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Prešovský samosprávny kraj 
 

UZNESENIE č. 9/2015 
zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 29. 05. 2015 
 
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) „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: 37 870 475 v správe Správy a údržby 
ciest PSK zapísanom na LV č. 283, v k.ú. Bardejovská Nová Ves, obec Bardejov, okres 
Bardejov, a to: 

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

a nádvoria. 
 
      ťarchy: bez zápisu 
      spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 

    na umiestnenie inžinierskych sietí – podzemného kanalizačného potrubia pod cestnou  
    komunikáciou III/556005, spočívajúce v povinnosti: 

 
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 

 
v rozsahu:  
 

- 541 m2 na parcele KN C 265/1 stanovených geometrickým plánom číslo 38/2014 zo 
dňa 24.07.2014 vyhotovenom spoločnosťou GEOTEAM – M.Z. Löfflerova 2, 040 01 
Košice, IČO: 10 68 96 13 úradne overeným Okresným úradom Bardejov, katastrálny 
odbor dňa 09.09.2014 pod č. 435/2014  a vyčíslením záberu podľa znaleckého posudku č. 
53/2014 vyhotovenom Ing. Jaroslavom Petrekom, ul. Dargovská č. 1, 040 0 Košice, 
znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností z dňa 23.10.2014, 
 
v prospech oprávneného z vecného bremena Východoslovenská vodárenská spoločnosť 
a.s., Komenského č. 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460, za odplatu stanovenú 
znaleckým posudkom č. 53/2014 vyhotovenom Ing. Jaroslavom Petrekom, ul. Dargovská 
č. 1, 040 01 Košice, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty 
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nehnuteľností, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej 
hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, a to 605,92 € celkom. 

 
2. Predsedovi PSK v súlade § 10, ods.10 „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

PSK“ v platnom znení 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 14520, k.ú. 
Bardejov, obec Bardejov, okres Bardejov a to: 

 
- pozemku KN E 5531/2, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 12487 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 spoločnosti PRATO, s.r.o. Hurbanova 11, 085 01 Bardejov, IČO: 
43 838 014 pre stavbu „Technická vybavenosť pre zástavbu územia Pod Špitálskym - 
Bardejovské kúpele“. 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 spočíva v povinnosti budúceho povinného (PSK): 

 
a) strpieť umiestnenie podzemného potrubia splaškovej kanalizácie 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 potrubia splaškovej kanalizácie, 

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

 
3. Predsedovi PSK v súlade § 10, ods.10 „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

PSK“ v platnom znení návrh na zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku – 
povinného z vecného bremena Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, 
IČO: 37 870 475 v správe Správy a údržby ciest PSK zapísanom na LV 14520, k.ú. 
Bardejov, obec Bardejov, okres Bardejov a to: 

 
- pozemku KN E 5531/2, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 12487 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 spoločnosti PRATO, s.r.o. Hurbanova 11, 085 01 Bardejov, IČO: 
43 838 014 pre stavbu „Technická vybavenosť pre zástavbu územia Pod Špitálskym - 
Bardejovské kúpele“. 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 spočíva v povinnosti budúceho povinného (PSK): 
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a) strpieť umiestnenie STL plynového 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 STL plynového potrubia, 

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

 
 
4. Predsedovi Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 10, ods. 10) „Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť návrh na zriadenie 
vecného bremena v k.ú. Kapušany, obec Kapušany, okres Prešov, na liste vlastníctva č. 
2346 v prospech oprávneného Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., 
Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 na nehnuteľnom majetku vo 
vlastníctve povinného Prešovský samosprávny kraj a to: 

-  parcela registra KN C 1372, vo výmere 10718 m2, druh pozemku: Zastavané plochy 
   a nádvoria 
-  parcela registra KN C 1371, vo  výmere 2097 m2, druh pozemku: Zastavané plochy 
   a nádvoria  

 
za náhradu spolu 305,00€ určenú znaleckým posudkom č. 53/2015, vypracovaným Ing. 
František Hežel, Herľany č. 53, 044 45 Košice – okolie, znalec v odbore stavebníctvo. 
Záber vecného bremena je na parcele KN C 1372 diel „1“ o výmere 35m2 a na parcele 
KN C 1371 diel „2“ o výmere 67m2, spolu 102m2 a je stanovený geometrickým plánom č. 
167/2014, vypracovaným GEOPROFIL s.r.o. Amurská č.9 Košice, IČO 36 586 609, 
úradne overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor pod číslom: G1-
1893/2014, dňa 30.12.2014  
 
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného (PSK): 

 
a) trpieť uloženie podzemnej kábelovej elektrickej NN prípojky v rozsahu podľa 

geometrického plánu č. 167/2014 vypracovaným GEOPROFIL s.r.o. Amurská č.9 
Košice, IČO 36 586 609, úradne overený Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor 
pod číslom: G1-1893/2014, dňa 30.12.2014 
   

b) trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na pozemky dotknuté vecným 
bremenom pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách podzemnej kábelovej elektrickej 
NN prípojky 

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

práv vyplývajúcich z vecného bremena. 
 
 

C) Odporúča 
 

 
Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť: 

 
1. zoznam investičných akcií na modernizácie ciest – eliminácia bezpečnostných rizík vo 

finančnej čiastke 5 715 tis. €,  z prostriedkov 2. tranže úveru z Európskej investičnej 
banky pre rok 2016, podľa jednotlivých úsekov ciest v okresoch  na území Prešovského 
samosprávneho kraja. 
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2. v rámci kapitálových výdavkov finančné krytie: 

 
- bod č. 1 Nákup drobnej techniky pre prevádzkovú činnosť SÚC PSK – položky 

inv. akcií a) až c) v predpokladanej hodnote celkom 70 000,- € 
 

- bod č. 2) Opatrenia na zvýšenie efektívnosti a účinnosti vykurovania 
prevádzkových priestorov SÚC PSK – položky inv. akcií a) až e) v predpokladanej 
hodnote celkom 175 800,- € 

 
- bod č. 3) Rekonštrukcia havarijného stavu priepustu na ceste č. III/067016 v obci 

Kravany – v predpokladanej hodnote celkom 80 000,- € 
 

- bod č. 4) Strojné investície – sypač pre stredisko Tatranská Štrba – 
v predpokladanej hodnote celkom 235 000,- € 

 
3. prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, v správe 

Správy a údržby ciest PSK, zapísaného na LV 243, k.ú. Vlková, obec Vlková, okres 
Kežmarok, a to: 

 
- novovzniknutá parcela KN C 460/2 o výmere 170 m2, druh pozemku: zastavané 

plochy, 
- novovzniknutá parcela KN C 460/3 o výmere 218 m2, druh pozemku: zastavané 
     plochy, 
- novovzniknutá parcela KN C 460/4 o výmere 193 m2, druh pozemku: zastavané 
     plochy, 
 
spolu: 581 m2, 
 
odčlenené od pôvodnej parcely KN C 460 o celkovej výmere 8 229 m2, druh pozemku – 
zastavaná plocha, vedené na LV 243, geometrickým plánom č. 65/2014, spracovaným: 
Ing. Ján Maniak-GEODET, Medňanského 50, Sp. Belá - Strážky, prevádzka Baštová 6, 
Kežmarok, IČO: 46 227 717, úradne overeným Okresným úradom Kežmarok, katastrálny 
odbor pod číslom G1-234/15, dňa 05.05.2015. 
 
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 Vlková, Vlková 
107, 059 72 Vlková, zastúpenej starostom obce PhDr. Mgr. Petrom Bendíkom,  IČO: 
00 326 704 za kúpnu cenu 1,00 €. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Predmetom prevodu je pozemok pod plánovanou 
výstavbou chodníka pri ceste II/536. Prevádzaný pozemok bude naďalej plniť 
verejnoprospešný účel a bude slúžiť širokej verejnosti, obyvateľom a návštevníkom obce. 
Obec Vlková bude chodník postavený na prevádzanom pozemku 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). 

 
4. v súlade s § 6 ods. 3 a § 16 písm. e) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ 

v platnom znení, schváliť nadobudnutie nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK 
odplatným prevodom a jeho ďalšie zverenie do správy Správy a údržby ciest PSK. 
Pozemok je zapísaný na LV č. 857, v k.ú. Dlhé Klčovo, obec Dlhé Klčovo, okres Vranov 
nad Topľou, a to:  
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- parcela registra KN C 18/1 o výmere 12066 m2, druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria, ťarchy: bez zápisu 
 

z vlastníctva obce Dlhé Klčovo, Dlhá 173/84, 094 13 Sačurov, IČO: 00 332 356 do 
vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 
37 870 475 za kúpnu cenu celkom 1,00 € (slovom: jedno euro). 

 
Zdôvodnenie: 
Pozemok sa nachádza pod cestou III triedy č. 018237 a je vo vlastníctve obce Dlhé 
Klčovo. Zámer prevodu parcely registra KN C 18/1 vo výmere 12066 m2 bol schválený 
zastupiteľstvom obce Dlhé Klčovo uznesenie č. 43/2015. Správa a údržba ciest PSK ako 
správca ciest II. a III. triedy žiadala o odkúpenie pozemku pod cestou za cenu celkom 
1,00€ z dôvodu, že časť cesty III/018237 prechádzajúca cez obec bude rekonštruovaná 
v rámci akcie Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy PSK. 

 
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, ide o 
prevod nasledovného nehnuteľného majetku:  
 
a) časť pozemnej komunikácie III/545023 v k. ú. Bardejov v dĺžke 0,656 km medzi 
     uzlovými bodmi 2742A23000 – 2742A03000 v pôvodnom staničení km 1,353 – km  
     2,009  
b) prevod vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii je podmienený súhlasným 
    Rozhodnutím o usporiadaní cestnej siete Ministerstvom dopravy, výstavby 
    a regionálneho rozvoja SR 
 
z vlastníctva predávajúceho – Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 
01 Prešov, IČO: 37870475 
do vlastníctva kupujúceho: Mesto Bardejov, Radničné námestie , č. 16, 085 01 Bardejov, 
IČO: 00 321 842 za kúpnu cenu celkom 1,00 €  (slovom: jedno euro). 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Časť pozemnej komunikácie III/545023 v dĺžke 0,656 km sa nachádza v zastavanom 
území mesta Bardejov, časť Bardejovské Kúpele. Pozemná komunikácia v tomto úseku 
má v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov charakter miestnej komunikácie,  pozemok pod cestou – parcela KN 
E č. 5531/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 804 m2, je vo vlastníctve Mesta 
Bardejov a po tomto úseku cesty nepremáva hromadná autobusová doprava, preto ho 
navrhujeme vyradiť zo siete ciest III. triedy. 

 
6. prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, 

v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísané na LV č. 88 v k.ú. Zbudské Dlhé, obec 
Zbudské Dlhé, okres Vranov nad Topľou, a to: 
- novovytvorená parcela registra KN C 248/4 o výmere 60 m2, druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria, ťarchy: bez zápisu 
- novovytvorená parcela registra KN C 248/5 o výmere 666 m2, druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria, ťarchy: bez zápisu 
- novovytvorená parcela registra KN C 248/6 o výmere 1655 m2, druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria, ťarchy: bez zápisu 
- novovytvorená parcela registra KN C 248/9 o výmere 56 m2, druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria, ťarchy: bez zápisu 
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- novovytvorená parcela registra KN C 248/10 o výmere 568 m2, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, ťarchy: bez zápisu 
 

     spolu 3005 m2 
 

odčlenené geometrickými plánmi č. 04/2015 a č. 05/2015 vyhotovenými Bc. Igor 
Miškuf – IMGEOS Budovateľská 3600/44, 080 01 Prešov, IČO: 36 902 161, úradne 
overenými dňa 02.03.2015 pod číslami G1-44/15 a G1-45/15 z pôvodnej parcely KN 
C 248/1 o výmere 15396 m2 

 
- 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 Zbudské Dlhé, 
Zbudské Dlhé č. 90, 067 12 Koškovce, IČO: 00 323 845 za kúpnu cenu 1,00 €. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Na novovytvorených pozemkoch KN C 248/4, 248/5, 248/9 a 248/10, ktoré má obec 
záujem odkúpiť od Prešovského samosprávneho kraja sa nachádza vybudovaný chodník, 
ktorého výstavbou sa zlepšil vzhľad obce, zlepšila sa letná a zimná údržba a výrazne sa 
zlepšila bezpečnosť chodcov nakoľko chodník vedie popri ceste II/559 a chodci tak 
nemusia chodiť po krajnici tejto frekventovanej ceste. Na novovytvorenom pozemku KN 
C 248/6, ktorý sa nachádza pri ceste II/559 obec plánuje vybudovať chodník na mieste 
existujúcej cestnej priekopy a odvodnenie cesty bude riešené cez obrubníkové vpuste do 
novovybudovanej dažďovej kanalizácie.  
 

7. Riešiť havarijnú situáciu na mostnom objekte – 542-005 na ceste II/542 za obcou 
Slovenská Ves s možnosťou čerpania finančných prostriedkov z rezervného fondu.  

 
 

D) Berie na vedomie 
 

 
1. Vyhodnotenie zimnej údržby ciest na cestách Prešovského samosprávneho kraja v sezóne 

2014/2015. 
 

2. Žiadosť obce Miroľa k nespokojnosti so stavom cesty  III/556032 medzi obcami Krajná 
Poľana – Staškovce. 

 
 
Vranov nad Topľou, 29. 05. 2015 
 
 
 
Za správnosť:  Ing.  Václav Mihok     Ing. Peter Sokol 
  sekretár komisie     predseda komisie 
 
 
 
 
Za overovateľov: PhDr. Jozef Kičura 
      člen komisie   
 

  


