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Prešovský samosprávny kraj 
 

UZNESENIE č. 07/2019 
zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 16. 01. 2019 
 
Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja: 
 
 
A. Schvaľuje  

 
1. Overovateľa zápisnice a uznesenia  Ing. Juraja Hudáča. 

 
 
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, 080 01 Prešov, IČO: 
37870475, v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV 1722, k.ú. Jablonov, obec Jablonov, 
okres Levoča, a to: 

 
- pozemku registra C KN 1000/1, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 8443 m2, 

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 

 
na umiestnenie inžinierskej siete na stavbe D1 Jablonov – Studenec, objektu SO 501-00 kanalizácie 
diaľnice, vrátane jeho ochranného pásma spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena 
(PSK): 

 
a) strpieť umiestnenie objektu SO 501-00 kanalizácia diaľnice vrátane jeho ochranného pásma, jeho 

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 predmetnej nehnuteľnosti v súvislosti s projektovaním, 
zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly 
objektu SO 501-00 kanalizácia diaľnice, 

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

 
 

v rozsahu 48 m2 na parcele KN C 1000/1 stanovených podľa Geometrického plánu číslo 11/2014 zo dňa 
15.10.2014, vyhotoveným Geoflex, katastrálna zememeračská služba, Gemerská 3, 040 11 Košice, IČO: 
32512252, úradne overeným Okresným úradom Levoča, katastrálny odbor, dňa 14.11.2014 pod č. 335/14. 

 
Všeobecná hodnota odplaty za zriadenie vecného bremena je stanovená Znaleckým posudkom č. 
106/2017 zo dňa 22.12.2017, vyhotoveným Ing. Karol Jančok, Antona Prídavku č. 20, 080 01 Prešov, 
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 
celkom 167,60-€ (slovom: stošesťdesiat sedem eur a 60 centov) 

 
v prospech oprávneného z vecného bremena – Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta č. 14, 
841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001. 
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2. Zmluvnú pokutu pre oprávneného z vecného bremena vo výške 10 % z vyčíslených nákladov 
povinným na uvedenie nehnuteľností do pôvodného stavu, min. 500,00 €, a to v prípade, že oprávnený 
po vykonaní zásahu do dotknutej nehnuteľnosti a cestného majetku, ktorý sa nachádza na tejto 
nehnuteľnosti, tento nehnuteľný majetok neuvedie na vlastné náklady do pôvodného stavu bez 
zbytočného odkladu v súlade s platnou legislatívou. Oprávnený je povinný splniť si svoju povinnosť, 
ktorej splnenie bolo zabezpečené touto zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.   

 
 

 
C. Odporúča 
 

Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť: 
 

 
1. v rámci návrhu rozpisu kapitálových výdavkov SÚC PSK na rok 2019: 

1. presun kapitálových výdavkov SÚC PSK z r. 2018 do r. 2019 v čiastke 9 037 220 € v 
štruktúre podľa predlohy č. 1 

 
2. kapitálové výdavky pre SÚC PSK – nové investičné akcie vo výške 9 000 000 € v štruktúre 

podľa prílohy č. 2 
 

2. zmenu uznesenia č. 458/2017 (týkajúcu sa aktualizácie rozpočtového nákladu v bode 1 a výšky 
spolufinancovania v bode 3) nasledovne: 

 
1. realizáciu projektu „Modernizácia cesty II/534 Poprad – Starý Smokovec“ s  

rozpočtovým nákladom 2 933 173,-€ , ktorého ciele sú v súlade s platným Územným 
plánom PSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK;  

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
3. zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 146 659,- € , čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a 
poskytnutého NFP  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK; 
5. zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca.5 % rozpočtového nákladu projektu 

pre každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z 
vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov 

 
3. zmenu uznesenia č. 459/2017 (týkajúcu sa aktualizácie rozpočtového nákladu v bode 1 a výšky 

spolufinancovania v bode 3) nasledovne: 
1. realizáciu projektu „Modernizácia cesty II/545 v úseku Kapušany - Demjata,  zlepšenie 

mobility v okrese Prešov“ s  rozpočtovým nákladom 4 748 656, - € , zlepšenie mobility v 
okrese Prešov“, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným 
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK;  

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  
3. zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 237 433,- €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a 
poskytnutého NFP  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK  
5.  zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca.5 % rozpočtového nákladu projektu 

pre každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z 
vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov 
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4. zmenu uznesenia č. 460/2017 (týkajúcu sa aktualizácie rozpočtového nákladu v bode 1 a výšky 

spolufinancovania v bode 3) nasledovne 
1. realizáciu projektu „Rekonštrukcia cesty II/546 v úseku Prešov – Klenov, zlepšenie 

mobility v okrese Prešov“ s rozpočtovým nákladom 3 091 950,- € , ktorého ciele sú v 
súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja PSK;  

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
3. zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 154 598,- €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a 
poskytnutého NFP  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK 
5. zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca.5 % rozpočtového nákladu projektu 

pre každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z 
vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov 

 
5. zmenu uznesenia č. 461/2017 (týkajúcu sa aktualizácie rozpočtového nákladu v bode 1 a výšky 

spolufinancovania v bode 3) nasledovne: 
 

1. realizáciu projektu „Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch na ceste II/575 v 
úseku Malá Poľana - Medzilaborce“ s rozpočtovým nákladom 3 835 404 ,- € , ktorého 
ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja PSK;  

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  
3. zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 191 771,- €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a 
poskytnutého NFP  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK  
5. zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca.5 % rozpočtového nákladu projektu 

pre každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z 
vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov 

 
6. schváliť zmenu uznesenia č. 488/2017 (týkajúcu sa aktualizácie rozpočtového nákladu v bode 1, 

výšky spolufinancovania v bode 3 a potreby dofinancovania v bode 4) nasledovne: 
1. realizáciu projektu „Modernizácia cesty II/546 v úseku Janovce – Kľušov“ s 

oprávneným rozpočtovým nákladom 2 222 587- € , ktorého ciele sú v súlade s platným 
Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK;  

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
3. zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 111 130- € , čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a 
poskytnutého NFP  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

4. zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK o výške 472 109 - €;  
5. zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca. 5 % rozpočtového nákladu projektu 

pre každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z 
vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov 

 
7. návrh Výzvy PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019 - ,,Výzva pre región“ 

  
8. koncepčno - strategický dokument návrh „Kostrovej siete cyklistických trás v Prešovskom 

samosprávnom  kraji“ s pripomienkou otvorenosti dokumentu t. j. možnosti pripomienkovania 
materiálu kostrovej siete aj po jeho schválení. 
 

9. zmenu uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 423/2016 zo dňa 12. 12. 2016 v 
bode 3. a v bode 4. takto:  
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3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  vo 
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP, maximálne do výšky 20 
400 eur pre rok 2019; 

4. zabezpečenie predfinancovania projektu z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja po 
schválení žiadosti o NFP, maximálne do výšky 408 000 eur pre rok 2019. 

 
 
D. Berie na vedomie 
                                                                                                                                                                                          

1. informatívnu správu o Programe cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL-SR 2014 – 2020 a 
Programe ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 
 

2. koncepčno - strategický dokument návrh „Kostrovej siete cyklistických trás v Prešovskom 
samosprávnom  kraji“ s pripomienkou otvorenosti dokumentu t. j. možnosti pripomienkovania 
materiálu kostrovej siete aj po jeho schválení. 

 
 
 
Svidník, 16. 01. 2019 
 
 
 
 
Za správnosť:  Ing.  Alexander Galajda                                     Ing. arch. Zita Pleštinská  
  sekretár komisie          predsedníčka komisie 
 
 
 
 
Za overovateľov:  Ing. Juraj Hudáč  
       člen komisie    


