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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 
 

         
Uznesenie č. 6/2018 

z 6. riadneho zasadnutia komisie zo dňa 19. 11. 2018 
 
 

I.        Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
Zastupiteľstvu PSK odporúča: 

       ___________________________________________________________________________ 
 
 
A. k o n š t a t o v a ť 
 
A.1 prevádzaný majetok uvedený v bode B.1.2, B.2, C. bod 1 tohto uznesenia je prebytočný 
  
 
B. s c h v á l i ť  

 
B.1 1. odňatie nehnuteľného majetku zo  správy Strednej odbornej školy polytechnickej J. A. Baťu  
     vo Svite uvedeného v bode B.1 ods. 2 tohto uznesenia 
 

2. 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, prevod nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 1773, k. ú. Svit 
a to: 

 
pozemok: registra C KN parc. č. 12/15, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 100 m2, 
 

   stavba:  plyn. kotolňa, bez súpisného čísla na pozemku registra C KN parc. č. 12/15, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 100 m2, 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1,  
ťarchy: bez zápisu,   

 
do vlastníctva kupujúceho – Tatranská, s.r.o., SNP 264/3, 059 21 Svit, IČO: 36 706 230 
za kúpnu cenu  25.000,00 € . 

 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 110/2018 
zo dňa 10.09.2018, vyhotoveným znalcom Ing. Brunom Borošom, v zmysle vyhlášky MS 
SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších 
predpisov predstavuje 18.761,61 €, z toho stavba 16.912,61 €, pozemok 1.849,00 €, pri 
jednotkovej cene pozemku 18,49 €/m2. 

  
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Kupujúci je vlastníkom celého areálu v ktorom sa 
predmetná nehnuteľnosť nachádza. Prístup do kotolne pre inú osobu nie je zabezpečený, 
je možný len zmluvným zriadením vecného bremena prechodom cez pozemok, parcelu 
12/49 vo vlastníctve kupujúceho.    
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B.2     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, prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja, zapísaného na LV č. 1084, k. ú. Orkucany, a to pozemky: 
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Číslo 
parcely 
KN-C 

Výmera 
v m2 

Cena za 
m2 v 
EUR 

Druh pozemku 
Cena v 
EUR 

Spoluvlast. 
podiel 

Cena za 
spoluvlastn. 

podiel 
157/10 1 6,97 Záhrada 6,97 1/1 6,97 
701/13 1 8,71 Orná pôda 8,71 1/1 8,71 
701/14 3737 8,71 Orná pôda 32549,27 1/1 32549,27 
701/16 2 8,71 Orná pôda 17,42 1/1 17,42 
701/17 1 8,71 Orná pôda 8,71 1/1 8,71 
702/12 1 8,71 Ostatná plocha 8,71 1/1 8,71 
702/15 66 8,71 Ostatná plocha 574,86 1/1 574,86 
702/17 1 8,71 Ostatná plocha 8,71 1/1 8,71 
702/19 388 8,71 Ostatná plocha 3379,48 1/1 3379,48 
702/22 942 8,71 Ostatná plocha 8204,82 1/1 8204,82 

709/11 144 8,71 
Zast. plochy a 

nádvoria 
1254,24 1/1 1254,24 

709/12 82 8,71 
Zast. plochy a 

nádvoria 
714,22 1/1 714,22 

709/13 374 8,71 
Zast. plochy a 

nádvoria 
3257,54 1/1 3257,54 

710/12 1 8,71 Orná pôda 8,71 1/1 8,71 
710/13 1 8,71 Orná pôda 8,71 1/1 8,71 
710/14 1 8,71 Orná pôda 8,71 1/1 8,71 
710/15 15311 8,71 Orná pôda 133358,81 1/1 133358,81 
710/16 1 8,71 Orná pôda 8,71 1/1 8,71 
714/16 1 8,71 Ostatná plocha 8,71 1/1 8,71 
714/19 1079 8,71 Ostatná plocha 9398,09 1/1 9398,09 
714/20 21 8,71 Ostatná plocha 182,91 1/1 182,91 
714/21 1 8,71 Ostatná plocha 8,71 1/1 8,71 
721/39 29 8,71 Orná pôda 252,59 1/1 252,59 
721/40 1 8,71 Orná pôda 8,71 1/1 8,71 
721/41 2149 8,71 Orná pôda 18717,79 1/1 18717,79 
721/42 5257 8,71 Orná pôda 45788,47 1/1 45788,47 
721/43 3922 8,71 Orná pôda 34160,62 1/1 34160,62 
721/47 137 8,71 Ostatná plocha 1193,27 1/1 1193,27 
721/48 273 8,71 Ostatná plocha 2377,83 1/1 2377,83 
721/49 164 8,71 Ostatná plocha 1428,44 1/1 1428,44 
721/50 2 8,71 Ostatná plocha 17,42 1/1 17,42 
721/51 53 8,71 Ostatná plocha 461,63 1/1 461,63 
721/52 118 8,71 Ostatná plocha 1027,78 1/1 1027,78 
721/53 77 8,71 Ostatná plocha 670,67 1/1 670,67 
721/54 48 12,59 Ostatná plocha 604,32 1/1 604,32 
721/55 122 12,59 Ostatná plocha 1535,98 1/1 1535,98 
721/56 2 12,59 Ostatná plocha 25,18 1/1 25,18 
721/58 89 12,59 Ostatná plocha 1120,51 1/1 1120,51 

722/10 53 8,71 
Trvalý trávnatý 

porast 
461,63 1/1 461,63 

 
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 34.653 m2) 
 
do vlastníctva kupujúceho – Slovenská republika v správe Slovenská správa ciest, Miletičova 
č.19, 826 19 Bratislava, IČO: 00 33 28 za kúpnu cenu  302.838,57 € . 
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Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 110/2018 zo dňa 
22.08.2018, vyhotoveným znalcom Ing. Jana Virgalová, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 
Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov predstavuje 
302.838,57  €. 

  
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Majetkovo právne vysporiadanie pozemkov dotknutých 
trvalým záberom pod budúcou líniovou stavbou – cesty „I/68 Sabinov, preložka cesty“. 

 
B.3  neupotrebiteľnosť a fyzickú likvidáciu   
   

• nehnuteľného majetku v Správe Spojenej školy, Štefánikova 64, Bardejov, a to:  
  
ASANÁCIA GARÁŽÍ POĽNOHOSPODÁRSKYCH STROJOV evidovaná na LV č. 10575 so súpis. č. 
2978 na parcelách CKN č. 1626/1, 1626/2   
Inventárne číslo:              1-812/6  
Obstarávacia cena:             2 840,00 €  
Zostatková cena:             2 802,08 €    
Rok obstarania:             1960  
Spôsob naloženia:             Fyzická likvidácia  
  

• nehnuteľného majetku v nájme  ORAGRO – V, s.r.o., Oravské Veselé, a to:  
  
ASANÁCIA BUDOVY (BEZ SÚPISNÉHO ČÍSLA), vedená na LV č. 1687 na parcele č. 674 o 
výmere 139 m 2 K.Ú. Čaklov  
   
Inventárne číslo:             400569  
Obstarávacia cena:             2 889,10 €  
Zostatková cena:             0,00 €    
Zaradené do užívania:                                                                     1924  
Zaradená do majetku PSK                       27.7.2005  
Vyradená z evidencie majetku PSK                                                1.2.2016  
Spôsob naloženia:             Fyzická likvidácia  
  

• nehnuteľného majetku v Správe Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku a to:  
  
ASANÁCIA 4 garáží postavených na pozemku parcela č. KN C 478/2, 478/3, 478/4, 478/5, súpisné 
číslo 1417, 1418, 1419, 1420  
  
Inventárne číslo:           1801 6,   1801 7,   1801 8,   1801 9  
Obstarávacia cena:          1464,92 €, 1400,85 €, 1400,85 €, 1464,91 €  
Zostatková cena:          277,21 €, 268,76 €, 268,76 €, 277,20 €   
Rok obstarania:          2002  
Spôsob naloženia:          Fyzická likvidácia  
  

• nehnuteľného majetku v Správe Centrum sociálnych služieb AMETYST  094 01, Tovarné 117 a 
to:  

  
ASANÁCIA hospodárskej budovy vedenej na LV č. 350, parcela č. 314, súpisné č. 318, k.ú. Tovarné, 
rozloha 79 m2   
   
Inventárne číslo:             bez inv. č.  
Obstarávacia cena:             neevidovaná  
Zostatková cena:             0,00 €    
Zaradené do užívania:                                                                     1963  
Spôsob naloženia:             Fyzická likvidácia  
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• hnuteľného majetku Úradu Prešovského samosprávneho kraja, ktorého nadobúdacia 

jednotková cena je viac ako 35 000,00 €, a to:  
  

Inventárne 
číslo  Názov majetku  

Dátum 
zaradenia  Vstupná cena  

Zostatková 
cena  

Spôsob 
naloženia  

500005 
  
Kompl. inf. systém  

  
30.12.2003  

 
146 479,09 € 

 
 0,00 € 

Fyzická 
likvidácia 

500007 
  
Inf. syst. Fabasoft  

  
31.10.2004  

 
223 210,91 € 

 
 0,00 € 

Fyzická 
likvidácia 

500009 
  
Inf. syst. Spin  

  
31.10.2004  

 
99 359,72 € 

 
 0,00 € 

Fyzická 
likvidácia 

500010 
  
Spin  

  
31.12.2004  

 
220 690,60 € 

 
 0,00 € 

Fyzická 
likvidácia 

500012 
  
Gamo  

  
31.12.2004  

 
129 527,72 € 

 
 0,00 € 

Fyzická 
likvidácia 

500013 
  
Portál   Ú PSK  

  
30.4.2005  

 
74 244,17 € 

 
 0,00 € 

Fyzická 
likvidácia 

500014 
  
Vývoj aplikácie  GIS /RGIS a ŽPGIS/  

  
30.11.2005  

 
292 503,15 € 

 
 0,00 € 

Fyzická 
likvidácia 

500025 
  
Spin pre Org.v pôsobnosti PSK  

  
31.12.2006  

 
769 308,70 € 

 
 0,00 € 

Fyzická 
likvidácia 

500028 
  
SPIN 283-2006  

  
31.5.2007  

 
965 514,14 € 

 
 0,00 € 

Fyzická 
likvidácia 

500029 
  
VUCNET- konsolidácia LAN siete  

  
31.10.2008  

 
388 136,18 € 

 
 0,00 € 

Fyzická 
likvidácia 

500036 
  
Licencia- Nová web.stránka-WebJETContent Man.SystemEnterpi  

  
31.12.2008  

 
45 934,53 € 

 
 0,00 € 

Fyzická 
likvidácia 

500037 
  
SPIN -modul pre SaÚC (implementacia)  

  
30.12.2008  

 
165 982,20 € 

 
 0,00 € 

Fyzická 
likvidácia 

500038 
  
SPIN pre OvZP-modul-Manažment pohľadávok   

  
31.12.2008  

 
55 301,07 € 

 
 0,00 € 

Fyzická 
likvidácia 

500039 
  
SPIN - REP-Finančné plán.a rozpočtovanie   

  
30.12.2008  

 
84 898,53 € 

 
 0,00 € 

Fyzická 
likvidácia 

500040 
  
SPIN-modul-Manažment pohľadávok   

  
31.12.2008  

 
44 051,25 € 

 
 0,00 € 

Fyzická 
likvidácia 

500042 
  
SPIN-REP-Konsolidovaná závierka,IPSAS  

  
31.12.2008  

 
139 505,36 € 

 
4 692,89 € 

Fyzická 
likvidácia 

500043 
  
SPINmodul-Ekonomika  

  
31.12.2008  

 
191 465,26 € 

 
 0,00 € 

Fyzická 
likvidácia 

500045 
  
SPINmodul-Logistika  

  
31.12.2008  

 
44 240,86 € 

 
 0,00 € 

Fyzická 
likvidácia 

SPOLU 
  
  

  
  

 
4 080 353,44 € 

 
 4 692,89 € 

  

• hnuteľného majetku v Správe Spojenej školy, SNP 16, Sabinov, ktorého nadobúdacia 
jednotková cena je viac ako 35 000,00 €, a to:  

  
Osobný automobil sedan, Škoda Superb 2.8l       
Inventárne číslo:                                                                      6-444-14  
Obstarávacia cena:             43 627,12 €  
Zostatková cena:             0,00 €    
Rok obstarania:             2002  
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Spôsob naloženia:             Fyzická likvidácia  
  

• hnuteľného majetku v Správe Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov, 
ktorého nadobúdacia jednotková cena je viac ako 35 000,00 €, a to:  

  
Kotol BUDERUS   
Inventárne číslo:                                                                      3484 571  
Obstarávacia cena:             38 982,94 €  
Zostatková cena:             0,00 €    
Rok obstarania:             2001  
Spôsob naloženia:             Fyzická likvidácia  

  
• hnuteľného majetku v Správe Správy a údržby ciest PSK, oblasť Bardejov, ktorého 

nadobúdacia jednotková cena je viac ako 35 000,00 €, a to:  
  
Plynová kotolňa (sociálna budova) – kotly,   
Inventárne číslo:             41812/19  
Obstarávacia cena:              38 766,33 €  
Zostatková cena:              0,00 €  
Dátum nadobudnutia:             29.12.1998  
Spôsob naloženia:             Fyzická likvidácia  
 

• hnuteľného majetku v Správe Správy a údržby ciest PSK, oblasť Prešov, ktorého nadobúdacia 
jednotková cena je viac ako 35 000,00 €, a to:  

  
Kotly 3ks – (Budova SSC s prísluš.)   
Inventárne číslo:             010-812-1  
Obstarávacia cena:              59 422,61 €  
Zostatková cena:              0,00 €  
Dátum nadobudnutia:             01.01.1967  
Spôsob naloženia:             Fyzická likvidácia  
  

• hnuteľného majetku v Správe Správy a údržby ciest PSK, oblasť Svidník, ktorého nadobúdacia 
jednotková cena je viac ako 35 000,00 €, a to:  

  
Výspravková súprava TURBO  
Inventárne číslo:             S 40525  
Obstarávacia cena:              62 606,54 €  
Zostatková cena:              0,00 €  
Dátum nadobudnutia:             20.12.1996  
Spôsob naloženia:             Fyzická likvidácia  
  

• hnuteľného majetku v Správe Správy a údržby ciest PSK, oblasť Humenné, ktorého 
nadobúdacia jednotková cena je viac ako 35 000,00 €, a to:  

  
Sypač – ŠKODA LIAZ MTSP 150  
Inventárne číslo:                                                                    644500159  
Obstarávacia cena:                                         41 173,14  €  
Zostatková cena:                                  0,00 €  
Dátum nadobudnutia:                                 25.06.1979  
Spôsob naloženia:             Fyzická likvidácia  
  

• hnuteľného majetku v Správe Správy a údržby ciest PSK, oblasť Humenné, ktorého 
nadobúdacia jednotková cena je viac ako 35 000,00 €, a to:  
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Sypač – ŠKODA LIAZ MTSP 150  
Inventárne číslo:                                                                    644500170  
Obstarávacia cena:                                          38 792,37  €  
Zostatková cena:                                  0,00 €  
Dátum nadobudnutia:                                06.05.1981  
Spôsob naloženia:             Fyzická likvidácia  
  

• hnuteľného majetku v Správe Správy a údržby ciest PSK, oblasť Prešov, ktorého nadobúdacia 
jednotková cena je viac ako 35 000,00 €, a to:  

  
Rádiokomunikačný systém  
Inventárne číslo:                                                                    158-383-5    
Obstarávacia cena:                                          50 138,88  €  
Zostatková cena:                                  0,00 €  
Dátum nadobudnutia:                                 15.12.2006  
Spôsob naloženia:             Fyzická likvidácia  
  

• hnuteľného majetku v Správe Správy a údržby ciest PSK, oblasť Prešov, ktorého nadobúdacia 
jednotková cena je viac ako 35 000,00 €, a to:  

  
Sypač vozoviek ŠKODA  150 MTSP 25     
Inventárne číslo:                                                                    102-445-6    
Obstarávacia cena:                                          41 717,42  €  
Zostatková cena:                                  0,00 €  
Dátum nadobudnutia:                                 30.11.1973  
Spôsob naloženia:             Fyzická likvidácia  
  

• hnuteľného majetku v Správe Správy a údržby ciest PSK, oblasť Stará Ľubovňa, ktorého 
nadobúdacia jednotková cena je viac ako 35 000,00 €, a to:  

  
Sypač Š 706 MTSP 25     
Inventárne číslo:                                                                    L44500067  
Obstarávacia cena:                                          45 558,80  €  
Zostatková cena:                                  0,00 €  
Dátum nadobudnutia:                                 14.10.1987  
Spôsob naloženia:             Fyzická likvidácia   
  

• hnuteľného majetku v Správe Správy a údržby ciest PSK, oblasť Vranov nad Topľou, ktorého 
nadobúdacia jednotková cena je viac ako 35 000,00 €, a to:  

  
Viacúčelový sypač vozoviek Š706 MTSP-25-VSV 6/II    
Inventárne číslo:                                                                    6445006  
Obstarávacia cena:                                          53 441,48  €  
Zostatková cena:                                  0,00 €  
Dátum nadobudnutia:                                 15.09.1976  
Spôsob naloženia:             Fyzická likvidácia    

• hnuteľného majetku v Správe Správy a údržby ciest PSK, oblasť Vranov nad Topľou, ktorého 
nadobúdacia jednotková cena je viac ako 35 000,00 €, a to:  

  
Viacúčelový sypač vozoviek VSV 6/III  
Inventárne číslo:                                                                    6445019  
Obstarávacia cena:                                          47 025,45  €  
Zostatková cena:                                  0,00 €  
Dátum nadobudnutia:                                 18.05.1987  
Spôsob naloženia:             Fyzická likvidácia  
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• hnuteľného majetku v Správe Strednej odbornej školy dopravnej, Konštantínova 2, Prešov, 

ktorého nadobúdacia jednotková cena je viac ako 35 000,00 €, a to:  
  
Kotly ORTAS 125 NT – 3 ks  
Inventárne číslo:                                                                      3022, 30201  
Obstarávacia cena:             53 002,39 €  
Zostatková cena:             0,00 €    
Rok obstarania:             1995  
Spôsob naloženia:             Fyzická likvidácia  
   

• hnuteľného majetku v Správe Strednej odbornej školy polytechnickej, Štefánikova 39, Svit, 
ktorého nadobúdacia jednotková cena je viac ako 35 000,00 €, a to:  

  
Plynové zariadenie kotolne – ako súčasť :   
Vonkajší vykurovací rozvod    
Inventárne číslo:                                                                      042536  
Obstarávacia cena:             133 123,68 €  
Zostatková cena:             22 940,19 €    
Rok obstarania:             1996  
Spôsob naloženia:             Fyzická likvidácia  
  
 Plynová prípojka   
Inventárne číslo:                                                                     042532  
Obstarávacia cena:             2 672,08 €  
Zostatková cena:             277,67 €    
Rok obstarania:             1996  
Spôsob naloženia:             Fyzická likvidácia  
  
Horáky, strojné zariadenie kotolne   
Inventárne číslo:                                                                      042531  
Obstarávacia cena:             28 439,12 €  
Zostatková cena:       0,00 €    
Rok obstarania:        1996  
Spôsob naloženia:             Fyzická likvidácia 
 
C. s ú h l a s i ť 
 
 so zámenou pozemkov vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s., 
 Nemocničná 7, Humenné, IČO: 46 758 054 za pozemok vo výlučnom vlastníctve MUDr. 
 Jána Šimka, Vranov nad Topľou, k. ú. Vranov nad Topľou, nasledovne:  

 
1. Prešovské zdravotníctvo, a.s. odovzdáva a MUDr. Ján Šimko nadobúda  nehnuteľný 

majetok v k. ú. Vranov nad Topľou, a to pozemok registra CKN: 
- parcelné číslo 1928/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 
- parcelné číslo 1928/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 137 m2 
- parcelné číslo 1928/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 195 m2 

 
 Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 352 m2 
 
2. MUDr. Ján Šimko odovzdáva a Prešovské zdravotníctvo, a.s. nadobúda nehnuteľný 

majetok v k. ú. Vranov nad Topľou, a to pozemok registra CKN: 
- parcelné číslo 1931/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 198 m2 
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3. MUDr. Ján Šimko uhradí Prešovskému zdravotníctvu, a.s. doplatok vo výške 4.000,00 € 
(slovom: štyritisíc EUR). Tento doplatok bude použitý v plnej výške na obnovu 
zdravotníckej techniky vo Vranovskej nemocnici, a.s.. 

 
 

II.        Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja:  
 ___________________________________________________________________ 

 
A. o d p o r ú č a  

 
A.1 1. predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. ods. 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 

 s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  
 
 zriadenie budúceho odplatného 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, Jesenná 14, 080 05, zapísanom 
na LV č. 1801 v k. ú. Veľký Slavkov, a to na pozemku registra CKN: 

 
 - parcelné číslo 1056, zastavané plochy a nádvoria o výmere 68147 m2,  

 
 na umiestnenie inžinierskych sietí v súvislosti s realizáciou stavby „Veľký Slavkov, časť 

Horný Slavkov IBV A, I. etapa – SO 06 VN prípojka, PS 01 Trafostanica“ spočívajúce 
v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena: 
a) strpieť umiestnenie VN siete vrátane jej ochranného pásma, jej 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 VN siete, 
c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho 
 práv vyplývyjúcich z vecného bremena 

 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a. s., 
Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361, za odplatu, ktorá bude stanovená minimálne vo 
výške stanovenej znaleckým posudkom. 

   
 2. zmluvnú pokutu pre budúceho oprávneného z vecného bremena vo výške 10 % z 

 vyčíslených nákladov budúcim povinným na uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu, 
 min. 500,00 €, a to v prípade, že budúci 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. Budúci oprávnený z vecného bremena je povinný splniť si svoju 
 povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené touto zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.   

 
A.2 1. predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 

 s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  
 zriadenie bezodplatného 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, Jesenná 14, 080 05 zapísanom na LV č. 15561 
k. ú. Prešov, a to na pozemkoch registra CKN: 

 
- parcelné číslo 9707/7, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 399 m2,  
- parcelné číslo 9707/10, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 25 m2,  
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- parcelné číslo 9707/12, ostatné plochy o celkovej výmere 3 m2,  
- parcelné číslo 9707/13, ostatné plochy o celkovej výmere 3 m2,  
- parcelné číslo 9707/14, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 144 m2,  
- parcelné číslo 9707/15, ostatné plochy a nádvoria o celkovej výmere 5 m2,  
- parcelné číslo 9707/17, ostatné plochy o celkovej výmere 3 m2,  
- parcelné číslo 9707/19, ostatné plochy o celkovej výmere 13 m2,  
- parcelné číslo 9707/20, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 28 m2,  
- parcelné číslo 9707/21, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 280 m2,  
- parcelné číslo 9707/22, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 199 m2,  
- parcelné číslo 5074/5, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 m2,  
- parcelné číslo 5076/4, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3 m2, 

 
 na umiestnenie inžinierskych sietí v súvislosti s realizáciou stavby "III/068 15 Prešov, ul. 

Kuzmányho - prestavba" spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena: 
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 predmetné nehnuteľností 
 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 vyplývyjúcich z vecného bremena 

 
v rozsahu stanovenom Geometrickým plánom č. 37710915-60-2/2017 zo dňa 16. 10. 2017, 
vyhotovenom Geoprojekt združenie Ing. Juraj Jech – Juraj Kalina, Konštantínova 6, 080 01  
Prešov, IČO: 37710915, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor dňa 
04. 12. 2017 pod č. G1-2172/17 
 
v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská vodárenská spoločnosť, 
a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460. 

   
 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 dotknutých nehnuteľností a cestného majetku, ktorý sa 
 nachádza na týchto nehnuteľnostiach, tento nehnuteľný majetok neuvedie na vlastné náklady 
 do pôvodného stavu bez zbytočného odkladu v súlade s platnou legislatívou. Oprávnený 
 z vecného bremena je povinný splniť si svoju povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené 
 touto zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.   
 

A.3 1. predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. ods. 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 
 s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  

 
 zriadenie bezodplatného 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, Jesenná 14, 080 05 zapísanom na LV č. 15561 
k. ú. Prešov, a to na pozemkoch registra CKN: 

 
- parcelné číslo 9707/7, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 399 m2,  
- parcelné číslo 9707/10, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 25 m2,  
- parcelné číslo 9707/12, ostatné plochy o celkovej výmere 3 m2,  
- parcelné číslo 9707/13, ostatné plochy o celkovej výmere 3 m2,  
- parcelné číslo 9707/14, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 144 m2,  
- parcelné číslo 9707/15, ostatné plochy a nádvoria o celkovej výmere 5 m2,  
- parcelné číslo 9707/17, ostatné plochy o celkovej výmere 3 m2,  
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- parcelné číslo 9707/19, ostatné plochy o celkovej výmere 13 m2,  
- parcelné číslo 9707/20, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 28 m2,  
- parcelné číslo 9707/21, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 280 m2,  
- parcelné číslo 9707/22, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 199 m2,  
- parcelné číslo 5074/5, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1 m2,  
- parcelné číslo 5076/4, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3 m2, 

 
 na umiestnenie inžinierskych sietí v súvislosti s realizáciou stavby "III/068 15 Prešov, ul. 

Kuzmányho - prestavba" spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena: 
a) strpieť umiestnenie vodovodného potrubia vrátane jeho ochranného pásma, jeho 
 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 nehnuteľností 
 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 

 
 v rozsahu stanovenom Geometrickým plánom č. 37710915-60-2/2017 zo dňa 16. 10. 2017, 

vyhotovenom Geoprojekt združenie Ing. Juraj Jech – Juraj Kalina, Konštantínova 6, 080 01  
Prešov, IČO: 37710915, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor dňa 
04. 12. 2017 pod č. G1-2172/17 

 
 v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská vodárenská spoločnosť, 

a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460. 
   

 2. zmluvnú pokutu pre oprávneného z vecného bremena vo výške 10 % z vyčíslených nákladov 
 povinným na uvedenie nehnuteľnosti 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 
 z vecného bremena je povinný splniť si svoju povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené 
 touto zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.   

 
A.4 1. predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. 9 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 

 s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  
 
 zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo výlučnom 

vlastníctve povinného z vecného bremena – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 
Prešov, IČO: 37870475, v správe Obchodnej akadémie, Komenského 1, Humenné, SR, IČO: 
162132, zapísanom na LV č. 8358, k. ú. Humenné, a to na pozemkoch registra CKN: 

 
- parcelné číslo 3355/1, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 4591 m2,  
- parcelné číslo 3355/14, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1604 m2,  

 
 Na umiestnenie inžinierskych sietí v súvislosti s realizáciou stavby „Rekonštrukcia 

kanalizácie ul. Komenského v Humennom“ spočívajúce v povinnosti povinného z vecného 
bremena: 
a) strpieť umiestnenie kanalizačného potrubia vrátane jeho ochranného pásma, jeho 
 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 nehnuteľností 
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 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 vyplývyjúcich z vecného bremena 

 
 v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská vodárenská 

spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 za odplatu, ktorá bude 
stanovená minimálne vo výške stanovenej znaleckým posudkom. 

   
 2. zmluvnú pokutu pre budúceho oprávneného z vecného bremena vo výške 10 % z 

 vyčíslených nákladov budúcim povinným na uvedenie nehnuteľností do pôvodného stavu, 
 min. 500,00 €, a to v prípade, že budúci oprávnený po vykonaní zásahu do dotknutých 
 nehnuteľností, tento nehnuteľný majetok neuvedie na vlastné náklady do pôvodného stavu bez 
 zbytočného odkladu v súlade s platnou legislatívou. Budúci oprávnený z vecného bremena je 
 povinný splniť si svoju povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené touto zmluvnou pokutou, 
 aj po jej zaplatení.   

 
A.5 1. predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. 9 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 

   s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť 
 

zriadenie  bezodplatného 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, v k. ú. Prešov, zapísanom na LV 15561, obec Prešov, okres  
Prešov, a to: 

 
- pozemku KN C 5074/7, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 5 m2,  
- pozemku KN C 9707/20, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 28 m2, 
- pozemku KN C 9707/21, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 280 m2, 
- pozemku KN C 9707/22, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 199 m2, 
- pozemku KN C 9707/3, , zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3639 m2, 
- pozemku KN C 9707/14, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 144 m2, 
- pozemku KN C 9707/31, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 79 m2, 
- pozemku KN C 9707/30, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 100 m2, 
- pozemku KN C 9707/6, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 186 m2, 
- pozemku KN C 9707/7, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 399 m2, 
- pozemku KN C 9707/32 ostatné plochy o celkovej výmere 28 m2, 
- pozemku KN C 9707/8, ostatné plochy a nádvoria o celkovej výmere 58 m2. 
 
ťarchy: bez zápisu 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 
na umiestnenie inžinierskych sietí – plynárenských zariadení v súvislosti s realizáciou 
stavby "III/068 15 Prešov, ul. Kuzmányho - prestavba",  spočívajúce v povinnosti 
povinného z vecného bremena (PSK): 
 
a) strpieť existenciu inžinierskych sietí – plynárenských zariadení a ich ochranného pásma,  

ich užívanie a prevádzkovanie na predmetných nehnuteľnostiach, a to v rozsahu 
vymedzenom geometrickým plánom číslo 37710915-60-5/2017 zo dňa 16.10.2017, 
vyhotovenom Geoprojekt združenie Ing. Juraj Jech – Juraj Kalina, Konštantínova 6, 080 
01  Prešov, IČO: 37710915, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor 
dňa 05.12.2017 pod č. G1-2192/17 

 
b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup, prechod a prejazd (peši, vozidlami, mechanizmami) 

oprávneného a ním poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb za účelom údržby a 
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opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu 
vzťahuje na dotknuté nehnuteľnosti 

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

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

2. schváliť zmluvnú pokutu pre oprávneného vo výške 10 % z vyčíslených nákladov povinným 
na uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu, min. vo výške 500,00 €, a to v prípade, že 
oprávnený po vykonaní zásahu do dotknutej nehnuteľnosti, nehnuteľnosť a cestný majetok, 
ktorý sa nachádza na tejto nehnuteľnosti, neuvedie na vlastné 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 nesúhlas s vydaním 
kolaudačného rozhodnutia. To neplatí, ak táto reštitúcia zo strany  oprávneného nie je možná, 
za predpokladu, že oprávnený bezodkladne informuje o tejto skutočnosti povinného a uhradí 
mu vzniknutú škodu v plnom rozsahu. Oprávnený je povinný splniť si svoju povinnosť, ktorej 
splnenie bolo zabezpečené touto zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení. 

 
A.6 1.  predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. 9 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 

 s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť 
 
  zriadenie bezodplatného vecného bremena  (in rem) na nehnuteľnom majetku povinného 

 z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, 
 v správe Správy a údržby ciest PSK, v k.ú. Prešov, zapísanom na LV 15561, obec Prešov, 
 okres Prešov, a to: 

 
- pozemku KN C 9707/21, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 280 m2, 
- pozemku KN C 9707/22, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 199 m2, 
- pozemku KN C 9707/23, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 78 m2, 
- pozemku KN C 9707/3, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3639 m2,,  
- pozemku KN C 9707/26, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 136 m2, 
- pozemku KN C 9707/27, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 141 m2, 
- pozemku KN C 9707/28, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 58 m2, 

 
ťarchy: bez zápisu 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 

 
na umiestnenie inžinierskych sietí – VN siete v súvislosti s realizáciou stavby "III/068 15 
Prešov, ul. Kuzmányho - prestavba", spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena 
(PSK):  

 
a) strpieť umiestnenie VN siete vrátane jej ochranného pásma, jej užívanie a prevádzkovanie 

na predmetných nehnuteľnostiach, a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom číslo 
37710915-60-3/2017 zo dňa 16.10.2017, vyhotovenom Geoprojekt združenie Ing. Juraj Jech 
– Juraj Kalina, Konštantínova 6, 080 01  Prešov, IČO: 37710915, úradne overenom 
Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor dňa 23.11.2017 pod č. G1-2097/17 
 

b)  strpieť v nevyhnutnej miere vstup, prechod a prejazd (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 VN siete 
 



14 
 

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

 
v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenskej distribučnej, a.s., 
Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361.   

 
2. schváliť zmluvnú pokutu pre oprávneného vo výške 10 % z vyčíslených nákladov povinným 
 na uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu, min. vo výške 500,00 €, a to v prípade, že 
 oprávnený po vykonaní zásahu do dotknutej nehnuteľnosti, nehnuteľnosť a cestný majetok, 
 ktorý sa nachádza na tejto nehnuteľnosti, neuvedie na vlastné 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 nesúhlas s vydaním 
 kolaudačného rozhodnutia. To neplatí, ak táto reštitúcia zo strany  oprávneného nie je možná, 
 za predpokladu, že oprávnený bezodkladne informuje o tejto skutočnosti povinného a uhradí 
 mu vzniknutú škodu v plnom rozsahu. Oprávnený je povinný splniť si svoju povinnosť, ktorej 
 splnenie bolo zabezpečené touto zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení. 

 
A.7 1. predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. 9 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 

 s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť 
 
  Zriadenie bezodplatného vecného bremena (in rem) na nehnuteľnom majetku povinného 

 z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, 
 v správe Správy a údržby ciest PSK, v k.ú. Prešov, zapísanom na LV 15561, obec Prešov, 
 okres Prešov, a to: 

 
- pozemku KN C 9707/3, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3639 m2, 
- pozemku KN C 9707/6, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 186 m2,  
- pozemku KN C 9707/7, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 399 m2, 
- pozemku KN C 9707/8, ostatné plochy o celkovej výmere 58 m2, 
- pozemku KN C 9707/9, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 19 m2, 
- pozemku KN C 9707/30, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 100 m2, 
- pozemku KN C 9707/31, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 79 m2,  
- pozemku KN C 9707/32, ostatné plochy o celkovej výmere 28 m2, 
- pozemku KN C 9707/15, ostatné plochy a nádvoria o celkovej výmere 5 m2, 
- pozemku KN C 9707/17, ostatné plochy o celkovej výmere 3 m2, 
- pozemku KN C 9707/21, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 280 m2.  

 
 
ťarchy: bez zápisu 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 

 
na umiestnenie inžinierskych sietí – NN siete v súvislosti s realizáciou stavby "III/068 15 
Prešov, ul. Kuzmányho - prestavba", spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena 
(PSK):  
 
a) strpieť umiestnenie NN siete vrátane jej ochranného pásma, jej užívanie a prevádzkovanie 

na predmetných nehnuteľnostiach, a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom číslo 
37710915-60-4/2017 zo dňa 16.10.2017, vyhotovenom Geoprojekt združenie Ing. Juraj Jech 
– Juraj Kalina, Konštantínova 6, 080 01  Prešov, IČO: 37710915, úradne overenom 
Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor dňa 05.12.2017 pod č. G1-2173/17 

b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup, prechod a prejazd (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 
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c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv 
vyplývajúcich z vecného bremena, 

 
v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenskej distribučnej, a.s., 
Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361.   
 

2. schváliť zmluvnú pokutu pre oprávneného vo výške 10 % z vyčíslených nákladov povinným na 
uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu, min. vo výške 500,00 €, a to v prípade, že 
oprávnený po vykonaní zásahu do dotknutej nehnuteľnosti, nehnuteľnosť a cestný majetok, 
ktorý sa nachádza na tejto nehnuteľnosti, neuvedie na vlastné 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 nesúhlas s vydaním 
kolaudačného rozhodnutia. To neplatí, ak táto reštitúcia zo strany  oprávneného nie je možná, 
za predpokladu, že oprávnený bezodkladne informuje o tejto skutočnosti povinného a uhradí 
mu vzniknutú škodu v plnom rozsahu. Oprávnený je povinný splniť si svoju povinnosť, ktorej 
splnenie bolo zabezpečené touto zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení. 

 
A.8 1. predsedovi PSK v súlade s §10 ods. 9 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 

 s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  
 
  zriadenie  odplatného vecného bremena  (in personam) na nehnuteľnom majetku povinného 

 z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, 
 v správe Centra sociálnych služieb Clementia, Ličartovce 287, 082 03 Ličartovce, v k.ú. 
 Ličartovce, zapísanom na LV 302, a to: 

 
  pozemku KN C 7/2, ovocné sady o celkovej výmere 8814 m2,  
 
 ťarchy: bez zápisu 
 spoluvlastnícky podiel: 1/1 

 
na umiestnenie inžinierskych sietí – uloženie elektrických podzemných káblov NN prípojky 
v súvislosti s realizáciou stavby "Kaštieľ Ličartovce" v dĺžke 213 m2, spočívajúce v povinnosti 
povinného z vecného bremena (PSK):  
 
a) strpieť umiestnenie NN prípojky vrátane jej ochranného pásma, jej užívanie 

a prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, a to v rozsahu vymedzenom geometrickým 
plánom,  

b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup, prechod a prejazd (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 VN prípojky, 

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

 
geometrický plán bude vyhotovený až po realizačnom zameraní stavby. Náklady za zhotovenie 
geometrického plánu bude znášať oprávnený. 

 
v prospech oprávneného z vecného bremena - Ing. Michal Holénia, bytom Nad Jazierkom 21, 
831 07 Bratislava, za jednorazovú odplatu vo výške 211,09 €. 
 

 Všeobecná hodnota odplaty za zriadenie vecného bremena stanovená znaleckým posudkom č.                                       
 109/2018 zo dňa 06.09.2018, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Gardošom, v zmysle 
 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení 
 neskorších predpisov predstavuje celkom 211,09 €. 
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2. schváliť zmluvnú pokutu pre oprávneného povinným na uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného 
stavu, min. vo výške 500,00 €, a to v prípade, že oprávnený po vykonaní zásahu do dotknutej 
nehnuteľnosti, nehnuteľnosť, neuvedie na vlastné náklady do pôvodného stavu bez zbytočného 
odkladu, najneskôr však do 60 dní odo dňa ukončenia činnosti v súlade s platnou legislatívou.  
 

B. b e r i e   n a   v e d o m i e 
 

a) Informatívnu správu k realizácii stavby „Tatranská Lomnica, prestavba existujúcej križovatky 
cesty II/537 s miestnou komunikáciou na okružnú križovatku“ a k majetkovoprávnemu 
vysporiadaniu pozemkov pod cestou II/537, 

 
b) že odbor správy majetku majetkovo právne vysporiada nadobudnutie pozemkov nachádzajúcich 

sa v k.ú. Tatranská Lomnica, obec Vysoké Tatry, okres Poprad, vedených na LV č. 1, 
 
- registra C KN parc. č. 122/3, o výmere 336 m2, ostatné plochy a 
- registra C KN parc. č. 387/6, o výmere 292 m2, zastavané plochy a nádvoria 

 
z vlastníctva Mesta Vysoké Tatry do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja a do správy 
SÚC PSK zákonom predpísanom a Zásadami predpokladaným spôsobom s 
podmienkou nevyhnutného vedľajšieho dojednania, aby Mesto Vysoké Tatry bolo zaviazané, 
že splní svoj záväzok vyplývajúci mu zo Zmluvy o združení – tj. vysporiada v primeranej lehote 
pozemok nachádzajúci sa v k.ú. Tatranská Lomnica, obec Vysoké Tatry, okres Poprad, a to 
pozemok registra E KN parc. č. 4440/102, o približnej výmere 560 m2, zastavené plochy 
a nádvoria, z vlastníctva Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica.  
 

V Prešove dňa 19. 11. 2018 
 
Za správnosť: 
 
 
 
______________________                                             _____________________________________            
     Ing. Vladimír Grešš                                                                  Mgr. Štefan Pčola 
sekretár Komisie správy majetku                                podpredseda Komisie správy majetku 
 
Zapísal:                                                                           Za overovateľa: 
 
 
 
 
 
__________________________                                          _________________________________ 
          JUDr. Viktor Švirk     Ing. Jozef Kmec, PhD. 
oddelenie správy majetku a GIS                                                        člen komisie   
 


