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Prešovský samosprávny kraj 
 

UZNESENIE č. 19/2016 
zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 09. 08. 2016 
 
Komisia dopravy Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja: 
 
 
A. Schvaľuje  

 
1. Overovateľa zápisnice a uznesenia PhDr. Jozefa Kičuru.  

 
 

B. 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 2642, k.ú. Medzilaborce, obec Medzilaborce, okres 
     Medzilaborce, a to: 

 
        - pozemku KN C 1270/5, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1312 m2, 
        - pozemku KN C 1283/18, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 784 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 „Medzilaborce, ul. Mierová, ul. Duchnovičova-stavebné úpravy 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 
 
 

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 283 k.ú. Bardejovská Nová Ves, obec Bardejov, okres Bardejov, a 
to: 
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           - pozemku KN C 265/1, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 18939 m2, 
 

             ťarchy:  
Vecné bremeno: spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena na pozemku parcela 
CKN 265/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18939m2 v rozsahu 541m2 podľa 
geometrického plánu č. 38/2014 zo dňa 24.07.2014 vyhotovenom GEOTEAM-M.Z.: 
a) strpieť umiestnenie podzemného kanalizačného potrubia vrátane jeho ochranného pásma, jeho 
užívanie a prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, 
b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (pešo, vozidlami, mechanizmami) oprávneného z vecného 
bremena 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 podzemného kanalizačného potrubia, 
c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv 
vyplývajúcich z vecného bremena do katastra nehnuteľnosti v prospech Východoslovenská 
vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 36570460, Komenského 50, 042 48 Košice - Zmluva o zriadení 
vecného bremena č. 88-4100/2100ZVB/2015 z 10.12.2015- V 306/2016 zo dňa 16.06.2016  

 
            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 
z vecného bremena STAP SF, s.r.o., Dubinné 99, 086 12  Kurima, IČO: 44 586 086 pre stavbu 
„ČS STAP SF Bardejov, kanalizačná a elektrická 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 kanalizačného potrubia a NN vedenia 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 a NN vedenia, 

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 zapísanom na LV 212, k.ú. Krajná Poľana, obec Krajná Poľana, okres Svidník, a to: 

 
           - pozemku KN E 355, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 14900 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 „Krajná Poľana rekonštrukcia výtlaku ČS-VDJ Nižný Komárnik“. 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 výtlačného potrubia k ČS-VDJ 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 výtlačného potrubia k ČS-VDJ, 

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 zapísanom na LV 58, k.ú. Vyšný Žipov, obec Vyšný Žipov, okres Vranov nad Topľou, 
a to: 

 
           - pozemku KN C 766/5, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3552 m2, 
           - pozemku KN C 766/6, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 545 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 
z vecného bremena Obce Vyšný Žipov, Vyšný Žipov 83, 094 33 Vyšný Žipov, IČO: 00 332 950 
pre stavbu Vodovod Vyšný Žipov – napojenie na diaľkový vodovod – I. etapa“ objekt „SO 01 
Prívodné potrubie“. Rozsah vecného bremena bude určený plochou v m2, určenou geometrickým 
plánom vyhotoveným po ukončení stavby. Zriadenie vecného bremena na uloženie vodovodného 
potrubia plní verejnoprospešný záujem a slúži obyvateľom obce, preto je všeobecná hodnota za 
zriadenie vecného bremena stanovená 1,00 € celkom. 

 
            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 

 
 
 

C. Odporúča 
 

Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť: 
 
1. 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 Davidov, Obecný úrad 
Davidov č. 182, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO: 00 332 330, zapísaného na LV č. 781, k.ú. 
Davidov, a to: 
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         novovytvorený pozemok registra C KN: 
 

- parcelné číslo 627/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 11060 m2, vytvorený od pôvodného  
  pozemku registra C KN, parcelné číslo 627/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 
  o výmere 11917 m2, 
 

geometrickým plánom č. 15/2016, vyhotoveným GEO-POL Popaďak Pavol, M.R.Štefánika 876, 
093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 34 896 821, úradne overeným Okresným úradom Vranov nad 
Topľou, katastrálny odbor, pod číslom G1-131/2016 dňa 23.03.2016. 
 

               spoluvlastnícky podiel: 1/1 
               ťarchy: bez zápisu, 

 
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/3623 
a predmetom je pozemok KN C 627/3, ktorý je vo vlastníctve obce Dávidov. SÚC PSK žiadala 
obec o odkúpenie pozemku pod cestou za cenu 1,00€ celkom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa a na tento účel dala vypracovať geometrický plán, ktorým sa odčlenila plocha cestného 
telesa od okolitej plochy. Prevod pozemku na PSK bol schválený Zastupiteľstvom obce Dávidov, 
uznesením č. 94/2016 zo dňa 06.05.2016. 
 
 

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 prevod 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 a, 
ods. 8, písm. e) Zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov, v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísaného na LV č. 440, k.ú. Kalinov, a to: 
 

- parcela registra C KN 403/5 o výmere 20 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, 
 

            spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
 
             ťarchy: bez zápisu, 
 

do vlastníctva kupujúcich – Ján Dribňák a Anna Dribňáková, Kalinov č. 63, 068 01 Medzilaborce 
za kúpnu cenu 43,00 € celkom, za podmienky refundácie nákladov na vyhotovenie znaleckého 
posudku zo strany kupujúcich. Manželia nadobúdajú majetok do bezpodielového 
spoluvlastníctva. 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku bola stanovená znaleckým posudkom č. 52/2016 zo 
dňa 7.6.2016, vyhotoveným znalcom Ing. Anton Sabo v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. 
z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje 43,00€, pri jednotkovej cene pozemku 
2,14€/m2.  
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Ján Dribňák je vlastníkom susediacej nehnuteľnosti, a to 
rodinného domu súp. číslo 63 na parcele KN C 341/1 a pozemku KN C 341/2 zapísaných na LV 
č. 141 v k.ú. Kalinov. Pozemok, ktorý je predmetom navrhovaného predaja sa nachádza medzi 
cestou III/3868 a pozemkom kupujúceho, ktorý má na ňom vybudovanú garáž s nadstavbou. 
Zvyšná časť garáže stojí na pozemku žiadateľa, parcele KN C 341/2. Pozemok z dôvodu 
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zastavanosti nie je možné inak využívať a z hľadiska účelu a efektívnosti ani v budúcnosti nebude 
využívaný na plnenie úloh v rámci predmetu SÚC PSK. 

 
3. Pridelenie finančných prostriedkov v rámci kapitálových výdavkov v čiastke 80.000,00 € na 

investičnú akciu „Rekonštrukcia havarijného stavu úseku cesty III/3619 Vranov n/T. – Čičava“. 
 

 
 

D. Berie na vedomie 
 
1. Informáciu o predložení a realizácii projektov v oblasti cestného hospodárstva  žiadateľa Správa 

  a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja predložených v rámci výzvy na predkladanie 
žiadosti v rámci druhej prioritnej osi Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.  
 
 

a) „Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi mestami Snina - Medzilaborce – Krosno„   
Vedúcim partnerom projektu je Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, 
Partnerom projektu je Wojewodztwo Podkarpackie. Na slovenskej strane sú navrhnuté úseky cesty 
II/567 Čabalovce – Hostovice a II/575 Medzilaborce, okružná križovatka – Palota 
 

Partner  Názov projektu  Rozpo čet 
projektu  

Hodnota 
finan čného 
príspevku   

Výška 
spolufinancovania  

Správa a 
údržba ciest 

PSK  

Rozvoj cestnej 
infraštruktúry medzi 

mestami Snina - 
Medzilaborce - 

Krosno 

3 510 846,36 €                 2 984 219,39 € 

 
 

175 542,33 € 

 

b)  „Modernizácia cestného spojenia Snina - Medzilaborce - Krosno„   
Vedúcim partnerom projektu je Powiat Krosnienski, Partnerom projektu je Správa a údržba ciest 
Prešovského samosprávneho kraja. Na slovenskej strane sú navrhnuté úseky cesty III/3548 Miroľa 
– križovatka Makovce a III/3587 Miroľa – križovatka Makovce. 
 

Partner  Názov projektu  Rozpo čet 
projektu  

Hodnota 
finan čného 
príspevku   

Výška 
spolufinancovania  

Správa a 
údržba ciest 

PSK  

Modernizácia 
cestného spojenia 

Snina - 
Medzilaborce - 

Krosno 

3 364 439,35 €                 2 859 773,43 € 

 
 

168 221,99 € 

 

c) „Modernizácia cestného spojenia Prešov - Bardejov - Gorlice„   
Vedúcim partnerom projektu je Wojewodztwo Malopolskie, Partnerom projektu je Správa a údržba 
ciest Prešovského samosprávneho kraja. Na slovenskej strane sú navrhnuté úseky cesty II/545 
Raslavice – Janovce, Bardejov – Kľušov a Regetovka – Becherov 
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Partner Názov projektu  Rozpo čet 
projektu  

Hodnota 
finan čného 
príspevku   

Výška 
spolufinancovania  

Správa a 
údržba ciest 

PSK  

Modernizácia 
cestného spojenia 
Prešov - Bardejov - 

Gorlice 

 
3 529 369,29 €             

  
 2 999 963,89 € 

 
  
     176 468,48 € 

 

d) „Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov - 2. etapa „   
Vedúcim partnerom projektu je Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Partnermi 
projektu sú Powiat Nowotarski a Wojewodztwo Malopolskie. Na slovenskej strane sú navrhnuté 
úseky cesty II/542 Slovenská Ves – Spišská Stará Ves a II/543 Haligovce – Spišská Stará Ves 
 

Partner  Názov projektu  Rozpo čet 
projektu  

Hodnota 
finan čného 
príspevku   

Výška 
spolufinancovania  

Správa a 
údržba ciest 

PSK  

Modernizácia 
cestného spojenia 

Pieninských 
národných parkov - 

2. etapa 

3 527 907,43 €                 2 998 721,31 € 

 
 

176 395,37 € 

 

Predmetný projekt neprešiel 1. kolom hodnotenia hodnotiacou komisiou Spoločného technického  
sekretariátu v Krakove. 

 

2. Informatívnu správu  o vyúčtovaní zálohového príspevku za služby vo verejnom záujme 
v prímestskej  autobusovej doprave za I. polrok 2016. 
 

3. Informáciu riaditeľa Správy a údržby ciest PSK o žiadosti Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť 
Hrabské z 01.08.2016 o úpravu užívanej cestnej plochy v obci Hrabské (pozemok je vo 
vlastníctve farnosti) – na úseku sa otáčajú autobusy SAD a.s. a vozidla zimnej údržby ciest.  

 
4. Informatívnu správu o zmluvnom vzťahu na údržbu ciest I. tried Prešovského samosprávneho 

kraja medzi Správou a údržbou ciest PSK a Slovenskou správou ciest. 
 

5. Informáciu riaditeľa SÚC PSK o následkoch povodní v mesiaci júl 2016 v okresoch Svidník, 
Bardejov. 

 
 
 
Vranov nad Topľou, 09. 08. 2016 
 
 
 
 
Za správnosť:  Ing.  Václav Mihok     Ing. Peter Sokol 
  sekretár komisie     predseda komisie 
 
 
 
Za overovateľov:  PhDr. Jozef Kičura 
       člen komisie    


