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Prešovský samosprávny kraj 
 

UZNESENIE č. 8/2015 
zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 31. 03. 2015 
 
Komisia dopravy Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja: 
 
 

A. Schvaľuje  
 
1. Overovateľa zápisnice a uznesenia Ing. Jána Bijalka. 

 
 

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 
vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja zapísaného na LV 2485, k.ú. Nižná 
Šebastová, obec Prešov, okres Prešov ako: 

      - parcela KN C 3322, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 5785 m2, 
 

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 Obce Fintice, Grófske nádvorie 210/1, 082 16 Fintice, IČO: 
00327018 pre stavbu „Nižná Šebastová – obytná skupina 19 RD“ objekt „SO 03 
Rozšírenie verejného vodovodu“. 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 spočíva v povinnosti budúceho povinného (PSK): 

 
a) trpieť umiestnenie vodovodného potrubia vrátane ochranného pásma 

a prevádzkovanie na predmetných nehnuteľnostiach v prospech budúceho 
oprávneného, 

 
b)  trpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) budúceho 

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, 

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

bremena podľa zmluvy o zriadení vecného bremena. 
 
 

C. Odporúča 
 

 
Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť: 

 
1. 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, 
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trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v súlade s § 9a, odsek 8, písm. e)  zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných 
celkov v znení neskorších predpisov:  
 

a) prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, v správe 
Správy a údržby ciest PSK, a to:  
existujúcej pozemnej komunikácie III/068015 v dĺžke 3,763 km na I/68 od uzlového bodu 

              A3722A009  po uzlový bod 3722A006 v pôvodnom kumulatívnom staničení km 0,000 – 
              3,763, vrátane súčastí pozemnej komunikácie v zmysle zákona o pozemných 
              komunikáciách  č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) za celkovú hodnotu 1,00 €. 

 
       Do vlastníctva Slovenskej republiky – Slovenskej správy ciest, Miletičova 19,  826 19  
       Bratislava, IČO:  0000 33 28.    

b) prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky – Slovenskej správy 
ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 000 33 28, a to:   

 
existujúcej pozemnej komunikácie I/68 v dĺžke 1,996 km na III/068015 od uzlového bodu 
A3722A004 po uzlový bod A3722A009 v pôvodnom kumulatívnom staničení km 78,357 
– 80,353, vrátane súčastí pozemnej komunikácie v zmysle zákona o pozemných 
komunikáciách č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) za celkovú hodnotu 1,00 €. 
 
Do vlastníctva: Prešovský samosprávny kraj, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov, IČO:  378 
704 75  
 
Prípad hodný osobitného zreteľa: 
Narastajúca intenzita dopravy v meste Prešov v rámci cestnej siete SR vyvolali potrebu  
pretriedenia cesty III/068015 do vyššej kategórie. Súčasná cesta I/68 na území mesta 
Prešov  svojou polohou a technickými parametrami nespĺňa štandardy cestného ťahu 
európskeho významu a štátnej cesty I. triedy. Pri zmene usporiadania úsekov ciest I/68 
a III/068015 sa zlepší bezpečnosť cestnej premávky, plynulosť dopravy a priepustnosť 
križovatiek.  Prevod cestných komunikácií I/68 a III/068015 a s tým spojené pretriedenie 
a prestaničenie cestných komunikácií I/68 a III/068015 týmto vytvorí účelne usporiadanie 
cestnej siete.  

 
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, 

 
a) trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

v súlade s § 9a, odsek 8, písm. e)  zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných 
celkov v znení neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku v správe Správy 
a údržby ciest PSK, a to:  

 
existujúcej pozemnej komunikácie III/557007 v dĺžke 0,179  km na I/15 s posunutím 
pôvodného uzlového bodu A2833A03500 o 0,179 km do novovytvoreného dopravného 
napojenia (križovatky) vrátane súčastí pozemnej komunikácie, v zmysle zákona 
o pozemných komunikáciách č. 135/1961 Zb. (cestný zákon). 

 
Do vlastníctva Slovenskej republiky – Slovenskej správy ciest, Miletičova 19,  826 19 
Bratislava, IČO: 0000 33 28  za celkovú hodnotu 1,00 €.   

 
Prípad hodný osobitného zreteľa: 
Zosunutím s devastačným poškodením cesty I/15 v k.ú Nižná Oľšava a k.ú Miňovce 
vznikla potreba vybudovania novej preložky cesty v danom úseku. Vyvolaná potreba 
pretriedenia do vyššej kategórie a prevodu časti úseku cesty III/557007 v dĺžke 0,179 km,  
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ktorý slúži k prepojeniu novovybudovanej preložky I/15 a existujúcej cesty I/15 plní 
verejnoprospešný záujem, cestná komunikácia slúži širokej verejnosti. Majetkový prevod 
vo väzbe na  pretriedenie úseku cesty III/557007 optimalizuje usporiadanie cestnej siete. 
 

3. 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 mestom Vranov nad Topľou, 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 Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87, Vranov nad Topľou, IČO: 
00 332 933 nadobúda nehnuteľný majetok v katastrálnom území Vranov nad Topľou a 
to: 

 
• parcela registra C KN č. 3315/2 o celkovej výmere 11 863 m2, druh pozemku - zastavaná 

plocha  
- parcela C KN č. 3315/2 prechádza v celku, vedená na LV 6386, ťarchy: bez zápisu 

• novovzniknutá parcela registra C KN č. 3312/6 o celkovej výmere 5 759 m2, druh 
pozemku - zastavaná plocha 

• novovzniknutá parcela registra C KN č. 3312/7 o celkovej výmere 4 576 m2, druh 
pozemku - zastavaná plocha 

• novovzniknutá parcela registra C KN č. 3312/2 o celkovej výmere 1 266 m2, druh 
pozemku - zastavaná plocha 
- odčlenené od pôvodnej parcely KN E 2698 o celkovej výmere 20 689 m2, druh 

pozemku – zastavaná plocha, vedené na LV 6386, geometrickým plánom    
č.10806881-63/2014, spracovaným: GEODET Marián Urban – geodetické práce, 
Námestie slobody 6, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 10 806 881, úradne overeným 
Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor pod číslom G1-443/14, dňa 
02.10.2014, ťarchy: bez zápisu 

 
• novovzniknutá parcela registra C KN č. 3240/7 o celkovej výmere 49 m2, druh pozemku 

- zastavaná plocha 
- odčlenená od pôvodnej parcely KN C 3240/3 o celkovej výmere 246 m2, druh 

pozemku – zastavaná plocha, vedenej na LV 6386, geometrickým plánom č. 
46932585-38/2014, spracovaným: Ing. Marián Urban – GEODET, Hlavná 101/101, 
094 41 Sečovská Polianka, IČO 46 932 585, úradne overeným Okresným úradom 
Vranov nad Topľou, katastrálny odbor pod číslom G1-444/14, dňa 02.10.2014, 
ťarchy: bez zápisu 

 
• novovzniknutá parcela registra C KN č. 3314/10 o celkovej výmere 505 m2, druh 

pozemku - zastavaná plocha 
• novovzniknutá parcela registra C KN č. 3314/11 o celkovej výmere 447 m2, druh 

pozemku - zastavaná plocha 
• novovzniknutá parcela registra C KN č. 3314/12 o celkovej výmere 78 m2, druh 

pozemku - zastavaná plocha 
• novovzniknutá parcela registra C KN č. 3314/13 o celkovej výmere 382 m2, druh 

pozemku - zastavaná plocha 
• novovzniknutá parcela registra C KN č. 3314/14 o celkovej výmere 9 m2, druh pozemku 

- zastavaná plocha 
• novovzniknutá parcela registra C KN č. 3314/15 o celkovej výmere 19 m2, druh 

pozemku - zastavaná plocha 
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• novovzniknutá parcela registra C KN č. 3314/16 o celkovej výmere 659 m2, druh 
pozemku - zastavaná plocha 

• novovzniknutá parcela registra C KN č. 3314/17 o celkovej výmere 75 m2, druh 
pozemku - zastavaná plocha 

 
- odčlenené od pôvodnej parcely KN C 3314/5 o celkovej výmere 5 099 m2, druh 

pozemku – zastavaná plocha, vedenej na LV 6386, geometrickým plánom   
č.46932585-43/2014, spracovaným: Ing. Marián Urban – GEODET, Hlavná 101/101, 
094 41 Sečovská Polianka, IČO 46 932 585, úradne overeným Okresným úradom 
Vranov nad Topľou, katastrálny odbor pod číslom G1-442/14, dňa 02.10.2014, 
ťarchy: bez zápisu 

 
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 25 687 m2. 
Celková hodnota odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 41 251,71 €. 

 
b) Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87, Vranov nad Topľou, IČO: 00 332 933 

odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 
37 870 475 nadobúda nehnuteľný majetok v katastrálnom území Čemerné a to: 

 
• novovzniknutá parcela registra C KN č. 851/4 o celkovej výmere 1 543 m2, druh 

pozemku - zastavaná plocha 
 

- odčlenená od pôvodnej parcely KN C 851 o celkovej výmere 3 290 m2, druh 
pozemku – zastavaná plocha, vedenej na LV 1506, geometrickým plánom č. 
33265143-10/2014, spracovaným: Marcela Urbanová – geodetická kancelária, 
Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka, IČO 33 265 143, úradne overeným 
Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor pod číslom G1-472/14, dňa 
16.10.2014 

 
ťarchy: Zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenská vodárenská 

spoločnosť, a.s., Košice, IČO:36 570 460, C KN č. 851, v rozsahu vyznačenom GP 
č.17/2010, podľa Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 550/173/2013/ÚP, č.sp.V 
1561/2013 - 336/13. 

 
Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87, Vranov nad Topľou, IČO: 00 332 933 
odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 
37 870 475 nadobúda nehnuteľný majetok v katastrálnom území Vranov nad Topľou a 
to: 
 

• parcela registra C KN č. 3232/1 o celkovej výmere 1 164 m2, druh pozemku - zastavaná 
plocha,  
- parcela C KN č. 3232/1 prechádza v celku, vedená na LV 4114, ťarchy: bez zápisu  

 
• novovzniknutá parcela registra C KN č. 3305/1 o celkovej výmere 3 637 m2, druh 

pozemku - zastavaná plocha 
- odčlenenej od pôvodnej parcely KN C 3305 o celkovej výmere 6 059 m2, druh 

pozemku – zastavaná plocha, vedenej na LV 4114, geometrickým plánom   
č.10806881-53/2014, spracovaným: GEODET Marián Urban – geodetické práce, 
Námestie slobody 6, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO 10 806 881, úradne overeným 
Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor pod číslom G1-396/14, dňa 
09.09.2014, ťarchy: bez zápisu 

 
• parcela registra C KN č. 2672/2 o celkovej výmere 20 m2, druh pozemku - zastavaná 

plocha,  
- parcela prechádza v celku, vedená na LV 5295, ťarchy: bez zápisu 
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• novovzniknutá parcela registra C KN č. 3317/11 o celkovej výmere 8 859 m2, druh 
pozemku - zastavaná plocha,  

 
- odčlenenej od pôvodnej parcely KN E 1800/2 o celkovej výmere 12 143 m2, druh 

pozemku – zastavaná plocha vedenej na LV 5295, geometrickým plánom    
č.33265143-9/2014, spracovaným: Marcela Urbanová – geodetická kancelária, 
Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka, IČO 33 265 143, úradne overeným 
Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor pod číslom G1-422/14, 
dňa 25.09.2014,  

 
ťarchy: K parcele E KN 1800/2 sa poznamenáva povinnosť strpieť umiestnenie 

Verejného potrubia, jeho užívanie a prevádzkovanie v prospech 
Východosl.vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice, strpieť v 
nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) v súvislosti s 
projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo 
na účely opráv, údržby, kontroly Verejného potrubia a obmedzenie na dotknutej 
nehnuteľnosti v realizovaní stavieb spojených so zemou pevným základom, výsadby 
stromov a kríkov a vykonávaním zemných prác v trase Verejného potrubia a jej 
ochranného pásma v rozsahu vyznačenom na GP č.55/2010 na dobu neurčitú, podľa 
Zmluvy o zriadení vecného bremena č.790/265/2013/ÚP, č.sp.V 2072/2013-7/14. 

 
• novovzniknutá parcela registra C KN č. 3240/1 o celkovej výmere 1 409 m2, druh 

pozemku - zastavaná plocha,  
• novovzniknutá parcela registra C KN č. 3240/11 o celkovej výmere 422 m2, druh 

pozemku - zastavaná plocha, 
• novovzniknutá parcela registra C KN č. 3240/13 o celkovej výmere 9 m2, druh pozemku 

- zastavaná plocha, 
• novovzniknutá parcela registra C KN č. 3240/14 o celkovej výmere 910 m2, druh 

pozemku - zastavaná plocha, 
 

- odčlenených od pôvodnej parcely KN E 1787 o celkovej výmere 5 482 m2, druh 
pozemku – zastavaná plocha, vedenej na LV 5295, geometrickým plánom   
č.46932585-38/2014, spracovaným: Ing. Marián Urban – GEODET, Hlavná 101/101, 
094 41 Sečovská Polianka, IČO 46 932 585, úradne overeným Okresným úradom 
Vranov nad Topľou, katastrálny odbor pod číslom G1-444/14, dňa 02.10.2014 
 
ťarchy: K parcele E KN 1787 sa poznamenáva povinnosť strpieť umiestnenie 

Verejného potrubia, jeho užívanie a prevádzkovanie v prospech 
Východosl.vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice, strpieť v 
nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) v súvislosti s 
projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo 
na účely opráv, údržby, kontroly Verejného potrubia a obmedzenie na dotknutej 
nehnuteľnosti v realizovaní stavieb spojených so zemou pevným základom, výsadby 
stromov a kríkov a vykonávaním zemných prác v trase Verejného potrubia a jej 
ochranného pásma v rozsahu vyznačenom na GP č.55/2010 na dobu neurčitú, podľa 
Zmluvy o zriadení vecného bremena č.790/265/2013/ÚP, č.sp.V 2072/2013-7/14. 

 
• novovzniknutá parcela registra C KN č. 1086/5 o celkovej výmere 12 m2, druh pozemku 

- zastavaná plocha 
 

- odčlenenej od pôvodnej parcely KN C 1086/1 o celkovej výmere 8 130 m2, druh 
pozemku – zastavaná plocha, vedenej na LV 4114, geometrickým plánom   
č.46932585-43/2014, spracovaným: Ing. Marián Urban – GEODET, Hlavná 101/101, 
094 41 Sečovská Polianka, IČO 46 932 585, úradne overeným Okresným úradom 
Vranov nad Topľou, katastrálny odbor pod číslom G1-442/14, dňa 02.10.2014, 
ťarchy: bez zápisu 
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Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 17 985 m2. 
Celková hodnota odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 89 547,315 €. 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou schválilo zámer na zámenu v súlade s § 
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a čl. 8 ods. 18 
c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013 
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu prevodu do vlastníctva VÚC v záujme 
obojstrannej výhodnosti bez finančného vyrovnania uznesením č. 207/2014 zo 
zasadnutia 37. Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou z 26.6.2014.  
Po schválení v príslušných komisiách bude zámena schválená uznesením na meste 
Vranov nad Topľou 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa 
Mesto Vranov nad Topľou odovzdáva do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja 
pozemky, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Čemerné a Vranov nad Topľou a sú 
pod cestnými komunikáciami III/018232, III/018233, III/018234, III/018236, III/558001 
a boli geometrickými plánmi odčlenené od plochy, ktorá nie je súčasťou cestného telesa. 
Zámenou nadobudne Prešovský samosprávny kraj vlastníctvo ku všetkým pozemkom, 
ktoré sú vo vlastníctve mesta Vranov nad Topľou a nachádzajú sa pod cestami vo 
vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja. Celková výmera, ktorú nadobudne 
Prešovský samosprávny kraj je 17 985m2 a účtovná hodnota odovzdávaného 
nehnuteľného majetku predstavuje 89 547,315€. 

 
Prešovský samosprávny kraj odovzdáva do vlastníctva mesta Vranov nad Topľou 
pozemky odčlenené geometrickými plánmi od pozemkov, ktoré sa nachádzajú pod 
plochou cestného telesa. Sú to plochy ktoré sa nachádzajú pod chodníkmi, parkoviskami 
a verejnou zeleňou, ktoré boli vybudované mestom Vranov nad Topľou, a ktoré 
vykonáva aj ich údržbu. Tieto plochy slúžia obyvateľom okolitých domov a bytov a aj 
širokej verejnosti a nachádzajú sa na uliciach Mlynská, Staničná, Námestie Slobody, 
Duklianskych hrdinov. Celková výmera, ktorú nadobudne mesto Vranov nad Topľou je 
25 687 m2 a účtovná hodnota odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 
41 251,71 €. 

 
Na pozemky neboli spracované znalecké posudky na stanovenie všeobecnej hodnoty 
nehnuteľného majetku a zámena je realizovaná bez ďalšieho finančného dorovnania 
rozdielu výmery pozemkov. Mesto Vranov nad Topľou zabezpečilo a financovalo 
vyhotovenie šiestich geometrických plánov, ktoré boli potrebné pre oddelenie plochy 
cestného telesa od okolitej plochy v celkovej cene 5255,- €. 

 
Po zrealizovaní zámeny: 
 
Prešovský samosprávny kraj nadobúda a zveruje do správy Správy a údržby ciest PSK 
pozemky pod cestami III/018232, III/018233, III/018234, III/018236, III/558001, ktoré 
budú majetkoprávne vysporiadané a budú slúžiť širokej verejnosti. 
 
Mesto Vranov nad Topľou nadobúda pozemky pod chodníkmi, parkoviskami a verejnou 
zeleňou, ktoré budú majetkoprávne vysporiadané a budú slúžiť širokej verejnosti. 

 
                  Zámena je výhodná pre obidve strany. 
 

4. 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, 
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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 Vyšný Žipov bez finančného dorovnania všeobecnej 
hodnoty rozdielu výmery pozemkov následovne: 

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

odovzdáva  a  Obec Vyšný Žipov, Vyšný Žipov 83, 094 33, IČO: 00332950, nadobúda 
nehnuteľný majetok: 

 
- Novovzniknutý pozemok registra C KN č. 766/4 o celkovej výmere 1312 m2, druh  

pozemku – zastavané plochy, odčlenený od pozemku KN C 766 o celkovej výmere 
5820 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, vedenej na LV 58, k.ú. 
Vyšný Žipov,   

- Novovzniknutý pozemok registra C KN č. 766/7 o celkovej výmere 370 m2, druh 
pozemku – zastavané plochy, odčlenený od pozemku KN C 766 o celkovej výmere 
5820 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, vedenej na LV 58, k.ú. 
Vyšný Žipov,   

- Novovzniknutý pozemok registra C KN č. 766/8 o celkovej výmere  41 m2, druh 
pozemku – zastavané plochy, odčlenený od pozemku KN C 766 o celkovej výmere 
5820 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, vedenej na LV 58, k.ú. 
Vyšný Žipov,   

- Novovzniknutý pozemok registra C KN č. 882/1 o celkovej výmere 1183 m2, druh 
pozemku – zastavané plochy, odčlenený od pozemku KN C 882 o celkovej výmere 
4681 m2, druh pozemku – zastavané plochy, vedený na LV 58, k.ú. Vyšný Žipov,    

- Novovzniknutý pozemok registra C KN č. 882/3 o celkovej výmere 686 m2, druh 
pozemku – zastavané plochy, odčlenený od pozemku KN C 882 o celkovej výmere 
4681 m2, druh pozemku – zastavané plochy, vedený na LV 58, k.ú. Vyšný Žipov,    

- Novovzniknutý pozemok registra C KN č. 882/4 o celkovej výmere 1104 m2, druh 
pozemku – zastavané plochy, odčlenený od pozemku KN C 882 o celkovej výmere 
4681 m2, druh pozemku – zastavané plochy, vedený na LV 58, k.ú. Vyšný Žipov,    
 

Odčlenených geometrickým plánom č. 10806881-70/2014, spracovaným spoločnosťou 
GEODET Marián Urban-geodetické práce, Námestie slobody 6, 093 01 Vranov nad 
Topľou, IČO: 10806881, úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, 
katastrálny odbor pod číslom G1-558/14, dňa 4.12.2014. 
 
ťarchy:  bez zápisu 
 
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 4696 m2. 
 

b) Obec Vyšný Žipov, Vyšný Žipov 83, 094 33 odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj, 
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 nadobúda nehnuteľný majetok: 

 
- Novovzniknutý pozemok registra C KN č. 767/2 o celkovej výmere 1132 m2, druh 

pozemku – zastavané plochy, odčlenený od pozemku KN C 767/2 o celkovej výmere 
1327 m2, druh pozemku – ostatné plochy, vedený na LV 564, k.ú. Vyšný Žipov,  

- Novovzniknutý pozemok registra C KN č. 799/5, o celkovej výmere 12 m2, druh 
pozemku – vodné plochy, odčlenený od pozemku KN C 799/1 o celkovej výmere 
5130 m2, druh pozemku – vodné plochy, vedený na LV 564, k.ú. Vyšný Žipov,   

- Novovzniknutý pozemok registra C KN č. 799/4, o celkovej výmere 8 m2, druh 
pozemku – vodné plochy, odčlenený od pozemku KN C 799/3 o celkovej výmere 
4632 m2, druh pozemku – vodné plochy, vedený na LV 564, k.ú. Vyšný Žipov,   

 
Odčlenených geometrickým plánom č. 10806881-70/2014, spracovaným spoločnosťou 
GEODET Marián Urban-geodetické práce, Námestie slobody 6, 093 01 Vranov nad 
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Topľou, IČO: 10806881, úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, 
katastrálny odbor pod číslom G1-558/14, dňa 4.12.2014. 

 
       ťarchy:  bez zápisu 
 

- Novovzniknutý pozemok registra C KN č. 767/1 o celkovej výmere 3989 m2, druh 
pozemku – zastavané plochy, odčlenený od pozemkov vedených na LV 1159, k.ú. 
Vyšný Žipov, a to: KN E 2203/1 o celkovej výmere 3980 m2, druh pozemku – 
zastavané plochy, KN E 2215/1 o celkovej výmere 5807 m2, druh pozemku – 
zastavané plochy.  
 

Odčlenených geometrickým plánom č. 10806881-96/2014, spracovaným spoločnosťou 
GEODET Marián Urban-geodetické práce, Námestie slobody 6, 093 01 Vranov nad 
Topľou, IČO: 10806881, úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, 
katastrálny odbor pod číslom G1-557/14, dňa 4.12.2014. 
 

       ťarchy:  bez zápisu 
 

 Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 5141 m2. 
  

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Pozemky, ktoré odovzdá Obec Vyšný Žipov do vlastníctva Prešovskému samosprávnemu 
kraju  sa nachádzajú pod cestnou komunikáciou III/018216 a III/018217. 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 Vyšný 
Žipov  sa nachádzajú pod chodníkom a zeleným pásom pri ceste III/018216 a III/018217. 
Prevádzané pozemky budú naďalej plniť verejnoprospešný účel a budú slúžiť širokej 
verejnosti, obyvateľom a návštevníkom obce. Obec Vyšný Žipov, 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. 
 
 

5. v súlade s § 10 ods. 6 písm. h) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ 
v platnom znení schváliť návrh na odpredaj nehnuteľného majetku a to: 

 
a) Pozemky nachádzajúce v k.ú. Kežmarok, mesto Kežmarok, okres Kežmarok a to: 

 
- novovzniknutá parcela KN C 3732/8 o výmere 1 296 m2, druh pozemku: ostatné 

plochy 
- novovzniknutá parcela KN C 3732/9 o výmere 971 m2, druh pozemku: ostatné plochy 
- novovzniknutá parcela KN C 3732/10 o výmere 844 m2, druh pozemku: ostatné 

plochy 
- novovzniknutá parcela KN C 3732/11 o výmere 376 m2, druh pozemku: ostatné 

plochy 
 
spolu 3 487 m2, 
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odčlenené od pôvodnej parcely KN C 3732/1 o celkovej výmere 8 242 m2, druh 
pozemku – ostatná plocha, vedené na LV 4376, geometrickým plánom č. 82/2014, 
spracovaným: Ing. Ján Maniak-GEODET, Medňanského 50, Sp. Belá - Strážky, IČO 
46 227 717, úradne overeným Okresným úradom Kežmarok, katastrálny odbor pod 
číslom G1-131/15, dňa 13.03.2015, ťarchy: bez zápisu 

 
z vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 
37870475 do vlastníctva spoločnosti TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a.s., Nad traťou 26, 
060 01 Kežmarok, IČO: 31 654 363, minimálne za kúpnu cenu 25600-€, ktorá bola 
stanovená znaleckým posudkom číslo 24/2015 vyhotovenom Ing. Jozefom Brejčákom, 
Zochova 1664/16, 060 01 Kežmarok, 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. 
Správca majetku prehlasuje prebytočnosť uvedeného majetku a centrálnou vyraďovacou 
komisiou po posúdení podnetu na vyradenie nehnuteľnosti a vo väzbe na súčasný 
charakter nehnuteľnosti navrhuje v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK previesť (odpredať) predmetný majetok priamym odpredajom a 
podmieňuje odpredanie pozemkov vybudovaním nového oplotenia na hraniciach 
odpredaných pozemkov vrátane jeho osvetlenia. 
 
Zdôvodnenie: 

Pozemky sa nachádzajú v priemyselnej zóne na okraji intravilánu okresného mesta 
Kežmarok, v areály SÚC PSK a slúžia ako manipulačná plocha, skládka drveného 
kameňa, zásypového materiálu, stavebného odpadu a skládka netriedeného odpadu. 
Uvedený majetok je v súčasnosti nevyužívaný a z hľadiska účelu a efektívnosti ani 
v budúcnosti nebude využívaný na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti SÚC PSK, 
z dôvodu, že zostávajúca plocha je pre prevádzkovú funkčnosť strediska Kežmarok 
dostačujúca. SÚC PSK eviduje žiadosť spoločnosti TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a.s. 
Kežmarok zo dňa 15.12.2014 o odkúpenie časti pozemku areálu SÚC PSK. Uvedená 
spoločnosť sídli v areáli v priamom susedstve s areálom SÚC PSK stredisko Kežmarok 
a prístup k žiadaným pozemkom je možný len cez areál SÚC PSK alebo z areálu 
TATRANSKEJ MLIEKARNE a.s.. Pozemky boli odčlenené geometrickým plánom č. 
82/2014 od pôvodnej parcely KN C 3732/1 a hodnota pozemkov je určená znaleckým 
posudkom v cene 25600,- €. TATRANSKÁ MLIEKAREŇ záujem o kúpu odôvodňuje 
tým, že tieto pozemky potrebuje pre ďalší rozvoj spoločnosti. Správca majetku súhlasí 
s odpredajom pozemkov, prehlásil o prebytočnosti tohto nehnuteľného majetku a 
podmieňuje odpredanie pozemkov vybudovaním nového oplotenia na hraniciach 
odpredaných pozemkov vrátane jeho osvetlenia. 
 
 

6. a) spolufinancovanie vo výške 5  %  z celkových oprávnených výdavkov v rámci 
schválených projektov z Programu cezhraničnej spolupráce PL/SR 2007-2013 
 

       b) predfinancovanie nižšie uvedených projektov z vlastných zdrojov PSK do obdobia 
refundácie výdavkov z Riadiaceho orgánu Programu cezhraničnej spolupráce PL/SR 
2007-2013 podľa nižšie uvedenej tabuľky   
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Žiadateľ  
Názov projektu/ 
mikroprojektu  

Rozpočet projektu/ 
mikroprojektu (z toho 

BV/KV) 
Spolu financovanie (5%) 

Stručný popis aktivít/ cieľ projektu, resp. 
mikroprojektu 

Správa a 
údržba 

ciest PSK 

Rozvoj cestnej 
infraštruktúry medzi 

okresmi Gorlice - Jaslo - 
Bardejov 

337 988,43 €               
KV: 333 434,43 €      

BV: 4 554 € 

16 899,42 € 
KV: 16 671,72 € 

BV: 227,70 € 

Cieľom realizácie tohto projektu je 
modernizácia existujúcej cesty Chmeľova 
–Becherov -štátna hr. -Konieczna. 
Realizáciou tohto projektu sa zabezpečí 
aj naplnenie špecifického cieľa Programu 
cezhr. spolupráce PL-SR. Modernizáciou 
infraštruktúry sa výrazne zlepšia 
podmienky medzinárodnej prepravy, zníži 
sa percento nehodovosti zefektívni aj 
zrýchli sa doprava, čo bude znamenať 
časovú i finančnú úsporu užívateľov 
týchto komunikácií. 

Správa a 
údržba 

ciest PSK  

Mikroprojekt:  História, 
súčasnosť a perspektíva 

cestnej siete na 
slovensko-poľskom 

pohraničí v Prešovskom 
samosprávnom kraji 

40 114,46 €               
KV: 24 349,46 €      
BV: 15 765,00 € 

2 005,72 € 
KV: 1 217,47 € 
BV: 788,25 € 

Oprávnené aktivity mikroprojektu majú za 
cieľ prezentovať cestné hospodárstvo 
v prihraničnej oblasti PSK za posledných 
10 rokov so zameraním na realizované 
obnovy úsekov ciest a zabezpečiť 
aktuálne informácie dôležité pre 
zjazdnosť na kritických úsekoch 
v slovensko.-poľskom pohraničí  

 
 

7. v rámci úpravy kapitálových výdavkov SÚC PSK : 
a) nákup 11 ks úžitkových motorových vozidiel pre SÚC PSK oblasť Bardejov,  

Humenné, Poprad, Prešov, Stará Ľubovňa, Svidník v predpokladanej hodnote celkom 
253 000,- € 

b)  nákup 3 ks osobných motorových vozidiel pre 3 oblasti SÚC PSK v predpokladanej  
hodnote celkom 45000,- € 

c) finančné vykrytie vyššie uvedených kapitálových akcií v predpokladanej čiastke 
298 000,- €  nasledovne: 

- navýšením kapitálových výdavkov + 150 000,- € z nerozpísanej rezervy zo 
              schválených bežných výdavkov SÚC PSK 

- pridelením čiastky kapitálových výdavkov zo zdrojov PSK vo výške  
+ 148 000,- €. 

d) kapitálové akcie rekonštrukcie havarijných úsekov ciest II. a III. tried PSK a ich 
finančné vykrytie nasledovne:  

- III/543015 Červená Voda – Sabinov (rezervný fond)         100 000 € 
- Rekonštrukcia križovatky ciest I/68 a III/543014 v Sabinove (rezervný fond)     65 000 € 
 

 
8. v rámci investičných akcií pre čerpanie 2. tranže úveru z EIB pre rok 2016: 

a) - nákup strojných investícií pre rok 2016 z druhej tranže EIB – 11 ks posypových 
  vozidiel v predpokladanom finančnom náklade 2 530 tis. € a 1 ks špeciálnej 
  nadstavby pre vysprávky tryskovou metódou vo finančnom náklade 55 tis. € 

 
- modernizácie ciest- eliminácia bezpečnostných rizík vo finančnej čiastke 5 715 tis. €. 
 

b) uložiť riaditeľovi SÚC PSK po prerokovaniach s poslancami PSK do najbližšieho 
Zastupiteľstva PSK upraviť nimi predložené návrhy na modernizáciu ciest – 
elimináciu bezpečnostných rizík v súlade s pravidlami stanovenými EIB pre čerpanie 
úverových zdrojov.   

 
 

D. Berie na vedomie 
 

1. Správu o vyúčtovaní  príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej 
doprave za rok 2014. 
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2. Žiadosť poslancov PSK PhDr. Jána Vooka a MUDr. Martina Jakubova o navýšenie 
kilometrov v prímestskej autobusovej doprave na trase Svidník – Stropkov – Kysak.  

 
3. Informáciu o implementácii schválených projektov v oblasti cestného hospodárstva 

žiadateľa Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja. 
 
4. Informáciu o strategickom dokumente – Strategický plán rozvoja a údržby ciest II. a III. 

triedy PSK  žiadateľa Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja. 
 
5. Žiadosť členov mikroregiónu Čierna Hora o zaradenie štátnej cesty II/546, ako priority do 

„Generelu dopravnej infraštruktúry PSK“ a „Územného plánu Prešovského 
samosprávneho kraja“. 
 

 
 
Prešov, 31. 03. 2015 
 
 
 
 
Za správnosť: Ing. Václav Mihok               Ing. Peter Sokol          
                         sekretár komisie                                               predseda komisie  
 
 
 
 
 
Za overovateľov:   Ing. Ján Bijalko 

        člen komisie   


