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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 
 

         
Uznesenie č. 7/2018 

zo 7. zasadnutia komisie zo dňa 29. 11. 2018 konaného per rollam 
 
 
 

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

 
 

A. o d p o r ú č a   
 
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 vecného bremena na nehnuteľnom majetku budúceho povinného z vecného 
bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, v správe 
SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku, zapísanom LV č. 220, k.ú. Mlynčeky, a to: 
 
pozemku registra C KN, parcelné číslo 405, vodná plocha s o celkovej  výmere 1 201 m2, 
 
ťarchy: bez zápisu 
spoluvlastnícky podiel: 1/1. 

 
(1) Na umiestnenie, uloženie, užívanie a prevádzkovanie inžinierskych sietí vodovodnej 

prípojky a splaškovej kanalizácie v súvislosti s realizáciou vodnej stavby – „IBV Mlynčeky 
SO 04 vodovodná sieť a prípojky“ spočívajúce v povinnosti budúceho povinného 
z vecného bremena : 
 

a) strpieť vstup a prechod osôb, vjazd a prejazd vozidiel a technických zariadení  
oprávneného z vecného bremena a ním poverených osôb, v súvislosti s projektovaním, 
rekonštrukciou, modernizáciou, resp. inými stavebnými úpravami, terénnymi úpravami, 
prevádzkovaním a za účelom údržby a opravy vodovodu vrátane údržby jeho 
ochranného pásma, 

b) rešpektovať pásma ochrany v zmysle ust. § 19 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z.  o 
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách  v platnom znení, rešpektovať 
ustanovenia § 20, § 27 a ďalšie súvisiace ustanovenia citovaného zákona, 

c) zdržať sa konania, ktoré môže obmedziť prístup k vodnej stavbe a konania, ktoré by 
mohlo poškodiť alebo ohroziť technický stav vodnej stavby alebo jej prevádzku, 

 
rozsah vecného bremena bude stanovený plochou v m2, na základe geometrického plánu 
vyhotoveného po ukončení stavby. Všeobecná hodnota odplaty za zriadenie za zriadenie 
vecného bremena bude stanovená znaleckým posudkom. Náklady za geometrický plán 
a znalecký posudok znáša investor. 
 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Podtatranská vodárenská 
spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36485250, za jednorazovú odplatu 
stanovenú znaleckým posudkom. Investorom je spoločnosť EYE s.r.o., Smaragdová 19, 
040 11 Košice, IČO: 36 207 560.     

(2) Na umiestnenie, uloženie, užívanie a prevádzkovanie inžinierskych sietí plynovej prípojky 
v súvislosti s realizáciou stavby – „IBV Mlynčeky _ SO 06 Rozšírenie distribučného 
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plynovodu“ spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena : 
 
a) strpieť vstup a prechod osôb, vjazd a prejazd vozidiel a technických zariadení  

oprávneného z vecného bremena a ním poverených osôb, v súvislosti s projektovaním, 
rekonštrukciou, modernizáciou, resp. inými stavebnými úpravami, terénnymi úpravami, 
prevádzkovaním a za účelom údržby a opravy stavby vrátane údržby jeho ochranného 
pásma, 

b) rešpektovať pásma ochrany v zmysle ust. príslušného zákona, 
c) zdržať sa konania, ktoré môže obmedziť prístup k stavbe a konania, ktoré by mohlo 

poškodiť alebo ohroziť technický stav  stavby alebo jej prevádzku. 
 

rozsah vecného bremena bude stanovený plochou v m2, na základe geometrického plánu 
vyhotoveného po ukončení stavby. Všeobecná hodnota odplaty za zriadenie za zriadenie 
vecného bremena bude stanovená znaleckým posudkom. Náklady za geometrický plán 
a znalecký posudok znáša investor. 

 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – SPP - distribúcia, a. s., Mlynské 
Nivy  44/b, 82511 Bratislava, IČO: 35910739, za jednorazovú odplatu stanovenú 
znaleckým posudkom. Investorom je spoločnosť EYE s.r.o., Smaragdová 19, 040 11 
Košice, IČO: 36 207 560. 

(3) Na umiestnenie, uloženie, užívanie a prevádzkovanie inžinierskych sietí podzemného 
elektrického vedenia spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena : 

 
a) strpieť vstup a prechod osôb, vjazd a prejazd vozidiel a technických zariadení  

oprávneného z vecného bremena a ním poverených osôb, počas realizácie stavby a 
s vykonaním potrebných stavebných prác a za účelom údržby a opravy podzemného el. 
vedenia vrátane údržby jeho ochranného pásma, 

b) rešpektovať pásma ochrany v zmysle ust. príslušného zákona, 
c) zdržať sa konania, ktoré môže obmedziť prístup k stavbe a konania, ktoré by mohlo 

poškodiť alebo ohroziť technický stav  stavby alebo jej prevádzku. 
 
rozsah vecného bremena bude stanovený plochou v m2, na základe geometrického plánu 
vyhotoveného po ukončení stavby. Všeobecná hodnota odplaty za zriadenie za zriadenie 
vecného bremena bude stanovená znaleckým posudkom. Náklady za geometrický plán 
a znalecký posudok znáša investor. 

 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena –Východoslovenská distribučná,    
a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361, za jednorazovú odplatu stanovenú 
znaleckým posudkom. Investorom je spoločnosť EYE s.r.o., Smaragdová 19, 040 11 
Košice, IČO: 36 207 560. 

(4) Na umiestnenie, uloženie, užívanie a prevádzkovanie rúrových priepustov a zaústenie 
rigolov, regulácia a prečistenie toku v súvislosti s realizáciou vodnej stavby – „IBV 
Mlynčeky“ spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena : 

 
a) strpieť vstup a prechod osôb, vjazd a prejazd vozidiel a technických zariadení  

oprávneného z vecného bremena a ním poverených osôb, počas realizácie stavby a s 
vykonaním potrebných stavebných prác a za účelom pokladania rúrových priepustov, 
regulácie a prečistenia toku 

b) zdržať sa konania, ktoré môže obmedziť prístup k stavbe a konania, ktoré by mohlo 
poškodiť alebo ohroziť technický stav  stavby alebo jej prevádzku 

 
rozsah vecného bremena bude stanovený plochou v m2, na základe geometrického plánu 
vyhotoveného po ukončení stavby. Všeobecná hodnota odplaty za zriadenie za zriadenie 
vecného bremena bude stanovená znaleckým posudkom. Náklady za geometrický plán 
a znalecký posudok znáša investor. 
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v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – EYE s.r.o., Smaragdová 19, 040 
11 Košice, IČO: 36 207 560, za jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom 

 
 

V Prešove dňa 29. 11. 2018 
 
Za správnosť: 
 
 
 
 
______________________                                             _____________________________________            
     Ing. Vladimír Grešš                                                                  Mihaľ Patrik, MUDR. 
sekretár Komisie správy majetku                             predseda Komisie správy majetku 
 
 
 
Zapísal:                                                                           Za overovateľa: 
 
 
 
 
 
__________________________                                          _________________________________ 
          Ing. Erika Gerdová     Ing. Jozef Kmec, PhD. 
oddelenie správy majetku a GIS                                                        člen komisie   
 


