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Prešovský samosprávny kraj 
 

UZNESENIE č. 14/2019 
z 14. zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 10. 09. 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 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 9698, k.ú. Stará Ľubovňa, obec 
Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa, a to: 

     - pozemku KN C 7896, ostatná plocha, o celkovej výmere 8256 m2,  
 
ťarchy: bez zápisu 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 

 
 na umiestnenie inžinierskych sietí – plynárenských zariadení, spočívajúce v povinnosti povinného   
z vecného bremena (PSK): 

- existenciu inžinierskych sietí – plynárenských zariadení oprávneného z vecného bremena, ich 
ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie týchto zariadení a to v 
rozsahu vymedzenom  geometrickým plánom  č. 99/2019 na vyznačenie vecného bremena na 
priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 18.07.2019, vyhotoveného firmou Ján Arendáč – 
Geodézia A-D, Námestie generála Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 40320481, úradne 
overeného Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálny odbor pod č. G1-433/2019 dňa 08.08.2019 a 

 
- strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom údržby 

a opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celú 
dotknutú nehnuteľnosť . 

 
v prospech oprávneného z vecného bremena – SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11  
Bratislava, IČO: 35 910 739. 
 

        Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. 
 

 
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, 
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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 vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe Správy 
a údržby ciest PSK, a to: 

 
    zapísaného na LV č. 500, k.ú. Abrahámovce 

- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 523/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
384 m2, 

- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 523/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere   
412 m2, 

 
odčlenené od pozemku registra C KN, parcelné číslo 523/2, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 1269 m2, pozemku registra C KN, parcelné číslo 507/1, zastavaná plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 7267 m2 a pozemku registra C KN, parcelné číslo 523/1, zastavaná plocha 
a nádvorie o celkovej výmere 1727 m2, Geometrickým plánom č. 077/2019, vyhotoveným Ing. Jana 
Zentková, Partizánska 51, 058 01 Poprad, IČO: 43167683, úradne overený Okresným úradom 
Kežmarok, katastrálny odbor dňa 01.08.2019 pod číslom G1 470/19. 

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu 
 
Celková výmera prevádzaného nehnuteľného majetku predstavuje 796 m2 
 
do vlastníctva kupujúceho – Obec Abrahámovce, Abrahámovce č. 56, 059 72 Abrahámovce, IČO: 
00326101,  za kúpnu cenu 1€ celkom. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Obec Abrahámovce kúpou pozemkov od Prešovského samosprávneho kraja nadobudne pozemky, na 
ktorých plánuje výstavbu nového chodníka v obci. Výstavbou chodníka dôjde k zvýšeniu bezpečnosti 
cestnej premávky a ochrane chodcov pohybujúcich sa v súčasnosti po ceste II/536. Chodník bude mať 
verejnoprospešný účel a bude slúžiť obyvateľom a návštevníkom obce. 

 
Prešov, 10. 09. 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    


