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Prešovský samosprávny kraj 
 

UZNESENIE č. 05/2018 
zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 25. 09. 2018 
 
Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja: 
 
 
A. Schvaľuje  

 
1. Overovateľa zápisnice a uznesenia Stanislava Obického. 

 
 
B. Odporúča 

 
1. Predsedovi PSK v súlade § 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, zapísanom na LV 1801, k.ú. Veľký Slavkov, obec Veľký Slavkov, okres Poprad, a to: 

 
          - pozemku KN C 1056, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 68147 m2, spoluvlastnícky 

podiel: 1/1 
 

           ťarchy: bez zápisu 
 

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 distribučnej, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361 pre stavbu 
„Veľký Slavkov, časť Horný Slavkov IBV A, I. etapa – SO 06 VN prípojka, PS 01 Trafostanica“. 
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 personam) bude zriadené v zmysle projektovej dokumentácie a spočíva 
            v povinnosti budúceho povinného (PSK): 

a) strpieť umiestnenie VN siete 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 predmetnej nehnuteľnosti v súvislosti 
s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely 
opráv, údržby, kontroly VN siete, 

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

 
Správa a údržba ciest PSK navrhuje Komisii dopravy pri Zastupiteľstve PSK odporučiť predsedovi 
PSK v súlade s bodom 1 písm. b) a bodom 3 Príkazného listu predsedu PSK č. 16991/2016 zo dňa 
13.07.2016 schváliť zmluvnú pokutu pre budúceho oprávneného vo výške 10 % z 
vyčíslených nákladov budúcim povinným na uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu, min. 
500-€, a to v prípade, že budúci oprávnený po vykonaní zásahu do dotknutej nehnuteľnosti, 
nehnuteľnosť a cestný majetok, ktorý sa nachádza na tejto nehnuteľnosti, neuvedie na vlastné 
náklady do pôvodného stavu bez zbytočného odkladu v súlade s platnou legislatívou. Budúci 
oprávnený je povinný splniť si svoju povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené touto zmluvnou 
pokutou, aj po jej zaplatení.    

 



 
 

2 
 

2. 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 15561 k.ú. 
Prešov, obec Prešov, okres Prešov, a to: 

 
- pozemku KN C 9707/3, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3639 m2,  
- pozemku KN C 9707/5, ostatné plochy o celkovej výmere 4 m2,  
- pozemku KN C 9707/6, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 186 m2,  
- pozemku KN C 9707/7, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 399 m2,  
- pozemku KN C 9708/8, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 15 m2,  
- pozemku KN C 9707/12, ostatné plochy o celkovej výmere 3 m2,  
- pozemku KN C 9707/13, ostatné plochy o celkovej výmere 3 m2,  
- pozemku KN C 9707/14, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 144 m2,  
- pozemku KN C 9707/20, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 28 m2,  
- pozemku KN C 9707/21, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 280 m2,  
- pozemku KN C 9707/22, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 199 m2,  
- pozemku KN C 5074/5, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 m2,  
- pozemku KN C 5076/4, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3 m2.  
 

         ťarchy: bez zápisu 
         spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 

na umiestnenie inžinierskej siete – vodovodného potrubia pre stavbu "III/068 15 Prešov, ul.       
Kuzmányho - prestavba", spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 

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

užívanie a prevádzkovanie na predmetných nehnuteľnostiach, a to v rozsahu vymedzenom 
Geometrickým plánom číslo 37710915-60-1/2017 zo dňa 16.10.2017, vyhotovenom Geoprojekt 
združenie Ing. Juraj Jech – Juraj Kalina, Konštantínova 6, 080 01  Prešov, IČO: 37710915, úradne 
overenom Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor dňa 23.11.2017 pod č. G1-2098/17, 

b)  strpieť v nevyhnutnej miere vstup, prechod a prejazd (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 vodovodného potrubia,  

c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv 
vyplývajúcich z vecného bremena 
 
v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., 
Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460. 
 
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. 
 
 

3. 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 15561 k.ú. 
Prešov, obec Prešov, okres Prešov, a to: 

 
- pozemku KN C 9707/7, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 399 m2,  
- pozemku KN C 9707/10, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 25 m2,  
- pozemku KN C 9707/12, ostatné plochy o celkovej výmere 3 m2,  
- pozemku KN C 9707/13, ostatné plochy o celkovej výmere 3 m2,  
- pozemku KN C 9707/14, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 144 m2,  
- pozemku KN C 9707/15, ostatné plochy a nádvoria o celkovej výmere 5 m2,  
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- pozemku KN C 9707/17, ostatné plochy o celkovej výmere 3 m2,  
- pozemku KN C 9707/19, ostatné plochy o celkovej výmere 13 m2,  
- pozemku KN C 9707/20, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 28 m2,  
- pozemku KN C 9707/21, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 280 m2,  
- pozemku KN C 9707/22, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 199 m2,  
- pozemku KN C 5074/5, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 m2,  
- pozemku KN C 5076/4, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3 m2.  

 
       ťarchy: bez zápisu 
       spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 

na umiestnenie inžinierskej siete – kanalizačného potrubia pre stavbu "III/068 15 Prešov, ul. 
Kuzmányho - prestavba", spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 

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

užívanie a prevádzkovanie na predmetných nehnuteľnostiach, a to v rozsahu vymedzenom 
Geometrickým plánom číslo 37710915-60-2/2017 zo dňa 16.10.2017, vyhotovenom Geoprojekt 
združenie Ing. Juraj Jech – Juraj Kalina, Konštantínova 6, 080 01  Prešov, IČO: 37710915, úradne 
overenom Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor dňa 04.12.2017 pod č. G1-2172/17, 

b)  strpieť v nevyhnutnej miere vstup, prechod a prejazd (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 prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., 
Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460. 
 
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. 
 
 

4. 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 15561 k.ú. 
Prešov, obec Prešov, okres Prešov, a to: 

 
- pozemku KN C 9707/21, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 280 m2,  
- pozemku KN C 9707/22, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 199 m2,  
- pozemku KN C 9707/23, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 78 m2,  
- pozemku KN C 9707/3, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3639 m2,  
- pozemku KN C 9707/26, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 136 m2,  
- pozemku KN C 9707/27, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 141 m2,  
- pozemku KN C 9707/28, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 58 m2, 
 

       ťarchy: bez zápisu 
       spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 

           na umiestnenie inžinierskej siete – VN siete pre stavbu "III/068 15 Prešov, ul. Kuzmányho – 
           prestavba", spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 

 
a) strpieť umiestnenie VN siete vrátane jej ochranného pásma, jej užívanie a prevádzkovanie na 

predmetných nehnuteľnostiach, a to v rozsahu vymedzenom Geometrickým plánom číslo 
37710915-60-3/2017 zo dňa 16.10.2017, vyhotovenom Geoprojekt združenie Ing. Juraj Jech – 
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Juraj Kalina, Konštantínova 6, 080 01  Prešov, IČO: 37710915, úradne overenom Okresným 
úradom Prešov, katastrálny odbor dňa 23.11.2017 pod č. G1-2097/17, 

b)  strpieť v nevyhnutnej miere vstup, prechod a prejazd (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 VN siete,  

c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv 
vyplývajúcich z vecného bremena, 
 
v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenskej distribučnej, a.s., Mlynská 31, 
042 91 Košice, IČO: 36599361.   
 
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. 
 
 

5. 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 15561 k.ú. 
Prešov, obec Prešov, okres Prešov, a to: 

 
- pozemku KN C 9707/3, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3639 m2,  
- pozemku KN C 9707/6, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 186 m2,  
- pozemku KN C 9707/7, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 399 m2,  
- pozemku KN C 9707/8, ostatné plochy o celkovej výmere 58 m2,  
- pozemku KN C 9707/9, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 19 m2,  
- pozemku KN C 9707/30, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 100 m2,  
- pozemku KN C 9707/31, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 79 m2,  
- pozemku KN C 9707/32, ostatné plochy o celkovej výmere 28 m2,  
- pozemku KN C 9707/15, ostatné plochy a nádvoria o celkovej výmere 5 m2,  
- pozemku KN C 9707/17, ostatné plochy o celkovej výmere 3 m2,  
- pozemku KN C 9707/21, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 280 m2.  

    
         ťarchy: bez zápisu 
        spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 

na umiestnenie inžinierskej siete – NN siete pre stavbu "III/068 15 Prešov, ul. Kuzmányho - 
prestavba", spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 
 

a) strpieť umiestnenie NN siete vrátane jej ochranného pásma, jej užívanie a prevádzkovanie na 
predmetných nehnuteľnostiach, a to v rozsahu vymedzenom Geometrickým plánom číslo 
37710915-60-4/2017 zo dňa 16.10.2017, vyhotovenom Geoprojekt združenie Ing. Juraj Jech – 
Juraj Kalina, Konštantínova 6, 080 01  Prešov, IČO: 37710915, úradne overenom Okresným 
úradom Prešov, katastrálny odbor dňa 05.12.2017 pod č. G1-2173/17, 

b)  strpieť v nevyhnutnej miere vstup, prechod a prejazd (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 NN siete,  

c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv 
vyplývajúcich z vecného bremena 
 
v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenskej distribučnej, a.s., Mlynská 31, 
042 91 Košice, IČO: 36599361   

 
            Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. 
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6. 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 15561 k.ú. 
Prešov, obec Prešov, okres Prešov, a to: 

 
- pozemku KN C 5074/7, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 5 m2,  
- pozemku KN C 9707/20, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 28 m2,  
- pozemku KN C 9707/21, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 280 m2,  
- pozemku KN C 9707/22, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 199 m2,  
- pozemku KN C 9707/3, , zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3639 m2,  
- pozemku KN C 9707/14, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 144 m2,  
- pozemku KN C 9707/31, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 79 m2,  
- pozemku KN C 9707/30, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 100 m2,  
- pozemku KN C 9707/6, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 186 m2,  
- pozemku KN C 9707/7, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 399 m2,  
- pozemku KN C 9707/32 ostatné plochy o celkovej výmere 28 m2,  
- pozemku KN C 9707/8, ostatné plochy a nádvoria o celkovej výmere 58 m2. 

 
    ťarchy: bez zápisu 
    spoluvlastnícky podiel: 1/1 

 
na umiestnenie inžinierskych sietí – plynárenských zariadení pre stavbu "III/068 15 Prešov, ul. 
Kuzmányho - prestavba", spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 

 
a) strpieť existenciu inžinierskych sietí – plynárenských zariadení a ich ochranného pásma,  ich 

užívanie a prevádzkovanie na predmetných nehnuteľnostiach, a to v rozsahu vymedzenom 
Geometrickým plánom číslo 37710915-60-5/2017 zo dňa 16.10.2017, vyhotovenom Geoprojekt 
združenie Ing. Juraj Jech – Juraj Kalina, Konštantínova 6, 080 01  Prešov, IČO: 37710915, úradne 
overenom Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor dňa 05.12.2017 pod č. G1-2192/17, 

b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup, prechod a prejazd (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného 
a ním poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb za účelom údržby a opravy plynárenských 
zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na dotknuté nehnuteľnosti, 

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

 
v prospech oprávneného z vecného bremena – SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11  
Bratislava, IČO: 35 910 739. 
 
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. 
 
 

C. Odporúča 
 

Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť: 
 

1. „Operačný plán zimnej služby na území Prešovského samosprávneho kraja pre obdobie 
2018/2019“. 
 

2. zmenu Uznesenia č. 23/2018 z 3. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja zo 
dňa 5. marca 2018 vypustením bodu 3 s aktuálnym nasledovným znením uznesenia: 

 
1. spolufinancovanie vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov v rámci schváleného projektu 

„Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor“ 
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financovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 

vo výške 123 530 eur, 

2. predfinancovanie nižšie uvedeného projektu z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie 

výdavkov z Riadiaceho orgánu Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – 

Slovensko 2014 – 2020. 

 

 

Partner 

projektu 

  

Názov 

projektu 

 

Rozpočet projektu 

(z toho BV/KV) 

 

Spolufinancovanie 

5% 

 

 

Stručný opis projektu 

Správa a 

údržba 

ciest 

PSK 

 Zlepšenie 

dopravného 

napojenia 

okresov Jaslo, 

Bardejov a 

Svidník na 

TEN-T koridor 

 

 

 

2 470 587,96 € 

KV: 2 423 762,00 € 

BV: 46 825,96 € 

 

 

 

123 529,40 € 

KV: 121 188,10 € 

BV: 2 341,30 € 

Vedúcim partnerom projektu je 
Wojewodstwo Podkarpackie, 

partnerom projektu je SÚC PSK. Na 
slovenskej strane je navrhnutá 
modernizácia ciest III/3490 

Raslavice - Lopúchov - Stuľany a 
III/3500 

Stuľany - Kuková. V rámci projektu 
dôjde tiež k úprave križovatky cesty 
č. III/3490 s cestou III/3489 v obci 

Raslavice a 
sanácií zosuvov v havarijnom stave 

 
 

3. zmenu Uznesenia č. 601/2017 z 29. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 16.10.2017 v rámci 
Programu ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 doplnením bodu 4 
nasledovne: 
dofinancovanie projektu „Modernizácia cestného spojenia medzi Prešovským samosprávnym 
krajom a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny” z rozpočtu PSK na pokrytie pôvodne požadovaného 
finančného príspevku z dôvodu zníženého finančného príspevku z Programu ENI Maďarsko – 
Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 - 2020 vo výške max. 127 000 eur.  

 
 
D. Žiada 
 

1. SÚC PSK zorganizovať pracovné stretnutie na tvári miesta v meste Podolínec  k problematike 
cesty ulice Terézie Vansovej, ktorá vyžaduje rekonštrukciu  a jej následným  zaradením do 
zásobníka investičných akcií Správy a údržby ciest PSK na rok 2018. 
 
 

E. Berie na vedomie 
                                                                                                                                                                                          

1. Informatívnu správu k realizácii stavby „Tatranská Lomnica, prestavba existujúcej križovatky cesty 
II/537 s miestnou komunikáciou na okružnú križovatku“ a k majetkovoprávnemu vysporiadaniu 
pozemkov pod cestou II/537 a odporúča Komisii správy majetku pri Zastupiteľstve 
Prešovského samosprávneho kraja vyvinúť všetky činnosti potrebné k nadobudnutiu pozemkov 
nachádzajúcich sa v k.ú. Tatranská Lomnica, obec Vysoké Tatry, okres Poprad, vedených na LV č. 
1, 
 

- registra C KN parc. č. 122/3, o výmere 336 m2, ostatné plochy a 
- registra C KN parc. č. 387/6, o výmere 292 m2, zastavané plochy a nádvoria 

 
z vlastníctva Mesta Vysoké Tatry do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja a do správy 
SÚC PSK zákonom predpísanom a Zásadami predpokladaným spôsobom s 
podmienkou nevyhnutného vedľajšieho dojednania, aby Mesto Vysoké Tatry bolo zaviazané, že 
splní svoj záväzok vyplývajúci mu zo Zmluvy o združení – tj. vysporiada v primeranej lehote 
pozemok nachádzajúci sa v k.ú. Tatranská Lomnica, obec Vysoké Tatry, okres Poprad, a to 



 
 

7 
 

pozemok registra E KN parc. č. 4440/102, o približnej výmere 560 m2, zastavené plochy 
a nádvoria, z vlastníctva Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica.  

 
2. Investičný zámer Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja na rok 2017 - 2022.  

 
 
 

Prešov, 25. 09. 2018 
 
 
 
 
Za správnosť:  Ing.  Ján Dzurjuv v.r.                                            Ing. arch. Zita Pleštinská v.r. 
  sekretár komisie          predsedníčka komisie 
 
 
 
Za overovateľov:  Stanislav Obický v.r. 
       člen komisie    


