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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 
 

         
                      Uznesenie č. 9/2015 

z 9. riadneho zasadnutia komisie zo dňa 26.05.2015 
 
 

I.        Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
Zastupiteľstvu PSK odporúča: 

       ___________________________________________________________________________ 
 
A.  k o n š t a t o v a ť 
 
A.1 prevádzaný majetok uvedený v bode B.1, B. 3, B.4 ods. 1 tohto uznesenia je prebytočný 
  
B. s c h v á l i ť  
 
 
B.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, 
 
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 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)  
 
do vlastníctva Slovenskej republiky – Slovenskej správy ciest, Miletičova 19,  826 19  
Bratislava, IČO:  0000 33 28 za celkovú hodnotu 1,00 €. 

 
Dôvod 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.  Prevodom 
cestných komunikácií I/68 a III/068015 a s tým spojeným pretriedením a prestaničením 
cestných komunikácií I/68 a III/068015  sa dosiahne účelne usporiadanie cestnej siete.  

 
 
B.2      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 – 
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80,353, vrátane súčastí pozemnej komunikácie v zmysle zákona o pozemných komunikáciách 
č. 135/1961 Zb. (cestný zákon)  
 
do vlastníctva  Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO:  
378 704 75 za celkovú hodnotu 1,00 €. 
 

 
B.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 
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
 
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 €.   
  
Dôvod 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,  ktorý slúži k 
prepojeniu novovybudovanej preložky I/15 a existujúcej cesty I/15, plní verejnoprospešný 
záujem, lebo cestná komunikácia slúži širokej verejnosti. Majetkový prevod vo väzbe na 
 pretriedenie úseku cesty III/557007 optimalizuje usporiadanie cestnej siete. 

 
 
B.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, 

 
 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, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov a Obcou Vyšný Žipov, Vyšný Žipov 83, 094 33, 
IČO: 00332950 bez vzájomného finančného vyrovnania nasledovne: 

 
 

1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a  Obec Vyšný Žipov nadobúda do 
vlastníctva:  
 
nehnuteľný majetok vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe Správy 
a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov,  zapísaný na LV č. 58, k.ú. Vyšný Žipov 
a to: 
 
pozemky registra C KN: 
 
- novovytvorená parcela registra C KN, číslo parcely 766/4, druh pozemku zastavané 

plochy, o výmere 1312 m2,  
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- novovytvorená parcela registra C KN, číslo parcely 766/7, druh pozemku zastavané 
plochy, o výmere 370 m2, 

- novovytvorená parcela registra C KN, číslo parcely 766/8, druh pozemku zastavané 
plochy, o výmere 41 m2, 

 
odčlenené od pôvodnej parcely registra C KN 766, druh pozemku zastavané plochy a 
nádvoria, o výmere 5820 m2, zapísanej na LV 58, k.ú. Vyšný Žipov, 
 
- novovytvorená parcela registra C KN, číslo parcely 882/1, druh pozemku zastavané 

plochy, o výmere 1183 m2,  
- novovytvorená parcela registra C KN, číslo parcely 882/3, druh pozemku zastavané 

plochy, o výmere 686 m2,  
- novovytvorená parcela registra C KN, číslo parcely 882/4, druh pozemku zastavané 

plochy, o výmere 1104 m2,  
 
odčlenené od pôvodnej parcely registra C KN 882, druh pozemku zastavané plochy a 
nádvoria, o výmere 4681 m2 vedenej na LV 58, k.ú. Vyšný Žipov, 
v rozsahu geometrického plánu č. 10806881-70/2014, spracovaného spoločnosťou 
GEODET Marián Urban-geodetické práce, Námestie slobody 6, 093 01 Vranov nad 
Topľou, IČO: 10806881, úradne overeného Okresným úradom Vranov nad Topľou, pod 
číslom G1-558/14, dňa 4.12.2014. 
 
ťarchy:  bez zápisu 
 
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 4696 m2. 
 
 

2. Obec Vyšný Žipov odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do 
vlastníctva a zveruje do správy Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov: 
  

nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Vyšný Žipov, zapísaný na LV 564 a 1159, k.ú. 
Vyšný Žipov, a to:     
 
pozemky registra C KN: 
- novovytvorená parcela registra C KN, číslo parcely 767/2, druh pozemku zastavané 

plochy o výmere 1132 m2, odčlenená od parcely registra C KN, číslo parcely 767/2 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1327 m2, zapísanej na LV 564, 
k.ú. Vyšný Žipov,  

 
- novovytvorená parcela registra C KN číslo parcely 799/5, druh pozemku vodné plochy, 

o výmere 12 m2 odčlenená od parcely registra C KN 799/1, druh pozemku vodné 
plochy, o výmere 5130 m2, zapísanej na LV 564, k.ú. Vyšný Žipov,   

 
- novovytvorená parcela registra C KN číslo parcely 799/4, druh pozemku vodné plochy, 

o výmere 8 m2, odčlenená od parcely registra C KN 799/3, druh pozemku vodné 
plochy, o výmere 4632 m2, zapísanej na LV 564, k.ú. Vyšný Žipov,   

 
v rozsahu geometrického plánu č. 10806881-70/2014, spracovaného spoločnosťou 
GEODET Marián Urban-geodetické práce, Námestie slobody 6, 093 01 Vranov nad 
Topľou, IČO: 10806881, úradne overeného Okresným úradom Vranov nad Topľou, 
katastrálny odbor pod číslom G1-558/14, dňa 4.12.2014, 
 
ťarchy:  bez zápisu 
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- novovytvorená parcela registra C KN číslo parcely 767/1, druh pozemku zastavané 
plochy o výmere 3989 m2, odčlenená od parciel zapísaných na LV 1159, k.ú. Vyšný 
Žipov, a to: od parcely registra KN E 2203/1, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, o výmere 3980 m2 a parcely registra KN E 2215/1, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 5807 m2, 

 
v rozsahu geometrického plánu č. 10806881-96/2014, spracovaného spoločnosťou 
GEODET Marián Urban-geodetické práce, Námestie slobody 6, 093 01 Vranov nad 
Topľou, IČO: 10806881, úradne overeného 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. 
 
 
 

II.       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 budúceho vecného bremena pre stavbu „Nižná Šebastová – obytná skupina 19 RD“ 

objekt „SO 03 Rozšírenie verejného vodovodu“ na nehnuteľnom majetku budúceho povinného 
z vecného bremena – Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru č. 2, Prešov,  
v správe Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, zapísanom na LV  č. 2485, k.ú. 
Nižná Šebastová a to na:   
 

pozemku registra KN C parc. č. 3322 o výmere 5785 m2, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria  
 
ťarchy: bez zápisu 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 
spočívajúce v povinnosti povinného z budúceho vecného bremena: 
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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 
 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena - Obec Fintice, Grófske nádvorie 
210/1, 082 16 Fintice, zastúpenej Mgr. Teréziou Gmitrovou, starostkou obce, IČO: 00327018.  
 
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. 

 
 
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 
Gymnázia, Dukelská 30, 087 20 Giraltovce, vedenom na LV č. 1341, k.ú. Giraltovce, a to:   
 
pozemku:   parcela registra C KN č. 1369/1– zastavané plochy a nádvoria o výmere 4629   m2, 
 
spoluvlastnícky podel 1/1  
 
ťarchy:       bez zápisu    
 
spočívajúce v povinnosti:    
 
� strpieť realizáciu, užívanie a prevádzkovanie vodovodného potrubia na pozemku v rámci 

stavby „GIRALTOVCE, UL. DUKELSKÁ – PARK – REKONŠTRUKCIA 
VODOVODU“,   

� strpieť právo nerušeného prístupu na pozemok, vykonávanie stavebných prác, prác 
spojených s pravidelnou údržbou, opravami, rekonštrukčnými prácami a kontrolnou 
činnosťou v trase vedenia vodovodného potrubia, 

� nerealizovať v trase vodovodného potrubia na pozemku stavbu spojenú so zemou pevným 
základom, prípadne iné stavebné alebo iné zemné práce, ktoré by obmedzovali oprávnenia 
vyplývajúce z vecného bremena,   

 
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 56/2013 zo dňa 24.05.2013 vyhotovenom 
spracovanom spoločnosťou GEOTEAM M.Z., Löfflerova 2, Košice, úradne overenom 
Správou katastra Svidník dňa 28.06.2013 pod č. 89/2013, 
 
v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská vodárenská spoločnosť, 
a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 za odplatu 282,72 € (pri rozsahu 
vecného bremena 248 m2  a jednotkovej cene 1,14  €/m2).   
  
Všeobecná hodnota vecného bremena nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom 
č. 62/2013 zo dňa 24.10.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Ing. Jaroslavom Petrekom 
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v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
predstavuje 282,72 € (pri rozsahu vecného bremena 248 m2  a jednotkovej cene 1,14  €/m2).   

 
V Prešove dňa 26.05.2015 
 
Za správnosť: 
  
 
 
 
_____________________                                          ____________________________________         
  Ing. Štefan Matejčík                                                             PhDr. Vladimír Ledecký                     
     sekretár komisie                                                                       predseda komisie  
 
Zapísal:  
 
 
 
 
______________________                                Za overovateľov: 
   Ing. Erika Gerdová 
oddelenie správy majetku 
 
 
                                         _________________________________ 
                                                                                                       Ing. Anton Gašpar 
                                                                                            člen  komisie 
 
 
 
                                                                                   _________________________________ 

                                                          JUDr. Stanislav Ižarik 
                                                                                                            člen  komisie  
 


