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Prešovský samosprávny kraj 
 

UZNESENIE č. 01/2018 
zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 14. 02. 2018 
 
Komisia dopravy Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja: 
 
 
A. Schvaľuje  

 
1. Overovateľa zápisnice a uznesenia Ing. Juraja Hudáča . 

 
 

B. Odporúča  
 

1. Predsedovi Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 10 ods. 10) a §17 písm. n) „Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  
 
zriadenie vecného bremena (in rem) 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 1712, v k.ú. Údol, a to: 
 
pozemky registra C KN 
-  parcelné číslo 967, zastavané plochy a nádvoria o výmere 47602 m2, 
-  parcelné číslo 1573, zastavané plochy a nádvoria o výmere 14158 m2, 
-  parcelné číslo 1836, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1194 m2, 
 
 spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: - bez zápisu 
 
na umiestnenie optického kábla minimálne 1,5m za vonkajšou hranou cestného telesa v súvislosti 
s realizáciou stavby „Optický prepoj Matysová – Hajtovka - Údol“, spočívajúce v povinnosti 
budúceho povinného z vecného bremena: 
  

- strpieť umiestnenie optického kábla vrátane jeho ochranného pásma, jeho užívanie 
a prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, 

- strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) 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 optického kábla, 

- 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 – LiveNET Services s.r.o., Na Dujave 
193/1, 082 56 Pečovská Nová Ves, za jednorazovú odplatu, ktorá bude stanovená znaleckým 
posudkom a bude ju hradiť budúci oprávnený z vecného bremena. Rozsah vecného bremena bude 
určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení stavby.  

 
Správa a údržba ciest PSK navrhuje Komisii dopravy pri Zastupiteľstve PSK odporučiť predsedovi 
PSK v súlade s bodom 1 písm. b) a bodom 3 Príkazného listu predsedu PSK č. 16991/2016 zo dňa 
13.07.2016 schváliť zmluvnú pokutu pre budúceho oprávneného vo výške 10 % z 
vyčíslených nákladov budúcim povinným na uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu, min. vo 
výške 500-€, 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 
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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 
nesúhlasné stanovisko pri preberacom a odovzdávacom konaní. 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. 

 
2. Predsedovi PSK v súlade § 10, ods.10 a §17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť návrh na zriadenie 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 v k.ú. 
Slovenská Ves, obec Slovenská Ves, okres Kežmarok, a to: 

 
          na LV 1793  

-  KN C 2618/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1042 m2,  
 
         ťarchy: bez zápisu 
         spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 
         na LV 2264  

-  KN C 3341, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 6649 m2,  
-  KN C 3342, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1725 m2,  

 
         ťarchy: bez zápisu 
         spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 

spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena Prešovského samosprávneho kraja, 
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, strpieť právo oprávneného z vecného bremena 
Obec Podhorany, Podhorany 114, 059 93 Bušovce, IČO: 00 326 461 pre stavbu “Obec Podhorany - 
infraštruktúra“. 

 
         Vecné bremeno (in personam) spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 

a) strpieť umiestnenie podzemného vodovodného potrubia vrátane jeho ochranného pásma, ich 
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 podzemného vodovodného potrubia, 

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

 
v rozsahu 8 m2 na pozemku KN C 2618/2, 1702 m2 na pozemku KN C 3341, 332 m2 na 
pozemku KN C 3342 (spolu 2042 m2) podľa geometrického plánu číslo plánu 67/2017 zo dňa 
10.04.2017, vyhotovenom ZUBEKA Margita Olekšáková, Zimná 464/66, 059 01 Spišská Belá, 
úradne overenom Okresným úradom Kežmarok, Odbor katastrálny dňa 19.04.2017 pod č. G1-
231/17. 
 
Vecné bremeno sa zriaďuje za 1,00-€ celkom. 
 

3. Predsedovi PSK v súlade § 10, ods.9 „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ 
v platnom znení schváliť návrh na zriadenie 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, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO:37936859, 
zapísanom na LV 283, k.ú. Bardejovská Nová Ves, obec Bardejov, okres Bardejov, a to: 
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          - pozemku KN C 265/1, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 18939 m2, 
            spoluvlastnícky podiel: 1/1 

 
ťarchy: Vecné bremeno: spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena na pozemku 
parcela CKN 265/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18939m2 v rozsahu 541m2 podľa 
geometrického plánu č. 38/2014 zo dňa 24.07.2014 vyhotovenom GEOTEAM-M.Z.:  
a) strpieť umiestnenie podzemného kanalizačného potrubia vrátane jeho ochranného pásma, jeho 
užívanie a prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, 
b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (pešo, vozidlami, mechanizmami) oprávneného z vecného 
bremena a ním poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetnej nehnuteľnosti v 
súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na 
účely opráv, údržby, kontroly podzemného kanalizačného potrubia, 
c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv 
vyplývajúcich z vecného bremena do katastra nehnuteľnosti v prospech Východoslovenská 
vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 36570460, Komenského 50, 042 48 Košice - 
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 88-4100/2100ZVB/2015 z 10.12.2015- V 306/2016 zo dňa 
16.06.2016 

 
spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena Prešovského samosprávneho 
kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, strpieť právo budúceho oprávneného 
Východoslovenskej distribučnej, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361 pre stavbu 
„Bardejovská Nová Ves – Úprava NN siete a DP na ulici Brezová“. 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. 

 
             Vecné bremeno (in personam) bude zriadené v zmysle projektovej dokumentácie a spočíva  

v povinnosti budúceho povinného (PSK): 
a) strpieť umiestnenie NN siete vrátane jej ochranného pásma, jej 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 NN siete, 

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

 
   

C. Konštatuje 
  

1. že, prevádzaný majetok uvedený v bode D.8 je prebytočný  
 

 
D. Odporúča 
 

Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť: 
 

1. na základe vyúčtovania zálohových platieb v prímestskej autobusovej doprave za rok 2017  
úpravu rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na rok 2018:  

 
a) Úprava rozpočtu na rok 2018 z dôvodu nedoplatkov  

 
SAD Prešov, a. s.  101 711,- € 
SAD Humenné, a. s.  150 012,- € 
SAD Poprad, a. s. 133 597,- € 
BUS Karpaty, spol. s r. o.      3 981,- € 
Spolu nedoplatok 389 301,- € 
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Obchádzka: ZVL, Raslavice 32 650,- € 

Dodatok č. 4 – SAD Poprad   5 045,- € 

Obchádzka: Okružná križovatka Poprad       183 689,- € 

Spolu obchádzky       221 384,- € 

 
PSK spolu 2017  nedoplatok                610 685,- € 

 
b) Úprava rozpočtu na rok 2018 z dôvodu uzavretia dodatkov  

 
Dodatok č. 5 – (Žalobín – Holčíkovce)         1 137,- € 
Dodatok č. 5 – (Sp. Podhradie–Levoča-Poprad)     18 092,- € 
Dodatok č. 6 – (Sp. Podhradie – Sp. Nová Ves)         2 250,- € 
Dodatok spolu 2018 21 479,- € 

 
c) Navýšenie pevnej časti ekonomický oprávnených nákladov (EON) v položke mzdy od 

01.04.2018 do 31.12.2018 o čiastku 635 040,- € 
 

d) Požadovaná úprava rozpočtu na rok 2018 pre odbor dopravy 
 

Požadovaná úprava rozpočtu na rok 2018 pre odbor dopravy 
predstavuje  navýšenie  celkom 

   1 267 204,- € 

 
2. v rámci úpravy rozpočtu PSK na rok 2018 rozdelenie finančných prostriedkov vo výške 

2 000 000,- € akceptujúce podiely spravovaných km ciest a špecifikácie konkrétnych úsekov po 
prerokovaní s príslušnými poslancami PSK v jednotlivých okresoch nasledovne:     
 

Odstránenie nevyhovujúcich a havarijných stavov ciest II. a III. triedy - rok 2018 

P.č. Číslo cesty Miestopis 
Rozpočtový náklad s DPH  

v (€ )  

1.1 III/3520 Nižná Polianka - Ondavka 84 727,00 

1.2 III/3507 Mihaľov 82 060,00 

1.3 III/3485 Sveržov 81 400,00 

2.1 III/3830 Jankovce - spojka 161 974,00 

2.2 III/3869 Krásny Brod - Rožkovce 106 153,00 

2.3 III/3891 Stakčínska Roztoka - prieťah 119 263,00 

3.1 III/3102 Veľká Lomnica - Stará Lesná (oblasť PP) 79 672,00 

3.2 III/3205 Križovatka s cestou III/3204 - Pavľany 107 172,00 

3.3 III/3080 Poprad -Veľký Slavkov - Nová Lesná 176 471,00 

4.1 III/3422 Štefanovce - spojka 257 913,00 

4.2 III/3177 Jarovnice - Hermanovce 59 773,00 

4.3 III/3178 Ražňany - Uzovský Šalgov 60 500,00 

5.1 III/3120 Prieťah mestom Stará Ľubovňa 133 000,00 

5.2 III/3099 Holumnica - Ihľany (Jurské prieťah-oblasť SĽ) 67 596,00 

6.1 III/3541 Ladomírova - Vagrinec (bodová závada I. etapa) 89 031,00 

6.2 III/3542 Krajné Čierno 44 000,00 

6.3 III/3581 Šandal - Radoma 115 523,00 

7.1 III/3635 Malá Domaša - Detrik 173 772,00 

CELKOM S DPH 2 000 000,00 
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3. dofinancovanie nadlimitných výdavkov projektov z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-
A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 nasledovne: 
 

a) k projektu schváleného uznesením 427/2016 „Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi mestami 
Snina - Medzilaborce – Krosno“ v celkovej výške 196 168 eur, 
z toho : 
 - na činnosť stavebného dozora projektu vo výške 13 350 eur 
 - stavebné práce projektu vo výške 182 818 eur 

 
b) k projektu schváleného uznesením 428/2016 „Modernizácia cestného spojenia Snina - 

Medzilaborce – Krosno“: 
- na činnosť stavebného dozora projektu vo výške 14 000 eur 
 

c) k projektu schváleného uznesením 429/2016 „Modernizácia cestného spojenia Prešov - Bardejov 
– Gorlice“:   
- na činnosť stavebného dozora projektu vo výške 12 878 eur. 

 
 

4. v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 -schválenie 
financovania realizácie projektu 
 

a) spolufinancovanie vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov v rámci schváleného 
projektu „Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T 
koridor“ financovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 
2014 – 2020 vo výške 123 530 eur, 
 

b) predfinancovanie nižšie uvedeného projektu z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie 
výdavkov z Riadiaceho orgánu Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – 
Slovensko 2014 – 2020 

 
c) dofinancovanie projektu z rozpočtu PSK na pokrytie pôvodne požadovaného finančného 

príspevku z dôvodu zníženého finančného príspevku z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg 
V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 vo výške max. 670 588 eur 

 
 

Partner 

projektu 

 

Názov 

projektu 

 

Rozpočet projektu 

(z toho BV/KV) 

 

Spolufinancovanie 

5% 

Dofinancovanie z 

dôvodu zníženia 

FP z Programu 

 

 

Stručný opis projektu 

Správa a 

údržba 

ciest 

PSK 

Zlepšenie 

dopravného 

napojenia 

okresov Jaslo, 

Bardejov a 

Svidník na 

TEN-T koridor 

 

 

 

2 470 587,96 € 

KV: 2 423 762,00 € 

BV: 46 825,96 € 

 

 

 

123 529,40 € 

KV: 121 188,10 € 

BV: 2 341,30 € 

 

 

 

670 587,96 € 

KV: 670 587,96 € 

BV: 0,00 € 

Vedúcim partnerom projektu je 
Wojewodstwo Podkarpackie, 

partnerom projektu je SÚC PSK. Na 
slovenskej strane je navrhnutá 
modernizácia ciest III/3490 

Raslavice - Lopúchov - Stuľany a 
III/3500 

Stuľany - Kuková. V rámci projektu 
dôjde tiež k úprave križovatky cesty 
č. III/3490 s cestou III/3489 v obci 

Raslavice a 
sanácií zosuvov v havarijnom stave 

 
 

5. v súlade s § 6 ods. 3 a § 16 písm. e) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ v platnom 
znení, prevod nehnuteľného majetku, z vlastníctva predávajúceho Obec Kobyly, Kobyly 57, 086 
22 Kľušov, IČO: 00 332 130, zapísaného na LV č. 1232, k.ú. Kobyly, a to: 

 
novovytvorené pozemky registra C KN: 
- parcelné číslo 544/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 9569 m2,  
- parcelné číslo 544/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 9097 m2,  
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odčlenené geometrickým plánom č. 36478318-34/2017, vyhotoveným Geodézia Bardejov s.r.o., 
Hurbanova 11, 085 01 Bardejov, IČO: 36 478 318, úradne overeným Okresným úradom Bardejov, 
katastrálny odbor, pod číslom G1-391/17 dňa 19.07.2017 z pôvodnej parcely E KN 3008/2 
o výmere 21442 m2. 
 

 spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
 ťarchy: bez zápisu 

 
    (Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 18666 m2) 

do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 
37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest Prešovského 
samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 1,00 € celkom. 
 
Zdôvodnenie: 
Cieľom tohto prevodu je majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod cestou II. triedy č. 545, 
ktoré sú vo vlastníctve obce Kobyly. Správa a údržba ciest PSK požiadala obec o odkúpenie 
pozemkov pod cestou a prevod pozemkov na Prešovský samosprávny kraj bol schválený 
Zastupiteľstvom obce Kobyly za cenu 1,00€ ako prípad hodný osobitného zreteľa, uznesením č. 
23/2017 zo dňa 24.10.2017. 

 
6.  v súlade § 6 ods. 3 a § 16 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského 

samosprávneho kraja, v platnom znení, prevod nehnuteľného majetku, z vlastníctva 
predávajúceho Obec Kolbovce, Kolbovce č. 44, 090 31 Kolbovce, IČO: 00 330 558, zapísaného na 
LV č. 209, k.ú. Kolbovce, a to: 
 
- parcela registra E KN č. 1525, o výmere 2738 m2, 
- parcela registra E KN č. 1530, o výmere 2995 m2, 
- parcela registra E KN č. 1534, o výmere 6402 m2, 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu 
(Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 12135 m2) 
 
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 
37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest Prešovského 
samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 1,00 € celkom. 
 
Zdôvodnenie: 
Cieľom tohto prevodu je majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod cestami III. triedy č. 3575 
a 3577, ktoré sú vo vlastníctve obce Kolbovce. Správa a údržba ciest PSK požiadala obec 
o odkúpenie pozemkov pod cestami a prevod pozemkov na Prešovský samosprávny kraj bol 
schválený Zastupiteľstvom obce Kolbovce za cenu 1,00€ celkom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, uznesením č. 3/2017 zo dňa 20.8.2017. 
 

7. trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a 
ods. 9 písm. c) zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov nájom majetku Prešovského samosprávneho kraja v správe Správy a údržby ciest 
Prešovského samosprávneho kraja, so sídlom Jesenná 14, 080 05 Prešov, a to : 

 
            - cestný priepust ID P16936 na cestnej komunikácii III/3183 v km 1,804, k.ú. Pečovská Nová Ves, 
            do nájmu Obce Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves, IČO: 00 32 75 90. 
            Výška nájmu: 1,00-€ za celú dobu nájmu  
 

Účel nájmu: Priepust ID 16936 sa prenajíma za účelom realizácie projektu „Riešenie 
protipovodňovej ochrany obce Pečovská Nová Ves, časť Bukovec, SO 01 – Protipovodňový 
kanál Bukovec“, v rámci ktorého obec zabezpečí rekonštrukciu priepustu a jeho technické 
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zhodnotenie z nenávratných z finančných prostriedkov v rámci výzvy MŽP SR pre Operačný 
program Kvalita životného prostredia. 

 
            Doba nájmu: Počas doby realizácie a implementácie projektu a 5 rokov po jeho ukončení. 
            Ďalšie podmienky: 

- po dobu nájmu obec bude na vlastné náklady zabezpečovať údržbu a čistenie priepustu, 
- po ukončení nájmu Obec Pečovská Nová Ves  bezodplatne odovzdá technicky zhodnotený priepust 

ako vyvolanú investíciu. 
 

     Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Nájomcom je obec, ktorá sa zaviaže zhodnotiť prenajatý majetok rekonštrukciou a takého 
zhodnotenie je výhodné aj pre prenajímateľa. Predmetná stavba je v aktuálnom územnom pláne 
obce Pečovská Nová Ves zadefinovaná ako verejnoprospešná stavba. Opravou jestvujúceho 
priepustu na cestnej komunikácii zároveň dôjde k zvýšeniu bezpečnosti účastníkov verejnej 
premávky. Po dobu realizácie stavby a udržateľnosti projektu obec bude na vlastné náklady 
zabezpečovať údržbu a čistenie priepustu.  
 

8. v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) Zákona NR SR 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 v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 
Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ide o prevod nasledovného 
nehnuteľného majetku:  

 
a) existujúceho úseku cesty II/545 v dĺžke 1,095 km v pôvodnom kumulatívnom staničení II/545 km 

31,638 – 32,733  v novom kumulatívnom staničení I/77 km 62,531 – 63,626 
b) existujúceho úseku cesty II/545 v dĺžke 0,297 km v pôvodnom kumulatívnom staničení  II/545 km 

31,341 – 31,638, 
c) existujúceho úseku cesty III/3507 v dĺžke 0,168 km v pôvodnom kumulatívnom staničení     

    III/3507 km 0,986 – 1,154  
 

z vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 
do vlastníctva Slovenskej republiky – Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, 
IČO: 00003328 za kúpnu cenu 1,00 € (slovom: jedno euro), 

d) existujúceho úseku cesty III/3507 v dĺžke 0,986 km v pôvodnom kumulatívnom staničení  III/3507 
km 0,000 - 0,986 a v pôvodnom kilometr. staničení II/545026 km 0,000 - 0,986  

 
z vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 
do vlastníctva Mesta Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov, IČO: 00321842 za 
kúpnu cenu 1,00 € (slovom:  jedno euro). 

 
Tento prevod je podmienený súhlasným Rozhodnutím o usporiadaní cestnej siete Ministerstvom 
dopravy a výstavby SR a v zmysle bodu B4 aj za predpokladu schválenia prevodu v Zastupiteľstve 
Mesta Bardejov bez majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov nachádzajúcich sa pod 
prevádzaným majetkom.  

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Z dôvodu účelného usporiadania komunikácií pri výstavbe a preložke cesty   I/77 dochádza v meste 
Bardejov k novému usporiadaniu cestnej siete. Zmenou sú dotknuté cesty I/77 (vlastník Slovenská 
republika – Slovenská správa ciest), II/545 a III/3507 (vlastník Prešovský samosprávny kraj) 
a miestne komunikácie (vlastník Mesto Bardejov). Preto je potrebné odovzdať bez 
majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov časť pretriedenej komunikácie III/3507 do 
vlastníctva mesta Bardejov a častí cesty II/545 a III/3507   do vlastníctva Slovenskej republiky – 
Slovenskej správy ciest.  
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E. Berie na vedomie 
                  
                                                                                                                                                                         

1. Rokovací poriadok Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja. 

2. Správu o vyúčtovaní  príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave 
za rok 2017. 

3. Informáciu SÚC PSK o požiadavke starostu obce Ruská Nová Ves k pripravovanej stavbe obce 
„Ruská Nová Ves – Hlavná ulica – dobudovanie chodníka a inžinierskych sietí“ a s tým súvisiacou 
problematikou majetkoprávneho vysporiadania pozemku vo vlastníctve PSK v kontexte možnej 
zámeny vzájomných pozemkov a odporúča hľadať riešenie v súlade s platnými Zásadami pre 
nakladanie s majetkom PSK. 
 

 
 
Prešov, 14. 02. 2018 
 
 
 
Za správnosť:  Ing.  Václav Mihok                                           Ing. arch. Zita Pleštinská  
  sekretár komisie          predsedníčka komisie 
 
 
 
Za overovateľov:  Ing. Juraj Hudáč 
       člen komisie    


