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Prešovský samosprávny kraj 
 

UZNESENIE č. 04/2018 
zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 07. 08. 2018 
 
Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja: 
 
 
A. Schvaľuje  

 
1. Overovateľa zápisnice a uznesenia Stanislava Obického. 

 
 
B. Odporúča 

 
 

1. 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 na nehnuteľnom 
majetku – povinného z vecného bremena Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, 
IČO: 37870475, v správe Správy a údržby ciest PSK, a to: 

 
- pozemok KN C 5017/1, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 29701 m2, vedenom na 

LV 251, k.ú. Spišská Stará Ves, obec Spišská Stará Ves, okres Kežmarok  
 
         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 
Východoslovenskej distribučnej, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361 

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

a)   strpieť umiestnenie podzemnej NN siete a domovej prípojky 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 podzemnej NN siete a domovej prípojky, 

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

podľa GP, číslo plánu 426/2016 zo dňa 13.07.2016, vyhotovenom GEODETING s.r.o., Barčianska 
68, 040 17 Košice, IČO: 36 216 801, úradne overenom Okresným úradom Kežmarok, Odbor 
katastrálny dňa 20.07.2016 pod č. G1-485/16 a vyčíslením záberu v rozsahu 32 m2 podľa 
znaleckého posudku č. 348/2017 vyhotovenom Ing. Pavlom Maťufkom, Fintická 33, Prešov, 
znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, z dňa 01.08.2017 za 
odplatu 105-€ celkom. 
 
 

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 na nehnuteľnom 
majetku – povinného z vecného bremena Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, 
IČO: 37870475, v správe Správy a údržby ciest PSK, a to: 
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- pozemok KN E 3763, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 651 m2, vedenom na LV 
6278, k.ú. Poprad, obec Poprad, okres Poprad 

 
         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 
LIDL Slovenská republika v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava IČO: 35 793 783 

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

a)  strpieť umiestnenie vodovodného a kanalizačného potrubia vrátane jeho 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 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 21 m2 na parcele KN E 3763 stanovených podľa GP, číslo plánu 40451739-50/2017 zo 
dňa 22.01.2018, vyhotovenom Ing. Elenou Olejárovou, GEODETICKÁ KANCELÁRIA, Belanská 
550/13, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 40451739, úradne overenom Okresným úradom Poprad, 
Odbor katastrálny dňa 07.02.2018 pod č. G1-79/18. 
 
Všeobecná hodnota odplaty za zriadenie vecného bremena bola stanovená Znaleckým posudkom 
č.59/2018 zo dňa 28.04.2018, vyhotovenom Ing. Jánom Plavecom, Budovateľská 2850/85, 058 01 
Poprad, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, v zmysle vyhlášky 
MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov 
predstavuje 16,11-€/m2, pri zábere 21 m2 to predstavuje 338,31- €, zaokrúhlene 340-€. (slovom: 
tristoštyridsať eúr). 

 
 

C. Konštatuje 
  

1. že, majetok uvedený  v bode D.1 tohto uznesenia  je prebytočný. 
 
 

D. Odporúča 
 

Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť: 
 

 
1. v súlade s § 9 ods. 1 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov  
 

- odpredaj pozemku KN C 9707/11 o výmere 192 m2, zastavané plochy a nádvoria vedeného  
na LV č. 15561, vedeného Okresným úradom Prešov, odbor katastrálny 

 
             spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
             ťarchy: bez zápisu, 
 
             Budúci kupujúci bude povinný strpieť vecné bremeno v prospech vlastníka protihlukovej steny 
             v nasledovnom rozsahu: 

a) umožní v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) vlastníkovi protihlukovej 
steny a ním poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetnej nehnuteľnosti 
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v súvislosti s rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, 
kontroly protihlukovej steny, 

b) zdrží sa konania, ktoré by bránilo vlastníkovi protihlukovej steny vo výkone činností uvedených 
v bode a) 

 
V súlade s § 10 ods. 6 písm. c) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského 
samosprávneho kraja“ spôsob odpredaja s určením minimálnej kúpnej ceny určí komisia pre správu 
majetku formou uznesenia. 

 
 

E. Žiada 
 

1. Vedenie Úradu PSK o vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu PSK v priebehu 5 rokov  vo 
výške 15 mil. €  t. j.  každoročne 3 mil. € účelovo viazaných na obnovu vozového parku  Správy 
a údržby ciest  PSK. 
 
 

F. Berie na vedomie 
                  
                                                                                                                                                                         

1. Informatívnu správu o potrebe úpravy financovania projektu návrhom dofinancovania projektu 
z rozpočtu PSK na pokrytie pôvodne požadovaného finančného príspevku z dôvodu zníženého 
finančného príspevku z Programu ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 
2020 vo výške max. 116 754 eur. 
 

2. Informatívnu správu o zozname požiadaviek kapitálových výdavkov na vybrané investičné akcie 
pre nadchádzajúce obdobie r. 2018 v rámci pôvodnej výšky rozpočtu kapitálových výdavkov SÚC 
PSK na investičné akcie pre rok 2018 z úspor po doteraz zrealizovaných VO. 
 

3. Havarijnú situáciu oporného múru v obci Malá Franková a zaväzuje Správu a údržbu ciest PSK 
túto situáciu  riešiť. 

 
4. Žiadosť Obce Veľká Lomnica o zapracovanie kritických dopravných koridorov do Plánu 

udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja „ MASTERPLÁN“. 

 
5. Aktuálnu zostavu dopravného a strojového parku Správy a údržby ciest PSK – stav ku 31.07.2018. 

 

 
Vranov nad Topľou, 07. 08. 2018 
 
 
 
Za správnosť:  Ing.  Ján Dzurjuv                                             Ing. arch. Zita Pleštinská  
  sekretár komisie          predsedníčka komisie 
 
 
 
Za overovateľov:  Stanislav Obický  
       člen komisie    


