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Prešovský samosprávny kraj 
 

UZNESENIE č. 20/2016 
zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 27. 09. 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 15561 k.ú. Prešov, obec Prešov, okres Prešov, a to: 
            - pozemku KN C 16174/1, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 42240 m2, 
 
          ťarchy:  

Z 7796/2014 - Zákonné vecné bremeno podľa ustanovenia § 66 zákona č.351/2011 Z.z. povinnosť 
vlastníkov pozemkov strpieť právo spoločnosti Slovak Telekom, a.s. ako oprávneného z vecného 
bremena zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na dotknutých 
nehnuteľnostiach parc. reg. C KN č. 16174/1 a to v rozsahu vyznačenom na geometr. pláne 
č.59/2014, úrad. overeným pod. č. G1 1746/2014 - 879/15 Z 5494/2015 - Zriadenie zákonného 
vecného bremena v zmysle § 151o Občianskeho zákonníka a § 11 Zákona NR SR č. 251/2012 Z.z. 
o energetike, v prospech Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 
36599361, na parc. C KN 16335/8 s obsahom oprávnení podľa § 11 zákona č. 251/2012 Z.z., 
v rozsahu podľa GP č.104/2015 ( G1 1125/2015 ), zo dňa 13.8.2015, - 1346/16 

          spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 

spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena Prešovského samosprávneho kraja, 
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, strpieť právo oprávneného z vecného bremena 
Východoslovenskej distribučnej, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361 pre stavbu 
“Prešov-Vydumanec, 18 ZD-VN, TS, rozš. NN“. 

 
          Vecné bremeno spočíva v povinnosti budúceho povinného (PSK): 

a) strpieť umiestnenie 2 stĺpov VN vrátane ich ochranného pásma, 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 2 stĺpov VN, 

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

 
podľa geometrického plánu číslo 107/13 zo dňa 27.08.2013, vyhotovenom Progres CAD 
Engineering s.r.o., Masarykova 16, 080 01 Prešov, úradne overenom Správou katastra Prešov dňa 
06.09.2013 pod č. G1-1277/13 v rozsahu 2 m2 stanovené na základe znaleckého posudku č. 
201/2013  vypracovanom Ing. Pavlom Maťufkom, Ružová 17, 040 01 Prešov, znalcom v odbore 
stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z.  
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             o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov za odplatu 60,00-€ celkom. 
 

2. 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 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 615/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19105 m2, 

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

 
   na umiestnenie inžinierskej siete –plynovej prípojky, spočívajúce v povinnosti budúceho povinného 
   z vecného bremena: 
a) strpieť umiestnenie plynovej prípojky vrátane jej ochranného pásma, jej 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 predmetnú nehnuteľnosť v súvislosti 
s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely 
opráv, údržby, kontroly plynového 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 – SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 
825 11  Bratislava, za jednorazovú odplatu, ktorá bude stanovená znaleckým posudkom a bude ju 
hradiť investor stavby. Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným 
po ukončení stavby.  

 
 

C. Odporúča 
 

Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť: 
 
1. Operačný plán zimnej služby na území Prešovského samosprávneho kraja pre obdobie 2016/2017. 

 
2. Zámer investičných akcií - Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. tried PSK  v roku 

2017 vo výške 2 500 000, 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 § 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. 220, k.ú. Veľký Šariš, a to: 
novovytvorené pozemky registra CKN: 
- parcelné číslo 2809/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 163 m2, 
- parcelné číslo 2809/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 230 m2, 
 
odčlenené geometrickým plánom č. 49/2016, vyhotovenými Štefanom Vargom, B. Němcovej 12, 
080 05, IČO: 14317176, úradne overeným dňa 26.07.2016 pod číslom G1-1273/2016 z pôvodnej 
parcely KN C 2809/1 o výmere 18 363 m2, 
Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 393 m2. 

             spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
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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 

 
do vlastníctva kupujúceho - Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba č.1, 082 11 Veľký Šariš, IČO: 
00327972 za kúpnu cenu 1,00 € celkom.  
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Mesto Veľký Šariš na novovytvorených pozemkoch KN C 
2809/6 a 2809/7, ktoré sa nachádzajú pri ceste III/3451, plánuje vybudovať zastávky MHD v rámci 
stavby „Veľký Šariš – IBV Sordok“, stavebný objekt SO Zastávky MHD“.  
Jedná sa o vybudovanie dvoch zastávok MHD ako nevyhnutná potreba k zabezpečeniu mestskej 
hromadnej dopravy pre obyvateľov rozsiahleho obytného súboru IBV Sordok. Zastávky MHD 
budú situované pri ceste III/3451 za odbočkou k obytnému súboru IBV Sordok po oboch stranách 
cestnej komunikácie (smer od miestnej časti Veľkého Šariša – Kanaša a smer do Kanaša). 
Plánované zastávky MHD budú plniť verejnoprospešný účel a budú slúžiť širokej verejnosti. 

 
4. trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a 

ods. 9 písm. c) zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov nájom majetku v správe Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, so 
sídlom Jesenná 14, 080 05 Prešov, a to : 
 

a) Pozemná komunikácia III/3535 v dĺžke 2,143 km  v staničení km 4,430 – 6,573, 
b) cestný priepust km 4,881 žb. rúrový Ø 600 mm v dĺžke 12,2 m a cestný priepust 5,986 žb. rúrový 

Ø 600 mm, v dĺžke 6,5 m, ide o objekty, ktoré tvoria v zmysle cestného zákona súčasť cesty 
v úseku zadefinovanom v bode a), 

 
Do nájmu Spoločnosti urbaristov – pozemkové spoločenstvo obce Kožany, so sídlom Kožany 5, 
086 12 Kurima, IČO: 319 944 07 ako prípad hodný osobitného zreteľa na verejnoprospešný účel – 
zlepšenie technického stavu cesty III/3535 a zabezpečenie prístupnosti cesty širšej motoristickej 
verejnosti  
 
za ročné nájomné za celý predmet nájmu bez platieb za energie a služby spojené s nájmom vo 
výške 1 €/rok, na dobu určitú, t.j. na obdobie 10 rokov odo dňa protokolárneho odovzdania 
predmetu nájmu, najskôr však dňom účinnosti tejto zmluvy za podmienky, že Spoločnosť 
urbaristov – pozemkové spoločenstvo obce Kožany po skončení nájmu prevedie na Prešovský 
samosprávny kraj vlastnícke právo k pozemkom nachádzajúcim sa pod cestou III/3535 v dĺžke 
2,143 km v staničení v km 4,430 – km 6,573, ktoré bude mať ku dňu podpisu nájomnej zmluvy vo 
svojom vlastníctve.  

  
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že cesta III/3535 v dĺžke 2,143 km v staničení km 
4,430 – 6,573 je v havarijnom stave, v súčasnosti nespĺňa technické a stavebné podmienky pre 
bezpečnú premávku. Z tohto dôvodu ju Správa a údržba ciest PSK vedie z pohľadu údržby ako 
cestu neudržiavanú a v súčasnosti slúži pre pohyb poľnohospodárskych strojov. Odovzdaním tejto 
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cesty do nájmu nájomcovi by došlo k zlepšeniu jej technického stavu a možnosti jej využitia širšou 
motoristickou verejnosťou.    

 
5.  zmenu Uznesenia č. 325/2016 zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 25. apríla 2016 

nasledovne: 
 v zozname investičných akcií na rekonštrukciu havarijných úsekov ciest II. a III. tried PSK po 
zimnej údržbe ciest podľa jednotlivých úsekov ciest sa upravujú rozpočtové náklady investičných 
akcií na základe výsledku verejného obstarávania takto:  

 1.1. III/3489 Buclovany - Koprivnica 198 122

  1.2.. III/3554 Cígla - Šarišské Čierne 164 191

 2.1. III/3864 Zbudská Belá - Valentovce 123 385

2.3 III/3887 Hostovice - Osadné 62 089

2.4 III/3891 Stakčínska Roztoka - prieťah 66 791

2.5 III/3849 Vyšná Jablonka - prieťah 75 368

2.6 II/558 Topoľovka - Závadka 123 596

3.1. III/3066 Gánovce - prieťah 101 017

3.2. III/3074 Spišské Bystré - Kravany 98 647

3.3. III/3077 Lendak - prieťah * 95 533

3.4. III/3109 Spišské Hanušovce - Osturňa 93 674

3.5. III/3207 Doľany - Rožkovce 57 744

3.6. III/3209 Nemešany - Baldovce 65 820

4.1. III/3456 Kapušany - Podhorany 109 107

4.2. III/3429 Župčany - prieťah 17 979

4.3. III/3462 Sedlice - Klenov 140 547

4.4. III/3174 Ratvaj - Hubošovce 130 750

4.5. III/3186 Jakubova Voľa - spojka 8 778

5.1. III/3171  Plavnica - prieťah 140 228

5.2. III/3135 Šarišské Jastrabie - Kyjov 48 963

5.3. III/3134 Pusté Pole - ČSD 13 591

6.1. III/3523 Beňadikovce - Šar. Štiavnik 113 194

6.2. III/3581 Šandal - Radoma 105 960

7.1. II/554 Jasenovce 46 530

7.2. III/3621 Hencovce - Dlhé Klčovo 80 782

7,3, III/3633 Slovenská Kajňa - Kvakovce 49 672

x x S P O L U 2 332 057

č. cesty
  Rozpo čtový      
    náklad   (€)

P. č. akcie Miestopis

 

 
 
 
Radvaň nad Laborcom, 27. 09. 2016 
 
 
Za správnosť:  Ing.  Václav Mihok     Ing. Peter Sokol 
  sekretár komisie     predseda komisie 
 
Za overovateľov:  PhDr. Jozef Kičura 
       člen komisie    


