
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia správy  majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
     
 

Uznesenie č. 7/2015 
zo 7. riadneho zasadnutia komisie zo dňa 20.01.2015 

 
 
 

Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja:  
 __________            
 
A. o d p o r ú č a 

 
A.1   predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  
 
 zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku povinného z vecného bremena – 

Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 378 704 75 v správe Správy 
a údržby ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, zapísanom LV č. 741, v k.ú. Slovenská Kajňa, a to na: 
 
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, 
katastrálnym odborom 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.   

 
v prospech oprávneného z vecného bremena JAKOR s.r.o., Pod Dolami 838, 093 02 Vranov nad 
Topľou, IČO: 36827380, za odplatu 650,00 €. 
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Všeobecná hodnota vecného bremena stanovená znaleckým posudkom č. 92/2014 zo dňa 
24.10.2014, vyhotoveným znalcom Ing. Jozefom Galandom, v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov predstavuje 
650,00 €.  
 

A.2   predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. 9 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania                 
s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  

 zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku povinného z vecného bremena – 
Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 378 704 75 v správe Spojená 
škola, Kollárova 10, Prešov, zapísanom LV č. 3492, k.ú. Prešov, a to na: 
 
pozemku registra KN C parc. č. 15723/2 o výmere 184 m2, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria  
pozemku registra KN C parc. č. 15724/1 o výmere 224 m2, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria. 
 
ťarchy: bez zápisu 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 
spočívajúce v práve prechodu v prospech oprávnených z vecného bremena, vlastníkov pozemkov 
registra KN C parc. č. 15724/2, 15727, 15728/2 zapísaných na LV č. 13822 v k.ú. Prešov 
a vlastníkov pozemku registra KN C parc. č. 15728/1 zapísaného na LV č. 13823 v k.ú. Prešov, 
a to: Ing. Jozef Daňko, rod. Daňko, bytom Vydumanec 34, Prešov, JUDr. Zdenka Daňková, rod. 
Špyrko, bytom Vydumanec 34, Prešov, Andrej Potáš, rod. Potáš, bytom Vydumanec 34, Prešov, 
Mária Potášová, rod. Minďašová, bytom Vydumanec 34, Prešov, Ing, Richard Daňko, rod. 
Daňko, bytom Plzenská 17, Prešov a MUDr. Emília Daňková, rod. Baranová, bytom Plzenská 17, 
Prešov, za odplatu 850,00 €. 

 
Všeobecná hodnota vecného bremena stanovená znaleckým posudkom č. 93/2014 zo dňa 
29.9.2014, vyhotoveným znalcom Ing. Evou Orgovánovou, v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov predstavuje 
850,00 €.  
 

B. s c h v a ľ u j e   
  
B.1 zmenu uznesenia Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK č. 28/2013 zo dňa 27. 05. 2013 

v časti II.B odporúča, v bode B.2 nasledovne:  
 
 vypúšťa sa text v bode B.2   

 
a nahrádza sa textom v znení:    
 

 predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. 9 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  
 
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. 307, k. ú. Demjata, a to:   
 
pozemku:  registra CKN, číslo parcely 512/1, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 2880 m2 
 
ťarchy:   bez zápisu 
 
spoluvlastnícky podiel:  1/1    
 
na uloženie inžinierskych sietí - vodovodné potrubie, spočívajúce v povinnosti:  
   
a) trpieť umiestnenie inžinierskych sietí - vodovodného potrubia, vrátane ochranného pásma,  
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b) trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok, prechod a prejazd oprávneného cez 
slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách vodovodného potrubia,  

c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremena,  
 
v rozsahu stanovenom Geometrickým plánom  
 
v prospech oprávneného z  vecného bremena - Obec Demjata, Demjata 129, 08213 Tulčík, IČO: 
00326950, za odplatu 1,00 €. 

 
B.2   zmenu uznesenia Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK č. 4/2014 zo dňa 07.10.2014                        

v bode I.B.3 ods. 2 nasledovne:  
 

vypúšťa sa text v ods. B.2    
 
a nahrádza sa textom v znení:    
 
prevod nehnuteľného majetku uvedeného v bode B ods. 1 do podielového spoluvlastníctva 
kupujúcich:   
1. EuroEduca, n.o., Centrálna 812/13, 089 01 Svidník, IČO: 37 887 394, v spoluvlastníckom 

podiele  86704 / 256484, 
2. STAVOINVESTA DS, spol. s r.o., Kukučínova 479/24, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 

31418775 v spoluvlastníckom podiele 169780 / 256484,  
 
za celkovú kúpnu cenu navýšenú na 46.460,00 € (pri parc. č. 682/2 cena 23,00 €/m2, pri parc. č. 
695/1 cena 23,00 €/m2).   
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 66/2014 zo dňa 
16.09.2014, vyhotoveným znalcom Ing. Michalom Malinom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje celkom 42.256,70 € (pri parc. 
č. 682/2 VŠH 22,15 €/m2, pri parc. č. 695/1 VŠH 17,45.€/m2).   
 

 
V Prešove dňa 20.1.2015  
 
Za správnosť: 
  
 
 
___________________                                            ____________________________________         
 Ing. Štefan Matejčík                                                               PhDr. Vladimír Ledecký                     
   sekretár komisie                                                       predseda komisie pre správu majetku 
 
 
Zapísal:  
 
 
______________________                                      Za overovateľov: 
   Ing. Erika Gerdová 
oddelenie správy majetku 
                                                 _________________________________ 
                                                                                                         Ing. Anton Gašpar 
                                                                                                člen  komisie 
 
 
                                                                                   _________________________________ 

                                                          JUDr. Stanislav Ižarik 
                                                                                                            člen  komisie  


