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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 
 

         
                      Uznesenie č. 28/2017 

z 28. riadneho zasadnutia komisie zo dňa 26.09.2017 
 

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

       ___________________________________________________________________________ 
 
A.  k o n š t a t o v a ť 
 
A.1 prevádzaný majetok uvedený v bode B.1.1, B.4.2 tohto uznesenia je prebytočný 
  
A.2 prenajímaný majetok uvedený v bode B.2 tohto uznesenia je dočasne prebytočný 
 
B. s c h v á l i ť  
 
B.1     odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 

Prešov uvedeného v bode B.1 ods. 1 tohto uznesenia 
 
 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, zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským samosprávnym 
krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 a Obcou Ľubovec, Ľubovec č. 103, 
082 42 Bzenov, IČO: 00327395, bez finančného vyrovnania všeobecnej hodnoty rozdielu 
výmery pozemkov nasledovne: 
 
1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Obec Ľubovec nadobúda nehnuteľný 

majetok zapísaný na LV č.602 v k.ú. Ľubovec, a to: 
 
novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 270/5, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 2356 m2,  
 
odčlenené od pozemku registra E KN, parcelné číslo 520, ostatné plochy o výmere 
16032m2 geometrickým plánom č. 49/2016, vyhotoveným SABOL Stanislav - GEOMAP, 
Osloboditeľov 36, 082 04 Drienov, IČO: 14 316 463, úradne overeným Okresným úradom 
Prešov, katastrálny odbor pod číslom G1-2206/2016, dňa 23.12.2016 

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu 
 

2. Obec Ľubovec odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda a zveruje do 
správy Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, nehnuteľný majetok zapísaný 
na LV 439 v k.ú. Ruské Pekľany, a to: 

 
novovytvorené pozemky registra C KN: 
parcelné číslo 157/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1036m2,  
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parcelné číslo 157/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 422m2,  
parcelné číslo 157/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2000m2,  
parcelné číslo 158/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 811m2,  
parcelné číslo 158/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 9m2,  
odčlenené od pozemkov registra E KN, parcelné číslo 489, ostatné plochy o výmere 
18473m2, a parcelné číslo 492, ostatné plochy o výmere 1920m2, geometrickým plánom č. 
9/2016, vyhotoveným GEOPROJEKT Prešov s.r.o., Konštantínova 6, 080 01 Prešov, IČO: 
36 465 372, úradne overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor pod číslom G1-
388/2016, dňa 18.03.2016 
 

spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu  
 
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 4278 m2. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v súlade so 
Zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov. Touto zámenou PSK získa pozemok pod cestou III. triedy, ktorú má vo vlastníctve 
a Obec Ľubovec získa pozemky na ktorých plánuje výstavbu chodníka pozdĺž cesty III. 
Triedy. Výstavba chodníka má verejný charakter a zabezpečí ochranu a zvýšenú bezpečnosť 
obyvateľov obce.  

 
 
B.2  trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov  z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 

9a) ods.9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení  
neskorších predpisov nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja,   

 
zapísaného na LV č. 3773, k. ú. Sabinov,  v správe správcu –  Spojená škola, SNP 16, 083 01 
Sabinov,  IČO: 42 383 153, rozpočtová organizácia,  a to: 

 
pozemky registra C KN : 
pozemok parcela č. 5391, ostatné plochy o výmere 10 988 m2 
pozemok parcela č. 5392, záhrady o výmere 1 236 m2, 
pozemok parcela č. 5393/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 146 m2, 
pozemok parcela č. 5394, zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2, 
pozemok parcela č. 5395, zastavané plochy a nádvoria o  výmere 913 m2, 
pozemok parcela č. 5396, záhrady o výmere 1 019 m2, 
pozemok parcela č. 5399/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 108 m2,  
 
stavby: 
budova školy, súpisné číslo 1780 na pozemku registra KN C č. 5395,  
garáže s dielňou, stavba neevidovaná na liste vlastníctva, na pozemku KN C č. 5399/1, 
 
ťarchy: 
V - 767/2017, Zmluva o zriadení vecného bremena č. reg. Úradu PSK:104/2017/ODSM zo 
dňa 18.03.2017 spočívajúce v zriadení vecného bremena (in rem) k parc. č. C KN 5393/2 a 
to: právo spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena – PSK strpieť v 
nevyhnutnej miere vstup a prechod peši a prejazd motorovými vozidlami po pozemku C KN 
č. 5392 k pozemku C KN č. 5397 a stavbe s.č.1783 – bytový dom na parcele C KN č.5397 
(LV č.3771, 3772) v prospech oprávnených z vecného bremena – podielových 
spoluvlastníkov pozemku C KN č.5397 a bytov. domu s.č.1783, číslo zmeny 802/2017. 
 
zapísaného na LV č. 1421, k. ú. Sabinov,  v správe správcu –  Domov sociálnych služieb 
v Sabinove, Kukučínova 1781/2, 083 01 Sabinov, IČO: 00 691 984, rozpočtová 
organizácia, a to: 
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pozemky registra C KN : 
pozemok parcela č. 5403/2, ostatné plochy o výmere 634 m2  
pozemok parcela č. 5417/6, ostatné plochy o výmere 397 m2 
pozemok parcela č. 5417/8, ostatné plochy o výmere 4 376 m2 
 
a príslušenstva:  plot od ulice, plot zadný plechový, vodovodná prípojka, kanalizačná 
prípojka, prípojka plynu, NN prípojka, spevnené plochy 
 
do nájmu nájomcu – NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX, n.o., so sídlom 
Jarková 63, 083 01 Sabinov,  IČO: 42 092 175, za nižšie uvedených podmienok:  

 
- Výška nájomného:  1  € /rok 
 
- Účel nájmu: zriadenie špecializovaného zariadenia pre poskytovanie sociálnych 

a rehabilitačných služieb  zameraných na sclerosis multiplex (ďalej len SM), poskytovanie 
pomoci  a špeciálneho poradenstva v oblasti kultúrnej, športovej a spoločenskej integrácie 
zdravotne postihnutých, práca s rodinou zdravotne postihnutých a sociálne 
znevýhodnených, podpora vzdelávania a výskumu v oblasti SM v spolupráci s domácimi aj 
zahraničnými organizáciami zaoberajúcimi sa SM,  

 
- Doba nájmu:  doba určitá  20 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy  
 
- Ďalšie podmienky, ktoré  musia byť zo strany nájomcu dodržané: 

� rekonštrukcia budovy, výstavba priestorov na hydroterapiu – bazén, hypoterapiu atď., 
poskytovanie sociálnych a rehabilitačných služieb  špecializovaných na sclerosis 
multiplex,  

� nájomca nehnuteľnosti poistí na vlastné náklady, 
� prenajímateľ nie je povinný nájomcovi poskytovať žiadne služby spojené s nájmom, 
� všetky náklady, ktoré vzniknú počas doby nájmu (oprava, údržba, dane a pod.) 

uhrádza nájomca, 
� nájomca bude chrániť predmet nájmu pred zničením a poškodením, 
� nájomca sa zaväzuje strpieť prechod peší a prejazd motorovými vozidlami cez 

pozemok  registra C KN, parcelné číslo 5402, k.ú. Sabinov v prospech vlastníka 
pozemku – Prešovský samosprávny kraj a správcu majetku –  Domov sociálnych 
služieb v Sabinove, Kukučínova 1781/2, 083 01 Sabinov, IČO: 00 691 984, 
na zabezpečenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.  

� nájomca sa zaväzuje rešpektovať ťarchy zapísané na LV č. 3773, k.ú. Sabinov. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Nájomca je organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby a pomoc zdravotne postihnutým 
a sociálne znevýhodneným osobám a ich rodinám. 

 
B.3  zmeniť a doplniť   
 

uznesenie z 26.zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 546/2017 zo dňa 19.06.2017 k schváleniu 
prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej 
súťaže, v časti B. schvaľuje, v bode B.2 nasledovne: 
 
v ods. 4,  písm. a)  
 
vypúšťa sa text:    
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške stanovenej 
znaleckým posudkom, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny, 
 



4 
 

a nahrádza sa textom:  
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške 
310.990,00 €, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny, 

 
B.4 1.   odňatie nehnuteľného majetku zo  správy Správy a údržby ciest PSK  uvedeného v bode  

B.4, ods. 2 tohto uznesenia 
 

2.  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 zapísaného na LV č. zapísaných na LV č. 307, k.ú. Demjata, obec 
Demjata, okres Prešov, a to: 

 
novovytvorené pozemky registra CKN: 
 
- C KN parc. č 740/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 432 m2,  
odčleneného od pozemku C KN 740/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 11161 m2 
geometrickým plánom č. 53/2017, zo dňa 07.09.2017 vyhotoveným Jozef Vavrenec-
GEOMAP, Tulčík 164, 082 13 Tulčík, IČO: 14358557, úradne overeným Okresným úradom 
Prešov, katastrálny odbor, dňa 12.09.2017 pod č. G1-1578/17, 
 
- novovzniknutý pozemok parc. C KN 512/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 
m2,   
-  novovzniknutý pozemok parc. C KN 512/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 
m2,  odčlenené od pozemku C KN 512/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2880 m2,  
geometrickým plánom č. 54/2017, zo dňa 07.09.2017 vyhotoveným Jozef Vavrenec-
GEOMAP, Tulčík 164, 082 13 Tulčík, IČO: 14358557, úradne overeným Okresným úradom 
Prešov, katastrálny odbor, dňa 12.09.2017 pod č. G1-1577/17. 
 
Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 523 m2; 
spoluvlastnícky podiel: 1/1,  
 
ťarchy: V 5317/2015 - Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti : 
-trpieť umiestnenie inžinierskych sietí-vodovodného potrubia, vrátane ochranného pásma 
-trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok, prechod a prejazd oprávneného cez 
slúžiaci pozemok pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách vodovodného potrubia  
-zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremena 
cez parc. reg. C KN č.512/1 v rozsahu určenom GP č.171/2012 (G1 1836/12) v prospech 
Obec Demjata, IČO: 00326950, Demjata 129 - pvz.123/15 
 
do vlastníctva kupujúceho – - Obec Demjata, Demjata 129, 082 13 Tulčík, IČO: 
00326950 za kúpnu cenu 1,00 €. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Obec Demjata na novovytvorených pozemkoch 740/3, 512/3, 512/4 plánuje vybudovať 
chodník z vlastných finančných zdrojov. Jedná sa o úsek pri ceste II/545. Obec žiada o 
odkúpenie pozemkov za cenu 1€ celkom ako prípad hodný osobitného zreteľa. Prevádzané 
pozemky budú plniť verejnoprospešný účel a budú slúžiť širokej verejnosti, vybudovaním 
chodníkov sa výrazne zvýši bezpečnosť chodcov. 
Pozemky z hľadiska účelu a efektívnosti sa nevyužívajú ani v budúcnosti nebudú využívané 
na plnenie úloh v rámci predmetu Správy a údržby ciest PSK. 
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Majetkový prevod pozemkov bol schválený Uznesením Obce Demjata č. 175/2017 zo dňa 
18.09.2017. 

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

 
A. o d p o r ú č a  
 
A.1 predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom PSK“ v platnom znení 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 personnam) na nehnuteľnom majetku budúceho 

povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475, v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV č. 647, v k.ú. 
Továrne, a to: 

 
pozemku registra C KN, parcelné číslo 439/1, ostatná plocha o výmere 21407 m2, 

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: - bez zápisu 
 
na umiestnenie VN vedenia z dôvodu realizácie stavby „Továrne – Zriadenie trafostanice pri 
škole, úprava NN vedenia“, spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného 
bremena: 
  
a) strpieť umiestnenie VN vedenia vrátane jeho ochranného pásma, jeho užívanie 

a prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti v prospech budúceho oprávneného; 
b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (pešo, vozidlami, mechanizmami) budúceho 

oprávneného a ním poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetnú 
nehnuteľnosť v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, 
prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly VN vedenia, 

c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremena 
podľa zmluvy o zriadení vecného bremena. 

 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a.s., 
Mlynská 31, 042 91 Košice,  za jednorazovú odplatu. 
 
Rozsah vecného bremena bude stanovený plochou v m2, na základe geometrického plánu 
vyhotoveného po ukončení stavby. Náklady za geometrický plán znáša budúci oprávnený. 

   
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, najneskôr však do 
60 dní odo dňa ukončenia činnosti v súlade s platnou legislatívou. Prípadné nesplnenie tejto 
podmienky bude mať za následok nesúhlas s vydaním kolaudačného rozhodnutia. To neplatí, 
ak táto reštitúcia zo strany budúceho oprávneného nie je možná, za predpokladu, že budúci 
oprávnený bezodkladne informuje o tejto skutočnosti budúceho povinného a uhradí mu 
vzniknutú škodu v plnom rozsahu. Budúci oprávnený je povinný splniť si svoju povinnosť, 
ktorej splnenie bolo zabezpečené touto zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení. 
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A.2   predsedovi PSK  v  súlade s § 10 ods. 9 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť:  

 
zriadenie budúceho bezodplatného vecného bremena (in personam) na nehnuteľnom 
majetku budúceho povinného z vecného bremena – Mesto Kežmarok, Hlavné 
námestie 1, 060 01 Kežmarok, IČO: 00 326 283, zapísanom LV č. 2430, k. ú. 
Kežmarok, a to: 

 
časti pozemku registra E  KN, parcelné číslo 139, ostatné plochy o celkovej  výmere 
7907 m2, 
 
ťarchy: bez zápisu  
  
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
 
spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena strpieť umiestnenie 
– odvodňovacieho kanalizačného potrubia  a vsakovacieho drenbloku, v súvislosti 
s realizáciou stavby „Stavebné úpravy a odvodnenie – HRAD Kežmarok – stavebný 
objekt 02, odvodnenie “,  
 
v rozsahu stanovenom geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena 
vyhotovenom po ukončení stavby, a to dĺžkou podzemného potrubia s veľkostou 
vsakovanieho drenbloku,     
 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Prešovský samosprávny kraj, 
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475. 
 

A.3   predsedovi PSK  v  súlade s § 10 ods. 9 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť:  
 
zriadenie budúceho bezodplatného vecného bremena (in rem ) na nehnuteľnom 
majetku budúceho povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, 
Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, v správe Strednej odbornej školy, 
Štefániková 39, 059 21 Svit, zapísanom LV č. 2278, k. ú. Svit, a to: 

 
pozemku registra C KN, parcelné číslo 12/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
1079 m2,  
ťarchy: bez zápisu 
  
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
 
v súvislosti s realizáciou stavby „Rekonštrukcia a prestavba budovy internátu súp. č. 
263 na pozemku parc. č. 132/36 k.ú. Svit na bytový dom“,  
 
spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez  pozemok registra C KN, parcelné 
číslo 12/2 parcelné číslo 12/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1079 m2, 
v prospech budúceho vlastníka nehnuteľností:  
- stavba súpisné číslo 263, postavená na pozemku  regista CKN, parcelné číslo 12/36, 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 678 m2, k. ú. Svit,  
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- stavba súpisné číslo 876, postavená na pozemku  registra C KN parcelné číslo 
12/16, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1597 m2, k. ú. Svit, 

- pozemok  registra C KN, parcelné číslo 12/33, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 2141 m2, k. ú. Svit, 

- pozemok registra C KN, parcelné číslo 12/35, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 1080 m2, k. ú. Svit, 

- pozemok  registra C KN, parcelné číslo 12/37, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 782 m2, k. ú. Svit, 

ktorým bude Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00 326 607. 
 

A.4 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 1179, k.ú. Ruská 
Nová Ves, obec Ruská Nová Ves, okres Prešov, a to: 
 
 pozemku KN C 2188/19, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 609 m2, 
 pozemku KN E 2186/2, ostatné plochy a nádvoria o celkovej výmere 3370 m2, 
 
 spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy:  
Vecné bremeno spočívajúce v práve realizácie, užívania a prevádzkovania verejného 
vodovodu na nehnuteľnosti v kat. uz. Ruská Nová Ves a to par. EKN 2186/2 v rozsahu 
podľa geometrického plánu č. 111/2013 pod č. G1-1439/2013 v prospech 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 36570460, Komenského 50, 
04248 Košice na základe zmluvy V-2690/2015-74/15 
 
na umiestnenie inžinierskych sietí – splaškovej kanalizácie v súvislosti s realizáciou 
stavby „Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves“ spočívajúce v povinnosti  
budúceho povinného z vecného bremena Prešovského samosprávneho kraja, Námestie 
mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475:  
a) strpieť umiestnenie 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 – budúceho oprávneného Obce 
Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 168, 080 05 Prešov, IČO: 00327727 za cenu 1,00 
€. Rozsah vecného bremena bude určený plochou v m2, určenou geometrickým 
plánom vyhotoveným po ukončení stavby.  
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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. Budúci oprávnený je povinný splniť si svoju 
povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené touto zmluvnou pokutou, aj po jej 
zaplatení.    

 
 
V Prešove dňa 26.09.2017 
 
 
Za správnosť: 
 
 
 
 
______________________                                            ______________________________________             
   Ing. Štefan Matejčík                                                                  PhDr. Vladimír Ledecký                    
       sekretár komisie                                                     predseda Komisie správy majetku pri ZPSK  
 
 
Zapísal:                                                                           Za overovateľov: 
 
 
 
______________________                                             _____________________________________     
      Ing. Erika Gerdová                                                                            Ing. Anton Gašpar 
oddelenie správy majetku                                                                            člen komisie 
 
 
                                                                                                                           
                                                                                          _____________________________________  
                                                                                                           JUDr. Stanislav Ižarik   
                                                                                                                     člen komisie 
  
 


