
 
 

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 
 

         
                       

 
Uznesenie č. 22/2017 

z 22. riadneho zasadnutia komisie zo dňa 08. 02. 2017 
 

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

       ___________________________________________________________________________ 
 
A. k o n š t a t o v a ť ,  ž e 
 
A.1 prevádzaný majetok uvedený v bode B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, tohto uznesenia je prebytočný 
  
B. s c h v á l i ť  
 
B.1 prevod majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho - Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 

4, 054 01 Levoča, IČO: 00 329 321, a to:  
 
 1. úsek časti účelovej komunikácie v k. ú. Levoča (Levoča - Mariánska hora) v staničení 4,049 

km až 4,297 km, vrátane súčastí tejto komunikácie v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. o 
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, za kúpnu  cenu 
1,00 €,   

 
 2. novovytvorený pozemok registra CKN v k. ú. Levoča, parcelné číslo 7049/4, ostatné plochy, 

o výmere 1810 m2,  
 
 podľa geometrického plánu č. 34/2016, vyhotoveným Ing. Peter Garnek GEODET, Zimná 

2547/107, 052 01 Spišská Nová ves, IČO: 34 803 637, úradne overeným Okresným úradom 
Levoča, katastrálny odbor pod číslom G1-241/16 dňa 04. 08. 2016,  

 
 spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
 ťarchy: bez zápisu, 
 
 (Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 1810 m2) 
 
 za kúpnu cenu 1,00 €  
 
 do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 
 Prešov,  IČO: 37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy Správy a údržby ciest 
 Prešovského samosprávneho kraja, za celkovú kúpnu cenu 2,00 € za týchto podmienok: 
 



 
 

a) Právny vzťah založený kúpnou zmluvou uzavretou medzi mestom Levoča a PSK na
 predmet kúpy zadefinovaný v bode B. ods. 1 a ods. 2 tohto uznesenia zanikne v súlade 
 s § 610 Občianskeho zákonníka pod podmienkou, že PSK najneskôr v lehote do            
 31. 12. 2018 nezrealizuje, výlučne z dôvodov na vlastnej strane, rekonštrukciu účelovej 
 komunikácie vrátane súčastí tejto cesty podľa bodu B. uznesenia. K zániku  zmluvného 
 vzťahu nedôjde, ak nečinnosť PSK bude zapríčinená čo aj len čiastočne konaním alebo 
 opomenutím Mesta Levoča.  
 
b) Ak k zániku zmluvného vzťahu dôjde, zmluvné strany sú povinné v lehote 3 mesiacov 
 odo dňa zániku kúpnej zmluvy vzájomne sa majetkovo vyporiadať t. j. - PSK vráti  mestu 
 Levoča uhradenú kúpnu cenu a mesto Levoča finančne refunduje PSK výdavky, ktoré 
 PSK preukázateľne vynaložil do doby zániku zmluvného vzťahu na rekonštrukciu 
 účelovej komunikácie vrátane jej súčastí.  

 
B.2      prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho – Slovenská republika – Slovenská 

správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 000 33 28,  
 
a) pozemnej komunikácie I/68 v dĺžke 0,515 km v pôvodnom staničení km 49,713 – 50,228 

a jej následné pretriedenie do cesty III/3189 v novom staničení km 0,036 – 0,551, vrátane 
súčastí tejto komunikácie v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov,  

 
b) pozemkov nachádzajúcich sa pod úsekom prevádzanej časti pozemnej komunikácie I/68 

zapísaných na LV č. 3733 v k. ú. Lipany, a to: 
 

pozemky registra C KN: 
 
parcelné číslo 638/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 112 m2,  
parcelné číslo 1461/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 m2, 
parcelné číslo 1461/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 326 m2, 

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

 
c) pozemkov nachádzajúcich sa pod úsekom prevádzanej časti pozemnej komunikácie I/68 

zapísaných na LV č. 1765 v k. ú. Lipany, a to: 

 
pozemky registra C KN, parcelné číslo 1461/23, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
4274 m2 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu, 
 

(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 4804 m2) 
 



 
 

do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 
37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 
14, 080 01 Prešov, za kúpnu cenu 1,00 €,  
 

B.3    nadobudnutie nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 745, v k. ú. Ladomírov vo vlastníctve 
JEDNOTNÉ ROĽNÍCKE DRUŽSTVO, LADOMÍROV, SR, v správe – Slovenský 
pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345, a to pozemky registra C 
KN  

 
parcelné číslo 1051/12, zastavané plochy a nádvoria/ostatné plochy o výmere 500 m2, 
parcelné číslo 1051/14, zastavané plochy a nádvoria/ostatné plochy o výmere 17 m2, 
parcelné číslo 1051/14, zastavané plochy a nádvoria/ostatné plochy o výmere 323 m2, 

 
(Celková výmera prevádzaných pozemkov 840 m2 x 230/320-ín predstavuje 603,75 m2 .) 

 
spoluvlastnícky podiel: 230/320     
ťarchy:  bez zápisu,  
 
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 
37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu –Vihorlatská hvezdáreň v 
Humennom, Mierová 4, 066 01 Humenné, IČO: 37781421 za kúpnu cenu 1.811,25 € (pri cene 
3€/m2) 

 
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 
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 Správy a údržby ciest PSK 
zapísaného na LV č. 442, k. ú. Starý Smokovec a to: 

 
novovytvorený pozemok registra CKN: parcelné číslo 462/44, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 2 m2, 
odčlenený od pozemku registra CKN parcelné číslo KN C 462/17, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 7078 m2  geometrickým plánom č. 45/2016, vyhotoveným spoločnosťou GEO IGS 
s.r.o., Košická 20, 821 09 Bratislava, IČO: 35 918 128, úradne overeným Okresným úradom 
Poprad, katastrálnym odborom dňa 29.07.2016 pod číslom G1-553/16  
 

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

 
do vlastníctva kupujúceho – Slovenská republika - Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, 
Klemensova 8, 813 61  Bratislava, IČO: 31 364 50 za kúpnu cenu 140,90 €.   

 
 Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 43/2015 zo dňa 

20.09.2016 vyhotoveným znalcom Ing. Luciou Brinckovou, Námestie Majstra Pavla 50, 054 



 
 

01 Levoča, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
majetku v znení neskorších predpisov predstavuje 140,90 €, pri cene pozemku 70,45 €/m2. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Železnice SR v rámci stavby „Rekonštrukcia zastávok  Tatranskej elektrickej železnice (TEŽ) 
na trati – Nový Smokovec, Dolný Smokovec, Popradské Pleso“ plánujú rekonštruovať 
existujúce zastávky TEŽ, nástupištia, prístupové chodníky, osvetlenie a bleskozvod. V rámci 
objektu „02 Nový Smokovec“, časť zastávky o ploche 2 m2 zasahuje aj na pozemok vo 
vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, v správe Správy a údržby ciest PSK.  
ŽSR zabezpečujú majetkoprávne vysporiadanie  pozemkov zastavané zastávkami TEŽ pre 
účely vydania stavebného povolenia pre predmetnú stavbu. 
Zastávka TEŽ je existujúca, plní verejnoprospešný účel a slúži širokej verejnosti, preto odpredaj 
pozemku KN C 462/44 je posudzovaný ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu stanovenú 
znaleckým posudkom. 
 

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 vlastníctva nehnuteľného majetku v správe Úradu PSK 
zapísaného na LV č. 1319,   k. ú. Sabinov a to: 

 
novovytvorený pozemok registra CKN: parcelné číslo 224/24, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 172 m2, 
 
odčlenený od pozemku registra CKN parcelné číslo 224/3, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 730 m2  geometrickým plánom č. 74/2016, ktorý vyhotovil Ing. Pavol Dulín, s.r.o., 
Spannerovej 1/14140, 080 01 Prešov, IČO: 44 327 536, úradne overeným Okresným úradom 
Sabinov, katastrálnym odborom dňa 24.08.2016 pod číslom G1-451/2016  
 

  spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu, 
  
do vlastníctva kupujúceho – Anny Štěpánkovej, rod. Cihanskej, Murgašova 11, 083 01 Sabinov 
za kúpnu cenu 2.110,00 € . 

 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 3/2017 zo dňa 
21.01.2017, vyhotoveným znalcom Ing. Vladimírom Vaľom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov 
predstavuje 2.110,00 €, pri cene pozemku 12,26 €/m2. 
 

 Dôvod hodný osobitného zreteľa: Kupujúca je vlastníčkou bezprostredne susediacich 
pozemkov C KN parc. č. 224/1 a 224/5, na ktorých má záujem postaviť v prospech svojej dcéry 
rodinný dom a nemá k týmto svojim parcelám adekvátny prístup z verejnej komunikácie. 
Odkúpením pozemku p. č. 224/24, ktorý tvorí pás o šírke 3 metre po celej dĺžke pozemku p. č. 
224/3 bude mať umožnený prístup k pozemkom v svojom vlastníctve.     



 
 

 
B.6     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 vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 00 Prešov, IČO: 37870475 v správe Správy 
a údržby ciest PSK zapísaného na LV č. 937,   k. ú. Torysky a to: 

 
časť pozemnej komunikácie III/3223 v obci Torysky v dĺžke 0,530 km s posunutím   uzlového 
bodu 2743A17000 na kumulatívne staničenie km 2,422 po uzlový bod 2743A02200 
v pôvodnom staničení km 2,952 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu,   
 
do vlastníctva kupujúceho – Obec Torysky, Torysky č. 20, 053 71 Torysky , IČO: 00329703 za 
kúpnu cenu celkom 1,00 €. 

  
 Dôvod hodný osobitného zreteľa: Uvedený úsek cesty III/3223 v dĺžke 0,530 km vedie 

súvislo zastavaným územím obce Torysky. Vzhľadom na to, že cesta v tomto úseku má 
v zmysle cestného zákona charakter miestnej komunikácie, tento úsek nevyhovuje šírkovým 
parametrom cesty III. triedy a  po tomto úseku nie je vedená hromadná autobusová doprava, 
navrhujeme túto časť cesty III/3223 z cestnej siete vyradiť zo siete ciest III. triedy. 

 
B.7 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 vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 v správe Správy 
a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 08005 Prešov, zapísaného na LV č. 2751 v k. ú. Čemerné, a to: 

 
 novovytvorené pozemky registra CKN: 

- parcelné číslo 1335/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 311 m2,   
 odčlenený od pozemku registra CKN, parcelné číslo 1335, zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 10550 m2 geometrickým plánom č. 47 517 221 – 22/2016, zo dňa 28. 11. 2016 
vyhotoveným Milanom Uhorščákom, 094 21 Kladzany č. 210, IČO: 47 517 221, úradne 
overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, dňa 14. 12. 2016 pod č. 
G1 598/2016, 

 
- parcelné číslo 1880/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2058m2,   



 
 

 odčlenený od pozemku registra CKN, parcelné číslo 1880, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 13584 m2, geometrickým plánom č. 47 517 221 – 22/2016, zo dňa 28. 11. 2016 
vyhotoveným Milanom Uhorščákom, 094 21 Kladzany č. 210, IČO: 47 517 221, úradne 
overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, dňa 14. 12. 2016 pod č. 
G1 598/2016, 

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

  Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 2369 m2 
 

  do výlučného vlastníctva kupujúceho - Obec Vechec, Hlavná 133/32, 094 12 Vechec,         
 IČO: 00 33 2925 za kúpnu cenu 1,00 €. 
 
 Dôvod hodný osobitného zreteľa: Majetkovo – právne vyporiadanie pozemkov z dôvodu 
 výstavby chodníka medzi Obcou Vechec a Mestom Vranov nad Topľou, ktorý bude plniť 
 verejnoprospešný účel a bude slúžiť širokej verejnosti. Výstavbou chodníka sa výrazne zvýši 
 bezpečnosť chodcov. 
 
B.8 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 Správy a údržby ciest PSK 
zapísaného na LV č. 127, k. ú. Majere, a to: 
 
novovytvorené pozemky registra CKN: 
 
- parcelné číslo 603/28, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2176 m2, 
- parcelné číslo 603/27, zastavané plochy a nádvoria o výmere 208 m2, 
 
odčlenené od pozemku registra CKN parcelné číslo KN C 603/1, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 23916 m2  geometrickým plánom č. 15/2010, vyhotovenými Ing. Ján Furcoň - geodet, 
SNP 412, 061 01 Spišská Stará Ves, IČO: 34630317, úradne overeným Okresným úradom 
Kežmarok číslom G1 256/2010  

 
          Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 2384 m2. 
   
  spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
  ťarchy: 

- Zákonné vecné bremeno v zmysle § 151 o Občianskeho zákonníka a § 10 ods.1) až 5) Zákona 
NR SR č.656/2004 Z.z.v prospech oprávneného Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 
31, Košice, IČO 36599361 ako vlastníka elektrického NN káblového vedenia. Vecné bremeno 
spočíva v práve vstupu na pozemok, parcely-C-KN-603/1 za účelom zabezpečenia prevádzky, 
údržby a opráv energetických zariadení v rozsahu podľa GP.č.243/2008,-Z 1018/10-15/10  



 
 

- Zákonné vecné bremeno v zmysle § 151 o Občianskeho zákonníka a § 10 ods.1) až 5) Zákona 
NR SR č.656/2004 Z.z.v prospech oprávneného Východoslovenská distribučná ,a.s., Mlynská 
31, Košice, IČO 36599361 ako vlastníka elektrického NN káblového vedenia. Vecné bremeno 
spočíva v práve vstupu na pozemok, parcely-KN C 603/1 za účelom zabezpečenia prevádzky, 
údržby a opráv energetických zariadení v rozsahu podľa GP.č.32484585- 159/2009-Z 
1015/10-17/10 

 
do vlastníctva kupujúceho - Obec Majere, Majere č. 24, 061 01 Majere, IČO: 00696030 za 
kúpnu cenu 1,00 €.  
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Obec Majere na novovytvorených pozemkoch KN C 603/27 a 603/28 plánuje vybudovať 
obslužnú komunikáciu pre IBV v obci Majere. Výstavbou obslužnej komunikácie, ktorá bude 
vedená súbežne s cestou II/543 sa zlepší bezpečnosť cestnej premávky a chodcov, nakoľko sa 
IBV napojí na cestu II. triedy jedným výjazdom. Obec žiada o odkúpenie pozemkov za cenu 1€ 
celkom ako prípad hodný osobitného zreteľa. Pozemky boli odčlenené geometrickým plánom, 
ktorý financovala obec. Obec schválila odkúpenie pozemkov uznesením č. 3/05/16. Pozemky z 
hľadiska účelu a efektívnosti sa nevyužívajú ani v budúcnosti nebudú využívané na plnenie úloh 
v rámci predmetu Správy a údržby ciest PSK. 

 
B.9 v súlade s § 8 ods.7 písm. e) a § 16 písm. r) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ 

v platnom znení a čl. VII. Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK zmenu a doplnenie 
 

uznesenia z 21. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 439/2012 zo dňa 11.12.2012 k nájmu 
nehnuteľného majetku  PSK – prípad hodný osobitného zreteľa, kde v časti schvaľuje  sa mení  
doba nájmu  nasledovne:   

 
vypúšťa sa text: 
 
„na dobu určitú od 1.1.2013 do 30.6.2020“ 
 
a nahrádza sa textom v tomto znení:  

 
      „na dobu určitú od 1.1.2013 do 31.12.2022“  
 

B.10.1 v súlade s § 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov( 
zákon o samosprávnych krajoch ) v platnom znení :  
 
Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského 
samosprávneho kraja, ktorým sa menia  Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
Prešovského samosprávneho kraja  zo dňa 2.3.2010 v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 
nasledovne:  

 
1. § 10 ods. 6 písm. a) znie takto:  

a) žiadosť o predaj nehnuteľného majetku samosprávneho kraja spolu s prílohami (napr. list 
vlastníctva, geometrický plán, kópia z katastrálnej mapy s vyznačením prevádzaného  
majetku, návrh na vysporiadanie majetku s návrhom kúpnej ceny, znalecký posudok ) 
zasiela jeho správca odboru, do riadiacej pôsobnosti ktorého patrí a tento následne  



 
 

žiadosť vrátane úplných príloh ( ďalej len „ kompletný materiál „ ) postúpi na 
prerokovanie v komisii zriadenej pri danom odbore  prostredníctvom vedúceho odboru , 
povinnou prílohou k žiadosti je v prípade správcu, ktorým je škola alebo školské 
zariadenie, vyjadrenie rady školy k predmetnému prevodu  

 
2. § 16 písm. n) znie takto: 

n) odňatie správy majetku samosprávneho kraja príspevkovej organizácii alebo 
rozpočtovej organizácii  za účelom nakladania s týmto  majetkom, 

 
B.10.2 Nadobudnutie účinnosti Dodatku č. 3 dňom 01. 03. 2017.  
 
B.11 v súlade  s § 9 ods. 3  písm. d) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva hnuteľného 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  majetku a to: 
 

1. Technická projektová a realizačná dokumentácia fotovoltaického strešného systému pre 
Mesto Poprad za subjekt:  
„ Spojená škola, Letná ulica 3453/34, Poprad“  za kúpnu cenu 1,00 €. 
 
2. Technická projektová a realizačná dokumentácia fotovoltaického strešného systému pre 
mesto Poprad  za subjekt:  
„ Základná škola, Jarná ulica 3168/13, Poprad“ za kúpnu cenu 1,00 €. 

 
3. Technická projektová a realizačná dokumentácia fotovoltaického strešného systému pre 
mesto Stará Ľubovňa za subjekt:  

            „ Základná škola, Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa“  za kúpnu cenu 1,00 €. 
 

4. Technická projektová a realizačná dokumentácia fotovoltaického strešného systému pre 
mesto Prešov za subjekt:  

            „Základná škola, Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov“  za kúpnu cenu 1,00 €. 
 

5. Technická projektová a realizačná dokumentácia fotovoltaického strešného systému pre 
mesto Lipany  za subjekt:  

            „ ZUŠ, Štúrova 29, 082 71 Lipany “  za kúpnu cenu 1,00 €. 
 
6. Technická projektová a realizačná dokumentácia fotovoltaického strešného systému pre 
mesto Vysoké Tatry za subjekt:  

            „Základná škola, Tatranská Lomnica č. 123 “ za kúpnu cenu 1,00 €. 
 

7. Technická projektová a realizačná dokumentácia fotovoltaického strešného systému pre 
mesto Stropkov za subjekt:  

            „Materská škola, Matice slovenskej 740/7, Stropkov “  za kúpnu cenu 1,00 €. 
 



 
 

8. Technická projektová a realizačná dokumentácia fotovoltaického strešného systému pre obec  
Raslavice za subjekt:  

            „Materská škola, Alejová 504, 086 41 Raslavice “  za kúpnu cenu 1,00 €. 
 

9. Technická projektová a realizačná dokumentácia fotovoltaického strešného systému pre 
mesto Bardejov za subjekt:  

            „BPS Bapos m. p., Štefánikova 789, Bardejov, “  za kúpnu cenu 1,00 €. 
 

10. Technická projektová a realizačná dokumentácia fotovoltaického strešného systému pre 
mesto Svidník za subjekt:  

            „Materská škola, Ul. generála Svobodu č. 744/33, 089 01 Svidník “  za kúpnu cenu 1,00 €. 
 
11. Technická projektová a realizačná dokumentácia fotovoltaického strešného systému pre 
mesto Svidník za subjekt:  

            „Materská škola, ul. 8. mája, 089 01 Svidník “  za kúpnu cenu 1,00 €. 
 
12. Technická projektová príprava  pre mesto Medzilaborce za objekt: „Mestský úrad, 
Mierová 326, 068 01 Medzilaborce “  za kúpnu cenu 1,00 €. 

 
13. Technická projektová príprava  pre mesto Stropkov za objekt: „Materská škola, Matice 
slovenskej 740/7, Stropkov “  za kúpnu cenu 1,00 €. 

 
14. Technická projektová príprava pre mesto Vysoké Tatry za objekt: „Základná škola, 
Tatranská Lomnica č. 123 “  za kúpnu cenu 1,00 €. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Vyhotovené diela slúžia ako podklad k realizácii investičných akcií, ktoré sú v súlade 
s uzatvorenými Zmluvami o spolupráci s príslušnými partnerskými mestami, resp. obcami.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 9 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  
 

1. zriadenie (bezodplatného) vecného bremena (in rem) na nehnuteľnom majetku vo vlastníctve 
povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, 
IČO: 37870475, v správe Domova sociálnych služieb v Sabinove, zapísanom na LV č. 1421,  
k. ú. Sabinov a to: 

 
 pozemku registra C KN: 
 parcelné číslo 5403/2, ostatné plochy o výmere 634 m2  
  
 ťarchy: bez zápisu, 
 spoluvlastnícky podiel: 1/1,     
 
 spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť v nevyhnutnej miere vstup 

a prechod peši k pozemku C KN 5397 a stavbe súp. číslo 1783 – bytový dom na parcele 5397 
 
2. zriadenie (bezodplatného) vecného bremena (in rem) na nehnuteľnom majetku vo vlastníctve 

povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, 
IČO: 37870475, v správe Spojenej školy, SNP 16, Sabinov, zapísanom na     LV č. 3773,  k. 
ú. Sabinov a to: 

 
pozemku registra C KN: 
parcelné číslo 5393/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3146 m2  
spoluvlastnícky podiel: 1/1,     
ťarchy: bez zápisu, 
 
spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť v nevyhnutnej miere vstup 
prechod peši a prejazd motorovými vozidlami k pozemku  C KN 5397 a stavbe súp. číslo 
1783 – bytový dom na parcele 5397  
 

 v prospech oprávneného z vecného bremena: 
 

a) Martin Varga a Sylvia Vargová, rod. Dzuríková, Kukučínova 1783/4, 083 01 Sabinov, 
vlastník pozemku C KN 5397, k. ú. Sabinov v podiele 79/320 a bytu č. 1 na prízemí 
bytového domu súp. číslo 1783 na parcele 5397 v podiele priestoru na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach domu 79/320 
 

b) Eva Tejbusová, rod. Plavčanová, Kukučínova 4, 083 01 Sabinov, vlastník pozemku C KN 
5397, k. ú. Sabinov v podiele 83/320 a bytu č. 3 na 1. poschodí bytového domu súp. číslo 
1783 na parcele 5397 v podiele priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu 83/320 

 
c) Michal Botoněk ,17. novembra 380/25, 083 01 Sabinov, vlastník pozemku C KN 5397,   k. 

ú. Sabinov v podiele 83/320, a bytu č. 2 na 1. poschodí bytového domu súp. číslo 1783 na 
parcele 5397 v podiele priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
79/320 



 
 

 
d) Milan Djačovský a Júlia Djačovská, rod. Pecuchová, Kukučínova 4, 083 01 Sabinov, 

vlastník pozemku C KN 5397, k. ú. Sabinov v podiele 79/320  a bytu č. 4 na 1. poschodí 
bytového domu súp. číslo 1783 na parcele 5397, v podiele priestoru na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach domu 79/320 

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

s majetkom PSK“ v platnom znení a v súlade s ods. 1, 2 a 3 „Príkazného listu predsedu PSK                 
č. 16991/2016“ zo dňa 13.07.2016 schváliť:  
 
1. zriadenie budúceho odplatného vecného bremena (in rem) na nehnuteľnom majetku 

budúceho povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 
Prešov, IČO: 37870475, v správe Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, 
Jesenná 14, 080 05 Prešov, zapísanom na LV 83, k. ú. Kučín nad Ondavou, obec Kučín, 
okres Vranov nad Topľou, a to na : 

pozemku KN C 266, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6727 m2, 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy:  
Vecné bremeno zo zákona v zmysle § 151o O.z.podľa § 10 ods.5 Zák.č.656/2004 Z.z.                         
v prospech TP 2, s.r.o.,Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO 36 766 763 spočívajúce 
v práve     
uloženia prívodu vody a 6 kV elektrických vedení,v práve prechodu a trpení ochranného 
pásma vedenia podľa GP.č.40122662-09/08, na parc.č.266,č.sp.Z 380/09-14/09 
 
na umiestnenie inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia v súvislosti s realizáciou stavby 
„Kanalizácia v obci Kučín“ spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného 
bremena Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 
37 870 475:  
 
a) strpieť umiestnenie podzemného kanalizačného 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 prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Obce Kučín, Kučín 77, 094 21  
Nižný Hrabovec, IČO: 00332500 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. 
 

2. zmluvnú pokutu pre budúceho oprávneného z vecného bremena vo výške 10 %                                       
z vyčíslených nákladov budúcim povinným na uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu, 



 
 

min. 500,00 €, a to v prípade, že budúci oprávnený po vykonaní zásahu do dotknutej 
nehnuteľnosti, nehnuteľnosť a cestný majetok, ktorý sa nachádza na tejto nehnuteľnosti, 
neuvedie na vlastné náklady do pôvodného stavu bez zbytočného odkladu v súlade s platnou 
legislatívou.    

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

s majetkom PSK“ v platnom znení a v súlade s ods. 1, 2 a 3 „Príkazného listu predsedu PSK č. 
16991/2016“ zo dňa 13.07.2016 schváliť:  
 
1. zriadenie budúceho odplatného vecného bremena (in personam) 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. 2485 v k. ú. Nižná 
Šebastová, a to na pozemkoch registra CKN: 

 
- parcelné číslo 3322, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 5785 m2,  
- parcelné číslo 3323, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1298 m2,  
- parcelné číslo 3325, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 11234 m2,  

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy:  
Z-3842/09-Vecné bremeno zo zákona v zmysle §151 o Oz a §10 ods.1) a 5) Zák.NR SR 
č.656/2004 Zz. v prospech oprávneného Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 
042 91 Košice, IČO: 36599361 ako vlastníka elektrickej VN a NN prípojky, spočívajúce v 
práve vstupu na pozemok parc.č.KN-C 3322 za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby a 
opráv energetických zariadení v rozsahu podľa GP č.73/2009 a 75/2009 
Z-3378/10-Vecné bremeno zo zákona v zmysle § 151o Oz a § 10 ods.1) a 5) zák. NR SR č. 
656/2004 Z.z. v prospech oprávneného: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 
042 91 Košice, IČO: 36599361 ako vlastníka stavieb, spočívajúce v práve vstupu na pozemok 
parc.č.KN C 3322 za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby a opráv energetických 
zariadení v rozsahu podľa GP č.143/2010 spoločnosti GEODETING s.r.o.Košice 
Z-1035/13-Vecné bremeno podľa zák.č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a zák. č. 
251/2012 Z.z.z o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v prospech 
oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 
Košice, IČO: 36599361, s obsahom oprávnení na výkon povolenej činnosti podľa zák. č. 
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 v rozsahu Geometrického plánu č. 37/13 
na pozemky reg. C KN parc.č. 3325 

 
na umiestnenie inžinierskych sietí v súvislosti s realizáciou stavby „Fintice-Vodovod a ČOV, 
zmena stavby pred dokončením“, spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného 
bremena: 

  
a) strpieť umiestnenie podzemného kanalizačného potrubia vrátane jeho ochranného pásma, 

jeho 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 predmetné nehnuteľností 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 stanovenom geometrickým plánom po ukončení stavby 
 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Obce Fintice, Grófske nádvorie 
210/1, 082 16 Fintice, IČO: 00327018, za odplatu stanovenú znaleckým posudkom. 
 

2. zmluvnú pokutu pre budúceho oprávneného z vecného bremena vo výške 10 %                                       
z vyčíslených nákladov budúcim povinným na uvedenie nehnuteľností do pôvodného stavu, 
min. 500,00 €, a to v prípade, že budúci oprávnený po vykonaní zásahu do dotknutých 
nehnuteľností, nehnuteľností a cestný majetok, ktorý sa nachádza na týchto 
nehnuteľnostiach, neuvedie na vlastné náklady do pôvodného stavu bez zbytočného odkladu 
v súlade s platnou legislatívou.  

 
A.4      predsedovi PSK v súlade s §10 ods. ods. 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom PSK“ v platnom znení a v súlade s ods. 1, 2 a 3 „Príkazného listu predsedu PSK č. 
16991/2016“ zo dňa 13. 07. 2016 schváliť:  
 
1. zriadenie budúceho vecného bremena (in rem) 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. 6386, k. ú. Vranov nad Topľou, a to:  

 
pozemku registra C KN, parcelné číslo 3312/5, zastavané plochy a nádvoria o  výmere 
9110 m2, 
 
ťarchy: bez zápisu,  
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1,     
 
na priznanie práva uloženia, prevádzky, údržby  a opravy podzemného vodovodného a 
kanalizačného potrubia v súvislosti s realizáciou stavby – „Vranov nad Topľou, ul. 
Mlynská – Budovateľská – rekonštrukcia kanalizácie a prepojenie vodovodu.“ spočívajúce 
v povinnosti povinného z vecného bremena:  
   
a) strpieť umiestnenie podzemného vodovodného a kanalizačného 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 vodovodného a kanalizačného 
potrubia, 

 
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. 
 

2. Zmluvnú pokutu pre budúceho oprávneného z vecného bremena vo výške 10 %                                
z vyčíslených nákladov budúcim povinným na uvedenie nehnuteľností do pôvodného 
stavu, min. 500,00 €, a to v prípade, že budúci oprávnený po vykonaní zásahu do 
dotknutých nehnuteľností, nehnuteľností a cestný majetok, ktorý sa nachádza na týchto 
nehnuteľnostiach, neuvedie na vlastné náklady do pôvodného stavu bez zbytočného 
odkladu v súlade s platnou legislatívou, najneskôr však do termínu kolaudácie stavby.  

 
V Prešove dňa 08. 02. 2017 
 
 
Za správnosť: 
  
 
 
 
______________________                                            ______________________________________             
   Ing. Štefan Matejčík                                                                  PhDr. Vladimír Ledecký                    
       sekretár komisie                                                     predseda Komisie správy majetku pri ZPSK  
 
 
Zapísal:                                                                      Za overovateľov: 
 
 
 
 
______________________                                             _____________________________________     
     JUDr. Viktor Švirk                                                                       Ing. Anton Gašpar 
oddelenie správy majetku                                                                      člen komisie 
 
 
                                                                                                                        
 
                                                                                          _____________________________________  
                                                                                                             JUDr. Stanislav Ižarik   
                                                                                                                    člen komisie 


