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Prešovský samosprávny kraj 

 
UZNESENIE č. 23/2017 

zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 23. 3. 2017 

 
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 a §17 písm. n) „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, zapísanom na LV 1019 k.ú. 
Domaňovce, obec Domaňovce, okres Levoča, a to: 

 
          - pozemku KN C 603/1, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1684 m2, 

ťarchy: bez zápisu 
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 
Obec Domaňovce, Domaňovce 92, 053 02 Spišský Hrhov, IČO: 00329037 pre stavbu “Kanalizácia 
a ČOV Domaňovce“. 

 
         Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 

a) strpieť umiestnenie podzemného kanalizačného potrubia vrátane jeho 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 podzemného kanalizačného potrubia, 

c)  zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho 
práv vyplývajúcich z vecného bremena 
 
v rozsahu 40 m2 podľa geometrického plánu číslo 12/2017 zo dňa 06.03.2017, vyhotovenom Ing. 
Miloš Ondruš, GeoFix, Bruselská 10, 040 13 Košice 040 13, IČO: 461 93 600, úradne overenom 
Okresným úradom Levoča, Odbor katastrálny dňa 15.03.2017 pod č. G1-68/17. 
 
Vecné bremeno sa zriaďuje za 1,00-€ 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 870, v k.ú. Koškovce, a to: 
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   pozemku registra C KN 
-  parcelné číslo 544, zastavané plochy a nádvoria o výmere 8538 m2, 
-  parcelné číslo 773, zastavané plochy a nádvoria o výmere 8470 m2, 

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

 
na umiestnenie inžinierskej siete – kanalizačného potrubia, spočívajúce v povinnosti budúceho 
povinného z vecného bremena: 

  
a) strpieť umiestnenie kanalizačného potrubia vrátane jeho ochranného pásma, jeho 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 kanalizačného 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 – Obec Koškovce, Koškovce č. 11, 067 12 
Koškovce, za jednorazovú odplatu, ktorá bude stanovená znaleckým posudkom a bude ju hradiť 
obec. Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 
stavby. 
 
 

3. 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 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, a to: 

 
     pozemku registra C KN, zapísanom na LV 645, v k.ú. Machalovce,  

  -  parcelné číslo 511/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7244 m2, 
 

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

 
     pozemkoch registra C KN, zapísaných na LV 1546, v k.ú. Spišský Štvrtok,  

-  parcelné číslo 1559/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6006 m2, 
-  parcelné číslo 1559/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 124 m2, 

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

 
na umiestnenie inžinierskej siete – vodovodného potrubia, spočívajúce v povinnosti budúceho 
povinného z vecného bremena: 

  
a) strpieť umiestnenie vodovodného potrubia vrátane jeho ochranného pásma, jeho 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 vodovodného potrubia, 
 



 
 

3 
 

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 – Obec Jánovce, Jánovce č. 248, 059 13 
Jánovce, za jednorazovú odplatu, ktorá bude stanovená znaleckým posudkom a bude ju hradiť 
obec. Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 
stavby.  

 
 

4. 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 443, v k.ú. Vojňany, a to: 

 
     pozemku registra E KN 
 

-  parcelné číslo 1063, ostatná plocha o výmere 6372 m2, 
 spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
    ťarchy: - bez zápisu 
 

na umiestnenie podperného bodu nadzemného elektrického vedenia NN v súvislosti s realizáciou 
stavby „Rozšírenie NN siete v obci Vojňany, lokalita : IBV Vojňany – na česlicu“ , spočívajúce 
v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena: 
  

- strpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby na slúžiaci 
pozemok, prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby cez 
slúžiaci pozemok pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách uvedenej stavby a povinnosti 
zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému, alebo ním poverenej osobe vo výkone jeho práv 
z vecného bremena podľa zmluvy a zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike. 
 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a.s., 
Mlynská 31, 042 91 Košice, za jednorazovú odplatu, ktorá bude stanovená znaleckým posudkom 
a bude ju hradiť oprávnený z vecného bremena. Rozsah vecného bremena bude určený 
geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení stavby.  

 
 

C. Konštatuje 
  

1. že prevádzaný majetok uvedený v bode D.10 tohto uznesenia je prebytočný 
 

 
D. Odporúča 
 

Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť: 
 

 
1. Plán dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja 

 
2. v rámci združenej investície „ Prestavba križovatky cesty III/3080 ul. Slovenského odboja – MK ul. 

Hraničná na okružnú križovatku“: 
 

a) Združenú investíciu medzi Prešovským samosprávnym krajom a mestom Poprad (ako investor) 
za účelom technického zhodnotenia majetku, s názvom „ Prestavba križovatky  cesty III/3080 ul. 
Slovenského odboja – MK ul. Hraničná na okružnú križovatku“ 
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b) Združenie finančných prostriedkov za združovateľa Prešovský samosprávny kraj je vo výške    

300 tis € schválených Uznesením Zastupiteľstva PSK č. 420/2016 zo dňa 12.12.2016 za účelom 
realizácie združenej investície zadefinovanej v predchádzajúcom bode, ktoré sa zrealizuje zo 
zdrojov účastníkov združenia v závislosti na schválených rozpočtových nákladoch podľa 
vzájomne odsúhlasenej projektovej dokumentácie za predpokladu, že mesto Poprad:  

 
- združí v súlade s platnou legislatívou finančné prostriedky vo výške minimálne 250 tis. €, 

- združí činnosti v nasledovnom rozsahu: zabezpečenie majetkoprávneho vysporiadania 
pozemkov pod stavbou, zabezpečenie vydania právoplatného stavebného povolenia na stavbu, 
zabezpečenie činnosti stavebníka po vydaní právoplatného stavebného povolenia, 
zabezpečenie procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby, zabezpečenie 
výkonu objednávateľa a výkonu stavebného dozoru stavby, zabezpečenie dokumentácie 
skutočného zrealizovania stavby, 

- 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 na združenú investíciu 
zadefinovanú v bode a) 

- počas realizácie stavby bude pravidelne poskytovať písomné informácie o postupe prác pri 
výstavbe Prešovskému samosprávnemu kraju, pozývať jeho zodpovedných zástupcov na 
kontrolné dni a po ukončení realizácie stavby na preberacie konanie. 

 
 

3. k projektovej žiadosti: „ Modernizácia cesty II/545 v úseku Janovce – Kľušov“, v rámci IROP 2014 
– 2020, Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Investičná priorita 1.1: 
 

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 
„Modernizácia cesty II/545 v úseku Janovce – Kľušov“ s predpokladaným rozpočtovým 
nákladom 2 370 000,- € , ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK 
a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK; 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

c) zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške 118 500,- € , čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu 
a poskytnutého NFP  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK; 

e) zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca.5 % rozpočtového nákladu projektu 
pre každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z 
vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov.  

 
 

4. v rámci vypracovania projektovej dokumentácie na projektový zámer Program cezhraničnej 
spolupráce  Interreg V-A Poľsko- Slovensko 2014-2020:  

 
a) financovanie projektovej dokumentácie v rámci projektu „Zlepšenie dopravného 

napojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor„  plánovaných v rámci 
Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 z vlastných 
zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. 
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Žiadateľ  Názov projektu  
Predpokladaný 

rozpočet projektu  

Predpokladaná 
hodnota 

projektovej 
dokumentácie  

Správa a 
údržba ciest 

PSK  

Zlepšenie dopravného 
napojenia okresov 

Jaslo, Bardejov 
a Svidník na TEN-T 

koridor 

3 500 000,00 €               
 

24 000,00 € 
 

 
 

5. dofinancovanie rozpočtu kapitálových výdavkov SÚC PSK: 
 

a) Rekonštrukcia havarijných stavov úsekov ciest III. tried – dofinancovania v čiastke 427 000 
€ podľa nižšie uvedeného prehľadu: 

 
P.č. Názov investičnej akcie Oblasť Dofinancovanie v € 
1. Sanácia zosuvu cesty č. III/3600 Pavlovce VT 207 000,00 
2. Rekonštrukcia havarijného stavu úseku 

cesty č. III/3431 v prieťahu obce Fintice 
(včítane spracovania PD) 

PO 220 000,00 

                                               SPOLU 427 000,00 
 

„Sanácia zosuvu cesty č. III/3600 Pavlovce“                    207 000,- € 
 

-  Jedná sa o kritický stav úseku cesty, na ktorej došlo dňa 3.2.2015 v ranných hodinách k zosuvu 
pôdy a poškodeniu cesty. Krízový štáb dňa 21.3.2016 prehodnotil zosuv na tejto ceste v obci 
Pavlovce a bola vyhlásená mimoriadna situácia na území obce Pavlovce zosúvajúceho sa svahu 
pod cestou III/3600. Po ďalšom zasadnutí krízového štábu dňa 13.4. 2016bola firmou 
PRODOSING s.r.o. vykonaná obhliadka zosuvu a geologický prieskum, na základe ktorého 
zástupca firmy konštatoval, že naďalej dochádza k zosuvu pôdy pod cestou III/3600 a je nutné 
tento stav urýchlene riešiť. V októbri 2016 bola spracovaná projektová dokumentácia týkajúca sa 
predmetnej akcie, ktorej stav je dokumentovaný aj fotozábermi. 
 
„Rekonštrukcia havarijného stavu úseku cesty III/3431 v prieťahu obce Fintice 
(včítane spracovania PD)“        220 000 €
      

-  Jedná sa o havarijný stav cesty III/3431 v prieťahu obce Fintice, kde došlo k podmytiu cesty 
z miestneho potoka v dĺžke cca 200 m, čím hrozí jej prepadnutie. Došlo k podmytiu oporného múru 
z lomového kameňa, ktorý vytváral pravostranné opevnenie fintického potoka a zároveň plnil 
funkciu oporného múru cesty IIII/3431 v km 3,021 – 3,190. V hornej časti múru je do 
železobetónového venca ukotvené oceľové zvodidlo. Deformácie na opornom múre sa prejavili 
úplným rozpadom konštrukcie a vypadávaním lomového kameňa po častiach. Uvedené deformácie 
oporného múru zapríčinili vznik výrazných porúch vozovky, ktorých výskyt vytvára havarijný stav 
– hrozí úplné zborenie oporného múru vplyvom otrasov od nákladnej dopravy a zatekania vody 
z vozovky. Situácia je monitorovaná od minulého roka, v súčasnosti aj vplyvom zimy 
a poveternostných podmienok a vplyvom intenzívnej dopravy hodnotíme stav daného úseku ako 
havarijný s rizikom vyhlásenia mimoriadnej situácie a následným obmedzením, resp. vylúčením 
nákladnej dopravy – toto opatrenie si vyžiada obchádzku do danej lokality cez trasu Prešov – 
Kapušany – Tulčík – Záhradné – Fintice (cca 15 km). 

     Správcom vyššie uvedeného potoka pozdĺž cesty III/3431 v prieťahu obce Fintice je Slovenský 
vodohospodársky podnik, š. p. Banská Štiavnica, odštepný závod Košice, Správa povodia Hornádu 
a Bodvy. Aktuálnu situáciu dokumentujú fotozábery poškodenia cesty (v prílohe). Vzhľadom na 
výrazné zhoršenie stavebno-technického stavu predmetnej cesty v porovnaní so stavom v jeseni 
2016 je nevyhnutná rekonštrukcia citovanej cesty a opevnenia vodného toku. SÚC PSK je 
v rokovaniach so Správcom vodného toku vo veci technického riešenia a spolufinancovania. 
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Konečný návrh technického riešenia resp. projekt rekonštrukcie cesty musí byť odsúhlasený zo 
strany SÚC PSK a SVP, š. p. odštepný závod Košice. 

 
b) Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 – vypracovanie 

projektovej dokumentácie pre projektový zámer                                             24 000 € 
 

- na základe očakávanej výzvy v mesiaci máj 2017 v rámci programu cezhraničnej spolupráce PL-
SR INTERREG V-A žiadame o pridelenie finančných prostriedkov kapitálových výdavkov 
v čiastke 24 000 € na spracovanie projektovej dokumentácie úsekov ciest, čím by boli 
predpripravené podklady k spracovaniu žiadosti o NFP. Predmetný projekt z našej slovenskej 
strany by mal partnerskú väzbu na návrh Podkarpatského vojvodstva výstavby úseku cesty č. 992 
v okolí Jasla. Za predpokladu uzávierky výzvy v mesiaci august 2017 je nevyhnutné mať 
zabezpečené vydané stavebné povolenie a ostatné súvisiace stanoviská dotknutých orgánov štátnej 
správy na základe vopred spracovanej projektovej dokumentácie. Z uvedeného dôvodu sme 
zároveň požiadali o vydanie súhlasu na začatie verejného obstarania s podmienkou podpisu zmluvy 
o dielo po vyčlenení finančných prostriedkov (predpoklad apríl 2017). 
 

- na slovenskej strane bude vypracovaná projektová dokumentácie po pridelení finančných 
prostriedkov na „Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-
T koridor“ , v týchto cestných úsekoch:    III/3490 Raslavice - Lopúchov 

        III/3500 Stuľany – Kuková 
  
            v celkovom rozpočtovom náklade 3 500 000 €. 
 
 Kapitálové výdavky – dofinancovanie celkom    451 000,00 € 

 
 

6. investičnú akciu: Zosuv cesty III/3600 Pavlovce vo výške 207 000,00 €, na ktorú je spracovaná 
dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS). 
 
 

7. v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) Zákona NR SR 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 v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 
Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ide o prevod nasledovného 
nehnuteľného majetku:  

 
a) časť miestnej komunikácie ako predĺženie cesty III/3583  v k. ú. Potoky  v dĺžke 0,285 km od 

uzlového bodu 2831A04500 po konečnú zastávku SAD v staničení km 2,060 – 2,345 a súvisiaceho 
pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Potoky, obec Potoky, okres Stropkov,  zapísaného na LV č. 331 
a to : 

-     parcela č. KN C 435 o výmere 264 m2       

b)  prevod vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii je podmienený súhlasným Rozhodnutím 
o usporiadaní cestnej siete Ministerstvom dopravy a výstavby SR 

 
z vlastníctva predávajúceho: Obec Potoky,  091 01 Sabinov, IČO: 00330884 do vlastníctva 
kupujúceho: Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 
za kúpnu cenu celkom 1,00 €  (slovom: jedno euro). 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Úsek miestnej komunikácie navrhovaný na zaradenie do 
cestnej siete je v dobrom technickom stave, je vybudovaný s bezprašnou povrchovou úpravou 
o priemernej šírke vozovky 5,5 m. Smerové i výškové vedenie trás je vyhovujúce. Po navrhovanom 
úseku je vedená hromadná autobusová doprava, s navrhovaným ukončením pri konečnej zastávke 
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SAD. Dôvodom návrhu na zaradenie, je vhodné doplnenie cestnej siete a priradenie zostávajúcej 
časti úseku. Zaradením daného úseku do kategórie ciest III. triedy sa zároveň zvýši bezpečnosť 
a obslužnosť zastavaného územia obce.  Preto uvedenú časť úseku miestnej komunikácie 
navrhujeme zaradiť do cestnej siete ciest III. triedy na území PSK.  

 
 

8. v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) Zákona NR SR 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 v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 
Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ide o prevod nasledovného 
nehnuteľného majetku:  

 
a) časť miestnej komunikácie ako predĺženie cesty III/3482  v k. ú. Hrabské v dĺžke 0,081 km od 

uzlového bodu 2742A01600 po konečnú zastávku SAD v staničení km 2,538 – 2,619 a súvisiacich 
pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Hrabské a to:  

 
- Obec Hrabské, okres Bardejov,  zapísaného na LV č. 1047    parcela č. KN C 598 o výmere    
  1 879 m2 a parcela KN C 599 o výmere 9 699 m2  
   z vlastníctva Obce Hrabské, Hrabské 103, 086 06 Hrabské, IČO: 00322059,  do vlastníctva  
Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 00 Prešov, IČO: 37870475  za kúpnu 
cenu celkom 1,00 € (slovom: jedno euro a 

 
 -  Gréckokatolícka cirkev Hrabské, zapísaného na LV č. 128  parcela č. KN C 4 o výmere 291 m2       

z vlastníctva Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Hrabské 97, 086 06 Malcov, IČO: 31950957,  do     
vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475  
za kúpnu cenu celkom 1,00 € (slovom: jedno euro) 

 
b) prevod vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii je podmienený súhlasným Rozhodnutím 

o usporiadaní cestnej siete Ministerstvom dopravy a výstavby  SR 
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Úsek miestnej komunikácie navrhovaný na zaradenie do 
cestnej siete je v dobrom technickom stave, je vybudovaný s bezprašnou povrchovou úpravou 
o priemernej šírke vozovky 5,5 m. Smerové i výškové vedenie trás je vyhovujúce. Po navrhovanom 
úseku je vedená hromadná autobusová doprava, s navrhovaným ukončením pri konečnej zastávke 
SAD. Dôvodom návrhu na zaradenie, je vhodné doplnenie cestnej siete a priradenie zostávajúcej 
časti úseku. Zaradením daného úseku do kategórie ciest III. triedy sa zároveň zvýši bezpečnosť 
a obslužnosť zastavaného územia obce.  Preto uvedenú časť úseku miestnej komunikácie 
navrhujeme zaradiť do cestnej siete ciest III. triedy na území PSK.  
 

 
9. v súlade s § 16 písm. e) a § 6 ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

Prešovského samosprávneho kraja návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku 
z výlučného vlastníctva predávajúceho - Obec Kvačany, Kvačany 48, 082 41 Bajerov, IČO: 
00327310, to: 

  
            pozemky nachádzajúce sa v k.ú. Kvačany, obec Kvačany, okres Prešov, zapísané na LV č. 341: 

- parcela registra C KN 1753 o výmere 11000 m2, druh pozemku: ostatná plocha 
- parcela registra C KN 1754 o výmere 3816 m2, druh pozemku: ostatná plocha 

 
      spoluvlastnícky podiel: 1/1,  
      ťarchy: bez zápisu 
      (Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje: 14816 m2) 

 
      za kúpnu cenu 1,00-€ celkom, 
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do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy Správy a údržby ciest Prešovského 
samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859. 
 

 
10. 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 zámena 
       nehnuteľného majetku 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 a Obcou  
Hertník bez finančného dorovnania  následne: 

  
a) Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 odovzdáva  a  

   Obec Hertník, Hertník č. 162, 086 42 Hertník, IČO: 00322024  nadobúda nehnuteľný majetok: 
 

Pozemky v k.ú. Hertník, obec Hertník, okres Bardejov, v katastri nehnuteľností vedenom 
Okresným úradom Bardejov, katastrálny odbor 

 
   zapísané na LV 1728: 

- pozemok registra KN C 1034/3 o výmere 284 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
- pozemok registra KN C 1034/4 o výmere 698 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
- pozemok registra KN C 1034/5 o výmere 105 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
- pozemok registra KN C 854 o výmere 218 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
- pozemok registra KN E 1685/100 o výmere 9188 m2, druh pozemku ostatné plochy, 
- pozemok registra KN E 1685/101 o výmere 5492 m2, druh pozemku orná pôda, 

 
v spoluvlastníckom podiele: 1/1 
ťarchy:  bez zápisu 
 

           Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 15.985 m2. 
 

b) Obec Hertník, Hertník č. 162, 086 42 Hertník, IČO: 00322024 odovzdáva a Prešovský 
samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 nadobúda nehnuteľný 
majetok: 

                    
Pozemky v k.ú. Hertník, obec Hertník, okres Bardejov, v katastri nehnuteľností vedenom 
Okresným úradom Bardejov, katastrálny odbor 

 
zapísané na LV 1730: 

- pozemok registra KN C 1032/3 o výmere 4084 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
- pozemok registra KN C 1035/1 o výmere 1363 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

 
v spoluvlastníckom podiele: 1/1 
ťarchy:  bez zápisu 
zapísané na LV 737:  

- pozemok registra KN C 452/3 o výmere 8 m2, druh pozemku záhrady, 
 

 v spoluvlastníckom podiele: 1/1 
 ťarchy:  bez zápisu 

 
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 5455  m2. 
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Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Na pozemkoch, ktoré odovzdá obec Hertník do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraju  sa 
nachádzajú cestné komunikácie III/3491 a III/3493. 
Na pozemkoch, ktorý Prešovský samosprávny kraj odovzdá do vlastníctva obce Hertník sa 
nachádzajú chodníky a miestna komunikácia, ktorá prechádza do extravilánu obce 
k poľnohospodárskemu družstvu.  Zámenou pozemkov dôjde k zosúladeniu skutkového stavu 
užívania pozemkov pod cestnými komunikáciami v zmysle platnej pravnej legislatívy. Zámena sa 
realizuje bez finančného dorovnania rozdielu výmery pozemkov, preto všeobecná hodnota 
nehnuteľného majetku nie je stanovená znaleckým posudkom.  
 
Zámenou pozemku, ktorý sa nachádza pod cestnou komunikáciou nadobudne Prešovský 
samosprávny kraj vlastníctvo k nevysporiadaným nehnuteľnostiam, ktoré sú trvalo zastavané 
stavbou. Cestná komunikácia slúži širokej verejnosti, plní verejnoprospešný účel širokej 
motoristickej verejnosti.  
 

11. s prihliadnutím na čl. VII bod 8 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK zmenu uznesenia č. 
354/2016 z 18. zasadnutia konaného dňa 07.06.2016 k prevodu nehnuteľného majetku PSK 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v časti B schvaľuje nasledovne: 

 
     vypúšťa sa v celom znení text v časti B a nahrádza sa textom: 

 
prevod majetku z vlastníctva predávajúceho - Mesta Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 
Levoča, IČO: 00 329 321, a to: 

 
úsek účelovej komunikácie v k. ú. Levoča (Levoča - Mariánska hora) v staničení 1,770 – 4,049 km 
a 4,297 - 4,676 km s celkovou dĺžkou 2658 m, 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 €   

 
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,  
 
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 €  
 
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: 
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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. 
 
 

E. Berie na vedomie 
 

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

za rok 2016. 
 

2. Informatívnu správu o projektovej pripravenosti investičných akcií rekonštrukcií mostov a sanácii 
bodových závad na cestnej sieti Prešovského samosprávneho kraja. 

 
 

F. Žiada 
 
 
1. Správu  a údržbu  ciest  PSK predložiť  materiál o projektovej  pripravenosti  investičných  akcií  

rekonštrukcií mostov a sanácii bodových závad na cestnej sieti PSK odboru dopravy PSK a 
a informovať  o aktuálnom stave mostov a zosuvov na cestách II. a III. triedy Prešovského 
samosprávneho  kraja s návrhom  riešenia  a prejednania problematiky vo vedení PSK.  

 
 
 

Vranov nad Topľou, 23. 03. 2017 
 
 
 
 
Za správnosť:  Ing.  Václav Mihok     Ing. Peter Sokol 
  sekretár komisie     predseda komisie 
 
 
 
 
Za overovateľov:  PhDr. Jozef Kičura 
       člen komisie    


