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Prešovský samosprávny kraj 
 

UZNESENIE č. 18/2016 
zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 02. 06. 2016 
 
Komisia dopravy Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja: 
 
 
A. Schvaľuje  

 
1. Overovateľa zápisnice a uznesenia Maroša Kočiša.  

 
 

B. Odporúča 
 
1. 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 vecného bremena (in rem) 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 2751, v k.ú. Batizovce, a to: 
 

              pozemku registra CKN 
             -  parcelné číslo 5250, zastavané plochy a nádvoria o výmere 921 m2, 

 
              spoluvlastnícky podiel: 1/1 

 
     ťarchy: 

- Zriaďuje sa vecné bremeno v zmysle § 66 zákona č.351/2011 Z.z. - v povinnosti vlastníka 
pozemkov strpieť a právo spoločnosti Slovak Telekom,a.s., IČO: 35 763 469 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 a vykonávať úpravy pôdy a jej porastu v rozsahu vyznačenom v GP č.415/2010 podľa Z 
3292/12 ( parcely č.4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 
4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4031, 4032, 
4033, 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 4045, 4046, 4047, 
4048, 4049, 4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4055, 4056, 4057, 5250 a parcely pôvodného stavu 
CKN č.1108/424,  1108/209, 1108/210, 1108/211, 1108/212, 1108/213, 1108/214, 1108/215, 
1108/216, 1108/217, 1108/218, 1108/226, 1108/242 vedené na LV 1559) (parcela: 5250) 

 
na umiestnenie inžinierskej siete - plynárenského zariadenia v súvislosti so stavebným 
objektom „691-00 Rekonštrukcie katodickej ochrany VTL plynovodu DN 200/4,0 NPa v km 
3,560 D1“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena: 

  
a) strpieť existenciu inžinierskych sietí – plynárenských zariadení oprávneného z vecného bremena, 

a to v rozsahu vymedzenom Geodetickým plánom  č. 35/14 na vyznačenie vecného bremena, na 
priznanie práva uloženia inžinierskych sietí a ich ochranného pásma pre stavebný objekt 691-00 
Rekonštrukcia katodickej ochrany VTL plynovodu DN 200/4,0 NPa v km 3,560 D1 zo dňa 
25.5.2015, vyhotoveným f. Geodetika, IČO: 11 877 944, úradne overeným Okresným úradom 
Poprad, katastrálny odbor pod číslom G1 – 397/15 dňa 22.6.2015 a 
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b) strpieť vstup, 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 dotknutú nehnuteľnosť. 

 
v prospech oprávneného z vecného bremena – SPP – distribúcia a.s., Bratislava, Mlynské nivy 
44/b, 825 11, Bratislava, IČO: 35 910 739 za jednorazovú odplatu 13,13 € celkom, ktorá je 
stanovená znaleckým posudkom č. 070/2015, vyhotovený Ing. Jozef Kupček.  
 
Rozsah vecného bremena je 3m2 a je určený geometrickým plánom č. 35/14, vyhotoveným 
Geodetika – geodetická kancelária Ing Jozef Piroha, Hradište pod Vrátnom, 906 12, IČO: 
11 877 944, úradne overeným Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor pod číslom G1 – 
397/15 dňa 22.6.2015. 
 
 

2. Predsedovi PSK v súlade § 10, ods.9 „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ 
v platnom znení schváliť návrh na zriadenie vecného bremena (in rem) na nehnuteľnom majetku 
– povinného z vecného bremena Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 
37870475, v správe Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO:37936859, 
zapísanom na LV 2485, k.ú. Nižná Šebastová, obec Prešov, okres Prešov, a to: 

 
            - pozemku KN C 3327, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3827 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 distribučnej, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361 pre stavbu 
„Prešov – Nižná Šebastová, ul. Borovicová – prípojka NN“. 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 NN siete vrátane jej ochranného pásma, jej 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 NN siete, 

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.  v súlade s § 16 písm. e) a § 6 ods. 3 „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ 
v platnom znení, nadobudnutie majetku z vlastníctva predávajúceho Mesto Levoča, Námestie 
Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, IČO: 00 329 321, a to: 
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a) úsek účelovej komunikácie v k. ú. Levoča (Levoča - Mariánska hora) v staničení 1,770 km až 
4,676 km, vrátane súčastí tejto komunikácie v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu 1,00 €   
 

b) pozemky registra C KN v k. ú. Levoča (pod úsekom účelovej komunikácie): 
                   parcelné číslo 8150/2, ostatné plochy (na LV č. 1 - trvalé trávne porasty) o výmere  
                   321 m2, parcelné číslo 8165/2, ostatné plochy (na LV č. 1 - lesné pozemky) o výmere  
                   417 m2,  

 
                  novovytvorené pozemky registra C KN v k. ú. Levoča (pod úsekom účelovej komunikácie):   
                  parcelné číslo 7055/6, ostatné plochy o výmere 12518 m2,  

     parcelné číslo 7055/7, ostatné plochy o výmere 2371 m2,  
     parcelné číslo 8152/19, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2137 m2,  

 
     odčlenené z parciel 7013/1, 7047, 7048, 7054, 7055, 7211, 7212/2, 7218/1, 7218/9,  
      8152/1, 8152/15 podľa geometrického plánu č. 22/2016, vyhotoveným Ing. Peter  

                  Garnek GEODET, Zimná 2547/107, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34 803 637, 
                  úradne overeným Okresným úradom Levoča, katastrálny odbor pod číslom G1-158/16  
                  dňa 18. 05. 2016,  

 
      spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
      ťarchy: bez zápisu, 
 
      celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 17764 m2, 
 
       za kúpnu cenu 1,00 €  

 
c) projektová dokumentácia vypracovaná spoločnosťou KApAR, s. r. o., Budovateľská 50,  080 

01 Prešov, IČO: 36 505 994 s názvom „Cesta Levoča – Mariánska hora“, za kúpnu cenu 1,00 €  
 
 

do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37 870 
475, ktorý ho zveruje do správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, za 
celkovú kúpnu cenu 3,00 €, za týchto podmienok: 
  

- Právny vzťah založený kúpnou zmluvou uzavretou medzi mestom Levoča a PSK na  predmet 
kúpy zadefinovaný v bode B.ods.1, ods.2 a ods. 3 tohto uznesenia zanikne v súlade s § 610 
Občianskeho zákonníka pod podmienkou, že PSK najneskôr v lehote do 31.12.2018 nezrealizuje, 
výlučne z dôvodov na vlastnej strane, rekonštrukciu účelovej komunikácie vrátane súčastí tejto 
cesty podľa bodu 1. uznesenia.  K zániku zmluvného vzťahu nedôjde, ak nečinnosť PSK bude 
zapríčinená čo aj len čiastočne konaním alebo opomenutím Mesta Levoča.  

 
- Ak k zániku zmluvného vzťahu dôjde, zmluvné strany sú povinné v lehote 3 mesiacov odo dňa 

zániku kúpnej zmluvy vzájomne sa majetkovo vysporiadať t. j. - PSK vráti mestu Levoča 
uhradenú kúpnu cenu a mesto Levoča finančne refunduje PSK výdavky, ktoré PSK preukázateľne 
vynaložil do doby zániku zmluvného vzťahu na rekonštrukciu účelovej komunikácie vrátane jej 
súčastí. 

 
 

2. v rámci rekonštrukcie havarijných úsekov ciest -  úpravu rozpočtu kapitálových výdavkov  
SÚC PSK: 

 
a) Rekonštrukcia havarijných stavov ciest II. a III. tried s predpokladaným      rozpočtovým 

nákladom 405 000,00 € podľa nižšie uvedeného prehľadu: 
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b) Spracovanie projektovej dokumentácie havarijných úsekov ciest II. a III. tried s predpokladaným 
      rozpočtovým nákladom  63 000,00 € podľa nižšie uvedeného prehľadu: 

 

 
Kapitálové výdavky – dofinancovanie celkom                                                      468 000,00 € 

 
 

 
D. Berie na vedomie 

 
 

1. Informáciu z pracovného rokovania, zvolaného odborom dopravy PSK na podnet SAD Prešov na 
základe podozrenia z nelegálneho prevádzkovania autobusov s počtom cestujúcich 8 plus vodič a 
autobusov bez licencií. 

 
2. Návrh spoločnosti REGIOJET Bratislava na udelenie dopravnej licencie na linke Kysak – 

Bardejov a linke Snina – Humenné. 
 

3. Žiadosť spoločnosti Opálové bane Libanka, s.r.o. o zmenu cestovného poriadku a predlženie trasy 
linky  707 403 ( Prešov – Červenica) z dôvodu dopravy  zamestnancov do novovytvoreného 
zamestnania. 

 
 

Časť  
Oblasť 

p.č. číslo cesty úsek začiatok úseku 
koniec 
úseku 

dĺžka 
(km) 

 
náklad stavby 

€ 

1. SL 1.1 III/3128 Litmanová  11,950 12,330 0,380 120 000,00 

2. PO 2.1 III/3189 Lipany - Lúčka 2,850 3,850 1,000 135 000,00 

3. HE 3.1 II/554 Repejov 80,259 81,859 1,600 150 000,00  

  Spolu    405 000,00 

Časť - 
Oblasť 

p.č. číslo cesty úsek 
začiatok 

úseku 
koniec 
úseku 

dĺžka 
(km) 

 
predpokladaný 
náklad na PD 

€ 

1. HE 1.1 III/3832 
Humenné - 
Podskalka  

1,100 1,900 0,800 24 000,00 

2. VV 2.1 III/3600 Pavlovce 1,694 1,724 0,030 14 000,00 

3. SK 3.1 II/554 Varechovce 83,507 83,563 0,560 12 000,00  

4. SK 4.1 III/3523 Šarišské Čierne 6,061 6,337 0,276 13 000,00 

  Spolu    63 000,00 
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4. Žiadosť Obce Varhaňovce o doplnenie autobusových spojov na základe požiadavky 
zamestnancov firiem, ktorí pracujú v dvojsmennej prevádzke v Prešove.  
 

5. Žiadosť obce Renčišov o zavedenie nového ranného školského spoja. 
 

 
6. Žiadosť Obce Šindliar o zaradenie zachádzky na linke 707 421 do Šindliara a Lipoviec.  

 
 

7.   Vyhodnotenie zimnej údržby ciest na cestách Prešovského samosprávneho kraja v sezóne 
2015/2016.  

 
 
 
Levoča, 02. 06. 2016 
 
 
 
Za správnosť:  Ing.  Václav Mihok     Ing. Peter Sokol 
  sekretár komisie     predseda komisie 
 
 
 
Za overovateľov:  Maroš Kočiš 
       člen komisie    


