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Prešovský samosprávny kraj 
 

UZNESENIE č. 6/2014 
zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 27. 11. 2014 
 
Komisia dopravy Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja: 
 
 

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

 
 

B. Odporúča 
 
1. 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. 741, v k.ú. Slovenská Kajňa, obec Slovenská Kajňa, okres 
 Vranov nad Topľou, a to: 

 
- pozemku registra KN C 299/1 o výmere 4773 m2 druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria. 
- pozemku registra KN C 300 o výmere 1397 m2 druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria. 
 
      ťarchy: bez zápisu 
      spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 

na umiestnenie inžinierskych sietí – podzemného plynového potrubia pod cestnou 
komunikáciou III/557003, spočívajúce v povinnosti: 

 
a) strpieť umiestnenie plynového 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 kanalizačného potrubia, 

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

 
v rozsahu: 
 
- 477 m2 na parcele KN C 299/1 (diel 8) stanovených geometrickým plánom číslo 

36579017-13/2014 zo dňa 14.07.2014 vyhotovenom spoločnosťou GEOLAND TOP, 
s.r.o., Mieru 33, 073 01 Sobrance, IČO: 36579017, úradne overeným Okresným úradom 
Vranov nad Topľou, katastrálny odbor dňa 12.08.2014 pod č. G1-364/14, 

 
- 150 m2 na parcele KN C 300 (diel 9) stanovených geometrickým plánom číslo 36579017-

13/2014 zo dňa 14.07.2014 vyhotovenom spoločnosťou GEOLAND TOP, s.r.o., Mieru 
33, 073 01 Sobrance, IČO: 36579017, úradne overeným Okresným úradom Vranov nad 
Topľou, katastrálny odbor dňa 12.08.2014 pod č. G1-364/14, 
 Celková výmera záberov pozemkov predstavuje 627 m2. 
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v prospech oprávneného z vecného bremena JAKOR s.r.o., Pod Dolami 838, 093 02 
Vranov nad Topľou, IČO: 36827380,  
 
za odplatu stanovenú znaleckým posudkom č. 92/2014 vyhotovenom Ing. Jozefom 
Galandom, Boženy Nemcovej 2570/21, 069 01 Snina, znalcom v odbore stavebníctvo, 
odvetvie: pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov. 
Znaleckým posudkom č. 92/2014 je stanovená všeobecná hodnota práva uloženia 
plynového potrubia, a to 650,- € celkom, (slovom šesťstopäťdesiat eur). 
 

 
 

C. Berie na vedomie 
 
1. Návrh rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na roky 2015 – 2017. 

 
2. Regionálny operačný program, opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce 

dopravnú obslužnosť regiónov – aktuálny stav implementácie projektov. 
 
 

        
Ľubovnianske Kúpele, 27. 11. 2014 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Václav Mihok               Ing. Peter Sokol          
                         sekretár komisie                                               predseda komisie  
 
 
 
 
 
Za overovateľov:   PhDr. Jozef Kičura 

        člen komisie   


