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Prešovský samosprávny kraj 
 

UZNESENIE č. 11/2019 
z 11. zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 31. 05. 2019 konaného per rollam 
 
I.  Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja: 
     ___________________________________________________________________________ 
 
A. Odporúča 
 
A.1 Predsedovi PSK v súlade § 10, ods.10 a §17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania   s majetkom 

PSK“ v platnom znení schváliť 
 

zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo výlučnom vlastníctve povinného z vecného 
bremena Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, v správe Správy 
a údržby ciest PSK, zapísanom na LV 3570 k.ú. Humenné, obec Humenné, okres Humenné, a to: 
 
- pozemku KN C 2906/7, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 13120 m2,  
 
ťarchy: bez zápisu 

na umiestnenie inžinierskej siete - vodovodného potrubia a jeho ochranného pásma pre stavbu 
"Firemná budova spoločnosti EponaCom“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena: 

 
a) strpieť umiestnenie vodovodného potrubia a jeho príslušenstva a 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 predmetnú nehnuteľnosť v súvislosti s projektovaním, 
zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly 
vodovodného potrubia, 

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

 
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. 
 
v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 
Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460. 
 
• 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.   
 

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

PSK“ v platnom znení schváliť  
 

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 240, k.ú. Lipany, obec Lipany, okres Lipany, a to: 
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- pozemku registra C KN 1463/1, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 665 m2, 
 
ťarchy: bez zápisu 
 
na umiestnenie inžinierskej siete -  vodovodného potrubia pre stavbu „Rozšírenie vodovodnej siete 
v meste Lipany“ vrátane jeho ochranného pásma spočívajúce v povinnosti povinného z vecného 
bremena (PSK): 
 

a) strpieť umiestnenie vodovodného potrubia 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 vodovodného potrubia, 

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

 
v rozsahu 163 m2 stanovenom Geometrickým plánom č. 43891543-5/2019 zo dňa 06.02.2019, 
vyhotovenom ALBAGEO s.r.o., Na Stebníčku 619/43, 086 33 Zborov, IČO: 43891543, úradne 
overenom Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor dňa 01.03.2019 pod číslom G1-89/2019. 
 
Všeobecná hodnota odplaty za zriadenie vecného bremena je stanovená Znaleckým posudkom č. 
22/2019 zo dňa 03.04.2019, vyhotoveným Ing. František Hežel, 044 45 Herľany č.53, okres Košice - 
okolie, 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 152,04-€ (slovom: stopäťdesiatdva eur a 04 centov) 
 
v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 
Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460. 

 
 

• 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.   

 
 
A.3 Predsedovi PSK v súlade § 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 vo výlučnom vlastníctve  povinného 
z vecného bremena Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, v správe 
Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV 1023 k.ú. Nová Lesná, obec Nová Lesná, okres Poprad, 
a to: 
- pozemku KN C 1559, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 19760 m2,  

 
ťarchy: bez zápisu 

na umiestnenie inžinierskej siete - vodovodného potrubia a jeho ochranného pásma pre stavbu 
"Vodovodná prípojka k RD s.č. 531 – Nová Lesná“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného 
bremena: 
 

a) strpieť umiestnenie vodovodného potrubia a jeho príslušenstva a jeho ochranného pásma, jeho 
užívanie a prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, 
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b) 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 
vodovodného potrubia, 

c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv 
vyplývyjúcich z vecného bremena 
 
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. 
 
v prospech oprávneného z vecného bremena – vlastníka stavby - "Vodovodná prípojka k RD s.č. 531 – 
Nová Lesná“ – Rudolf Skokan, Nová Lesná 531, 059 86 Nová Lesná a jeho právnych nástupcov. 
 
• 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.   
 
 

A.4 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, zapísanom na LV 1399, v k.ú. Záborské, obec Záborské, okres Prešov, a to: 

 
- pozemku registra C KN 1584, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 23057 m2, 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 
ťarchy: bez zápisu 

 
  na umiestnenie inžinierskej siete – distribučných VN rozvodov elektrickej energie, vrátane ochranného 

pásma pre stavbu: „Inžinierske siete pre pozemky KN-C 1347, 1348, 1349, 1350 v katastrálnom území 
obce Záborské“, stavebný objekt: „SO 02 Distribučné VN rozvody“, spočívajúce v povinnosti 
povinného z vecného bremena (PSK): 

a) strpieť umiestnenie prípojky VN vedenia vrátane jeho ochranného pásma, 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 
prípojky VN vedenia, 

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

 
  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. 

 
v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 
91 Košice, IČO: 36 599 361. 

 
• 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 



 
 

4 
 

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.   

 
 

A.5  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, zapísanom na LV 1399, v k.ú. Záborské, obec Záborské, okres Prešov, a to: 

 
- pozemku registra C KN 1584, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 23057 m2, 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 
ťarchy: bez zápisu 
 

na umiestnenie inžinierskej siete – distribučných VN rozvodov elektrickej energie, vrátane ochranného 
pásma pre stavbu: „INDUSTRIAL PARK PETROVANY – Vonkajšie IS“, stavebný objekt: „SO 02 – 
Distribučné VN rozvody“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 
 

a) strpieť umiestnenie VN rozvodu elektrickej energie vrátane jeho ochranného pásma, 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 
VN rozvodu elektrickej energie, 

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

 
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. 
 
v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 
91 Košice, IČO: 36 599 361. 
 
• 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.   

 
 

A.6  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, zapísanom na LV 1399, v k.ú. Záborské, obec Záborské, okres Prešov, a to: 

 
       - pozemku registra C KN 1584, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 23057 m2, 
        spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 
        ťarchy: bez zápisu 
 

na umiestnenie inžinierskej siete – splaškovej kanalizácie, vrátane ochranného pásma pre stavbu: 
„INDUSTRIAL PARK PETROVANY – Vonkajšie IS“, stavebný objekt: „SO 06 Splašková 
kanalizácia“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 
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a) strpieť umiestnenie kanalizačného potrubia vrátane jeho ochranného pásma, 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 
kanalizačného potrubia, 

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

 
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. 
 
v prospech oprávneného z vecného bremena – Industrial Park Petrovany (IPP), s.r.o., Hlavná 56, 080 
01 Prešov, IČO: 51219689. 
 
• 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.   
 
 

A.7 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, zapísanom na LV 1399, v k.ú. Záborské, obec Záborské, okres Prešov, a to: 
 

       - pozemku registra C KN 1584, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 23057 m2, 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 
ťarchy: bez zápisu 
 
na umiestnenie inžinierskej siete – pripojovacích plynovodov, vrátane ich ochranného pásma pre 
stavbu: „INDUSTRIAL PARK PETROVANY – Vonkajšie IS“, stavebný objekt: „SO 08 Pripojovacie 
plynovody“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 

 
a) strpieť umiestnenie plynového potrubia vrátane jeho ochranného pásma, 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 
plynového potrubia, 

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

 
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. 
 
v prospech oprávneného z vecného bremena – Industrial Park Petrovany (IPP), s.r.o., Hlavná 56, 080 
01 Prešov, IČO: 51219689. 

 
• 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 
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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.   

 
 
A.8 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, zapísanom na LV 1399, v k.ú. Záborské, obec Záborské, okres Prešov, a to: 

 
- pozemku registra C KN 1584, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 23057 m2, 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 
ťarchy: bez zápisu 

 
na umiestnenie inžinierskej siete – vodovodnej prípojky, vrátane ochranného pásma pre stavbu: 
„INDUSTRIAL PARK PETROVANY – Vonkajšie IS“, stavebný objekt: „SO 04.1 Vodovod“, 
spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 

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

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

 
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. 
 
v prospech oprávneného z vecného bremena – Industrial Park Petrovany (IPP), s.r.o., Hlavná 56, 080 
01 Prešov, IČO: 51219689. 
 
• 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.   

 
 
A.9  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, zapísanom na LV 6386, v k.ú. Vranov nad Topľou, obec Vranov nad Topľou, okres 
Vranov nad Topľou, a to: 

 
- pozemku registra C KN 3309, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 10509 m2, 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 
ťarchy: bez zápisu 
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na umiestnenie inžinierskej siete – prípojky NN na elektrických stĺpoch, vrátane ochranného pásma 
pre stavbu: „Sklad stavebného materiálu“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena 
(PSK): 

 
a) strpieť umiestnenie prípojky NN vrátane jej ochranného pásma, 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 
prípojky NN, 

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

 
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. 
 
v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 
91 Košice, IČO: 36 599 361. 

 
• 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.   

 
 
A.10 Predsedovi PSK v súlade § 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 vo 
výlučnom vlastníctve  povinného z vecného bremena Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 
Prešov, IČO: 37870475, v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV 964 k.ú. Myslina, 
obec Myslina, okres Humenné, a to: 

 
- pozemku KN C 701, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 27591 m2,  
ťarchy: bez zápisu 

 
        na umiestnenie inžinierskej siete - plynového potrubia a jeho ochranného pásma pre stavbu "STL 

pripojovací plynovod“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena: 
 

a) strpieť umiestnenie plynového potrubia a jeho príslušenstva a 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 predmetnú nehnuteľnosť v súvislosti s projektovaním, 
zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly 
vplynového potrubia, 

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

 
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. 
 
v prospech oprávneného z vecného bremena – vlastníka pozemku parcely registra C KN č. 818/4, orná 
pôda o výmere 1626 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 1407, k.ú. Myslina a jeho právnych nástupcov, 
tohto času Jaroslav Sivý, Majakovského 5686/19, 066 01 Humenné. 
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• 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.   

 
 
A.11 Predsedovi PSK v súlade § 10, ods.10 a §17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

PSK“ v platnom znení schváliť zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo výlučnom 
vlastníctve povinného z vecného bremena Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, 
IČO: 37870475, v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV 1801 k.ú. Veľký Slavkov, 
obec Veľký Slavkov, okres Poprad, a to: 
 
- pozemku KN C 1059, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 13974 m2,  

 
ťarchy: bez zápisu 

 
na umiestnenie inžinierskej siete - vodovodného potrubia a jeho ochranného pásma pre stavbu 
"Zastavovacia štúdia IBV – 66 samostatne stojacích rodinných domov“, spočívajúce v povinnosti 
povinného z vecného bremena: 

 
a) strpieť umiestnenie vodovodného potrubia a 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 predmetnú nehnuteľnosť v súvislosti s projektovaním, 
zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, 
kontroly vodovodného potrubia, 

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

 
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. 
 
v prospech oprávneného z vecného bremena – BUILDING CREATOR PLUS, s.r.o., Jilemnického č. 
340, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 50559729. 
 
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.   

 
A.12 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, zapísanom na LV 1399 v k.ú. Záborské, obec 
Záborské, okres Prešov, a to: 

  
     - pozemku registra E KN 1585/1, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 15481 m2, 
     spoluvlastnícky podiel: 1/1 

 
        ťarchy: bez zápisu 
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na umiestnenie inžinierskej siete - vodovodného potrubia, vrátane ochranného pásma pre stavbu: 
„Rekreačné domy – Dubový háj, Chrasť Žehňa – zásobovanie vodou“, spočívajúce v povinnosti 
povinného z vecného bremena (PSK): 

 
a) strpieť umiestnenie vodovodného potrubia 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 
vodovodného potrubia, 

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

 
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. 
 
v prospech oprávneného z vecného bremena – PONECO, s.r.o., Jesenná 12, 080 05 Prešov, IČO: 
36707996. 

 
• 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.   

 
 
A.13 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, zapísanom na LV 1399 v k.ú. Záborské, obec 
Záborské, okres Prešov, a to: 

 
     - pozemku registra E KN 1585/1, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 15481 m2, 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 
ťarchy: bez zápisu 
 
na umiestnenie inžinierskej siete - kanalizačného potrubia, vrátane ochranného pásma pre stavbu: 
„Rekreačné domy – Dubový háj, Chrasť Žehňa - odkanalizovanie“, spočívajúce v povinnosti 
povinného z vecného bremena (PSK): 

 
a) strpieť umiestnenie kanalizačného potrubia 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 
kanalizačného potrubia, 

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

 
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. 
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v prospech oprávneného z vecného bremena – PONECO, s.r.o., Jesenná 12, 080 05 Prešov, IČO: 
36707996. 
 
• 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.   

 
  

II.  Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja Zastupiteľstvu PSK 
odporúča: 

     ___________________________________________________________________________ 
 
B.      k o n š t a t o v a ť 
 
B.1    že prevádzaný majetok uvedený v bode C.1 tohto uznesenia je prebytočný 
  
 
C.     s c h v á l i ť  
 
C.1  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: 37 870 475 a Mestom Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča IČO: 
00329321, bez finančného vyrovnania všeobecnej hodnoty rozdielu výmery pozemkov nasledovne: 

 
a) Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a mesto Levoča nadobúda nehnuteľný majetok zapísaný na 

LV č. 6727, k.ú. Levoča, a to: 
 

- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 7138/9 o výmere 26 m2, druh pozemku - 
zastavaná plocha a nádvoria, 

- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 7138/10 o výmere 48 m2, druh pozemku - 
zastavaná plocha a nádvoria, 

 
odčlenené od pozemku KN C 7138/4, zastavaná plocha o celkovej výmere 274 m2, geometrickým 
plánom č. 4/2019, vyhotoveným Ing. Peter Garnek - GEODET, Zimná 2547/107, 052 01 Spišská 
Nová Ves, IČO: 34803637, úradne overeným Okresným úradom Levoča, katastrálny odbor dňa 
08.02.2019 pod číslom G1-42/19. 

 
        spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
        ťarchy: bez zápisu 
        Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 74 m2. 
 

b) Mesto Levoča odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda a zveruje do správy Správy 
a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 1, k.ú. 
Levoča, a to: 

 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 3707/3 o výmere 7 m2, druh pozemku - 

zastavaná plocha a nádvoria, 
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- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 3707/4 o výmere 48 m2, druh pozemku - 
zastavaná plocha a nádvoria, 

 
odčlenené od pozemku KN C 3707/1, zastavaná plocha o celkovej výmere 1404 m2 a pozemku KN C 
3707/2, zastavaná plocha o celkovej výmere 204 m2, geometrickým plánom č. 4/2019, vyhotoveným 
Ing. Peter Garnek - GEODET, Zimná 2547/107, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34803637, úradne 
overeným Okresným úradom Levoča, katastrálny odbor dňa 08.02.2019 pod číslom G1-42/19. 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu  
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 55 m2. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
 
Zámena pozemkov súvisí s realizáciou stavby „Stavebno – bezpečnostné opatrenia na ceste II/533 – 
Levočské Lúky“ kde boli pozemky parc. č. KN–C 3707/3 a parc. č. KN-C 3707/4 vo vlastníctve mesta 
zastavané stavebným objektom, ktorého investorom bol Prešovský samosprávny kraj a pozemky parc. 
č. KN-C 7138/9 a parc. č. KN-C 7138/10 vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja boli 
zastavané stavebnými objektmi, ktorých investorom je Mesto Levoča. Predmetné pozemky budú 
slúžiť širokej verejnosti (verejný záujem). 

 
 
Prešov, 31. 05. 2019 
 
 
 
Za správnosť:  Ing.  Alexander Galajda  v.r.                                         Ing. arch. Zita Pleštinská v.r. 
  sekretár komisie          predsedníčka komisie 
 
 
 
 
Za overovateľov:  Ing. Juraj Hudáč v.r. 
       člen komisie    


