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Prešovský samosprávny kraj 
 

UZNESENIE č. 16/2015 
zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 26. 01. 2016 
 
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: 37870475 v správe Správy a údržby ciest PSK zapísanom na LV č. 14505, 
v k.ú. Bardejov, obec Bardejov, okres Bardejov, a to: 

 
- pozemku registra KN C 4266/1 o výmere 3908 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
- pozemku registra KN C 4265/1 o výmere 19771 m2 druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, 
- pozemku registra KN C 4265/5 o výmere 289 m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
- pozemku registra KN C 4267/20 o výmere 7544 m2 druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, 
 
ťarchy: bez zápisu 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 
na umiestnenie inžinierskych sietí – podzemného kanalizačného potrubia pod cestnou 
komunikáciou II/545, 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:  
 
- 333 m2 na parcele KN C 4266/1 (diel 17), 30 m2 na parcele KN C 4265/1 (diel 20), 34 m2 na 
parcele KN C 4265/5 (diel 21) stanovených geometrickým plánom číslo 43891543-115/2015 zo 
dňa 26.10.2015 vyhotovenom spoločnosťou ALBAGEO s.r.o., Na Stebničku 619/43, 086 33 
Zborov, IČO: 43 891 543 úradne overeným Okresným úradom Bardejov, katastrálny odbor dňa 
30.10.2015 pod č. G1-594/2015,  
- 31 m2 na parcele KN C 4267/20 (diel 17) stanovených geometrickým plánom číslo 43891543-
106/2015 zo dňa 14.10.2015 vyhotovenom spoločnosťou ALBAGEO s.r.o., Na Stebničku 619/43, 
086 33 Zborov, IČO: 43 891 543 úradne overeným Okresným úradom Bardejov, katastrálny 
odbor dňa 28.10.2015 pod č. G1-570/2015, 
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v prospech oprávneného z vecného bremena Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., 
Komenského č. 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460, za odplatu stanovenú znaleckým posudkom 
č. 60/2015 vyhotovenom Ing. Jaroslavom Petrekom, ul. Dargovská č. 1, 040 01 Košice, znalcom 
v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, a to    
430,00 € celkom. 
 

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, IČO: 
37870475 zapísanom na LV 1191, k.ú. Lieskovec, obec Lieskovec, okres Humenné, a to: 

 
- pozemku KN C 1440, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 20923 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 
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 
36570460 pre stavbu „Lieskovec -  rozšírenie verejného 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 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 potrubia, 

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 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 6278, k.ú. Poprad, obec Poprad, 
okres Poprad, a to: 

 
- pozemku KN E 3763, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 651 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 
Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 35 793 783  pre stavbu 
Samoobslužná predajňa potravín a doplnkového tovaru na Kukučínovej ulici v Poprade“. 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. 
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            Vecné bremeno spočíva v povinnosti budúceho povinného (PSK): 
 

a) strpieť umiestnenie podzemného vodovodného a kanalizačného potrubia a VN vedenia vrátane 
ich ochranných pásiem, ich užívanie a prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, 

b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním 
poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetnej nehnuteľnosti v súvislosti 
s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na 
účely opráv, údržby, kontroly vodovodného a kanalizačného potrubia a VN vedenia, 

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. financovanie nižšie uvedených projektových dokumentácií v rámci  Integrovaného regionálneho 
operačného programu 2014-2020 z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov 
z Riadiaceho orgánu IROP 2014-2020 podľa nižšie uvedeného tabuľkového prehľadu 

Výstavba ciest

III/543040 III/3146 Obchvat - Stará Ľubovňa 4,000 23 243 SĽ

Rekonštrukcia ciest

II/545 - Kapušany - Raslavice 4,000 56 182 PO

III/068002 III/3440 Prešov - most cez Sekčov  (ul. Solivarská)                3,000 80 000 PO

II/556 - Fijaš – Lomné 3,000 37 965 BJ

III/018181 III/3216 Bijacovce - Brezovica 2,720 36 000 PP

II/536 - Spišský Štvrtok - Kežmarok 2,000 36 000 PP

III/557003 III/3635 M. Domaša - Detrík 2,200 23 135 VV

II/556 - Okr.hr. Svidník- Mičakovce 0,800 34 102 VV

II/575 - Malá Poľana - Medzilaborce 3,000 55 728 HE

II/558 - Hudcovce – Topoľovka 1,500 23 067 HE

II/558 - VN Starina – pod velínom 0,500 23 400 HE

II/546 - Prešov - Klenov 4,000 45 000 PO

III/068010 III/3445 Prešov - Petrovany 2,200 45 000 PO

II/543 - Hniezdne – Spišská Stará Ves 1,500 35 000 SĽ

II/545 - Jánovce - Kľušov 2,000 42 000 BJ

II/534 - Poprad - Starý Smokovec 3,000 48 000 PP

Rekonštrukcia mostov

541008-002 3123-002 Podolínec  1,000 21 377 SĽ

545-003 - Kapušany                                        0,500 30 000 PO

Rozpočtové náklady spolu 42,420 695 199

z toho 

náklady na 

PD s DPH (tis. 

€)

Číslo cesty 

(pôvodné 

označenie)

Miestopis úseku

Príslušnosť k 

oblasti SUC 

PSK

Indikatívny 

rozpočtový 

náklad (mil. €)

Číslo cesty 

(nové 

označenie)

 
Pozn: šedo podfarbené bunky označujú verejné obstarávanie, u ktorých ešte nie je známa cena úspešného uchádzača. Tieto ceny budú 

známe do termínu zasadnutia Z PSK 

  

2. vypracovanie projektových dokumentácií na projektové zámery v rámci programu „Program 
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020“:  

 

a) financovanie projektovej dokumentácie v rámci projektu „Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi 
okresmi Snina - Medzilaborce – Krosno„  plánovaných v rámci Programu cezhraničnej 
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spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 z vlastných zdrojov PSK do obdobia 
refundácie výdavkov. 

 

 

 

 

 

 

b) financovanie projektovej dokumentácie v rámci projektu „Modernizácia cestného spojenia 
Stropkov - Krosno„  plánovaných v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 
Poľsko-Slovensko 2014-2020 z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. 

 

Žiadate ľ  Názov projektu  
Predpokladaný 

rozpo čet 
projektu  

Predpokladaná 
hodnota 

projektovej 
dokumentácie  

Správa a 
údržba ciest 

PSK  

Modernizácia 
cestného spojenia 
Stropkov - Krosno 

3 000 000,00 €               
 

23 800,00 € 
 

 

c) financovanie projektovej dokumentácie v rámci projektu „Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi 
okresmi Prešov-  Bardejov - Gorlice„  plánovaných v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 
Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie 
výdavkov. 

 

Žiadate ľ  Názov projektu  
Predpokladaný 

rozpo čet 
projektu  

Predpokladaná 
hodnota 

projektovej 
dokumentácie  

Správa a 
údržba ciest 

PSK  

Rozvoj cestnej 
infraštruktúry medzi 

okresmi Prešov-  
Bardejov - Gorlice 

2 800 000,00 €               
 

23 600,00 € 
 

 

d)  financovanie projektovej dokumentácie v rámci projektu „Modernizácia cestného spojenia 
Pieninských národných parkov - 2. etapa „  plánovaných v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 z vlastných zdrojov PSK do obdobia 
refundácie výdavkov. 

 

Žiadate ľ  Názov projektu  
Predpokladaný 

rozpo čet 
projektu  

Predpokladaná 
hodnota 

projektovej 
dokumentácie  

Správa a 
údržba ciest 

PSK  

Modernizácia 
cestného spojenia 

Pieninských 
národných parkov -                         

2. etapa 

3 200 000,00 €               
 

23 700,00 € 
 

Žiadate ľ  Názov projektu  
Predpokladaný 

rozpo čet 
projektu  

Predpokladaná 
hodnota 

projektovej 
dokumentácie  

Správa a 
údržba ciest 

PSK  

Rozvoj cestnej 
infraštruktúry medzi 

okresmi Snina - 
Medzilaborce - 

Krosno 

3 000 000,00 €               
 

23 900,00 € 
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e) financovanie projektovej dokumentácie v rámci projektu „Modernizácia cestného spojenia Kurov 
- št. hranica - Krynica„  plánovaných v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 
Poľsko-Slovensko 2014-2020 z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. 

 

Žiadate ľ  Názov projektu  
Predpokladaný 

rozpo čet 
projektu  

Predp okladaná 
hodnota 

projektovej 
dokumentácie  

Správa a 
údržba ciest 

PSK  

Modernizácia 
cestného spojenia 

Kurov - št. hranica - 
Krynica 

2 600 000,00 €               
 

23 500,00 € 
 

 
 

3. 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 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, zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským samosprávnym krajom, Námestie 
mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 a obcou Soľ, Obecný úrad č.161, 094 35 Soľ, IČO: 
332861, bez finančného vyrovnania všeobecnej hodnoty rozdielu výmery pozemkov nasledovne: 
 

a) Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Obec Soľ nadobúda nehnuteľný majetok zapísaný na 
LV č.1541 v k.ú. Soľ, a to: 
 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1169/3 o výmere 502m2, druh 

pozemku - zastavaná plocha a nádvoria, 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1169/4 o výmere 220m2, druh 

pozemku - zastavaná plocha a nádvoria, odčlenené od pozemkov registra C KN, parcely čísla 
1169/1 o výmere 2168m2 a 1169/2 o výmere 7698m2, druh pozemku – zastavaná plocha 
a nádvoria, geometrickým plánom č. 34896821-29/15, vyhotoveným GEO-POL Pavol 
Popaďák, M.R.Štefánika 876, Vranov nad Topľou, IČO: 34896821, úradne overeným 
Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor pod číslom G1 559/2015, dňa 
23.11.2015 

 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1175/4 o výmere 484m2, druh 

pozemku - zastavaná plocha a nádvoria, 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1175/5 o výmere 499m2, druh 

pozemku - zastavaná plocha a nádvoria, 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1175/6 o výmere 381m2, druh 

pozemku - zastavaná plocha a nádvoria, 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1175/7 o výmere 231m2, druh 

pozemku - zastavaná plocha a nádvoria, odčlenené od pozemku registra C KN, parcela čísla 
1175 o výmere 8333m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvoria, geometrickým plánom 
č. 34896821-30/15, vyhotoveným GEO-POL Pavol Popaďák, M.R.Štefánika 876, Vranov 
nad Topľou, IČO: 34896821, úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, 
katastrálny odbor pod číslom G1 575/2015, dňa 27.11.2015 

 
    spoluvlastnícky podiel: 1/1, 

 ťarchy: Zriadenie zákonného vecného bremena v zmysle §151o Občianskeho zákonníka a   § 
10 ods.1) a 5) zákona NR SR č. 656/2004 Z.z. v prospech Východoslovenská 
distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361 v rozsahu podľa GP. č. 
34974628-81/2008 Juraj MAŠKA GEOMA – geodetické práce Humenné, 
č.sp.Z 1503/2010- 149/10 
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 Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 2317 m2. 
 

b) Obec Soľ odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda a zveruje do správy Správy 
a údržby ciest PSK Jesenná 14, 080 05 Prešov nehnuteľný majetok zapísaný na LV 885 v k.ú. 
Soľ, a to: 

 
- parcela registra E KN, parcelné číslo 1970 o výmere 176m2, druh pozemku – ostatné plochy, 

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu  
 
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 176 m2. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Predmetom zámeny je pozemok vo vlastníctve obce Soľ, ktorý na nachádza pod cestou III/3611 
(III/018219) a ktorá je vo vlastníctve PSK. Obec Soľ požiadala Správu a údržbu ciest PSK ako 
správcu nehnuteľností o zámenu pozemkov z dôvodu plánovaného vybudovania chodníkov 
pozdĺž cesty III/3611 (III/018219) a pozdĺž cesty III/3612 (III/018220). Vybudovaním 
chodníkov obec zlepší ochranu a bezpečnosť obyvateľov obce, ktorý musia chodiť po krajnici 
tejto frekventovanej cesty. Vypracovanie geometrických plánov zabezpečila obec. Zámenou 
týchto pozemkov sa vysporiadajú majetkové pomery pozemkov pod cestou III. triedy 
a plánovanými chodníkmi medzi Prešovským samosprávnym krajom a obcou Soľ. 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 Soľ nadobúda pozemky na ktorých plánuje vybudovanie chodníkov, ktoré budú 
majetkovoprávne vysporiadané a budú slúžiť širokej verejnosti. 
 
 

4. v súlade s § 6 ods. 3 a § 16 písm. e) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ 
v platnom znení, prevod nehnuteľného majetku, z vlastníctva predávajúceho Obec Litmanová, 
Obecný úrad 79, 065 31 Jarabina, IČO: 00 330 019, zapísaného na LV č. 1481, k.ú. Litmanová, 
a to: 

 
         novovytvorené pozemky registra C KN: 
 

- parcelné číslo 573/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2591m2, odčlenená od pozemku 
registra C KN, parcelné číslo 573/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 3274 
m2, 

- parcelné číslo 574/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4071m2, odčlenená od pozemku 
registra C KN, parcelné číslo 574, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 6870 m2, 

 

geometrickým plánom č. 39/2015, vyhotoveným Ján Štellmach, Nová Ľubovňa 282, 065 11 Nová 
Ľubovňa, IČO: 10 771 247, úradne overeným Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálny 
odbor pod číslom G1-650/2015 dňa 08.01.2015. 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu, 
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 6662 m2) 
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do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 
37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest Prešovského 
samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 1,00 € celkom. 

 
Zdôvodnenie: 
Cieľom tohto prevodu je majetkovoprávne vysporiadanie majetku pod cestou III/3128 
(III/541013) a predmetom sú pozemky KN C 573/5 a 574/3, ktoré sú vo vlastníctve obce 
Litmanová. SÚC PSK žiadala obec o odkúpenie pozemku pod cestou za cenu 1,00€ celkom ako 
prípad hodný osobitného a na tento účel dala vypracovať geometrický plán, ktorým sa odčlenila 
plocha cestného telesa od okolitej plochy. Prevod pozemkov na PSK bol schválený 
Zastupiteľstvom obce Litmanová, uznesením č. 21/2015 zo dňa 20.02.2015. 
 

5.   v súlade s § 10 zák. č.  446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov v spojení s § 16 písm. e) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského 
samosprávneho kraja“ v znení neskorších dodatkov  

 
prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky – Slovenskej správy ciest, 
Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 000 33 28, a to:  

 
a) Nadobudnutie existujúcej pozemnej komunikácie I/68 v dĺžke 0,515 km v pôvodnom staničení 

km 49,713 – 50,228 a jej následné pretriedenie do cesty III/3189 v novom staničení km 0,036 – 
0,515, vrátane súčastí tejto komunikácie v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,  

b) Nadobudnutie pozemkov nachádzajúcich sa pod úsekom prevádzanej časti pozemnej 
komunikácie I/68 zapísaných na LV č. 3733 v k.ú. Lipany, obec Lipany, okres Sabinov: 

- pozemok registra C KN, č. parcely 638/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
o výmere 112 m2 

- pozemok registra C KN, č. parcely 1461/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
o výmere 92 m2 

- pozemok registra C KN, č. parcely 1461/8, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
o výmere 326 m2 

Ťarchy: bez zápisu 
                Spoluvlastnícky podiel 1/1 

 
c) Nadobudnutie pozemkov nachádzajúcich sa pod úsekom prevádzanej časti pozemnej 

komunikácie I/68 zapísaných na LV č. 1765 v k.ú. Lipany, obec Lipany, okres Sabinov: 

-   pozemok registra C KN, č. parcely 1461/23, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
o výmere 4274 m2 

              Ťarchy: bez zápisu 
              Spoluvlastnícky podiel 1/1 

 

všetko do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 
378 704 75 za celkovú hodnotu 1,00,- €, za predpokladu, že Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR vydá súhlasné rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete, ktorým sa 
pretriedi úsek prevádzanej komunikácie do cestnej siete ciest III. triedy.  
 
 

6. v súlade s § 11 ods. 2 písm. i) zák. č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov 
(zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov v spojení s § 18 ods. 3 zák. č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  

 
a) Združenú investíciu medzi Prešovským samosprávnym krajom a Mestom Vysoké Tatry 

s názvom „Tatranská Lomnica, prestavba existujúcej križovatky cesty č. II/537 s miestnou 
komunikáciou na okružnú križovatku“, 
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b) Združenie finančných prostriedkov za združovateľa Prešovský samosprávny kraj (zo zdrojov 

Európskej investičnej banky vo výške minimálne 150 tis. € - uznesenie č.189/2015 zo 
16.6.2015) za účelom realizácie združenej investície zadefinovanej v predchádzajúcom bode zo 
zdrojov účastníkov združenia v závislosti na schválených rozpočtových nákladoch podľa 
vzájomne odsúhlasenej projektovej dokumentácie za predpokladu, že Mesto Vysoké Tatry: 

 
- združí v súlade s platnou legislatívou finančné prostriedky vo výške minimálne 80 tis. €,  
- združí činnosti v nasledovnom rozsahu: zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania 

pozemkov pod stavbou, zabezpečenie vydania právoplatného stavebného povolenia na 
stavbu, postúpenie práv stavebníka po vydaní právoplatného stavebného povolenia na 
Správu a údržbu ciest PSK,   

- predloží Prešovskému samosprávnemu kraju pred uzavretím zmluvy o združení platné 
uznesenie mestského zastupiteľstva podľa § 11 ods. 4 písm. m) zák. č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vzťahujúce sa združenú investíciu 
zadefinovanú v bode a). 
 

c) Združenie činností Prešovského samosprávneho kraja v nasledovnom rozsahu: vykonanie 
verejného obstarávania na realizáciu stavby, zabezpečenie stavebného dozoru, porealizačného 
zamerania a znášanie nákladov a výnosov súvisiacich s finančnými operáciami.  

 
d) Po ukončení procesu verejného obstarávania v prípade potreby navýšenia, resp. zníženia 

rozpočtových nákladov stavby sa finančné podiely účastníkov združenia upravia v pomere 
východiskových vložených finančných prostriedkov. 

 
 

7. finančné krytie na stavebné investičné akcie SÚC PSK na rok 2016 vo finančnej čiastke                  
2 680 000, 00 € a strojné investície  1 516 000,00 €,  v celkovej finančnej čiastke pre stavebné 
a strojné investície spolu 4 196 000,00 € takto : 

 
Stavebné investície r. 2016 
______________________________________________________________________________ 
P.č. Názov investičnej akcie  

r. 2016 
Poznámka 

1 Rekonštrukcia AB oblasť Poprad II. Etapa  120 000 I. etapa 2014 vo výške 121 354,54 €  

2 III/3335 Zosuv Varhaňovce (inžiniersko-hydrogeologický prieskum) 20 000 
 

3 Rekonštrukcia objektu SÚC PSK – stredisko Lipany 
40 000 

 
 

4 Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. Tried 
2 500 000 

 
  

2 680 000   

 
 
Strojné investície  r. 2016 

 
Oblasť Rok

Sumár 

investícií

€ ks € ks € ks € ks € ks € ks € ks € ks € ks € ks €

SÚC PSK 2016 91 000 7 780 000 6 300 000 4 75 000 5 75 000 3 52 000 4 25 000 1 30 000 2 34 000 2 54 000 3 1 516 000

Prídavné 

zariadenie  

snehová fréza 

na traktor

snehové pluhy (v 

tom čistiace 

vozidlá)                                  

univerzálny 

traktor s 

príslušenstvom 

(kosačka, radlica, 

syp.zar.)

rýpadlo - 

nakladač

prevádzkové 

vozidlo

úžikové vozidlo 

6 miestne

prídavné 

zariad. - fréza 

na asfalt na 

UNC 

prívesné 

vysokozdvižné 

plošiny

Príves na 

prepravu 

vibrač. valcov

Osobné autá
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8. zmenu v Prílohe k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 189/2015 zo dňa 16. júna 2015, ktorá 
obsahuje zoznam investičných akcií pre čerpanie 2. tranže úveru z EIB pre rok 2016 pre 
investičnú akciu  takto : 

 
Pôvodný text:  
p.č.              Číslo cesty                Miestopis                          dĺžka (km)               rozpočtový náklad 
5.2.               III/544002           Čirč – Ľubotín                          1,800                          114 700 € 
 
 
Vypúšťa sa  v stĺpci  „dĺžka úseku (km) hodnota 1,800“ a nahrádza sa  hodnotou 0,800 
 
a to nasledovne:   

 
p.č.           Číslo cesty             Miestopis                           dĺžka (km)         rozpočtový náklad 
5.2.            III/544002           Čirč – Ľubotín                          0,800                        114 700 € 

 
všetky ostatné údaje v prílohe ostávajú nezmenené.  

 
 

D. Berie na vedomie 
 

1. Informáciu o aktuálnom stave prípravy projektových zámerov Integrovaného regionálneho 
operačného programu 2014-2020 v oblasti cestného hospodárstva  

 
 

2. Žiadosť Ing. Stanislava Švedu o odpredaji časti pozemku vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja, pozemku registra KN C 582/1, nachádzajúceho sa na LV 1302 v k.ú. 
Spišský Štvrtok. Predmetnú časť pozemku cca 45 m2 Ing. Šveda  chce využívať ako odstavnú 
plochu pre svoje auto.  
 

 
Prešov, 26. 01. 2016 
 
 
 
 
Za správnosť:  Ing.  Václav Mihok     Ing. Peter Sokol 
  sekretár komisie     predseda komisie 
 
 
 
Za overovateľov:  PhDr. Jozef Kičura 
       člen komisie    


