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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 
 

         
                      Uznesenie č. 18/2016 

z 18. riadneho zasadnutia komisie zo dňa  19. 07. 2016 
 

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.4.1, B.5 tohto uznesenia je prebytočný 
  
 
B. s c h v á l i ť  
 
B.1       prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho – Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 

1, 064 014 Stará Ľubovňa, IČO 0033167, zapísaného na LV č. 3696, v k.ú. Stará Ľubovňa               
a to:  
 
pozemky registra C KN : 
 
parcelné číslo 4223, zastavané plochy a nádvoria o výmere 657 m2, 
parcelné číslo 4224, ovocné sady o výmere 853 m2, 
parcelné číslo 4232, zastavané plochy a nádvoria o výmere 880 m2 
 
novovytvorený pozemok registra C KN: 
 
parcelné číslo 4228/8, zastavané plochy a nádvoria/ostatné plochy o výmere 707 m2, 
odčlenený od pozemku registra C KN parcelné číslo 4228/1, zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 1433 m2, zapísaný na LV č. 3696 geometrickým plánom č. 38/2016,  vyhotoveným 
(Miroslavom Ščurkom, geodetom, 06401 Chmeľnica 249, úradne overeným Okresným 
úradom Stará Ľubovňa, katastrálnym odborom pod číslom G1-211/2016  dňa 09.05.2016 
 
parcelné číslo 4234/2, ovocný sad o výmere 344 m2, 
odčlenený od pozemku registra C KN parcelné číslo 4234, ovocný sad o výmere 6735 m2, 
zapísaný na LV č. 3696 geometrickým plánom č. 38/2016,  vyhotoveným (Miroslavom 
Ščurkom, geodetom, 06401 Chmeľnica 249, úradne overeným Okresným úradom Stará 
Ľubovňa, katastrálnym odborom pod číslom G1-211/2016  dňa 09.05.2016 
 
parcelné číslo 4234/3, ovocný sad o výmere 325 m2, 
odčlenený od pozemku registra C KN parcelné číslo 4234, ovocný sad o výmere 6735 m2, 
zapísaný na LV č. 3696 geometrickým plánom č. 38/2016,  vyhotoveným (Miroslavom 
Ščurkom, geodetom, 06401 Chmeľnica 249, úradne overeným Okresným úradom Stará 
Ľubovňa, katastrálnym odborom pod číslom G1-211/2016  dňa 09.05.2016 
 
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 3766 m2) 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1     
 
ťarchy:  bez zápisu 
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do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 
37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Ľubovnianske múzeum – Hrad 
v Starej Ľubovni, Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa kúpnu cenu 3.766,00 € (1,00 €/m2). 
 

B.2      prevod  nehnuteľného majetku  z vlastníctva predávajúceho – Obec Dúbrava, 067 73 Dúbrava, 
IČO 00322946,  zapísaného na LV č. 157, v k.ú. Dúbrava a to:  

 
pozemky registra C KN : 
 
parcelné číslo 29/1,  zastavané plochy a nádvoria o výmere 527 m2, 
parcelné číslo 29/2,  zastavané plochy a nádvoria o výmere 154 m2, 
parcelné číslo 29/3,  zastavané plochy a nádvoria o výmere 1678 m2, 
parcelné číslo 547/2,  zastavané plochy a nádvoria o výmere 2226 m2 
 
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 4585 m2) 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1     
 
ťarchy:  bez zápisu 
 
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 
37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Centrum sociálnych služieb 
Dúbrava, 067 73 Dúbrava 41 za kúpnu cenu 1.008,70 € (0,22 €/m2). 

 
B.3 prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho - Mesto Svidník, Sovietskych 

hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, IČO: 00331023 zapísaného na LV č. 1, v k. ú. Svidník, a to:  
 

 pozemky registra CKN: 
 parcelné číslo 30/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 160 m2 

 parcelné číslo 32/2, ostatné plochy o výmere 258 m2 

 
 odčlenené geometrickým plánom č. 79/2015, vyhotoveným GEODÉZIA SVIDNÍK, s.r.o., 
 Ul. Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, úradne overeným Okresným úradom Svidník - 
 Katastrálny odbor, pod číslom G1-203/15 dňa 28. 10. 2016 
 
 spoluvlastnícky podiel: 1/1     
 
 ťarchy:  bez zápisu 
 
 (Celková výmera predstavuje 418 m2) 
 
 do vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 
 37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy Gymnázia duklianskych hrdinov, 
 Komenského 16, 089 01 Svidník za kúpnu cenu 1,00 €.  
 
B.4.1 prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe 

v správe Obchodnej akadémie, Komenského 1, Humenné,  zapísaného na LV č. 8358, k. ú. 
Humenné,  a to: 

 
pozemok registra CKN: 
 
parcelné číslo 4015, zastavané plochy a nádvoria porasty o výmere 375 m2, 

parcelné číslo 4016, zastavané plochy a nádvoria porasty o výmere 492 m2, 
parcelné číslo 4017, zastavané plochy a nádvoria porasty o výmere 249 m2, 
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parcelné číslo 4018, zastavané plochy a nádvoria porasty o výmere 4122 m2, 
 

(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 5238 m2). 
 
stavba: Stavba súpisné číslo 39 na pozemku registra C KN parcelné číslo 4016 zastavané 

plochy a nádvoria porasty o výmere 492 m2, (učebný pavilón č. 1), 
Stavba súpisné číslo 41 na pozemku registra C KN parcelné číslo 4015 zastavané 
plochy a nádvoria porasty o výmere 375 m2, (učebný pavilón č. 3), 

Stavba súpisné číslo 41 na pozemku registra C KN parcelné číslo 4017 zastavané 
plochy a nádvoria porasty o výmere 249 m2, (učebný pavilón č. 2), 

 

s príslušenstvom: Spojovacie prístrešky, Oplotenie Areálu Nám. Slobody k.ú. Humenné, 
Vodovodná prípojka,  Kanalizácia, Vodomerná šachta 2 ks, NN prípojka, Spevnené plochy – 
asfaltové pri hospodárskom pavilóne a vstupe, Spevnené plochy – asfaltové pri učebnom 
pavilóne č. 1, Spevnené plochy – asfaltové pri učebnom pavilóne č. 2.  
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
 
ťarchy: bez zápisu,   
 
spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého 
návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude komisiou 
vyhodnotený ako najvhodnejší.  
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 33/216 zo dňa 
6.6.2016, vyhotoveným znalcom Ing. Ján Sitko, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. 
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, predstavuje 
963.134,03 €, z toho stavby 795.256,13 €, pozemky 167.877,90 €, pri jednotkovej cene 
pozemkov 32,05 €/m2. 
 

B.4.2   Podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
 

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“), v zmysle § 281 a nasl. Obchodného 
zákonníka, v súlade so  zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, vyhlasuje obchodnú 
verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na 
prebytočný nehnuteľný majetok PSK. 
 
1. Predmet  zmluvy: 

− nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.1 tohto uznesenia 
 
2.  Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá: 
 

a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške                 
stanovenej znaleckým posudkom, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny 

 
b) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v termíne podľa písm. a) vrátane úhrady 

ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, napr. nákladov za 
vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, s úhradou správneho 
poplatku za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a pod. 

 
c) podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení 

celej kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b)   
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d)  oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia kúpnej ceny 
a ostatných nákladov podľa písm. a) a b). 

 
3.  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

 
a)  Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na podateľňu Úradu PSK v sídle 

Prešovského samosprávneho kraja v termíne  do __ . __ . 20__  do  13:00  hod. 
v zapečatenej obálke s výrazným označením:  

  
 „Obchodná verejná súťaž – stavby (učebný pavilón č.1, 2, 3) s pozemkami, k.ú. 

Humenné v správe OA Humenné – neotvárať!“  
     

„ identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského  
registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO,  adresa“  

 
na adresu: Prešovský samosprávny kraj 

Odbor organizačný  
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov 

 
Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne 
Prešovského samosprávneho kraja.  
 

b)   Návrh musí obsahovať: 
– návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme a v elektronickej forme na CD 
– presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra resp. 

živnostenského  registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ) 
s písomným vyhlásením záujemcu, že uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti 
bezo zmien, takto:   
� kupujúci  – fyzická osoba   

titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto 
trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo                                          

� kupujúci  – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)   
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, 
meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto 
trvalého pobytu, zapísaný v živnostenskom registri: ....... č.......  alebo                                        

� kupujúci – právnická osoba zapísaná v obchodnom registri (OR)  
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - 
podľa výpisu z OR, IČO, údaj o registrácii - Obchodný register Okresného súdu 
......., oddiel ......, vložka ...   

– výpis z obchodného resp. živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac na 
úrovni originálu 

– hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny  
– podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou  
– doklad záujemcu, ktorý sa prihlási do obchodnej verejnej súťaže  o  zložení 

finančnej zábezpeky vo výške 50% z ceny stanovenej znaleckým posudkom za 
nehnuteľný majetok, ktorý zloží na účet vyhlasovateľa (č.ú. vo formáte IBAN:                                          
SK02 8180 0000 0070 0051 9242), zmluvu o finančnej zábezpeke podpísanú 
štatutárnym zástupcom záujemcu v dvoch vyhotoveniach, (text zmluvy je 
zverejnený  na stránke PSK  www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o.v.s.) 

– čestné vyhlásenie záujemcu (iba fyzickej osoby) v zmysle z. č. 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a  o zmene a doplnení niektorých zákonov (text 
vyhlásenia je zverejnený na stránke PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o.v.s.) 

– oprávnená kontaktná osoba, telefón, fax, mobil, e-mail. 
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c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom VÚC 
musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo 
v lehote podľa písm. e)  predložený návrh  kúpnej zmluvy meniť alebo dopĺňať. 

 
d)  Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná kúpna cena a podnikateľský zámer 

s prevádzanou nehnuteľnosťou.  
 
e)  Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom 

v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.  
 
f)  Vyhlasovateľ si v súlade s  § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už 

uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia 
súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky 
súťaže. 

 
g)  Víťazovi obchodnej verejnej súťaže bude v lehote podľa písm. e) vyhlasovateľom 

predložený doplnený návrh kúpnej zmluvy a bude vyzvaný, aby v určenom termíne 
podpísal kúpnu zmluvu. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na 
podpísanie kúpnej zmluvy, resp. pri odmietnutí podpísania kúpnej zmluvy zo strany 
víťaza obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť 
zmluvnú pokutu v súlade so Zmluvou o finančnej zábezpeke. Za odmietnutie 
podpísania kúpnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže. 

 
h) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, 

ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.  
 
i)  Vyhlasovateľ si v zmysle § 287  ods. 2  Obchodného zákonníka vyhradzuje právo 

odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu. 
  

             4. Ohliadka majetku:  
 

a) Ohliadka majetku na mieste samom bude  záujemcom umožnená v čase pred podaním 
návrhu po telefonickom dohovore – Ing. Alenou Židovou, riaditeľkou Obchodnej 
akadémie v Humennom (tel.:057 775 2432, mobil: 0948 393 401).           

 
b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  

 
B.5 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 ods. 8  písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, prevod  nehnuteľného majetku v správe Spojenej školy Čaklov, 09435 
Čaklov, k. ú. Čaklov a to: 

 
pozemok registra CKN: 
 
parcelné číslo 1654, vodné plochy o výmere 3104 m2,  
parcelné číslo 1649, vodné plochy o výmere 4383 m2,  
parcelné číslo 1651, vodné plochy o výmere 2884 m2,  
parcelné číslo 1325, zastavané plochy a nádvoria o výmere 880 m2,  
 
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 11.251 m2) 
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spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 
ťarchy: bez zápisu 
 
do vlastníctva kupujúceho – Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 82563 Bratislava 
211, IČO: 35 860 839 za kúpnu cenu  1,00 € . 

 
 Dôvod hodný osobitného zreteľa: Majetkovo – právne vyporiadanie pozemkov zastavaných 

stavbami vo vlastníctve Slovenskej republiky. 
 
B.6  zmenu uznesenia z 5. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 62/2014 zo dňa 24.06.2014, 

k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK v časti B. schvaľuje, bodoch B.10 - B.21 
nasledovne:   

 
vypúšťa sa text v bode B.10– B.21 a nahrádza sa textom v tomto znení:  

 
B.10 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, 

a to:                     
 

a) pozemku registra C KN parcelné číslo 5748, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
230 m2, zapísaného na LV č. 16181, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 5663 / 
85535 (zastavaný pozemok) 

 
b) pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/1, ostatné plochy o výmere 668 m2, 

zapísaného na LV č. 15928, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 5663 / 212839       
(priľahlý pozemok) 

 
 ťarchy: bez zápisu  
 

a jeho prevod v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva 
kupujúceho – Mgr. Miroslava Staneková, rod. Staneková, Bratislavská 6465/8, 
080 01 Prešov,  za kúpnu cenu 759,00 €, pri cene 23,00 €/m2. 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 
296/2013 zo dňa 15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom 
v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
predstavuje 630,56 € (pri cene zastavaného pozemku 16,20 €/m2 a priľahlého 
pozemku 21,60 €/m2). 
 
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 10, vchod číslo 174, 3. mezanín bytového domu 
súpisné číslo 8687 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5748 a podielu 5663 / 
85535 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu, zapísaného na LV č. 
9047, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 1/1. 

 
B.11 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, 

a to:                     
 

a) pozemku registra C KN parcelné číslo 5748, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
230 m2, zapísaného na LV č. 16181, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 5391 / 
85535 (zastavaný pozemok) 
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b) pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/1, ostatné plochy o výmere 668 m2, 
zapísaného na LV č. 15928, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 5391 / 212839          
(priľahlý pozemok) 

 
ťarchy: bez zápisu  
 
a jeho prevod v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho                     
– Etela Sabolová, rodné priezvisko Timková, miesto trvalého pobytu  Dlhá 557/63, 
089 01 Svidník, za kúpnu cenu 722,66 €, pri cene 23,00 €/m2. 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 
296/2013 zo dňa 15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom 
v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
predstavuje 600,37 € (pri cene zastavaného pozemku 16,20 €/m2 a priľahlého pozemku 
21,60 €/m2). 
 
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 11, vchod číslo 174, 3. mezanín bytového domu 
súpisné číslo 8687 na pozemku registra C KN s parcelné číslo 5748, LV č. 9047, k. ú. 
Prešov a podielu 5391 / 85535 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu, 
spoluvlastnícky podiel 1/1. 

 
B.12 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, 

a to:                     
 

a) pozemku registra C KN parcelné číslo 5748, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
230 m2, zapísaného na LV č. 16181, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 7785 / 
85535 (zastavaný pozemok) 

 
b) pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/1, ostatné plochy o výmere 668 m2, 

zapísaného na LV č. 15928, k. ú. Prešov, v spoluvlastnícky podiel 7785 / 212839  
(priľahlý pozemok) 

 
ťarchy: bez zápisu  
 
a jeho prevod v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do bezpodielového spoluvlastníctva  
kupujúcich – Patrik Zlatohlavý,  rodné priezvisko Zlatohlavý, miesto trvalého 
pobytu 17. novembra 174, 080 01 Prešov a manželka Denisa Zlatohlavá, rodné 
priezvisko Fedorová, miesto trvalého pobytu Kukorelliho 1115/28, 085 01 
Bardejov, za kúpnu cenu 1.043,28 €, pri cene 23,00 €/m2. 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 
296/2013 zo dňa 15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom 
v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
predstavuje 866,76 € (pri cene zastavaného pozemku 16,20 €/m2 a priľahlého pozemku 
21,60 €/m2). 
 
Kupujúci sú bezpodielovými spoluvlastníkmi bytu číslo 12, vchod číslo 174, 3. 
mezanín bytového domu súpisné číslo 8687 na pozemku registra C KN s parcelné číslo 
5748, LV č. 9047, k. ú. Prešov a podielu 7785 / 85535 na spoločných častiach 
a spoločných zaradeniach domu, spoluvlastnícky podiel 1/1. 
 

B.13 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, 
a to:                     
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a) pozemku registra C KN parcelné číslo 5748, zastavané plochy a nádvoria o výmere 

230 m2, zapísaného na LV č. 16181, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 7576  / 
85535 (zastavaný pozemok) 

 
b) pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/1, ostatné plochy o výmere 668 m2, 

zapísaného na LV č. 15928, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 7576 / 212839  
(priľahlý pozemok) 

 
ťarchy: bez zápisu  
 
a jeho prevod v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva                                     
kupujúcich – Stanislav Čorej, rodné priezvisko Čorej, miesto trvalého pobytu 
Janouškova 5005/2, 080 01 Prešov a manželka PhDr. Jana Čorejová, rodné 
priezvisko Petrašková, miesto trvalého pobytu Janouškova 5005/2, 080 01 Prešov, 
za kúpnu cenu 1.015,45 €, pri cene 23,00 €/m2. (V tomto bode boli použité  
identifikačné údaje kupujúcich, ktoré už boli zákonne zverejnené na katastrálnom 
portáli Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a to na LV č. 9047, 
k. ú. Prešov dňa 19.07.2016.)  
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 
296/2013 zo dňa 15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom 
v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
predstavuje 843,64 € (pri cene zastavaného pozemku 16,20 €/m2 a priľahlého pozemku 
21,60 €/m2). 
 
Kupujúci sú bezpodielovými spoluvlastníkmi bytu číslo 13, vchod číslo 174, 3. 
mezanín bytového domu súpisné číslo 8687 na pozemku registra C KN s parcelné číslo 
5748, LV č. 9047, k. ú. Prešov a podielu 7576 / 85535 na spoločných častiach 
a spoločných zaradeniach domu, spoluvlastnícky podiel 1/1. 

 
B.14 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, 

a to:                     
 

a) pozemku registra C KN parcelné číslo 5748, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
230 m2, zapísaného na LV č. 16181, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 7440 / 
85535 (zastavaný pozemok) 

 
b) pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/1, ostatné plochy o výmere 668 m2, 

zapísaného na LV č. 15928, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 7440 / 212839       
(priľahlý pozemok) 

 
ťarchy: bez zápisu  
 
a jeho prevod v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho                     
– Anna Angelovičová, rodné priezvisko Angelovičová, miesto trvalého pobytu 
Kamenná 158, 080 01 Prešov, za kúpnu cenu 997,05 €, pri cene 23,00 €/m2. 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 
296/2013 zo dňa 15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom 
v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
predstavuje 828,36 € (pri cene zastavaného pozemku 16,20 €/m2 a priľahlého pozemku 
21,60 €/m2). 
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Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 14, vchod číslo 174, 3. mezanín bytového domu 
súpisné číslo 8687 na pozemku registra C KN s parcelné číslo 5748, LV č. 9047, k. ú. 
Prešov a podielu 7440 / 85535 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu, 
spoluvlastnícky podiel 1/1. 

 
B.15 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, 

a to:                     
 

pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
14 m2, zapísaného na LV č. 14295, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 8360 / 127304                             
(pozemok zastavaný výťahovou šachtou) 
 
ťarchy: bez zápisu  
 
a jeho prevod v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho                     
– Zuzana Sabolová, rodné priezvisko Sabolová, miesto trvalého pobytu Exnárova 
6627/26, 080 01 Prešov, za kúpnu cenu 21,16 €, pri cene 23,00 €/m2. 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 
296/2013 zo dňa 15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom 
v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
predstavuje 19,87 € (pri cene pozemku zastavaného výťahovou šachtou 21,60 €/m2). 
 
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 13, vchod číslo 170, 3. mezanín bytového domu 
súpisné číslo 3748 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5747 a podielu 8360 / 
127304 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu, zapísaného na LV č. 
13072, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 1/1. 

 
B.16 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, 

a to:                     
 

pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
14 m2, zapísaného na LV č. 14295, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 6630 / 127304                     
(pozemok zastavaný výťahovou šachtou) 
 
ťarchy: bez zápisu  
 
a jeho prevod v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho – 
Anna Tobiášová, rodné priezvisko Tobiášová, miesto trvalého pobytu 
Volgogradská 4794/78, 080 01 Prešov, za kúpnu cenu 16,79 €, pri cene 23,00 €/m2. 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 
296/2013 zo dňa 15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom 
v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
predstavuje 15,77 € (pri cene pozemku zastavaného výťahovou šachtou 21,60 €/m2). 
 
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 14, vchod číslo 170, 3. mezanín bytového domu 
súpisné číslo 3748 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5747 a podielu 6630 / 
127304 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu, zapísaného na LV č. 
13072, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 1/1. 

 



10 
 

B.17 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, 
a to:                     

 
pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
14 m2, zapísaného na LV č. 14295, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 8744 / 127304                    
(pozemok zastavaný výťahovou šachtou) 
 
ťarchy: bez zápisu  
 
a jeho prevod v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do podielového spoluvlastníctva 
kupujúcich – Korba, rodné priezvisko Korba, miesto trvalého pobytu Magurská 
13, 080 01 Prešov,   spoluvlastnícky podiel 1/2 a Natália Soľanková, rodné 
priezvisko Soľanková, miesto trvalého pobytu Karpatská 6940/18, 080 01 Prešov, 
spoluvlastnícky podiel 1/2, za kúpnu cenu 22,08 €, pri cene 23,00 €/m2. 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 
296/2013 zo dňa 15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom 
v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
predstavuje 20,74 € (pri cene pozemku zastavaného výťahovou šachtou 21,60 €/m2). 
 
Kupujúci sú podielovými spoluvlastníkmi bytu číslo 15, vchod číslo 170, 3. mezanín 
bytového domu súpisné číslo 3748 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5747 
a podielu 8744 / 127304 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu, 
zapísaného na LV č. 13072, k. ú. Prešov, každý v spoluvlastníckom podiele 1/2. 

 
B.18 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, 

a to:                     
 

pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
14 m2, zapísaného na LV č. 14295, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 5928 / 127304                       
(pozemok zastavaný výťahovou šachtou) 
 
ťarchy: bez zápisu  
 
a jeho prevod v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho                     
– MUDr. Ľubomír Mihalkanin, rodné priezvisko Mihalkanin, miesto trvalého pobytu 
Dlhá 507/11, 089 01 Svidník, za kúpnu cenu 14,95 €, pri cene 23,00 €/m2. 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 
296/2013 zo dňa 15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom 
v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
predstavuje 14,04 € (pri cene pozemku zastavaného výťahovou šachtou 21,60 €/m2). 
 
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 16, vchod číslo 172, 3. mezanín bytového domu 
súpisné číslo 3748 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5747 a podielu 5928 / 
127304 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu, zapísaného na LV č. 
13072, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 1/1. 

 
B.19 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, 

a to:                     
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pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
14 m2, zapísaného na LV č. 14295, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 7513 / 127304                    
(pozemok zastavaný výťahovou šachtou) 
 
ťarchy: bez zápisu  
 
a jeho prevod v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho                     
– Monika Fábryová, rodné priezvisko Fábryová, miesto trvalého pobytu 17. 
novembra 3748/172, za kúpnu cenu 19,09 €, pri cene 23,00 €/m2. 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 
296/2013 zo dňa 15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom 
v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
predstavuje 17,93 € (pri cene pozemku zastavaného výťahovou šachtou 21,60 €/m2). 
 
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 17, vchod číslo 172, 3. mezanín bytového domu 
súpisné číslo 3748 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5747 a podielu  7513 / 
127304 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu, zapísaného na LV č. 
13072, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 1/1. 

 

B.20 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, 
a to:                     

 
pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
14 m2, zapísaného na LV č. 14295, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 6255 / 127304                       
(pozemok zastavaný výťahovou šachtou) 
 
ťarchy: bez zápisu  
 
a jeho prevod v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho                     
– Mgr. Peter Slanina, rodné priezvisko Slanina, miesto trvalého pobytu 17. 
novembra 3748/172, za kúpnu cenu 15,87 €, pri cene 23,00 €/m2. 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 
296/2013 zo dňa 15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom 
v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
predstavuje 14,90 € (pri cene pozemku zastavaného výťahovou šachtou 21,60 €/m2). 
 
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 18, vchod číslo 172, 3. mezanín bytového domu 
súpisné číslo 3748 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5747 a podielu 6255 / 
127304 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu, zapísaného na LV č. 
13072, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 1/1. 

 
B.21 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, 

a to:                     
 

pozemku registra C KN parcelné číslo 5745/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
14 m2, zapísaného na LV č. 14295, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 8898 / 127304                      
(pozemok zastavaný výťahovou šachtou) 
 
ťarchy: bez zápisu  
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a jeho prevod v súlade s § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva kupujúceho                     
– Ivana Brejová, rodné priezvisko Brejová, miesto trvalého pobytu Tehelná 601/9, 
087 01 Giraltovce, za kúpnu cenu 22,54 €, pri cene 23,00 €/m2. 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 
296/2013 zo dňa 15.12.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom 
v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
predstavuje 21,17 € (pri cene pozemku zastavaného výťahovou šachtou 21,60 €/m2). 
 
Kupujúci je vlastníkom bytu číslo 19, vchod číslo 172, 3. mezanín bytového domu 
súpisné číslo 3748 na pozemku registra C KN parcelné číslo 5747 a podielu 8898 / 
127304 na spoločných častiach a spoločných zaradeniach domu, zapísaného na  LV č. 
13072, k. ú. Prešov, spoluvlastnícky podiel 1/1. 

 
 

II.       Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja:  
 ___________________________________________________________________ 

 
A. r u š í    
 

uznesenie Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK č. 12/2015 zo dňa 24.11.2015                           
v bode II.A.4 

 
B. o d p o r ú č a  
 
B.1    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 (in rem) na nehnuteľnom majetku vlastníka povinného z vecného 
bremena – Prešovský samosprávny kraj v správe Obchodnej akadémie Poprad 94, 058 22 
Poprad, na LV č. 4719, k. ú. Poprad, a to:                                                                            
 
pozemku registra C KN parc. č. 2595/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 8734 m2, 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
 
ktoré spočíva v povinnosti strpieť právo prechodu a prejazdu v rozsahu vyznačenom 
v geometrickom pláne č. 36583600-78/2011 zo dňa 15.7.2011, vyhotovenom Geo – Kart, 
s.r.o., Cesta sv. Lad. č. 9, Moldava n/B, IČO: 36 583 600, úradne overenom Správou katastra 
Poprad dňa  29.7.2011 pod č. G1-538/11,  
 

 v prospech oprávneného z vecného bremena – vlastníka susedného pozemku registra C KN 
parcelné číslo 2595/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 203 m2, zapísaného na LV                
č. 2880, k. ú. Poprad, v podiele 1/1 za odplatu 2.310,00 € (súčasným vlastníkom je                          
VIA INVEST s.r.o.). 

 
Všeobecná hodnota vecného bremena stanovená znaleckým posudkom č. 45/2015 zo dňa 
18.09.2015, vyhotoveným znaleckou organizáciou „Ekonomika a riadenie podnikov“ v zmysle 
vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje 
2.310,00 €.  

 
B.2       predsedovi PSK v súlade s §10 ods. ods. 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  
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zriadenie odplatného 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 2751, v k.ú. Batizovce, a to: 

 
             pozemku registra CKN 
             parcelné číslo 5250, zastavané plochy a nádvoria o výmere 921 m2, 

ťarchy: 
1. Zriaďuje sa vecné bremeno v zmysle § 66 zákona č.351/2011 Z.z. - v povinnosti vlastníka 

pozemkov strpieť a právo spoločnosti Slovak Telekom,a.s., IČO: 35 763 469 ako 
oprávneného z vecného bremena zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich 
vedenia na dotknutých nehnuteľnostiach, vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, 
prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení a vykonávať úpravy pôdy a jej porastu 
v rozsahu vyznačenom v GP č.415/2010 podľa Z 3292/12 ( parcely č.4001, 4002, 4003, 
4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 
4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4031, 4032, 4033, 4034, 4035, 4036, 
4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 4045, 4046, 4047, 4048, 4049, 4050, 
4051, 4052, 4053, 4054, 4055, 4056, 4057, 5250 a parcely pôvodného stavu CKN 
č.1108/424,  1108/209, 1108/210, 1108/211, 1108/212, 1108/213, 1108/214, 1108/215, 
1108/216, 1108/217, 1108/218, 1108/226, 1108/242 vedené na LV 1559) (parcela: 5250) 

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 

 
na umiestnenie inžinierskej siete - plynárenského zariadenia v súvislosti so stavebným 
objektom „691-00 Rekonštrukcie katodickej ochrany VTL plynovodu DN 200/4,0 NPa v km 
3,560 D1“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena: 

  
a) strpieť existenciu inžinierskych sietí – plynárenských zariadení oprávneného z vecného 

bremena, a to v rozsahu vymedzenom Geodetickým plánom  č. 35/14 na vyznačenie 
vecného bremena, na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí a ich ochranného pásma 
pre stavebný objekt 691-00 Rekonštrukcia katodickej ochrany VTL plynovodu DN 200/4,0 
NPa v km 3,560 D1 zo dňa 25.5.2015, vyhotoveným firmou Geodetika, IČO: 11 877 944, 
úradne overeným Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor pod číslom G1 – 397/15 
dňa 22.6.2015, 

 
b) strpieť vstup, prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena 

za účelom údržby a opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa 
v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na dotknutú nehnuteľnosť 

 
Rozsah vecného bremena je 3m2 a je určený geometrickým plánom č. 35/14, vyhotoveným 
Geodetika – geodetická kancelária Ing Jozef Piroha, Hradište pod Vrátnom, 906 12, IČO: 
11 877 944, úradne overeným Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor pod číslom G1 – 
397/15 dňa 22.6.2015, 

 
v prospech oprávneného z vecného bremena – SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 
11, Bratislava, IČO: 35 910 739 za jednorazovú odplatu 13,13 €.  
 
Všeobecná hodnota odplaty za zriadenie vecného bremena stanovená znaleckým posudkom č.                                       
070/2015 zo dňa 21.10.2015, vyhotoveným znalcom Ing. Jozefom Kupčekom, v zmysle 
vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení 
neskorších predpisov predstavuje celkom 13,13 €. 

 
B.3    predsedovi PSK v súlade s §10 ods. 9 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  
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zriadenie budúceho vecného bremena na nehnuteľnom majetku povinného z vecného bremena 
- Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, v správe Centrum 
sociálnych služieb Zátišie, ul. ČSA 1594/5 , zapísanom na LV č. 7676,  k. ú. Snina, a to: 

 
pozemku registra C KN: 
parcelné číslo 5066/1, ostatné plochy o výmere  5619 m2,  
 
ťarchy: bez zápisu,  
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1,     
 
na umiestnenie inžinierskych sietí – umiestnenie elektro - energetického zariadenia 
(podzemného elektrického vedenia) a jeho príslušenstva v súvislosti so stavbou „Snina – 
úprava VN, TS0185-0013 NNaDP“ spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena:  
   
a) strpieť umiestnenie inžinierskych sietí vrátane ich ochranného pásma, ich užívanie 

a prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, 
b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup a vjazd (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného 

a ním poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetnú nehnuteľnosť pri 
umiestnení, prevádzke, opráv, údržby, kontroly inžinierskych sietí, 

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

 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a.s., 
IČO: 36599361, Mlynská 31, Košice, a každého ďalšieho vlastníka za jednorazovú odplatu. 
 
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. 

 
B.4    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 (in personam) na nehnuteľnom majetku budúceho 
povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 
37870475, v správe v správe Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 
14, 08005 Prešov, zapísanom na LV č. 9572, k. ú. Humenné, a to:  

 
 pozemku registra CKN, parcel. číslo 4955/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 20144 m2, 

 
 ťarchy: bez zápisu, 
 
 spoluvlastnícky podiel: 1/1, 

 
na umiestnenie inžinierskych sietí – vodovodného potrubia,  v súvislosti s realizáciou stavby 
„Humenné, ul. Jasenovská – rekonštrukcia vodovodu“ spočívajúce v povinnosti povinného 
z vecného bremena: 
 
a) strpieť umiestnenie inžinierskych sietí vrátane ich ochranného pásma, ich užívanie 

a prevádzkovanie na predmetných nehnuteľností, 
b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním 

poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmeté nehnuteľností v súvislosti 
s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, preevádzkovaním alebo 
na účely opráv, údržby, kontroly inžinierskych sietí, 
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c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv 
vyplývajúcich z vecného bremena, 

 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť a.s., Komenského č. 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460, za odplatu stanovenú 
znaleckým posudkom. 
 
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. 

 
B.5    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 na nehnuteľnom majetku budúceho povinného 
z vecného bremena – Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru č. 2, Prešov, 
v správe  Správy a údržby ciest PSK zapísanom na LV 9572, v k.ú. Humenné, obec Humenné, 
okres Humenné a to: 

 
pozemku registra C KN  parc. č 4945/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 13448 m2, 
 

ťarchy: bez zápisu, 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 

 
spočívajúceho v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena : 
 
a) trpieť uloženie podzemného kanalizačného potrubia vrátane jeho ochranného pásma, jeho 

užívanie a prevádzkovanie na predmetných nehnuteľnostiach, 
   

b) trpieť v nevyhnutnej miere vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na pozemky 
dotknuté vecným bremenom pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách podzemného 
kanalizačného potrubia 

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

práv vyplývajúcich z vecného bremena. 
 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460, pre stavbu „Humenné, ul. 
Mierová, Gaštanová, rekonštrukcia kanalizácie“. 
 
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. 

 
B.6    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 (in rem)  na nehnuteľnom majetku povinného z vecného 
bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, v správe 
Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, zapísanom na LV č. 220, k. ú. Veľký 
Šariš a to: 

 
pozemku parcelné číslo C KN 1573/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 668 m2 

 

ťarchy: 
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Povinnosť vlastníka(ov) nehnuteľnosti strpieť a právo spoločnosti Slovak Telecom,a.s., ako 
oprávneného z vecného bremena zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia 
na dotknutých nehnuteľnostiach, vstupovať v súvislosti so zriaďovaním,prevádzkovaním, 
opravami a údržbou vedení na nehnuteľnosti a vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej 
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a 
spoľahlivosť vedenia,ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník,alebo užívateľ pozemku 
- vecné bremeno podľa § 69 zák.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciach na KN 1573/2, 
Z-4726/05 - pol.vz. 84/06 Z-2018/2012, Vecné bremeno na parc. CKN 2809/1 podľa 
zák.40/1964 Zb. Občianského zákonníka a zák.č.656/2004 Z.z. o energetike a o zmene 
niektorých zákonov, v prospech Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 
Košice, IČO 36599361, s obsahom oprávnení na výkon povolenej činnosti podľa 
zák.č.656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, najmä vstupovať na cudzie 
pozemky a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu GP č.388/2011 (G1-716/2011) - 
pol.vz.281/2012 

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1,     
 
na umiestnenie inžinierskych sietí – podzemného optického káblu v súvislosti s realizáciou 
stavby – „Verejná telekomunikačná sieť Condornet Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba“  
spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena:  
 

a) strpieť umiestnenie podzemného optického kábla 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 optického kábla, 
c)  zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv 
vyplývajúcich z vecného bremena 

 
v rozsahu stanovenom geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení stavby, v prospech 
budúceho oprávneného z vecného bremena -  CondorNet, s.r.o., Kováčska 1, 080 01 Prešov, 
IČO: 36 444 413, za jednorazovú odplatu, ktorá bude stanovená znaleckým posudkom.   
 

B.7   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 odplatného vecného bremena (in personam) na nehnuteľnom 
majetku budúceho povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, 
Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, v správe v správe Správy a údržby ciest 
Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 08005 Prešov, zapísanom: 
 
na LV č. 4111, k. ú. Lackovce, a to pozemku registra CKN: 

 parcelné číslo 494/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4616 m2, 
 parcelné číslo 1554, zastavané plochy a nádvoria o výmere 7360 m2, 
 parcelné číslo 1555, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3874 m2, 
 
 ťarchy: Pod Z-223/10 zriaďuje sa zák. vecné bremeno v zmysle § 151 Občianskeho 
 zákonníka a § 10 ods. 1 a 5 Zákona NR SR č. 656/04 Z. z. v znení novely č. 
 293/09 Z. z. v prospech Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,  04291 
 Košice, IČO: 36599361spočívajúce v práve vstupu na pozemky parc. č. KN-C 1555 za 
 účelom umiestnenia, prevádzky, údržby a opráv energetických zariadení v rozsahu GP 
 č. 119-2/09 a GP č. 119-3/09 zo dňa 08. 02. 2010 
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 Pod V-430/2011 zriaďuje sa vecné bremeno spočívajúce v práve oprávneného 
 z vecného bremena uložiť inžinierske siete (vodovodné potrubie) cez pozemok registra 
 CKN 1555 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3874 m2 v rozsahu vyznačenom 
 v geom. Pláne č. 32389833-115/2010 zo dňa 04. 09. 2010, č. G1-284/2010 do KN 
 v prospech: Slavomír Andrejco rod. Andrejco, dátum narodenia 16. 04. 1976, 
 Třebíčska 1844/25, Humenné zo dňa 16. 03. 2011 – 61/11 
 Pod V-1853/2014 zriaďuje sa zmluva o zriadení vecného bremena spočívajúceho 
 v povinnosti trpieť umiestnenie vodovodného potrubia na pozemku registra CKN 
 parcelné číslo 1555, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3874 m2, trpieť vstup 
 a vjazd, prechod a prejazd cez pozemok pri umiestnení, prevádzke, údržbe, opravách 
 a rekonštrukcii vodovodného potrubia  a zdržať sa konania, ktoré by bránilo vo 
 výkone práv vyplývajúcich z vecného bremena v rozsahu 32 m2 stanovenom 
 geometrickým  plánom č. 34810668-97/2013 zo dňa 14. 01. 2014, zriadeného 
 v prospech oprávneného z vecného bremena Jozefa Havrana, rodné priezvisko 
 Havran, dátum narodenia 14. 07. 1958, bytom Štúrová 22, 066 01 Humenné, zo dňa 
 19. 11. 2014-16/15  
 Pod Z-623/2015 zriaďuje sa vecné bremeno podľa zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike, 
 v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a.s., 
 Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 36599361,s obsahom oprávnení na výkon povolenej 
 činnosti podľa zák. ć. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
 zákonov, najmä vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení a na 
 umiestnenie elektro-energetického zariadenia v rozsahu Geometrického plánu č.  
 400168.0613/2014 na parc. CKN č. 494/1-97/15 
 
 spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
 
 na LV č. 9572, k. ú. Humenné, a to pozemku registra CKN: 
 parcelné číslo 5402/2, ostatné plochy o výmere 1816 m2, 
 
 ťarchy: bez zápisu 
 
 spoluvlastnícky podiel: 1/1, 

 
 na umiestnenie optického kábla v súvislosti s realizáciou stavby „Lackovce -  FTTH + 
 optické pripojenie obce“ spočívajúce v povinnosti: 

a) strpieť umiestnenie inžinierskych sietí vrátane ich ochranného pásma, ich užívanie 
a prevádzkovanie na predmetných nehnuteľností, 

b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného 
a ním poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmeté nehnuteľností 
v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, 
preevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly inžinierskych sietí, 

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

 
v rozsahu stanovenom geometrickým plánom po ukončení stavby 

 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – SkyNet Infrastructure s.r.o., 
Osloboditeľov 1613/78 Humenné, IČO: 47 025 247, za odplatu stanovenú znaleckým 
posudkom. 
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B.8 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 odplatného vecného bremena (in personam) na nehnuteľnom 
majetku budúceho povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, 
Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, v správe v správe Správy a údržby ciest 
Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 08005 Prešov, zapísanom na LV č. 
4111, k. ú. Lackovce, a to:  

 
 pozemku registra CKN: 
 parcelné číslo 494/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4616 m2, 
 parcelné číslo 1554, zastavané plochy a nádvoria o výmere 7360 m2, 
 parcelné číslo 1555, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3874 m2, 
 
 ťarchy: Pod Z-223/10 zriaďuje sa zák. vecné bremeno v zmysle § 151 Občianskeho 
 zákonníka a § 10 ods. 1 a 5 Zákona NR SR č. 656/04 Z. z. v znení novely č. 
 293/09 Z. z. v prospech Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,  04291 
 Košice, IČO: 36599361spočívajúce v práve vstupu na pozemky parc. č. KN-C 1555 za 
 účelom umiestnenia, prevádzky, údržby a opráv energetických zariadení v rozsahu GP 
 č. 119-2/09 a GP č. 119-3/09 zo dňa 08. 02. 2010 
 Pod V-430/2011 zriaďuje sa vecné bremeno spočívajúce v práve oprávneného 
 z vecného bremena uložiť inžinierske siete (vodovodné potrubie) cez pozemok registra 
 CKN 1555 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3874 m2 v rozsahu vyznačenom 
 v geom. Pláne č. 32389833-115/2010 zo dňa 04. 09. 2010, č. G1-284/2010 do KN 
 v prospech: Slavomír Andrejco rod. Andrejco, dátum narodenia 16. 04. 1976, 
 Třebíčska 1844/25, Humenné zo dňa 16. 03. 2011 – 61/11 
 Pod V-1853/2014 zriaďuje sa zmluva o zriadení vecného bremena spočívajúceho 
 v povinnosti trpieť umiestnenie vodovodného potrubia na pozemku registra CKN 
 parcelné číslo 1555, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3874 m2, trpieť vstup 
 a vjazd, prechod a prejazd cez pozemok pri umiestnení, prevádzke, údržbe, opravách 
 a rekonštrukcii vodovodného potrubia  a zdržať sa konania, ktoré by bránilo vo 
 výkone práv vyplývajúcich z vecného bremena v rozsahu 32 m2 stanovenom 
 geometrickým  plánom č. 34810668-97/2013 zo dňa 14. 01. 2014, zriadeného 
 v prospech oprávneného z vecného bremena Jozefa Havrana, rodné priezvisko 
 Havran, dátum narodenia 14. 07. 1958, bytom Štúrová 22, 066 01 Humenné, zo dňa 
 19. 11. 2014-16/15  
 Pod Z-623/2015 zriaďuje sa vecné bremeno podľa zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike, 
 v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a.s., 
 Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 36599361,s obsahom oprávnení na výkon povolenej 
 činnosti podľa zák. ć. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
 zákonov, najmä vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení a na 
 umiestnenie elektro-energetického zariadenia v rozsahu Geometrického plánu č.  
 400168.0613/2014 na parc. CKN č. 494/1-97/15 
 
 spoluvlastnícky podiel: 1/1, 

 
 na umiestnenie inžinierskych sietí – podzemného vodovodného potrubia,  v súvislosti 
 s realizáciou stavby „Lackovce - stavebné úpravy vodovodu“ spočívajúce 
 v povinnosti: 
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a) strpieť umiestnenie inžinierskych sietí vrátane ich ochranného pásma, ich užívanie 
a prevádzkovanie na predmetných nehnuteľností, 

b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného 
a ním poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmeté nehnuteľností 
v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, 
preevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly inžinierskych sietí, 

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

 
v rozsahu stanovenom geometrickým plánom po ukončení stavby 

 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská 
vodárenská spoločnosť a.s., Komenského č. 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460, za 
odplatu stanovenú znaleckým posudkom. 

 
B.9    predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. 9 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  
 

zrušenie vecného bremena zriadeného na nehnuteľnom majetku vlastníka, povinného 
z vecného bremena – Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059, 01 Svit , IČO: 00 326 607,  
zapísaného na LV č. 1, k. ú. Svit, a to:                                                                            
 
k pozemkom registra C KN: 
parcelné číslo 3/1, ostatné plochy o výmere 2233 m2,  
parcelné číslo 3/29, ostatné plochy o výmere 1233 m2,  
 
ktoré spočíva v záväzku povinného z vecného bremena pozemky, ku ktorým sa zriaďuje 
vecné bremeno využívať ako parkovú zeleň centrálneho mestského parku,    
 

 v prospech oprávneného z vecného bremena – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru, 
080 01 Prešov, IČO: 37 870 475.  

 
B.10 predsedovi PSK v súlade s §10 ods. 10) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ 

v platnom znení schváliť  
 
budúce 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 Prešovského samosprávneho kraja, zapísanom na LV č. 220,  k. ú. 
Veľký Šariš a to: 

 
pozemku registra  C KN , parcelné číslo 3327, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3827 m2 

 

ťarchy:bez zápisu 
spoluvlastnícky podiel: 1/1,     
 
na umiestnenie inžinierskych sietí v súvislosti s realizáciou stavby „Prešov - Nižná Šebastová, 
ul.Borovicová – prípojka NN“ spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného 
bremena Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 
37 870 475:  
   
a) strpieť umiestnenie inžinierskych sietí vrátane ich ochranného pásma, ich 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 predmetné nehnuteľností v súvislosti 
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s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, preevádzkovaním alebo 
na účely opráv, údržby, kontroly inžinierskych sietí, 

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

 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena –Východoslovenskej distribučnej, a.s., 
Mlynská 31, 042 91 Košice za jednorazovú odplatu vo výške stanovenej znaleckým 
posudkom.   
 

Rozsah vecného bremena bude určený plochou v m2, určenou geometrickým plánom 
vyhotoveným po ukončení stavby.  

 
B.11   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 (in rem)  na nehnuteľnom majetku povinného z vecného 
bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, v správe 
Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, zapísanom na LV č. 220,  k. ú. 
Veľký Šariš a to: 

 
pozemku registra C KN parcelné číslo 2809/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere       
18363 m2 

 

ťarchy: 
Povinnosť vlastníka(ov) nehnuteľnosti strpieť a právo spoločnosti Slovak Telecom,a.s., ako 
oprávneného z vecného bremena zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia 
na dotknutých nehnuteľnostiach, vstupovať v súvislosti so zriaďovaním,prevádzkovaním, 
opravami a údržbou vedení na nehnuteľnosti a vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej 
porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a 
spoľahlivosť vedenia,ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník,alebo užívateľ pozemku 
- vecné bremeno podľa § 69 zák.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciach na KN 1573/2, 
Z-4726/05 - pol.vz. 84/06 Z-2018/2012, Vecné bremeno na parc. CKN 2809/1 podľa 
zák.40/1964 Zb. Občianského zákonníka a zák.č.656/2004 Z.z. o energetike a o zmene 
niektorých zákonov, v prospech Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 
Košice, IČO 36599361, s obsahom oprávnení na výkon povolenej činnosti podľa 
zák.č.656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, najmä vstupovať na cudzie 
pozemky a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu GP č.388/2011 (G1-716/2011) - 
pol.vz.281/2012 

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1,     
 
na umiestnenie zastávok MHD v súvislosti s realizáciou stavby „Veľký Šariš – IBV Sordok“, 
stavebný objekt SO Zastávky MHD“ spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného 
bremena Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 
37 870 475:  
   
c) strpieť zriadenie, prevádzku, údržbu a opravu zastávok MHD na predmetnej 

nehnuteľnosti, 
d) strpieť v nevyhnutnej miere vstup a vjazd oprávneného a ním poverených osôb ako aj 

iných oprávnených osôb na predmetný pozemok dotknutý vecným bremenom v súvislosti 
s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na 
účely opráv, údržby, kontroly zastávok MHD 

e) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho 
práv vyplývajúcich z vecného bremena. 
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v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Mesta Veľký Šariš, Námestie sv. 
Jakuba č.1, 082 11 Veľký Šariš, IČO: 00327972, za jednorazovú odplatu vo výške 
stanovenej znaleckým posudkom, za podmienky následného odkúpenia pozemkov 
Mestom Veľký Šariš.    

 
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. 

 
 
 
V Prešove dňa  19.  07. 2016 
 
 
Za správnosť: 
  
 
______________________                                            ______________________________________             
   Ing. Štefan Matejčík                                                                  PhDr. Vladimír Ledecký                    
       sekretár komisie                                                     predseda Komisie správy majetku pri ZPSK  
 
 
Zapísal:                                                                           Za overovateľov: 
 
 
______________________                                             _____________________________________     
    Ing. Gerdová Erika                                                                          Ing. Anton Gašpar 
oddelenie správy majetku                                                                            člen komisie 
 
                                                                                                                      
                                                                                          _____________________________________  
                                                                                                                 JUDr. Stanislav Ižarik   
                                                                                                                             člen komisie 


