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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

         
 

 
 

Uznesenie č. 35/2021 
z 35. zasadnutia komisie zo dňa 29.04.2021 konaného per rollam 

 
 
 

II.      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 

 

1. zriadenie budúceho vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo výlučnom vlastníctve budúceho 

povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 

37870475, zapísanom na LV č. 1190, k. ú. Stará Ľubovňa, obec Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa, 

a to:  

 

- na parcele registra C KN, parcelné číslo 831/1, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 18012 m
2
, 

- na parcele registra C KN, parcelné číslo 831/4, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 2480 m
2
 

- na parcele registra C KN, parcelné číslo 829/2, trvalý trávny porast  o výmere 27 m
2
 

 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 

ťarchy: podľa LV, 

 

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 

31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361, v zastúpení ENERPRO, s. r. o., Miškovecká 6, 040 01  Košice, 

IČO: 44324600 na základe plnomocenstva zo dňa 16.10.2017 

 

na umiestnenie kioskovej trafostanice o rozmere 1,5 x 3m, stĺp NN vedenia,  VN a NN podzemné 

káblové vedenie pre stavbu „ St. Ľubovňa – Úprava TS OUNZ, VN, NN“ spočívajúce v povinnosti 

budúceho povinného z vecného bremena (PSK): 
 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetickej stavby a vstup, prechod a prejazd peši, 

motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za 

tým účelom oprávneným a ním poverenými osobami, 

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 

akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie a vstup, 

prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 

strojmi a mechanizmami za tým účelom oprávneným a ním poverenými osobami; 

c) strpieť umiestnenie elektrického VN a NN vedenia vrátane jeho ochranného pásma, 

užívania a prevádzkovania na predmetnej nehnuteľnosti, 

d) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena a jeho právnych 

nástupcov vo výkone jeho práv vyplývajúcich z vecného bremena. 
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Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom, vyhotoveným po ukončení 

stavby a to 

 

- dĺžkou podzemného elektrického vedenia na slúžiacom pozemku  

- podperným bodom nadzemného elektrického vedenia zasahujúcim na slúžiaci pozemok 

- plochou kioskovej trafostanice   

 
 

Odplata za zriadenie vecného bremena bude prihliadať na Memorandum o porozumení 

a vzájomnej spolupráci medzi Prešovským samosprávnym krajom a Východoslovenskou 

distribučnou, a.s., ktoré bolo uzatvorené 01. augusta 2019 a je navrhovaná vo výške 1,00-€ 

celkom. 
  
V Prešove dňa 03. 05. 2021 
 
 
 
Za správnosť: 

 
 
 
 
____________________________                                          _________________________________ 
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA,                         MUDr. Patri  Mihaľ,           
sekretárka Komisie správy majetku                                      predseda Komisie správy majetku  
       pri Zastupiteľstve PSK                                                             pri Zastupiteľstve PSK  

 
 
 
Zapísal:                                                                          Za overovateľov: 
 
 
____________________________                                          _________________________________ 
  Mgr. Marianna Demjanovičová                      Mgr. Kamil Sepeši 
     oddelenie majetku                                                                 člen komisie   

 
 
 
 
 
 


