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Prešovský samosprávny kraj 
 

UZNESENIE č. 14/2015 
zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. 10. 2015 
 
Komisia dopravy Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja: 
 
 

A. Schvaľuje  
 

1. Overovateľa zápisnice a uznesenia PhDr. Jozefa Kičuru. 
 

 
B. Ruší 

 
1. Uznesenie č. 4/2014 zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského 

samosprávneho kraja zo dňa 05.08.2014 bod C.5. 
 

 
C. Odporúča 

 
1. Predsedovi PSK v súlade § 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: 37870475 v správe Správy a údržby ciest PSK zapísanom na LV 964, k.ú. Myslina, 
obec Myslina, okres Humenné, a to: 

 
- pozemku KN C 701, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 27591 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 obce Myslina, 066 01 Myslina, IČO: 00323268 pre stavby 
„Myslina -  SO 03 Rozšírenie obecnej kanalizácie“,  „Myslina -  SO 04 Rozšírenie 
obecného vodovodu“. 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 vodovodného a 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 vodovodného a kanalizačného potrubia, 

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

 
2. Predsedovi PSK v súlade § 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, 
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IČO: 37870475 v správe Správy a údržby ciest PSK zapísanom na LV 6727, k.ú. Levoča, 
obec Levoča, okres Levoča, a to: 
- pozemku KN C 7138/1, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 40724 m2, 
- pozemku KN C 2281/1, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 7302 m2, 

 
              ťarchy:  

Na KN 2281/1 : Vecné bremeno spočívajúce v práve vlast.strpieť a právo spoloč.Slovak 
Telecom a.s. ako oprávneného z vec.bremena zriaďovať a prevádzkovať verej.siete a stavať 
ich vedenia na dotknutú nehnuteľnosť -Z 610/06-943/06 , 466/07 
Na KN 2281/1,7138/1: Vecné bremeno v zmysle § 151o Občianskeho zákonníka v prospech 
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361, 
spočívajúce v práve vstupu na pozemky za účelom umiestnenia, prevádzky, údržby a opráv 
energetických zariadení v rozsahu podľa GP č.125/2008 - Z 182/10 - 449/10. 
Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť umiestnenie 
splaškovej kanalizácie a jej príslušenstva podľa GP č.: 027/2013, strpieť vstup a vjazd, 
prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena pri umiestnení, prevádzke, údržbe a 
opravách splaškovej kanalizácie, zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z 
vecného bremena vo výkone jeho práv z tohto vecného bremena, cez parcelu KN 7138/1 v 
prospech Mesta Levoča, podľa V 550/13 - 908/13. 
Na KN C 2281/1: Vecné bremeno a to trasy NN elektrickej prípojky pre telekomunikačné 
zariadenie operátora v rozsahu vyznačenom v GP č.:31691501-44/2014, v zmysle Zákona 
610/2003 Z.z. v prospech Slovak Telekom a.s. Bratislava - Z 552/14 - 668/14. 

 
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 Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, IČO: 357 852 17 
pre stavby „Optické pripojenie Energotel - Levoča“. 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 optického kábla 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 optického kábla, 

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

3. 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: 37870475 v správe Správy a údržby 
ciest PSK, a to pozemky: 

 
- registra KN - C parc.č. 9708/8 o výmere 165 m2, druh pozemku: zastavané plochy, 
zapísané na LV č. 15561, v k.ú. Prešov, obec Prešov, okres Prešov,  
- registra KN - C parc.č. 5086/3 o výmere 831 m2, druh pozemku: zastavané plochy a 
nádvoria, zapísané na LV č. 15561, v k.ú. Prešov, obec Prešov, okres Prešov,  
- registra KN - C parc.č. 5080/4 o výmere 258 m2, druh pozemku: zastavané plochy a 
nádvoria, zapísané na LV č. 14446, v k.ú. Prešov, obec Prešov, okres Prešov,  
- registra KN - C parc.č. 9707/3 o výmere 453 m2, druh pozemku: zastavané plochy a 
nádvoria, zapísané na LV č. 15561, v k.ú. Prešov, obec Prešov, okres Prešov,  
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- registra KN - C parc.č. 5074/2 o výmere 363 m2, druh pozemku: zastavané plochy a 
nádvoria, zapísané na LV č. 14446, v k.ú. Prešov, obec Prešov, okres Prešov,  
- registra KN - C parc.č. 5074/4 o výmere 83 m2, druh pozemku: zastavané plochy a 
nádvoria, zapísané na LV č. 14446, v k.ú. Prešov, obec Prešov, okres Prešov,  
- registra KN - C parc.č. 5080/3 o výmere 231 m2, druh pozemku: zastavané plochy a 
nádvoria, zapísané na LV č. 14446, v k.ú. Prešov, obec Prešov, okres Prešov,  
- registra KN - E parc.č. 3309/208 o výmere 133 m2, druh pozemku: záhrady, zapísané na 
LV č. 15561, v k.ú. Prešov, obec Prešov, okres Prešov,  
- registra KN - E parc.č. 3536/1 o výmere 55 m2, druh pozemku: ostatné plochy, zapísané 
na LV č. 15561, vedenom pre Prešovský samosprávny kraj,  katastrálne územie Prešov  
- registra KN - E parc.č. 3536/2 o výmere 308 m2, druh pozemku: ostatné plochy, zapísané 
na LV č. 15561, v k.ú. Prešov, obec Prešov, okres Prešov,  

 
ťarchy: bez zápisu 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 
na umiestnenie inžinierskych sietí – podzemného plynového potrubia pre stavbu „III/06815 
Prešov, ul. Kuzmányho – prestavba“, spočívajúce v povinnosti: 

 
- strpieť existenciu inžinierskych sietí – plynárenských zariadení oprávneného z vecného 

bremena, ich ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie 
týchto zariadení, a to v rozsahu vymedzenom  geometrickým plánom  číslo 122/2015 na 
vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 
4.6.2015, vyhotoveného firmou GEODETICCA, Floriánska 19, KOŠICE, IČO 
36 572 161, úradne overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor dňa 
30.07.2015 pod č. G1-1049/2015, 

 
- strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za 

účelom údržby a opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa v 
nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť . 

 
Vecné bremeno sa zriadi bezodplatne za nútené obmedzenie  
 
v prospech oprávneného z vecného bremena SPP – distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 
825 11 Bratislava, IČO: 35910739. 

 
4. 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, ktorý je zastavaný stavbou „III/06815 Prešov, ul. Kuzmányho – prestavba“ 

 
na umiestnenie inžinierskych sietí: 
 
- Cestná svetelná signalizácia 
- Úprava vodovodu 
- Preložka NN vedenia 
- Preložka VN vedenia 
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia 
- Napájacie káble DPMP 
- Trolejové vedenie 
- Telefónne vedenie 

- Kábel MO 
- Preložka STL plynovodu 

 
 



4 
 

       v povinnosti: 
 

a) strpieť umiestnenie inžinierských sietí vrátane ich ochranného pásma, ich 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 inžinierských sietí, 

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

 
v rozsahu určenom plochou v m2 v zmysle spracovaných geometrických plánov,  
 
v prospech oprávnených z vecného bremena, a to príslušných  vlastníkov inžinierskych 
sietí, ktorým sa inžinierske siete odovzdávajú. 
Vecné bremeno sa zriadi bezodplatne za jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie 
užívania nehnuteľnosti. 
 

 
 

D. Odporúča 
 

Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť: 
 
 

1. Operačný plán zimnej služby na území Prešovského samosprávneho kraja pre obdobie 
2015/2016. 

 
 

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 
zámena nehnuteľného majetku 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 a pánom Miroslavom Balčákom v pomere výmer 1:1 bez 
finančného dorovnania  nasledovne: 

  
a) Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 

odovzdáva  a  
Miroslav Balčák, Lipová č.1, 080 01 Prešov, nadobúda nehnuteľný majetok: 
 
Novovzniknutý pozemok registra C KN č. 465/14 o celkovej výmere 73 m2, druh 
pozemku – zastavané plochy, vedený na LV 442, k.ú. Starý Smokovec, 
 odčlenený ako 
- diel č.3 o výmere 3 m2 od pozemku KN C 465/14 o celkovej výmere 24 m2,  

  druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,  
- diel č.4 o výmere 5 m2 od pozemku KN C 465/13 o celkovej výmere 191 m2,  

 druh  pozemku – zastavané plochy a nádvoria,  
- diel č.5 o výmere 65 m2 od pozemku KN C 465/12 o celkovej výmere 475 m2,  

  druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,  
 

geometrickým plánom č. 30263247-024/2015, spracovaným Ing. Petrom Grígerom, 
Vagonárska 2383/43, 058 01 Poprad, IČO: 30263247, úradne overeným Okresným 
úradom Poprad, katastrálny odbor pod číslom G1-735/15, dňa 4.10.2015. 
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                  ťarchy:  bez zápisu 
 

                  Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 73 m2. 
 

b) Miroslav Balčák, Lipová č.1, 080 01 Prešov odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj, 
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 nadobúda nehnuteľný majetok: 

 
                   Novovzniknutý pozemok registra C KN č. 70/4 o celkovej výmere 73 m2, druh pozemku  
                   trvalé trávnaté porasty, vedený na LV 553, k.ú. Starý Smokovec,  

 odčlenený ako 
- diel č.1 o výmere 73 m2 od pozemku KN C 70/1 o celkovej výmere 872 m2,  

  druh pozemku – trvalé trávnaté porasty,  
 
geometrickým plánom č. 30263247-024/2015, spracovaným Ing. Peter Gríger, 
Vagonárska 2383/43, 058 01 Poprad, IČO: 30263247, úradne overeným Okresným 
úradom Poprad, katastrálny odbor pod číslom G1-735/15, dňa 4.10.2015. 

 
             ťarchy:  bez zápisu 
 

Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 73 m2. 
  

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Na pozemku, ktoré odovzdá pán Miroslav Balčák do vlastníctva Prešovskému 
samosprávnemu kraju  sa nachádza odvodňovací rigol cestnej komunikácie III/3081 
(III/534004). Odvodňovací rigol na pozemku pána Balčáka bol upravovaný v roku 2009 
v súvislosti s realizáciou stavby „Kruhová križovatka III/5343 a III/5344 Dolný 
Smokovec“. 
Pozemok, ktorý Prešovský samosprávny kraj odovzdá do vlastníctva pána Miroslava 
Balčáka sa nachádza za vonkajšou hranou cestného rigolu a oplotením pozemku vo 
vlastníctve pána Balčáka. Zámenou pozemkov dôjde k zosúladeniu skutkového stavu 
užívania pozemkov. Výmera zamieňaných pozemkov sa realizuje v pomere 1:1, realizuje 
sa bez finančného dorovnania.  
Zámenou pozemku, ktorý sa nachádza pod cestnou komunikáciou nadobudne Prešovský 
samosprávny kraj vlastníctvo k nevysporiadaným nehnuteľnostiam, ktoré sú trvalo 
zastavané stavbou. Cestná komunikácia slúži širokej verejnosti, plní verejnoprospešný účel 
širokej motoristickej verejnosti.  
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku nie je stanovená znaleckým posudkom, keďže 
zámena pozemkov sa realizuje v pomere 1:1 bez finančného dorovnania rozdielu výmery 
pozemkov. 
 

3. v súlade s § 6 ods. 3 a § 16 písm. e) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ 
v platnom znení, nadobudnutie nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK odplatným 
prevodom a jeho ďalšie zverenie do správy Správy a údržby ciest PSK a to:  

 
    pozemky nachádzajúce sa v k.ú. Holčíkovce, obec Holčíkovce, okres Vranov nad 
   Topľou, zapísané na LV č. 2: 

- novovytvorená parcela registra C KN 321/40 o výmere 1973m2, druh pozemku: ostatná 
plocha 

- novovytvorená parcela registra C KN 321/41 o výmere 47m2, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria 

spolu 2020m2, ťarchy: bez zápisu 
 

odčlenená geometrickým plánom č. 46526668-215/2015 vyhotoveným GEODETUM s.r.o., 
Námestie slobody 6, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 46526668, úradne overeným dňa 
23.09.2015 pod číslom G1-464/15 z pôvodnej parcely E KN 272/22 výmere 109528m2 
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z vlastníctva obce Holčíkovce, Holčíkovce č. 40, 094 05 Holčíkovce, IČO: 00 332 429 do 
vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 
37 870 475  za kúpnu cenu 1,00 € celkom. 

 
Zdôvodnenie: 

Pozemky KN C 321/40, 321/41 sa nachádzajú pod vysunutým pracoviskom zimnej 
údržby Vranov nad Topľou - Holčíkovce, ktorý má PSK vo vlastníctve a SÚC PSK vo 
svojej správe a využíva ho v súvislosti s údržbou ciest ako skládku posypového 
materiálu. SÚC PSK požiadala obec Holčíkovce o odpredanie pozemku pod areálom za 
cenu 1,00€ celkom, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Prevod pozemkov na PSK bol 
schválený zastupiteľstvom obce Holčíkovce, uznesením č. 8/2015 zo dňa 09.10.2015. 

 
4. v súlade s § 8 ods. 2 písm. a) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ 

v platnom znení, návrh na prevod nehnuteľného majetku v správe Správy a údržby ciest 
PSK, pozemku zapísaného na LV č. 1855, nachádzajúceho sa v k.ú. Spišská Sobota, mesto 
Poprad, okres Poprad, a to: 

 
- parcela registra C KN 1586 o výmere 2822 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a 

nádvoria 
 
ťarchy: bez zápisu 
stavby nezapísané na liste vlastníctva: Garáže, sklady nový dvor 

 
spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého 
návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude komisiou 
vyhodnotený ako najvhodnejší. 

 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku bola stanovená znaleckým posudkom č. 2/2015 
zo dňa 03.10.2015, vyhotoveným znalcom Ing. Viera Spišáková, Široká 1848/53, 058 01 
Poprad , v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
majetku, predstavuje 94500,- € celkom. 

 
Za podmienky, že pred vyhlásením obchodnej verejnej súťaže zabezpečí správca majetku 
zapísanie stavby na list vlastníctva. 

 
Zdôvodnenie 

Správca majetku prehlasuje prebytočnosť uvedeného majetku na ktorom sa nachádzajú 
Garáže, sklady nový dvor, a ktorý je v súčasnosti nevyužívaný a z hľadiska účelu 
a efektívnosti ani v budúcnosti nebude využívaný na plnenie úloh v rámci predmetu 
činnosti SÚC PSK a centrálnou vyraďovacou komisiou po posúdení podnetu na vyradenie 
nehnuteľnosti a vo väzbe na súčasný charakter nehnuteľnosti navrhuje v súlade so 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK previesť (odpredať) predmetný 
majetok obchodnou verejnou súťažou.  

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

v platnom znení, nadobudnutie nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK odplatným 
prevodom a jeho ďalšie zverenie do správy Správy a údržby ciest PSK a to:  

 
pozemky nachádzajúce sa v k.ú. Bardejov, obec Bardejov, okres Bardejov, zapísané na LV 
č. 6279: 
- parcela registra C KN 4257/1 o výmere 7979m2, druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria 
- parcela registra C KN 4258/1 o výmere 3505m2, druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria 
- parcela registra C KN 4258/2 o výmere 4317m2, druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria 
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spolu 15 801m2, ťarchy: bez zápisu 
 

 
z vlastníctva mesta Bardejov, Radničné námestie 12, 085 01 Bardejov, IČO: 00 321 842 do 
vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 
37 870 475  za kúpnu cenu 1,00 € celkom. 
 
 
Zdôvodnenie: 
Cieľom tohto prevodu je majetkoprávne vysporiadanie majetku pod cestou III. triedy. 
Pozemky KN C 4257/1, 4258/1 a 4258/2 sa nachádzajú pod cestou III/3533 (III/556005) 
a sú vo vlastníctve mesta Bardejov. SÚC PSK žiadala mesto o vysporiadanie majetkových 
pomerov pozemkov pod cestami, ktoré má vo svojej správe a na ktorých vykonáva údržbu. 
Správa a údržba ciest PSK ako správca ciest II. a III. triedy žiadala o odkúpenie pozemku 
pod cestou za cenu 1,00€ celkom ako prípad hodný osobitného zreteľa. Prevod pozemkov 
na PSK bol schválený Zastupiteľstvom mesta Bardejov, uznesením zo dňa 24.9.2015 
č.63/2015. 

 
6. v súlade s § 8 ods. 2 písm. . c) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ 

v platnom znení, návrh na prevod nehnuteľného majetku v správe Správy a údržby ciest 
PSK, pozemku zapísaného na LV č. 35, nachádzajúceho sa v k.ú. Červenica pri Sabinove, 
obec Červenica pri Sabinove, okres Sabinov, a to: 

 
- novovytvorená parcela registra C KN 76/5 o výmere 431m2, druh pozemku: Zastavané 

plochy a nádvoria 
 

odčlenená geometrickým plánom č. 62/2014 vyhotoveným RKMZ, s.r.o., Vansovej 1, 080 
01 Prešov, IČO: 46235558, úradne overeným dňa 07.07.2015 pod číslom G1-329/2015 
z pôvodnej parcely C KN 76/2 o výmere 1660m2, ťarchy: bez zápisu 

 
priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku 
stanovenej znaleckým posudkom do vlastníctva kupujúceho Jozefa Ižarika, Červenica pri 
Sabinove 238 

 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku bude stanovená znaleckým posudkom v zmysle 
vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. 

 
Zdôvodnenie 

Správa s údržba ciest PSK eviduje žiadosť od Jozefa Ižarika, Červenica pri Sabinove 238 
na odkúpenie uvedenej nehnuteľností, ktorá susedí s jeho majetkom a využil by ju na 
rozšírenie svojho pozemku. Žiadaný pozemok sa nachádza medzi cestou III/3185 
(III/543019), miestnym potokom a pozemkom. Na pozemku sa nachádza plot vybudovaný 
žiadateľom. Pozemok je v súčasnosti nevyužívaný a z hľadiska účelu a efektívnosti ani 
v budúcnosti nebude využívaný na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti a SÚC PSK 
navrhuje v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK previesť 
(odpredať) predmetný majetok priamym odpredajom žiadateľovi. 
 
 

7. žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie v zmysle zákona č.587/2004 Z.z. 
o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov – s 5%-ným spolufinancovaním projektu. 

 
Jedná sa o aktualizáciu žiadosti z 07/2015, ktorá v I. kole z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov úspešná nebola. Na základe vyhlásenia novej výzvy bola spracovaná 
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aktualizácia žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie a predložená na 
environmentálny fond.  
 
 
Žiadosť predkladá: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 
Názov projektu: Administratívna budova SÚC PSK – oblasť Vranov nad Topľou-
energetická účinnosť stavby 
Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane 
zatepľovania 
Činnosť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane 
zatepľovania 
Výška žiadanej podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu: 168 349,00 € 
Celková hodnota projektu: 177 210,10 € 
Výška spolufinancovania: 8 861,10 € 
Časový harmonogram: máj – október 2016 
 
 Jedná sa o zateplenie administratívnej budovy a výmenu okien na oblasti Vranov nad 
Topľou za účelom zvýšenia energetickej účinnosti verejných budov. 
 
Uvedená administratívna budova sa nachádza na parcele č.901/2, KÚ Čemerné LV 2751. 
Bola uvedená do prevádzky v roku 1986 v nadobúdacej hodnote 383 881,14 €. Zostatková 
hodnota tejto budovy k dátumu podania žiadosti je 166 215,16  €. Po schválení žiadosti 
o dotáciu vo výške 168 349,00 € čiastka spolufinancovania predstavuje hodnotu 8 861,10 
€, ktorú Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja požaduje schváliť. 
Prevedením tejto akcie dôjde k energetickej úspore a to pri jednotkovej cene energie 
0,0448 €/kWh vo výške 5 250,74 € ročne. 

     
Návrh správcu majetku SÚC PSK 
SÚC PSK  po posúdení predmetnej žiadosti vo väzbe na súčasný stav a charakter 
nehnuteľnosti  navrhuje jej schválenie.  

 
 

E. Berie na vedomie 
 

 
1. Informatívnu správu o príprave Regionálnej integrovanej územnej stratégie v rámci 

Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020. 
 

2. Informáciu ohľadom udelenia dopravnej licencie na vykonávanie mestskej autobusovej 
dopravy, ktorú vydala obec Vyšná Šebastová. 

 
 
 
Giraltovce, 13. 10. 2015 
 
 
 
Za správnosť:  Ing.  Václav Mihok     Ing. Peter Sokol 
  sekretár komisie     predseda komisie 
 
 
 
 
Za overovateľov: PhDr. Jozef Kičura 
      člen komisie    


