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Prešovský samosprávny kraj 
 

UZNESENIE č. 15/2015 
zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 24. 11. 2015 
 
Komisia dopravy Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja: 
 
 
A. Schvaľuje  

 
1. Overovateľa zápisnice a uznesenia Maroša Kočíša. 

 
2. Zmenu časti textu v Uznesení  č. 11/2015 zo zasadnutia Komisie dopravy pri  
        Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 4.8.2015 a to: 
  

Bod C, odstavec 3  
 
Vypúšťa sa text:  „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 nahrádza sa textom:  „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.  
 
prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho – Obec Drienica, Drienica 168, 
083 01 Sabinov, IČO: 00326968 a to:“ 
 
ďalej text pokračuje v pôvodnom znení.  

 
 
 
B. Odporúča 
 

Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť: 
 
 

1. v súvislosti s programom SK08 Cezhraničná spolupráca 2009-2014:  
 

a) spolufinancovanie vo výške 15% z celkových oprávnených výdavkov v rámci schváleného 
projektu „Monitoring klimatických podmienok a zjazdnosti komunikácii v slovensko-
ukrajinskom pohraničí“ v rámci programu „SK08 Cezhraničná spolupráca“ financovaného 
z Nórskeho finančného mechanizmu, vrátane spolufinancovania za ukrajinského partnera. 
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Žiadateľ Názov projektu 
Rozpočet 
projektu 

(z toho BV/KV) 

Spolu 
financovanie 

(15%) 

Stručný popis aktivít/ cieľ 
projektu 

Správa a údržba 
ciest PSK 

Monitoring 
klimatických 
podmienok 
a zjazdnosti 
komunikácií 
v slovensko – 
ukrajinskom 

pohraničí 

149 225 € 
KV: 105 100 € 
BV: 44 125 € 

22 384 € 
KV: 15 765 € 
BV: 6 619 € 

Oprávnené aktivity projektu majú 
za cieľ zabezpečiť aktuálne 
informácie účastníkom cestnej 
premávky, dôležité pre zjazdnosť 
na kritických úsekoch v slovensko 
-  ukrajinskom pohraničí a dôjde 
k operatívnejšiemu riadeniu 
zimnej údržby.  

 
 

b) poskytnutie zálohovej platby prijímateľovi (SÚC PSK) od Prešovského samosprávneho kraja 
ako Správcu schémy malých grantov v rámci Nórskeho finančného mechanizmu 2009 - 
2014: 

 
Dĺžka realizácie 

projektu 
Prvá zálohová 

platba 
Druhá zálohová 

platba 
Tretia zálohová 

platba 
Štvrtá zálohová 

platba 
Záverečná platba 

(refundácia) 
15 mesiacov 40% 20% 20% 10% 10% 

 
 

2. 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, nadobudnutie nehnuteľného majetku do vlastníctva 
PSK a jeho ďalšie zverenie do správy Správy a údržby ciest PSK:  

 
Pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Prešov, obec Prešov, okres Prešov, zapísaných na LV č. 
372, a to: 
 
novovzniknutý pozemok  parc. C KN č. 5074/5 (diel 2), zastavané plochy o výmere 1 m2,  
odčleneného od pozemku C KN č. 5074/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 263 m2, 
geometrickým plánom č. 313/2015, zo dňa 20.11.2015 vyhotoveným spoločnosťou 
GEODETICCA s.r.o., Floriánska 19, 040 01  Košice, IČO: 36 572 161, úradne overeným 
Okresným úradom Prešov¸ katastrálny odbor, dňa 23.11.2015 pod č. G1 1890/2015, 
 
novovzniknutý pozemok  parc. C KN č. 5074/6 (diel 4), zastavané plochy o výmere 11 
m2,  odčleneného od pozemku C KN č. 5074/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 263 
m2, geometrickým plánom č. 313/2015, zo dňa 20.11.2015 vyhotoveným spoločnosťou 
GEODETICCA s.r.o., Floriánska 19, 040 01  Košice, IČO: 36 572 161, úradne overeným 
Okresným úradom Prešov¸ katastrálny odbor, dňa 23.11.2015 pod č. G1 1890/2015, 
 
novovzniknutý pozemok  parc. C KN č. 5074/7 (diel 3), zastavané plochy o výmere 5 m2,  
odčleneného od pozemku C KN č. 5074/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 102 m2, 
geometrickým plánom č. 313/2015, zo dňa 20.11.2015 vyhotoveným spoločnosťou 
GEODETICCA s.r.o., Floriánska 19, 040 01  Košice, IČO: 36 572 161, úradne overeným 
Okresným úradom Prešov¸ katastrálny odbor, dňa 23.11.2015 pod č. G1 1890/2015, 
 
ťarchy: bez zápisu 
 
z bezpodielového spoluvlastníctva Prof. Ing. Vladimíra Čopa, DrSc. a MUDr. Nadeždy 
Čopovej, Kuzmányho 6, 080 01 Prešov do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, 
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 za kúpnu cenu celkom 1,00 € pre 
vysporiadanie pozemku pod protihlukovou stenou pre stavbu „III/06815 Prešov, ul. 
Kuzmányho – prestavba“  
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3. 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, nadobudnutie nehnuteľného majetku do vlastníctva 
PSK a jeho ďalšie zverenie do správy Správy a údržby ciest PSK:  

 
Pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Prešov, obec Prešov, okres Prešov, zapísaných na LV č. 
15285, a to: 
 
novovzniknutý pozemok  parc. C KN č. 5076/4 (diel 1), zastavané plochy o výmere 3 m2,  
odčleneného od pozemku C KN č. 5076/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 115 m2, 
geometrickým plánom č. 313/2015, zo dňa 20.11.2015 vyhotoveným spoločnosťou 
GEODETICCA s.r.o., Floriánska 19, 040 01  Košice, IČO: 36 572 161, úradne overeným 
Okresným úradom Prešov¸ katastrálny odbor, dňa 23.11.2015 pod č. G1 1890/2015, 
 
ťarchy: bez zápisu 
 
z podielového vlastníctva Dominiky Janovčíkovej, rod. Janovčíkovej, Kuzmányho 4, 080 01 
Prešov v podiele ½ a Matúša Janovčíka, rod. Janovčík Kuzmányho 4, 080 01 Prešov 
v podiele ½ do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475 pre vysporiadanie pozemku pod protihlukovou stenou pre stavbu 
„III/06815 Prešov, ul.Kuzmányho – prestavba“ za kúpnu cenu celkom 1,00 €, čo v podielom 
spoluvlastníctve  predstavuje  0,50 € pre Dominiku Janovčíkovú a 0,50 € pre Matúša 
Janovčíka.  
 
 

4. v súlade s § 16 písm. e) a § 6 ods. 3 „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. Stará Ľubovňa, obec Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa 
zapísané na LV č. 9414: 
- parcela registra C KN 7896, o výmere 8256m2, druh pozemku: ostatné plochy, 
 
zapísané na LV č. 3696: 
- parcela registra C KN 1934/11, o výmere 2040m2, druh pozemku: zastavané plochy 
     a nádvoria, 
- parcela registra C KN 787/20, o výmere 4538m2, druh pozemku: zastavané plochy 
     a nádvoria, 
- parcela registra C KN 3981/16, o výmere 14m2, druh pozemku: ostatné plochy, 
- parcela registra C KN 3938/37, o výmere 6197m2, druh pozemku: ostatné plochy, 
- parcela registra C KN 4543/35, o výmere 173m2, druh pozemku: ostatné plochy, 
- parcela registra C KN 4628/14, o výmere 750m2, druh pozemku: zastavané plochy 
     a nádvoria, 
- parcela registra C KN 654/20, o výmere 56m2, druh pozemku: zastavané plochy  
     a nádvoria, 
spolu 22024m2, ťarchy: bez zápisu 

 
z vlastníctva mesta Stará Ľubovňa, Obchodná 1108/1, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 00 330 
167 do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 
IČO: 37 870 475  za kúpnu cenu 1,00 € celkom. 

 
Za podmienky: ich vrátenia v prípade nerealizovania projektu „Juhovýchodný obchvat Mesta 
Stará Ľubovňa“ 
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Zdôvodnenie: 
Pozemky, ktoré PSK nadobudne do vlastníctva sa vysporiadajú v súvislosti s ich zaradením 
do projektového zámeru výstavby „Juhovýchodný obchvat Mesta Stará Ľubovňa“ v rámci 
IROP 2014-2020. Zastupiteľstvo mesta Stará Ľubovňa schválilo prevod pozemkov na PSK 
Uznesením č. 181 zo dňa 23.10.2015 ako prípad hodný osobitného zreteľa s podmienkou ich 
vrátenia v prípade nerealizovania projektu. 

 
5. 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 obcou Rudlov, bez finančného dorovnania všeobecnej hodnoty rozdielu výmery 
pozemkov nasledovne: 
 

a) Obec Rudlov, Rudlov 37, 094 35 Soľ, IČO: 00 332 763 odovzdáva a Prešovský 
samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 nadobúda 
nehnuteľný majetok v k.ú. Rudlov, zapísaný na LV 393, a to: 
 

- novovytvorená parcela registra KN C 638/1 o výmere 1768m2, druh pozemku – zastavané 
plochy a nádvoria, odčlenená od pôvodnej parcely KN C 638, 

 
geometrickým plánom č. 46526668-208/2015 vyhotovenými GEODETUM s.r.o., 

Námestie slobody 6, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 46526668 
 

- novovytvorená parcela registra KN C 606/1 o výmere 1621m2, druh pozemku – zastavané 
plochy a nádvoria, odčlenená z pôvodnej parcely KN C 606/1, 

- novovytvorená parcela registra KN C 625/5 o výmere 1024m2, druh pozemku – zastavané 
plochy a nádvoria, odčlenená z pôvodnej parcely KN C 625, 
 
geometrickým plánom č. 46526668-213/2015, vyhotovenými GEODETUM s.r.o., 

Námestie slobody 6, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 46526668 
 

- novovytvorená parcela registra KN C 613/6 o výmere 1323m2, druh pozemku – zastavané 
plochy a nádvoria, odčlenená od pôvodnej parcely KN C 613, 

- novovytvorená parcela registra KN C 613/8 o výmere 159m2, druh pozemku – zastavané 
plochy a nádvoria, odčlenená od pôvodnej parcely KN C 613, 
 
geometrickým plánom č. 46526668-214/2015 vyhotovenými GEODETUM s.r.o., 

Námestie slobody 6, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 46526668 
 

spolu 5895m2, ťarchy: bez zápisu  
 

b) Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 
odovzdáva a Obec Rudlov, Rudlov 37, 094 35 Rudlov, IČO: 00 332 763 nadobúda 
nehnuteľný majetok v k.ú. Rudlov zapísaný na LV 549 a to: 

 
- novovytvorená parcela registra C KN 640/2 o výmere 1099m2, druh pozemku - zastavaná 

plocha, odčlenená od pôvodnej parcely KN C 640 
 

geometrickým plánom č. 46526668-208/2015 vyhotovenými GEODETUM s.r.o., Námestie 
slobody 6, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 46526668, ťarchy: bez zápisu 
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               Celková výmera nadobúdaného nehnuteľného majetku predstavuje 5895 m2. 
               Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 1099 m2. 

     Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
 

Pozemky, ktoré touto zámenou PSK nadobudne sa nachádzajú pod cestou III/3611 
(III/018219), ktorú má PSK vo svojom vlastníctve a SÚC PSK vo svojej správe. Z dôvodu 
rekonštrukcie existujúcej cesty je potrebné majetkovoprávne vysporiadať pozemky pod 
dotknutou cestou. Pozemok, ktorý PSK odovzdáva a obec Rudlov nadobudne je plánovaný 
na výstavbu chodníka a je potrebné ho majetkovoprávne vysporiadať. Obec zabezpečila 
vypracovanie geometrických plánov. Zámenou týchto pozemkov sa vysporiadajú majetkové 
pomery pozemkov pod cestou III. triedy a okolitej plochy medzi Prešovským 
samosprávnym krajom a obcou Rudlov. Na pozemky neboli spracované znalecké posudky 
na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľného majetku a zámena je realizovaná bez 
ďalšieho finančného dorovnania rozdielu výmery pozemkov. 
  
Po zrealizovaní zámeny: 
Prešovský samosprávny kraj nadobúda a zveruje do správy Správy a údržby ciest PSK 
pozemky pod cestou III/3611 (III/018219), ktoré budú majetkovoprávne vysporiadané 
a budú slúžiť širokej verejnosti. 
 
Obec Rudlov nadobúda pozemok na ktorom plánuje vybudovanie chodníka, ktorý bude 
majetkovoprávne vysporiadaný a bude slúžiť širokej verejnosti. 

 
                Zámena je výhodná pre obidve strany. 
 

6. s prihliadnutím na čl. VII bod 8 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK zmenu uznesenia 
Zastupiteľstva PSK č. 196/2015 z 11. zasadnutia konaného dňa 16.06.2015 takto: 

 
V časti B sa vypúšťa tento text: 
 
Zastupiteľstvo PSK schvaľuje  
V súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zák. 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) zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku v správe Správy a údržby ciest PSK, 
a to: 
 
existujúcej pozemnej komunikácie III/557007 v dĺžke 0,179 km na I/15 s posunutím 
uzlového bodu A2833A03500 o 0,179 km do novovytvoreného dopravného napojenia 
(križovatky), vrátane súčastí pozemnej komunikácie v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon), 
 
Do vlastníctva Slovenskej republiky – Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 826 19 
Bratislava, IČO: 0000 33 28, za celkovú hodnotu 1,00 €. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Zosunutím s devastačným poškodením cesty I/15 v k.ú. Nižná Oľšava a k.ú. Miňovce 
vznikla potreba vybudovania novej preložky cesty prvej triedy I/15 v dĺžke 0,610 km 
v danom úseku. Vyvolaná potreba pretriedenia do vyššej kategórie a prevodu časti úseku 
cesty III/557007 v dĺžke 0,179 km, ktorý slúži k prepojeniu novovybudovanej preložky I/15 
a existujúcej cesty I/15, plní verejnoprospešný záujem, lebo cestná komunikácia slúži širokej 
verejnosti. Majetkový prevod vo väzbe na pretriedenie úseku cesty III/557007 optimalizuje 
usporiadanie cestnej siete.  
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a nahrádza sa nasledovným textom: 
 
Zastupiteľstvo PSK schvaľuje  
V súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zák. 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) zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku v správe Správy a údržby ciest PSK, 
a to: 
 

- Existujúcej pozemnej komunikácie III/557007 v dĺžke 0,179 km na I/15 s posunutím 
uzlového bodu A2833A03500 o 0,179 km do novovytvoreného dopravného napojenia 
(križovatky), vrátane súčastí pozemnej komunikácie v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon), 
 

- Pozemku registra C KN, parcelné číslo 1348, ostatné plochy, o výmere 89 m2, zapísaný na 
LV č. 699, k.ú. Miňovce, okres Miňovce, spoluvlastnícky podiel 1/1, ťarchy: bez zápisu 

 
Do vlastníctva Slovenskej republiky – Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 826 19 
Bratislava, IČO: 0000 33 28, za celkovú hodnotu 1,00 €. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Zosunutím s devastačným poškodením cesty I/15 v k.ú. Nižná Oľšava a v k.ú. Miňovce 
vznikla potreba vybudovania novej preložky cesty prvej triedy I/15 v dĺžke 0,610 km 
v danom úseku. Vyvolaná potreba pretriedenia do vyššej kategórie a prevodu časti úseku 
cesty III/557007 v dĺžke 0,179 km, ktorý slúži k prepojeniu novovybudovanej preložky I/15 
a existujúcej cesty I/15, plní verejnoprospešný záujem, lebo cestná komunikácia slúži širokej 
verejnosti. Majetkový prevod vo väzbe na pretriedenie úseku cesty III/557007 optimalizuje 
usporiadanie cestnej siete. Súčasťou tohto prevodu je aj odovzdanie pozemku k dotknutému 
úseku pozemnej komunikácie, ktoré má Prešovský samosprávny kraj vo svojom vlastníctve.  
 

7. investičnú akciu : Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy – IV. etapa vo 
výške 976 000,00 € na týchto úsekoch ciest: 

 

Časť - 
Oblasť 

p.č. číslo cesty úsek 
dĺžka 
(km) 

 
náklad stavby 

€ 

 BJ 

 

1. III/3480 Livov – Livovská Huta  0,720 70 000,00 

2. III/3183 Livov - Lukov 1,700 180 000,00 

3. III/3490 Lopuchov – I. etapa 1,500 160 000,00 

4. III/3505 Stebník - dokončenie 0,300 31 000,00 

5. III/3515 Hažlín – Ortuťová I. etapa 1,500 165 000,00 

PP 

6. III/3223 Torysky 1,000 170 000,00 

7. III/3214 Brutovce 1,640 200 000,00 

  Spolu  976 000,00 
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8. v rámci návrhu rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja v časti kapitálové výdavky 
nákup 3 sypačov na zabezpečenie zimnej údržby ciest Správy údržby ciest Prešovského 
samosprávneho kraja. 

 
 

C. Berie na vedomie 
 

1. Informáciu o návrhu “Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského 
samosprávneho kraja na obdobie 2014 – 2020“. 

 
2.   Žiadosť  primátora Mesta Bardejov o riešenie situácie stavebnotechnického stavu križovatky 

– cesty č. II/545 a cesty č. III/545026, vrátane riešenia zastavaných pruhov na ceste č. 
III/545026 v Bardejove, v nadväznosti na realizáciu investičnej akcie „I/77 BARDEJOV, 
JUHOZÁPADNÝ OBCHVAT“.  

 
3.   Žiadosť Združenia obcí mikroregiónu BÚČKY o znovu zavedenie zrušených  autobusových 

spojení v tomto regióne, ktoré by umožnili vybraným skupinám obyvateľom cestovať 
k najbližšiemu vlakovému spojeniu do Čierneho nad Topľou.  

 
4.   Žiadosť Obce Chmeľov o opravu cesty – položenie asfaltového koberca cca 1 km úseku 

cesty, nakoľko cesta je veľmi rozbitá a denne ňou prechádzajú autobusy, autá obyvateľov 
obce aj sanitky.  

 
 
 
Hromoš, 24. 11. 2015 
 
 
 
 
Za správnosť:  Ing.  Václav Mihok     Ing. Peter Sokol 
  sekretár komisie     predseda komisie 
 
 
 
 
Za overovateľov:  Maroš Kočíš 
       člen komisie    


