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Prešovský samosprávny kraj 
 

UZNESENIE č. 5/2014 
zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 07. 10. 2014 
 
Komisia dopravy Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja: 
 
 

A. Schvaľuje  
 
1. Overovateľa zápisnice a uznesenia PhDr. Jozefa Kičuru. 

 
2. Zrušenie uznesenia zo 4. zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK č. 4/2014 

zo dňa 5.8.2014 bodu C.3.   
 

 
B. Odporúča 

 
1. Predsedovi PSK v súlade s § 17 písm. c) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

PSK“ v platnom znení a v zmysle § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon)  v znení neskorších predpisov schváliť  
  
bezodplatný prevod nehnuteľného majetku v správe Správy a údržby ciest PSK, a to 
stavby: „Rekonštrukcia mosta č. 544001-003 Orlov – povodňová škoda“, vyvolaná 
investícia, zrealizované objekty SO 600 – kábelová NN prípojka a SO 601 – osvetlenie 
chodníka a prevod práv a povinností  
  
do vlastníctva kupujúceho – Obec Orlov, Orlov 119, 065 43 Orlov, IČO: 00330108 
 

2. Predsedovi Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 10, ods. 9) „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 v správe Správy a údržby 
ciest PSK zapísanom na LV č. 216, v k.ú. Nižný Kručov, obec Nižný Kručov, okres 
Vranov nad Topľou, a to: 

 
- pozemku registra KN C 33/1 o výmere 6594 m2 druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, 
- pozemku registra KN C 33/2 o výmere 113 m2 druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, 
- pozemku registra KN C 293/1 o výmere 10068 m2 druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, 
 

ťarchy: bez zápisu 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 
na umiestnenie inžinierskych sietí – podzemného kanalizačného potrubia pod 

                   cestnou komunikáciou III/018233, spočívajúce v povinnosti: 
 
a) strpieť umiestnenie kanalizačného 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 
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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 rozsahu: 

- 3670 m2 na parcele KN C 33/1 stanovených geometrickým plánom číslo 144/2013 zo 
dňa 21.11.2013 vyhotovenom spoločnosťou GEOTEAM – M.Z. Löfflerova 2, 040 01 
Košice, úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor 
dňa 05.12.2013 pod č. G1-579/13 a vyčíslením záberu podľa znaleckého posudku č. 
164/2014 vyhotovenom Ing. Františkom Heželom, 044 45 Herľany č. 53, okres Košice 
– okolie, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností. 
Z dňa 30.09.2014, 

 
- 58 m2 na parcele KN C 33/2 stanovených geometrickým plánom číslo 144/2013 zo 

dňa 21.11.2013 vyhotovenom spoločnosťou GEOTEAM – M.Z. Löfflerova 2, 040 01 
Košice, úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor 
dňa 05.12.2013 pod č. G1-579/13 a vyčíslením záberu podľa znaleckého posudku č. 
164/2014 vyhotovenom Ing. Františkom Heželom, 044 45 Herľany č. 53, okres Košice 
– okolie, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností. 
Z dňa 30.09.2014, 

 
- 301 m2 na parcele KN C 293/1 stanovených geometrickým plánom číslo 144/2013 zo 

dňa 21.11.2013 vyhotovenom spoločnosťou GEOTEAM – M.Z. Löfflerova 2, 040 01 
Košice, úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor 
dňa 05.12.2013 pod č. G1-579/13 a vyčíslením záberu podľa znaleckého posudku č. 
164/2014 vyhotovenom Ing. Františkom Heželom, 044 45 Herľany č. 53, okres Košice 
– okolie, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností. 
Z dňa 30.09.2014, 

    Celková výmera záberov pozemkov predstavuje 4029 m2. 
 

v prospech oprávneného z vecného bremena Východoslovenská vodárenská spoločnosť 
a.s., Komenského č. 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460,  
 
za odplatu stanovenú znaleckým posudkom č. 164/2014 vyhotovenom Ing. Františkom 
Heželom, 044 45 Herľany č. 53, okres Košice – okolie, znalcom v odbore stavebníctvo, 
odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. 
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, čo predstavuje 
2170,- €. 

 
 

C. Odporúča 
 

Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť: 
 
1. Návrh na dofinancovanie nadlimitných a neoprávnených výdavkov v rámci 

implementácie projektov z Regionálneho operačného programu, opatrenie 5.1 Regionálne 
komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť územia, kód výziev ROP-5.1-2012/01 
a výzvy ROP-5.1-2013/01: 
 
a) dofinancovanie nadlimitných výdavkov vo výške 156 722,26 € s DPH v rámci 

implementovaného projektu „Rekonštrukcia mostov v PSK – 3. etapa“ (kód ITMS: 
22150120069) ROP, opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú 
obslužnosť územia, kód výzvy ROP-5.1-2012/01 
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b) dofinancovanie nadlimitných výdavkov vo výške 1 596,00 € s DPH v rámci 
implementovaného projektu „Rekonštrukcia mostov v PSK – 4. etapa“ (kód ITMS: 
22150120067) ROP, opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú 
obslužnosť územia, kód výzvy ROP-5.1-2012/01 

 
c) dofinancovanie nadlimitných výdavkov vo výške 105 851,00 € s DPH v rámci 

implementovaného projektu „Stabilizácia zosuvov v PSK – 4. etapa“ (kód ITMS: 
22150120068) ROP, opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú 
obslužnosť územia, kód výzvy ROP-5.1-2012/01 

 
d) dofinancovanie nadlimitných výdavkov vo výške 226 743,44 € s DPH v rámci 

implementovaného projektu „Odstránenie následkov povodní na cestách v PSK - 
východ“ (kód ITMS: 22150120079) ROP, opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie 
zabezpečujúce dopravnú obslužnosť územia, kód výzvy ROP-5.1-2013/01, z toho pre 
r.2014 čiastka 55 377,76 € 

 
e) dofinancovanie nadlimitných výdavkov vo výške 516 479,46 € s DPH v rámci 

implementovaného projektu „Odstránenie následkov povodní na cestách v PSK - 
západ“ (kód ITMS: 22150120081) ROP, opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie 
zabezpečujúce dopravnú obslužnosť územia, kód výzvy ROP-5.1-2013/01, z toho pre 
r.2014 čiastka 298 941,26 € 

 
f) dofinancovanie nadlimitných výdavkov vo výške 55 659,30 € s DPH v rámci 

implementovaného projektu „Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - 
východ“ (kód ITMS: 22150120080) ROP, opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie 
zabezpečujúce dopravnú obslužnosť územia, kód výzvy ROP-5.1-2013/01 

 
g)  dofinancovanie nadlimitných výdavkov vo výške 174 159,38 € s DPH v rámci 

implementovaného projektu „Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - 
západ“ (kód ITMS: 22150120078) ROP, opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie 
zabezpečujúce dopravnú obslužnosť územia, kód výzvy ROP-5.1-2013/01, z toho pre 
r.2014 čiastka 114 079,70 € 
 

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 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 Ruská Nová Ves bez finančného dorovnania všeobecnej 
hodnoty rozdielu výmery pozemkov nasledovne: 

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

odovzdáva  a  
Obec Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 168, 080 05 Prešov, IČO 00327727, nadobúda 
nehnuteľný majetok: 
 
- novovzniknutý pozemok registra C KN č. 2186/3 o celkovej výmere 615 m2, druh    

 pozemku – zastavané plochy,  
- novovzniknutý pozemok registra C KN č. 2186/4 o celkovej výmere 518 m2, druh  

 pozemku – zastavané plochy,  
 

odčlenených od pôvodnej parcely KN E 2186/2 o celkovej výmere 4503 m2, druh 
pozemku – ostatné plochy, vedenej na LV 1179 geometrickým plánom č. 85/2012, 
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spracovaným Štefanom Vargom, B Němcovej 12, 080 05 Prešov, IČO 14317176, úradne 
overeným Správou katastra Prešov pod číslom G1-26/2013, dňa 14.01.2013. 
 
ťarchy:  bez zápisu 
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 1133 m2. 
 

b) Obec Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 168, 080 05 Prešov, IČO 00327727 odovzdáva 
a Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 
nadobúda nehnuteľný majetok: 

 
- novovzniknutý pozemok registra C KN č. 2188/18 o celkovej výmere 99 m2, druh  

pozemku – zastavané plochy, odčlenený od pozemku KN E 2188/1 o celkovej 
výmere 2154 m2, druh pozemku – ostatné plochy, vedený na LV 565, k.ú. Ruská 
Nová Ves,   

- novovzniknutý pozemok registra C KN č. 2188/19 o celkovej výmere 609 m2, druh  
 pozemku – zastavané plochy, odčlenený od pozemku KN E 2188/1 o celkovej 
  výmere  
2154 m2, druh pozemku – ostatné plochy, vedený na LV 565, k.ú. Ruská Nová Ves,   

- novovzniknutý pozemok registra C KN č. 2188/21 o celkovej výmere 259 m2, druh  
 pozemku – zastavané plochy, odčlenený od pozemku KN E 2188/2 o celkovej 
  výmere  
526 m2, druh pozemku – ostatné plochy, vedený na LV 565, k.ú. Ruská Nová Ves,   

- novovzniknutý pozemok registra C KN č. 2188/22 o celkovej výmere 41 m2, druh  
 pozemku – zastavané plochy, odčlenený od pozemku KN E 2188/3 o celkovej  
  výmere 607 m2, druh pozemku – ostatné plochy, vedený na LV 565, k.ú. Ruská 
  Nová Ves,   

 
odčlenených geometrickým plánom č. 18/2014 spracovaným Bc. Igorom Miškufom-
IMGEOS, Budovateľská 3600/44, 080 01 Prešov, IČO: 36902161, úradne overeným 
Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor pod číslom G1-1085/14, dňa 26.08.2014. 

 
      ťarchy:  bez zápisu 
 

Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 1008 m2. 
  

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Pozemky, ktoré odovzdá Obec Ruská Nová Ves do vlastníctva Prešovskému 
samosprávnemu kraju  sa nachádzajú pod cestnou komunikáciou III/068003. Cestná 
komunikácia slúži širokej verejnosti, plní verejnoprospešný účel širokej motoristickej 
verejnosti. Zámenou pozemku, ktorý sa nachádza pod cestnou komunikáciou nadobudne 
Prešovský samosprávny kraj vlastníctvo k nevysporiadaným nehnuteľnostiam, ktoré sú 
trvalo zastavané stavbou. 
Pozemky, ktoré Prešovský samosprávny kraj odovzdáva do vlastníctva Obce Ruská Nová 
Ves  sa nachádzajú pod chodníkom v intraviláne obce pri ceste III/068003. Prevádzané 
pozemky budú naďalej plniť verejnoprospešný účel a budú slúžiť širokej verejnosti, 
obyvateľom a návštevníkom obce. Obec Ruská Nová Ves, v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a 
§ 7 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon), chodník postavený na prevádzanom pozemku spravuje a 
vykonáva ich údržbu. 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku nie je stanovená znaleckým posudkom, 
keďže zámena pozemkov je realizovaná bez finančného dorovnania rozdielu výmery 
pozemkov. 
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3. zmenu uznesenia z  20. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 
293/2007 zo dňa 18.12.2007 k majetkovým prevodom hnuteľného a nehnuteľného 
majetku PSK, v časti C schvaľuje, v bode C.3 – C.7, ktoré bolo zmenené uznesením z 25. 
zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 408/2008 zo dňa 03.07.2008, v časti C schvaľuje, 
v bode C.3 – C.7 nasledovne:  

vypúšťa sa text v bode C.3 – C.7 a nahrádza sa textom: 
 
C.3 prevod nehnuteľného majetku predávajúceho – Ladislav Hanzeľ, Žižkova 33, 040 01 

Košice, zapísaného na LV č. 2462, k.ú. Štrba a to:  
pozemku: diel č. 2 o výmere 6 m2, odčlenený od pozemku registra KN E 1323/2, 
pričlenený k pozemku registra KN C 3046/2 geometrickým plánom č. 36449792-
18/2003 zo dňa 21.7.2003, úradne overeným Správou katastra Poprad dňa 30.10.2003 
pod č. 784/03, v spoluvlastníckom podiele 1/144 do vlastníctva kupujúceho – Prešovský 
samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 
0,90€ (20,80€/m2), pre trvalý záber a umiestnenie stavby „III/018 147 – 1 Štrba, most“  
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 71/2014 
zo dňa 15.07.2014, vyhotoveným Ing. Milan Valko v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 0,90€ (20,80€/m2). 

 
C.4 prevod nehnuteľného majetku predávajúceho – Mgr. Eva Zuček, rod. Liptáková, 

Budapeštianska 16, 040 01 Košice ; zapísaného na LV č. 2462, k.ú. Štrba a to:  
pozemku: diel č. 2 o výmere 6 m2, odčlenený od pozemku registra KN E 1323/2, 
pričlenený k pozemku registra KN C 3046/2 geometrickým plánom č. 36449792-
18/2003 zo dňa 21.7.2003, úradne overeným Správou katastra Poprad dňa 30.10.2003 
pod č. 784/03, v spoluvlastníckom podiele 1/144 do vlastníctva kupujúceho – Prešovský 
samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 
0,90€ (20,80€/m2), pre trvalý záber a umiestnenie stavby „III/018 147 – 1 Štrba, most“  
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 71/2014 
zo dňa 15.07.2014, vyhotoveným Ing. Milan Valko v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 0,90€ (20,80€/m2). 

 
C.5  prevod nehnuteľného majetku predávajúceho – Sandra Suchá, rod. Suchá, Bauerova 8, 

040 01 Košice; zapísaného na LV č. 2462, k.ú. Štrba a to:  
pozemku: diel č. 2 o výmere 6 m2, odčlenený od pozemku registra KN E 1323/2, 
pričlenený k pozemku registra KN C 3046/2 geometrickým plánom č. 36449792-
18/2003 zo dňa 21.7.2003, úradne overeným Správou katastra Poprad dňa 30.10.2003 
pod č. 784/03, v spoluvlastníckom podiele 1/144 do vlastníctva kupujúceho – Prešovský 
samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 
0,90€ (20,80€/m2), pre trvalý záber a umiestnenie stavby „III/018 147 – 1 Štrba, most“  
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 71/2014 
zo dňa 15.07.2014, vyhotoveným Ing. Milan Valko v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 0,90€ (20,80€/m2). 

 
C.6  prevod nehnuteľného majetku predávajúceho – Mária Šimková, rod. Suchá, Strmá 

254/12, 044 10, Geča, zapísaného na LV č. 2462, k.ú. Štrba a to:  
pozemku: diel č. 2 o výmere 6 m2, odčlenený od pozemku registra KN E 1323/2, 
pričlenený k pozemku registra KN C 3046/2 geometrickým plánom č. 36449792-
18/2003 zo dňa 21.7.2003, úradne overeným Správou katastra Poprad dňa 30.10.2003 
pod č. 784/03, v spoluvlastníckom podiele 3/144 do vlastníctva kupujúceho – Prešovský 
samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 
2,60€ (20,80€/m2), pre trvalý záber a umiestnenie stavby „III/018 147 – 1 Štrba, most“  
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 71/2014 
zo dňa 15.07.2014, vyhotoveným Ing. Milan Valko v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 2,60 € (20,80€/m2). 
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C.7  prevod nehnuteľného majetku predávajúceho – Ján Suchý, Geča č. 20, 044 10, 
        zapísaného na LV č. 2462, k.ú. Štrba a to:  
       pozemku: diel č. 2 o výmere 6 m2, odčlenený od pozemku registra KN E 1323/2, 

pričlenený k pozemku registra KN C 3046/2 geometrickým plánom č. 36449792-
18/2003 zo dňa 21.7.2003, úradne overeným Správou katastra Poprad dňa 30.10.2003 
pod č. 784/03, v spoluvlastníckom podiele 3/144 do vlastníctva kupujúceho – Prešovský 
samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 
2,60 € (20,80€/m2), pre trvalý záber a umiestnenie stavby „III/018 147 – 1 Štrba, most“  
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 71/2014 
zo dňa 15.07.2014, vyhotoveným Ing. Milan Valko v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 2,60 € (20,80€/m2). 

 
 

4. prenájom majetku – časti parcely KN C č.462/15, okres Poprad, obec: Vysoké Tatry, 
k.ú.: Starý Smokovec, LV č. 442, na ktorej sa nachádza pozemná komunikácia č. II/537,  
za účelom osadenia 2 ks informačných tabúľ slúžiacich pre označenie budovy štátnej 
organizácie – Horskej záchrannej služby  a to nasledovne: 

 
- staničenie 49,910 km -  informačná tabuľa 1 ks o ploche 0,32 m2 
- staničenie 50,100 km – informačná tabuľa 1 ks o ploche 0,32 m2 

 
ako prípad hodný osobitného zreteľa Horskej záchrannej službe za 1 € ročne predmet 
nájmu. 
 
- 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 a znení neskorších.  
 
Na základe príkazu riaditeľa SÚC PSK č. 2/2011,  č. 1/2011  a v zmysle Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja bol predložený 
na ÚPSK na organizačný odbor návrh na prenájom majetku v správe SÚC PSK z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa.  
          
 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja predkladá v uvedenom materiáli 
návrh na prenájom  nehnuteľného majetku v správe SÚC PSK. Jedná sa 
o nehnuteľnosť charakteru pozemok. Návrh je spracovaný v súlade so Zásadami 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK, ktoré boli schválené zastupiteľstvom 
uznesením č. 25/2010 dňa 2.marca 2010 a uznesením  č.153/2011 zo dňa 22.2.2011.  

 
Časti parcely :  

- časti parcely KN C č. 462/15: 
- staničenie 49,910 km -  informačná tabuľa 1 ks o ploche 0,32 m2 
- staničenie 50,100 km – informačná tabuľa 1 ks o ploche 0,32 m2 

 
Výmera :  0,032  m2  ( 2 x 0,06 m2 ) 
 
Doba nájmu: od účinnosti nájomnej zmluvy na dobu neurčitú 
 
Uvedená časť parcely je v súčasnej dobe nevyužívaná.  
 
Prešovský samosprávny kraj  a SÚC PSK eviduje jednu žiadosť o prenájom 
nehnuteľného majetku: 
 
Horská záchranná služba r.o., Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, IČO: 
37879693 
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Horská záchranná služba požaduje prenajať nehnuteľnosť za 1,- € ročne za predmet 
nájmu v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK ako prípad 
hodný osobitného zreteľa.  Osobitný zreteľ spočíva v označení štátnej budovy 
organizácie, ktorá zabezpečuje záchrannú činnosť osôb v horách, teda vykonáva činnosť 
vo verejnom záujme. 

 
Návrh správcu majetku SÚC PSK 
SÚC PSK  po posúdení predmetnej žiadosti vo väzbe na súčasný stav a charakter 
nehnuteľnosti  navrhuje akceptovať  žiadosť Horskej záchrannej služby ako prípad hodný 
osobitného zreteľa a prenajať predmetnú nehnuteľnosť evidovanú na LV č. 442 k.ú. Starý 
Smokovec za 1,- € ročne Horskej záchrannej službe. K zrealizovaniu prenájmu majetku 
za 1,- € ročne je potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov PSK v súlade so 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK schválené zastupiteľstvom 
uznesením č. 25/2010 dňa 2.marca 2010 a uznesením  č.153/2011 zo dňa 22.2.2011. 
 

5. Pridelenie kapitálových výdavkov na investičnú akciu “ Rekonštrukcia havarijného 
úseku cesty III/542022 Osturňa“ vo výške  355 000,- € z toho pre rok 2014 vo výške 
110 800,- € a rok 2015 vo výške 244 200,- €.      

 
 

 
D. Berie na vedomie 

 
1. Operačný plán zimnej služby na území Prešovského samosprávneho kraja za obdobie 

2014/2015 
 

 
 

        
Prešov, 07. 10. 2014 
 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Václav Mihok               Ing. Peter Sokol          
                         sekretár komisie                                               predseda komisie  
 
 
 
 
Za overovateľov:   PhDr. Jozef Kičura 

        člen komisie   


