú. Ruská Nová Ves, a to: 

 
pozemku: registra KN E 2186/2 o výmere 4503 m2 druh pozemku ostatné plochy 
ťarchy: bez zápisu 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 
na umiestnenie inžinierskych sietí – podzemného vodovodného potrubia pod cestnou 
komunikáciou III/068003, spočívajúce v povinnosti: 

 
a) trpieť umiestnenie vodovodného potrubia na slúžiacom pozemku  
b) trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiaci pozemok, prechod 

a prejazd oprávneného cez slúžiaci pozemok pri umiestnení, prevádzke, údržbe, 
opravách a rekonštrukcii vodovodného potrubia,  

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

 
v rozsahu 112 m2 stanovenom Geometrickým plánom číslo 111/2013 zo dňa 23.09.2013 
vyhotovenom Jánom Namešpetrom Geometran, 082 14 Pušovce 44, úradne overeným 
Správou katastra Prešov dňa 09.10.2013 pod č. G1-1439/2013 
 
v prospech oprávneného z vecného bremena Východoslovenská vodárenská spoločnosť 
a.s., Komenského č. 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460, za odplatu stanovenú sumou 
185,92 € 
 
Za podmienky: Oprávnený sa zaväzuje, že v prípade realizácie stavebných prác 
súvisiacich s pozemnou komunikáciou, pri ktorých bude nevyhnutné realizovať 
prekládku vodovodného potrubia, bude tieto náklady znášať na vlastnú ťarchu. 
 
 

2. Predsedovi Prešovského samosprávneho kraja Predsedovi Prešovského samosprávneho 
kraja v súlade s § 10, ods. 9) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ 
v platnom znení schváliť návrh na zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku – 
povinného z vecného bremena Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, 
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IČO: 37870475 v správe Správy a údržby ciest PSK zapísanom na LV č. 4111, v 
Lackovce, okres Humenné, a to: 

 
pozemku: registra KN C 1555 o výmere 3 874 m2 druh pozemku zastavané plochy 
ťarchy:  
Por.č.1 
Pod Z-223/10 zriaďuje sa zák.vecné bremeno v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka a 
§10 ods.1) a 5) Zákona NR SR č.656/04 Z.z. v znení novely č.293/09 Z.z. v prospech 
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,04291 Košice, IČO:36599361 
spočívajúce v práve vstupu na pozemky parc. č. KN-C 1555 za účelom umiestnenia 
prevádzky, údržby a opráv energetických zariadení v rozsahu GP č.119-2/09 a GP č.119-
3/09 zo dňa 08.02.2010 
Por.č.1 
Pod V- 430/2011 zriaďuje sa vecné bremeno spočívajúce v práve oprávneného z vecného 
bremena uložiť inžinierske siete (vodovodné potrubie) cez pozemok parcely registra C 
KN 1555- zastavané plochy a nádvoria o výmere 3874 m2 v rozsahu vyznačenom 
v geometrickom pláne č. 32389833-115/2010 zo dňa 04.09.2010, č. G1- 284/2010 do KN 
v prospech: Slavomír Andrejco rod. Andrejco, dátum narodenia 16.04.1976, Třebíčska 
1844/25, Humenné zo dňa 16.03.2011 - 61/11 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 

 
na umiestnenie inžinierskych sietí – podzemného vodovodného potrubia pod cestnou 
komunikáciou III/559001, spočívajúce v povinnosti: 
 

a) trpieť umiestnenie vodovodného potrubia na slúžiacom pozemku  
b) trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiaci pozemok, prechod 

a prejazd oprávneného cez slúžiaci pozemok pri umiestnení, prevádzke, údržbe, 
opravách a rekonštrukcii vodovodného potrubia,  

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

 
v rozsahu 32 m2 stanovených geometrickým plánom číslo 34810668-97/2013 zo dňa 
14.01.2014 vyhotovenom spoločnosťou GEODET – Ing. Ján Rusínko, Ševčenková 38, 
Humenné, IČO: 34810668, úradne overeným Okresným úradom Humenné, katastrálny odbor 
dňa 04.02.2014 pod č. G1-26/14 a vyčíslením záberu podľa znaleckého posudku č. 116/2014 
zo dňa 05.07.2014, vyhotovenom Ing. Miroslavom Dutkom, 072 15, Budkovce 156, v zmysle 
vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 o stanovení všeobecnej hodnoty v znení 
neskorších predpisov, čo predstavuje celkom 40,00 € (slovom:  štyridsať eur). 

 
v prospech oprávneného z vecného bremena Jozefa Harvana, Jasenovská 50, 066 01 
Humenné. 

 
 

C. Odporúča 
 

Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť: 
 
 
1. 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 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:  
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Pozemky nachádzajúce v k.ú. Domaňovce, obec Domaňovce, okres Levoča, zapísané na 
LV č. 1019 a to: 
- pozemok registra KN C 603/2 o výmere 468 m2, druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria 
- pozemok registra KN C 703 o výmere 115 m2, druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria 
 
spolu 583 m2, ťarchy: bez zápisu 
 

z vlastníctva predávajúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37870475 
 
do vlastníctva kupujúceho: Obec Domaňovce, Domaňovce 92, 053 02, IČO: 00329037 za 
kúpnu cenu celkom 1,00 € (slovom: jedno euro). 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Prevádzané pozemky sa nachádzajú v intraviláne obce pri cestnej komunikácii 
III/018172. Obec Domaňovce plánuje na predmetných pozemkoch vybudovať chýbajúci 
chodník pre peších obyvateľov štyroch rodinných domov. V súčasnej dobe obyvatelia 
týchto rodinných domov z dôvodu chýbajúceho chodníka sú nútený využívať cestu ako 
chodník, čím je vo veľkej miere ohrozená ich bezpečnosť, zdravie a bezpečnosť cestnej 
premávky. Prevádzané pozemky budú plniť verejnoprospešný účel a budú slúžiť 
obyvateľom obce. Obec Domaňovce bude chodník postavený na prevádzaných 
pozemkoch spravovať a vykonávať jeho údržbu v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 
1 písm. d) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon). 
 
 

2. prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, v správe 
Správy a údržby ciest PSK, zapísaného na LV 350, k.ú. Šindliar, obec Šindliar, okres 
Prešov, a to: 

 
časti parcely KN C 2040/3, ostatné plochy z celkovej výmery 10905 m2, ktorý sa 
nachádza pod jestvujúcim chodníkom pri ceste III/018188.  
Obec požiadala o odkúpenie pozemku pod chodníkom pri ceste III/018188 o výmere 882 
m2 z parcely KN C 2040/3 za 1,00 €. Súčasne obec zabezpečuje geometrický plán do 
termínu 10.08.2014 

 
Ťarchy: bez zápisu  
 
- 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 do vlastníctva kupujúceho, Obce Šindliar, 
Šindliar 144, 082 36 Lipovce, IČO: 00327824 
 

- za kúpnu cenu 1,00 €. 
 

Zdôvodnenie: 
 

Predmetom prevodu je pozemok pod existujúcim chodníkom pri cestnej komunikácii 
III/018188, na ktorého rekonštrukciu čerpá obec prostriedky z európskych fondov. 
Prevádzaný pozemok bude plniť verejnoprospešný účel a bude slúžiť širokej 
verejnosti, obyvateľom a návštevníkom obce. Obec Šindliar, v zmysle § 3 ods. 2 
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov a § 7 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa 
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vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), chodník na prevádzanej 
časti pozemku spravuje a vykonáva ich údržbu. 
 
 

3. odpredaj majetku - stavebné objekty SO 600 – kábelová NN prípojka a SO 601 – 
osvetlenie chodníka  a prevod práv a povinností za kúpnu cenu 1,- €  
 
- 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 a znení neskorších predpisov, ktorým je skutočnosť, že súčasťou stavby 
„Rekonštrukcia mosta č. 544001-003 Orlov – povodňová škoda“, boli ako vyvolaná 
investícia zrealizované objekty SO 600 – kábelová NN prípojka a SO 601 – osvetlenie 
chodníka. V zmysle §8 ods.2 a ods. 6  Vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon 
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), súčasťou ciest sú mosty, 
ale nie verejné osvetlenia, energetické, telekomunikačné, tepelné a iné vedenia. 
 
Na základe príkazu riaditeľa SÚC PSK č. 2/2011 a v zmysle Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja bude predložený na ÚPSK na 
organizačný odbor návrh na odpredaj majetku dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
Kábelová NN prípojka je zriadená na pozemkoch vo vlastníctve obce Orlov p. č. KN C 
771/2, KN E 217 a KN E 220 v k. ú. Orlov.  

          
Návrh je spracovaný v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK 
schválené zastupiteľstvom uznesením č. 25/2010 dňa 2. marca 2010 a uznesením  
č.153/2011 zo dňa 22.2.2011.  

 
•••• stavebný objekt SO  600 - kábelová NN prípojka – rozpočtový náklad 2 208,05 € 
•••• stavebný objekt SO  601 – osvetlenie chodníka – rozpočtový náklad  14 110,35 € 

 
Návrh správcu majetku SÚC PSK 
 
SÚC PSK  vzhľadom na skutočnosť, že predmetom prevodu sú stavebné objekty SO  600 
- kábelová NN prípojka a SO 601 – osvetlenie chodníka ako vyvolaná investícia, 
navrhuje schváliť prevod majetku a práv a povinností za 1 € obci Orlov, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa. K zrealizovaniu odpredaja majetku za 1,- € je potrebná 
trojpätinová väčšina všetkých poslancov PSK v súlade so Zásadami hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK schválené zastupiteľstvom uznesením č. 25/2010 dňa 
2.marca 2010 a uznesením  č.153/2011 zo dňa 22.2.2011. 

  
 

4. alternatívne  zabezpečenie finančných prostriedkov  pre SÚC PSK na rok 2014  aj formou 
úveru PSK v súvislosti s vykrytím nevyhnutných nákladov na odstránenie poškodených 
úsekov ciest a mostov po povodniach v mesiaci máj – júl 2014, na nerealizovaných 
akciách z povodní  v roku 2010 a riešenie ostatných havarijných stavov ciest, mostov 
a zosuvov  
 

5. predloženie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014 v zmysle zákona 
č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov / pre  administratívnu budovu SÚC PSK – oblasť Vranov 
nad Topľou – energetická účinnosť stavby/ 

 
• zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadostí o poskytnutie podpory formou 

dotácie 
• financovanie projektu vo výške 5% z celkových výdavkov na projekt t.j. vo výške 

7 959,77 € 
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D. Berie na vedomie 
 

1. Prehľad pohľadávok po lehote splatnosti k 30.06.2014 a  porovnanie stavu  pohľadávok 
k 30.06.2013 - 30.06.2014 za Správu a údržbu ciest Prešovského samosprávneho kraja 
 

 
2. Informatívnu správu o povodniach v mesiaci máj - júl 2014 na cestách vo vlastníctve 

Prešovského samosprávneho kraja. 
 

 

        
Stakčín, 05. 08. 2014 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Václav Mihok               Ing. Peter Sokol          
                       sekretár komisie                                               predseda komisie  
 
 
 
 
Za overovateľov:   PhDr. Jozef Kičura 

        člen komisie   


