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Prešovský samosprávny kraj 
 

UZNESENIE č. 17/2016 
zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 12. 04. 2016 
 
Komisia dopravy Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja: 
 
 
A. Schvaľuje  

 
1. Overovateľa zápisnice a uznesenia PhDr. Jozefa Kičuru 

 
 
B. Ruší 

 
1. Uznesenie Komisie dopravy pri ZPSK č. 14/2015 zo 14. zasadnutia konaného dňa 13.10.2015 

bod D.4, kde komisia odporúča prevod nehnuteľností v k.ú. Spišská Sobota formou obchodnej 
verejnej súťaže. 

 
 

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 zapísanom na LV 9572, k.ú. Humenné, obec Humenné, okres Humenné, a to: 

 
- pozemku KN C 4955/1, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 20144 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 „Humenné, ul. Jasenovska -  rekonštrukcia 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 
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2. 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, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV 
220, v k.ú. Veľký Šariš, obec Veľký Šariš, okres Prešov, a to: 

 
-  pozemku KN C 2809/1, zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere 18363 m2 

ťarchy: 
Povinnosť vlastníka(ov) nehnuteľnosti strpieť a právo spoločnosti Slovak Telecom,a.s., ako 
oprávneného z vecného bremena zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na 
dotknutých nehnuteľnostiach, vstupovať v súvislosti so zriaďovaním ,prevádzkovaním, 
opravami a údržbou vedení na nehnuteľnosti a vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej 
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a 
spoľahlivosť vedenia ,ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník, alebo užívateľ 
pozemku - vecné bremeno podľa § 69 zák.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách na 
KN 1573/2, Z-4726/05 - pol. vz. 84/06 Z-2018/2012, Vecné bremeno na parc. CKN 2809/1 
podľa zák.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a zák.č.656/2004 Z.z. o energetike a o zmene 
niektorých zákonov, v prospech Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 
Košice, IČO 36599361, s obsahom oprávnení na výkon povolenej činnosti podľa 
zák.č.656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, najmä vstupovať na cudzie 
pozemky a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu GP č.388/2011 (G1-716/2011) - 
pol.vz.281/2012 

 
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  
    mesta Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba č.1, 082 11 Veľký Šariš, IČO: 00327972, pre stavbu 
   „Veľký Šariš – IBV Sordok“, stavebný objekt SO Zastávky MHD“. 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 povinného (PSK): 
a) trpieť zriadenie, prevádzku, údržbu a opravu zastávok MHD na predmetnej nehnuteľnosti, 
b) trpieť v nevyhnutnej miere vstup a vjazd oprávneného a ním poverených osôb ako aj iných 

oprávnených osôb na predmetný pozemok dotknutý vecným bremenom v súvislosti 
s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na 
účely opráv, údržby, kontroly zastávok MHD 

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 220, k.ú. Veľký Šariš, obec 
Veľký Šariš, okres Prešov, a to: 

            - pozemku KN C 1573/2, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 10668 m2, 
 
           ťarchy:  

Povinnosť vlastníka(ov) nehnuteľnosti strpieť a právo spoločnosti Slovak Telecom,a.s., ako  
oprávneného z vecného bremena zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na 
dotknutých nehnuteľnostiach, vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a 
údržbou vedení na nehnuteľnosti a vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä 
odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak 
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to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník,alebo užívateľ pozemku - vecné bremeno podľa § 
69 zák.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciach na KN 1573/2, Z-4726/05 - pol.vz. 84/06 
Z-2018/2012, Vecné bremeno na parc.CKN 2809/1 podľa zák.40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka a zák.č.656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, v prospech 
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361, s obsahom 
oprávnení na výkon povolenej činnosti podľa zák.č.656/2004 Z.z. o energetike a o zmene 
niektorých zákonov, najmä vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení v 
rozsahu GP č.388/2011 (G1-716/2011) - pol.vz.281/2012 

                               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 
CondorNet, s.r.o., Kováčska 1, 080 01 Prešov, IČO: 36 444 413 pre stavbu „Verejná 
telekomunikačná sieť Condornet Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba, dr. Leščáka parc. č. 1573/3, 
11, 7/1, 6, 1573/2, 643/1“, stavebný objekt „ SO 01 – Optická káblová prípojka“. 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 

 
 

4. 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: 

 
             a)  na LV 9572, k.ú. Humenné, obec Humenné, okres Humenné, a to: 

       - pozemku KN C 5402/2, ostatné plochy o celkovej výmere 1816 m2, 
 
            ťarchy: bez zápisu 
            spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 
            b) na LV 4111, k.ú. Lackovce, obec Lackovce, okres Humenné, a to: 

     - pozemku KN C 494/1, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 4616 m2, 
     - pozemku KN C 1555, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3874 m2, 
     - pozemku KN C 1554, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 7360 m2, 

 
             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 
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 geom.pláne č. 
32389833-115/2010 zo dňa 04.09.2010, č. G1- 284/2010 do KN v prospech: Slavomír Andrejco 
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rod. Andrejco, dátum narodenia 16.04.1976, Třebíčska 1844/25, Humenné zo dňa 16.03.2011 - 
61/11 
1 Pod V-1853/2014 zriaďuje sa zmluva o zriadení vecného bremena spočívajúceho v povinnosti 
trpieť umiestnenie vodovodného potrubia na pozemku registra C KN parcelné číslo 1555, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 3874 m2, trpieť vstup a vjazd, prechod a prejazd cez 
pozemok pri umiestnení, prevádzke, údržbe, opravách a rekonštrukcií vodovodného potrubia a 
zdržať sa konania, ktoré by bránilo vo výkone práv vyplývajúcich z vecného bremena v rozsahu 
32 m2 stanovenom geometrickým plánom č. 34810668-97/2013 zo dňa 14.01.2014, zriadeného v 
prospech oprávneného z vecného bremena Jozefa HARVANA, rodné priezvisko Harvan, dátum 
narodenia 14.07.1958, bytom Štúrova 22, 066 01 Humenné, zo dňa 19.11.2014-16/15  
1 Pod Z-623/2015 zriaďuje sa vecné bremeno podľa zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike, v 
prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 
91 Košice, IČO: 36599361, s obsahom oprávnení na výkon povolenej činnosti podľa zák. č. 
251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä vstupovať na cudzie 
pozemky a do cudzích objektov a zariadení a na umiestnenie elektro-energetického zariadenia v 
rozsahu Geometrického plánu č. 400168.0613/2014 na parc. CKN č. 494/1 - 97/15 

 
            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 
SkyNet Infrastructure s.r.o., Osloboditeľov 1613/78, Humenné, IČO: 47025247  pre stavbu 
„Lackovce – FTTH + optické pripojenie“. 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 a prípojok vrátane ich ochranných 
pásiem, 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 optického kábla, 

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

5. Predsedovi Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 10 ods. 10) a §17 písm. n) „Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  

 
zriadenie budúceho vecného bremena (in personam) na nehnuteľnom majetku budúceho 
povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 
IČO: 37 870 475, v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV 4111, v k.ú. Lackovce, 
a to: 

       pozemku registra CKN 
 

-  parcelné číslo 494/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4616 m2, 
-  parcelné číslo 1554, zastavané plochy a nádvoria o výmere 7360 m2, 
-  parcelné číslo 1555, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3874 m2, 

 
ťarchy:  
- 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 
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- 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 geom.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 

- Pod V-1853/2014 zriaďuje sa zmluva o zriadení vecného bremena spočívajúceho v povinnosti trpieť 
umiestnenie vodovodného potrubia na pozemku registra C KN parcelné číslo 1555, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 3874 m2, trpieť vstup a vjazd, prechod a prejazd cez pozemok pri umiestnení, 
prevádzke, údržbe, opravách a rekonštrukcií vodovodného potrubia a zdržať sa konania, ktoré by 
bránilo vo výkone práv vyplývajúcich z vecného bremena v rozsahu 32 m2 stanovenom 
geometrickým plánom č. 34810668-97/2013 zo dňa 14.01.2014, zriadeného v prospech oprávneného 
z vecného bremena Jozefa HARVANA, rodné priezvisko Harvan, dátum narodenia 14.07.1958, 
bytom Štúrova 22, 066 01 Humenné, zo dňa 19.11.2014-16/15 

- Pod Z-623/2015 zriaďuje sa vecné bremeno podľa zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike, v prospech 
oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 
IČO: 36599361, s obsahom oprávnení na výkon povolenej činnosti podľa zák. č. 251/2012 Z. z. o 
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä vstupovať na cudzie pozemky a do 
cudzích objektov a zariadení a na umiestnenie elektro-energetického zariadenia v rozsahu 
Geometrického plánu č. 400168.0613/2014 na parc. CKN č. 494/1 - 97/15 

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
na umiestnenie inžinierskych sietí – podzemného vodovodného potrubia v súvislosti s realizáciou 
stavby „Lackovce – stavebné úpravy vodovodu“, spočívajúce v povinnosti budúceho povinného 
z vecného bremena: 

  
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. 
 

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská vodárenská spoločnosť 
a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 za jednorazovú odplatu, ktorá bude stanovená 
znaleckým posudkom. Rozsah vecného bremena bude určený určenou geometrickým plánom 
vyhotoveným po ukončení stavby. 

 
 

D. Odporúča 
 

Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť: 
 

1. zoznam investičných akcií - Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. tried PSK po 
zimnej údržbe ciest v roku 2016  podľa jednotlivých úsekov ciest v okresoch PSK: 

 
P.č. Číslo cesty Miestopis predpokladaný

rozpočtový 

náklad (€) 

okres 

1.1. III/3489 Buclovany - Koprivnica 174 716,00 

Bardejov 1.2. III/3554 Cígla – Šarišské Čierne 133 722,00 

   308 438,00 

2.1. III/3864 Zbudská Belá - Valentovce 132 269,00 Medzilaborce 
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   132 269,00 

2.3. III/3887 Hostovice - Osadné 70 000,00 

Snina 2.4. III/3891 Stakčínska Roztoka - prieťah 79 021,00 

   149 021,00 

2.5. III/3849 Vyšná Jablonka - prieťah 84 000,00 

Humenné 2.6. II/558 Topoľovka - Závadka 118 008,00 

   202 008,00 

3.1. III/3066 Gánovce - prieťah 112 900,00 

Poprad 3.2. III/3074 Spišské Bystré - Kravany 107 000,00  

   219 900,00 

3.3. III/3077 Lendak - prieťah 100 000,00 

Kežmarok 3.4. III/3109 Spišské Hanušovce - Osturňa 83 639,50 

   183 639,50 

3.5. III/3207 Doľany - Rožkovce 63 831,00 

Levoča 3.6. III/3209 Nemešany - Baldovce 69 969,00 

   133 800,00 

4.1. III/3456 Kapušany - Podhorany 145 000,00 

Prešov 
4.2. III/3429 Župčany - prieťah 20 000,00 

4.3. III/3462 Sedlice - Klenov 163 652,30 

   328 652,30 

4.4. III/3174 Ratvaj - Hubošovce 137 636,50 

Sabinov 4.5. III/3186 Jakubova Voľa  - spojka 11 500,00 

   149 136,50 

5.1. III/3171 Plavnica - prieťah  120 678,90 

Stará Ľubovňa 
5.2. III/3135 Šarišské Jastrabie - Kyjov 36 000,00 

5.3. III/3134 Pusté Pole - ČSD 10 000,00 

   166 678,90 

6.1. III/3523 Beňadikovce – Šarišský Štiavnik 166 122,50 
Svidník 

   166 122,50 

6.2. III/3581 Šandal - Radoma 144 236,50 
Stropkov 

   144 236,50 

7.1. II/554 Jasenovce 56 270,00 

Vranov nad 

Topľou 

7.2. III/3621 Hencovce – Dlhé Klčovo 99 827,80 

7.3. III/3633 Slovenská Kajňa - Kvakovce 60 000,00 

   216 097,80 

  SPOLU 2 500 000,00  

 
 

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 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 v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísaného na LV 
č.602, k.ú. Ľubovec, a to: 
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novovytvorené pozemky registra CKN: 
 

- parcelné číslo 270/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1987 m2, 
- parcelné číslo 270/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2, 

 
odčlenené geometrickým plánom č. 14316463-8/2016, vyhotovenými Stanislav Sabol - 
GEOMAP, Osloboditeľov 36, 082 04 Drienov, IČO: 14316463, úradne overeným dňa 30.03.2016 
pod číslom G1-488/2016 z pôvodnej parcely KN E 520 o výmere 18 019 m2, 

 
             Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 2015 m2. 
 
             spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
             ťarchy: bez zápisu, 
 

do vlastníctva kupujúceho - Obec Ľubovec, Ľubovec č. 103, 082 42 Bzenov, IČO: 00 327 395 za 
kúpnu cenu 1,00 € celkom.  
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Obec Ľubovec na novovytvorených pozemkoch KN C 270/2 
a 270/3, ktoré sa nachádzajú pri ceste III/3462, plánuje vybudovať chodník v rámci stavby 
„Chodníky pre peších v obci Ľubovec“. Výstavbou chodníka sa zlepší bezpečnosť chodcov, 
nakoľko sa v tejto časti nenachádza a chodci tak musia chodiť po krajnici cesty. Plánovaný 
chodník bude plniť verejnoprospešný účel a bude slúžiť obyvateľom obce. 

 
 

3. v súlade § 8, ods. 7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského 
samosprávneho kraja schváliť návrh zahrnúť tento majetok vo vlastníctve PSK, v správe Správy a 
údržby ciest PSK, zapísaný na LV č. 1855, k. ú. Spišská Sobota, do pripravovanej zámeny s 
mestom Poprad, a to: 
pozemok registra CKN, parcelné číslo 1586, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2822 m2, 
 
stavby nezapísané na liste vlastníctva: hala pre garážovanie, opravu a údržbu pre nákladné 
vozidlá, príslušenstvo: ploty a vonkajšie úpravy, 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
 
ťarchy: bez zápisu, 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 2/1015 zo dňa 30. 
09. 2015, vyhotoveným znalcom Ing. Vierou Spišiakovou, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 
Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, predstavuje 
94.500,00 €, z toho stavba 28.727,10 €, pozemky 65.780,82 €, pri cene pozemkov 23,31 €/m2. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Uvedený majetok sa navrhuje zahrnúť do pripravovanej zámeny s mestom Poprad, v ktorej sa 
majetkovo - právne vysporiadajú pozemky pod budovou Strednej zdravotníckej školy v Poprade, 
ktoré sú vo vlastníctve Mesta Poprad a pozemky pod chodníkom a parkom, ktoré sú vo 
vlastníctve PSK. 

 

4. v rámci návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdavkov SÚC PSK a návrhu príjmov SÚC 
PSK a  bežných výdavkov SÚC PSK: 
 

a) Dofinancovanie investičných akcií financovaných z EIB 
- Špeciálna nadstavba pre výsprávky tryskovou metódou               +  7 800,- € 
- Eliminácia bezpečnostných rizík s rozpočtovým 

nákladom  5 715 000,- € podľa priloženej tabuľky v časti 6.1 a)             + 21 332,- € 
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b) Pridelenie finančných prostriedkov z kapitálových výdavkov na investičné akcie 
- Rekonštrukcia sociálno-prevádzkovej  budovy SÚC PSK,  

oblasť Prešov – stredisko Lipany      + 40 000,- € 
- Automatické rolovacie brány na diaľkové ovládanie stredisko Svidník + 36 611,- € 

 
c) Navýšenie príjmov (200) a bežných výdavkov (600) SÚC PSK + 415 000,- € 

s účelovým pridelením na akcie podľa priloženej  časti 6.2. 
 
 

E. Berie na vedomie 
 

1. Správu o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave 
za rok 2015.  
 

2. Žiadosť obce Štefanovce o riešenie havarijného stavu cesty III. triedy č. 018189 a zaradenie jej 
rekonštrukcie do investičných akcií Prešovského samosprávneho kraja. 

 
 
 
Svidník, 12. 04. 2016 
 
 
 
 
Za správnosť:  Ing.  Václav Mihok     Ing. Peter Sokol 
  sekretár komisie     predseda komisie 
 
 
 
 
Za overovateľov:  PhDr. Jozef Kičura 
       člen komisie    


