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Prešovský samosprávny kraj 
 

UZNESENIE č. 25/2017 
zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 07. 06. 2017 
 
Komisia dopravy Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja: 
 
 
A. Schvaľuje  

 
1. Overovateľa zápisnice a uznesenia Bc. 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 1722, v k.ú. Jablonov, a to: 

 
  pozemku registra CKN 

 
  -  parcelné číslo 1000/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 8443 m2, 

 spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
 
    ťarchy: bez zápisu 

 
na umiestnenie inžinierskej siete – SO 667-22 preložka signal. vedenia VVaK v km 2,785 D1, 
spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena: 

  
a) strpieť existenciu inžinierskej siete, objektu SO 667-22 Preložka signal. vedenia VVaK v km 2,785 

D1, a to v rozsahu vymedzenom Geometrickým plánom č. 16/2014, 
b) strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom 

údržby a opravy signal. vedenia, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na 
dotknutú nehnuteľnosť. 
 
v prospech oprávneného z vecného bremena – Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 
662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36485250 za jednorazovú odplatu 4,90 € celkom, ktorá je stanovená 
znaleckým posudkom č. 034/2017, vyhotoveným Ing. Stanislav Lasica, 908 44, Petrova Ves č. 121.  
 
Rozsah vecného bremena je 1m2 a je určený geometrickým plánom č. 16/2014, vyhotoveným 
GEOFLEX – katastrálna zememeračská služba, Gemerská 3 Košice, 040 11, IČO: 32512252, 
úradne overeným Okresným úradom Levoča, katastrálny odbor pod číslom 378/14 zo dňa 
14.11.2014. 
 
 

2. Predsedovi PSK v súlade § 10, ods.10 „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 zapísanom na LV 2751, k.ú. Čemerné, obec Vranov nad Topľou, okres Vranov nad 
Topľou, a to: 
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- pozemku KN C 1336, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 7771 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 
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31361081 pre stavbu „Vodovodná 
prípojka Čerpacia stanica PH SHELL Slovakia s.r.o., Vranov nad Topľou“. 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 (in rem)  spočíva v povinnosti budúceho povinného (PSK): 
a) strpieť umiestnenie 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. Konštatuje 
  

1. že,  nehnuteľný  majetok uvedený v bode D.2 tohto uznesenia je prebytočný 
 
 

D. Odporúča 
 

 
Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť: 

 
1. financovanie projektovej dokumentácie v rámci projektu „ Modernizácia cestného spojenia 

medzi Prešovským samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny“  plánovaných 
v rámci  „ Programu ENI cezhraničná  spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina  
2014 – 2020“ z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov 
 

 
Žiadateľ 

 
Názov projektu 

Predpokladaný 
príspevok 

programu ENI  

Predpokladaná 
hodnota 

projektovej 
dokumentácie 

 
 

Správa a 
 údržba ciest 

PSK 

„ Modernizácia 
cestného spojenia 
medzi Prešovským 

samosprávnym krajom 
a Zakarpatskou 

oblasťou Ukrajiny“ 

 
 
 

2 000 000,00 € 

 
 
 

24 000,00 € 

 
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 
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predpisov, prevod nehnuteľného majetku v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísaného na LV 
č.350, k.ú. Šindliar, a to: 
 
novovytvorené pozemky registra CKN: 

 
- parcelné číslo 2040/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 228 m2, 
- parcelné číslo 2040/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1145 m2, 

 
odčlenené geometrickým plánom č. 4/2017, vyhotoveným GeoMarK – Ing. Martin Kubanka, 
Októbrová 21, 080 01 Prešov, IČO: 37531590, úradne overeným dňa 20.04.2017 pod číslom G1-
549/2017 z pôvodnej parcely KN C 2040/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 9538 m2. 

 
            Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 1373 m2. 
            spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
 
            ťarchy: bez zápisu, 
 

do vlastníctva kupujúceho - Obec Šindliar, Šindliar č. 144, 082 36 Lipovce, IČO: 00327824 za 
kúpnu cenu 1,00 € celkom.  

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Obec Šindliar na novovytvorených pozemkoch KN C 2040/5 
a 2040/5, ktoré sa nachádzajú pozdĺž cesty III/3431, plánuje vybudovať chodník v rámci stavby 
„Šindliar – chodník na vyšný koniec“. 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. Majetkový prevod pozemkov bol 
schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Šindliar č. 7/2017 zo dňa 11.04.2017. 
 
 

3. 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 Mesto Lipany, Krivianska 1, 
082 71 Lipany, IČO: 00 327 379, zapísaných na LV č. 3829, k.ú. Lipany, a to: 

 
- parcela registra C KN 1463/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 665m2,  
- parcela registra C KN 1458/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5817m2, 
- parcela registra C KN 1406/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5243m2, 
- parcela registra C KN 1402/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3932m2, 
- parcela registra C KN 1402/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3305m2, 

 
Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 18962 m2. 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 
ťarchy: Pod V-1574/2013 sa zriaďuje vecné bremeno v prospech Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť,a.s.IČO:36570460,Komenského 50,042 48 Košice, ktoré spočíva v povinnosti 
povinného: 
a)strpieť umiestnenie Verejného potrubia, jeho užívanie a prevádzkovanie na pozemkoch EKN 
345/3,2-785,1017/2 
b)strpieť v nevyhnutnej miere vstup peši, vozidlami, mechanizmami Oprávneného a ním poverených 
osôb po pozemkoch EKN 345/3,2-785,1017/2 v súvislosti s 
projektovaním,zriaďovaním,rekonštrukciou,modernizáciou,prevádzkovaním alebo na účely 
opráv, údržby, kontroly Verejného potrubia 
c)nerealizovať na pozemkoch EKN 345/3,2-785,1017/2 stavbu spojenú so zemou pevným základom 
a vysádzať stromy a kry, zdržať sa zemných prác a iných činnosti, ktoré by mohli obmedziť 
oprávneného vo výkone práv zodpovedajúcich vecnému bremenu bez predchádzajúceho súhlasu 
Oprávneného, a to v trase vedenia Verejného potrubia spolu s jeho ochranným pásmom v rozsahu 
vyznačenom v GP č.19/2014, 386/2009, 136/2010, 13/2009, 90/2009-číslo zmeny 2767/2015, 
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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 5,00 € celkom. 
 
 

4. 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 Fijaš, Fijaš č. 19, 087 01 
Giraltovce, IČO: 00 330 442, zapísaného na LV č. 241, k.ú. Fijaš, a to: 

 
      novovytvorené pozemky registra C KN: 
 

- parcelné číslo 135/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5420m2,  
- parcelné číslo 135/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1967m2,  

 

odčlenené geometrickým plánom č. 36478318-62/2016, vyhotoveným Geodézia Bardejov s.r.o., 
Hurbanova 11, 085 01 Bardejov, IČO: 36 478 318, úradne overeným Okresným úradom Svidník, 
katastrálny odbor, pod číslom G1-333/16 dňa 17.01.2017 z pôvodnej parcely E KN 507 o výmere 
13437m2. 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu, 
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 7387 m2) 

 
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 II/556 a predmetom 
sú novovytvorené pozemky KN C 135/1 a 135/2, ktoré sú vo vlastníctve obce Fijaš. SÚC PSK 
žiadala obec o odkúpenie pozemku pod cestou za cenu 1,00€ celkom ako prípad hodný osobitného 
a na tento účel dala vypracovať geometrický plán, ktorým sa odčlenila plocha cestného telesa od 
okolitej plochy. Prevod pozemkov na PSK bol schválený Zastupiteľstvom obce Fijaš ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, uznesením č. 2/2017 zo dňa 20.1.2017. 

 
5. zámenu pozemku vo vlastníctve PSK, a to parc. č. 1417/159 o výmere 141 m² za nehnuteľný 

majetok pod cestou III/3076 parc. č. KN-E 1276 o výmere 3 m² a parc č. KN-E 1288 o výmere 21 
m², k.ú. Spišská Sobota, parc č. KN-E 1276 o výmere 27 m² a parc. č. KN-E 1288/2 o výmere 90 
m², k.ú. Poprad, ktorý je vo vlastníctve Jozef Graciak, L.Svobodu 2608/33 Poprad, kde SÚC PSK 
nemá námietky k nadobudnutiu uvedených pozemkov do vlastníctva PSK, správy SÚC PSK. 
 
 

E. Berie na vedomie 
 

 
1. Vyhodnotenie zimnej údržby ciest na cestách Prešovského samosprávneho kraja v sezóne 

2016/2017. 
 

2. a) Žiadosť SÚC PSK o pridelenie finančných prostriedkov na realizáciu investičných akcií       
v podmienkach SÚC PSK, oblasť Prešov v rozpočtovom roku 2017.  

 
b) Hľadanie možností financovania na realizáciu investičných akcií zahrnutých v návrhu 

kapitálových výdavkov SÚC PSK, oblasť Prešov na roky 2017 – 2019: 
 

- Rekonštrukcia skladu chemického posypového materiálu SÚC PSK, oblasť Prešov Nižná 
Šebestová v rozpočtovom náklade        75 000,- € 
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- Majetkovo právne vysporiadanie pozemkov areálu SÚC PSK, oblasť Prešov, stredisko Nižná 
Šebastová                                                                         30 400,- € 

- Sociálno – prevádzková budova SÚC PSK, oblasť, stredisko Chminianska Nová Ves – nová 
stavba vrátane projektovej dokumentácie                                                                 182 000,- € 

- Sklad a technologické zariadenie na uskladnenie emulzie vrátane projektovej dokumentácie
                                                                                                                                   40 000,- €  
 

3. Zámer majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov medzi PSK a obcou Hencovce pod cestou III. 
triedy č. III/3636 a súvisiacimi chodníkmi s tým, že do doby uzavretia zámennej zmluvy, SÚC PSK 
vydá pre obec Hencovce súhlasne stanovisko potrebné k stavebnému konaniu rekonštrukcie 
chodníka. 
 

 
 

Čierne nad Topľou, 07. 06. 2017 
 
 
 
Za správnosť:  Ing.  Václav Mihok                    Ing. Peter Sokol 
  sekretár komisie     predseda komisie 
 
 
 
 
Za overovateľov:  Bc. Maroš Kočiš  
       člen komisie    


