
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 

 

         

Uznesenie č. 36/2021 

36. riadne zasadnutie Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK  

 

 

I.        Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

Zastupiteľstvu PSK odporúča: 

       ___________________________________________________________________________ 

 

A. k o n š t a t o v a ť,  ž e  

 
A.1 prevádzaný majetok uvedený v bode B.1, B.2.2, B.3, tohto uznesenia je prebytočný 

 

B. s c h v á l i ť  

B.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, prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského 

samosprávneho kraja, vedený na LV č. 1319, k. ú. Sabinov a to:                    

 
 stavba: 

- BYT. DVOJDOM O.C.35, súpisné číslo 330, na parcele registra C KN, parcelné číslo 224/3 

pozemok: 

- pozemok na parcele registra C KN, parcelné číslo 224/3, zastavaná plocha a nádvoria 

o výmere 558 m2 

- pozemok na parcele registra C KN, parcelné číslo 224/14, záhrada o výmere 105 m2 
 

 spoluvlastnícky podiel: 1/1, 

 ťarchy: bez zápisu 

 
do vlastníctva kupujúceho – Margita Blaščáková, bytom Ovocinárska 35, 083 01 Sabinov, 

za kúpnu cenu 14 608,52 €.          

  
  

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: dlhodobý nájom nehnuteľného majetku od roku 1964 a 

zároveň investícia do predmetu nájmu v sume 6x vyššej, ako technická hodnota rodinného domu 
pred rekonštrukciou. 

 

B.2        

B.2.1    zrušenie 

Uznesenia z 19. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 450/2020 zo dňa 27.04.2020, k majetkovým 

 prevodom, ktorým je prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa     
  

B.2.2  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, zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským samosprávnym 

krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 a mestom Podolínec, Námestie 

Mariánske 3, 065 03 Podolínec, IČO: 00330132 bez finančného vyrovnania rozdielu hodnoty 
nehnuteľného majetku nasledovne: 

 

I. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a mesto Podolínec nadobúda do výlučného 

 vlastníctva nehnuteľný majetok: 
 

 a) existujúci úsek pozemnej komunikácie III/3123 v k.ú. Podolínec, okres Stará  Ľubovňa 

v dĺžke 0,143 km v pôvodnom kumulatívnom staničení III/3123 km 0,000 – 0,143, 
 

za podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydá kladné rozhodnutie  o usporiadaní 

cestnej siete vo vzťahu k prevádzanému úseku pozemnej komunikácie ako predmetu prevodu 
uvedenému v bode CI. a). 

 

II. Mesto Podolínec odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do výlučného vlastníctva a 

zveruje do správy Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37936859, 
nehnuteľný majetok: 

 

 a) existujúci úsek miestnej ul. Bernolákova v k.ú. Podolínec, okres Stará Ľubovňa v dĺžke 0,285 
km od križovatky I/77 (uzlový bod 2732A04300) po uzlový bod 2732A09300, ako predĺženie 

cesty III/3123 

 

 b) pozemok nachádzajúci sa pod prevádzaným úsekom miestnej komunikácie v bode  a), 
vedený na LV č. 2262, k.ú. Podolínec, obec Podolínec, okres Stará Ľubovňa: 

 

 -  parcela registra C KN, parcelné číslo 222/38, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2339m2,  
 

 spoluvlastnícky podiel : 1/1 

  
 ťarchy: 

 Vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská 

 distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361, strpieť umiestnenie 

 elektro-energetického zariadenia v rozsahu Geometrického plánu č. 215/2019 na parcele 
 reg. C KN č. 222/38, C KN 222/39, C KN 222/42, C KN 222/43, C KN 1055, C KN 

 1058/5, C KN 1069/7, V-574/2021 - 87/21 

 
za podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydá kladné rozhodnutie o usporiadaní 

cestnej siete vo vzťahu k prevádzanému úseku pozemnej komunikácie ako predmetu prevodu 

uvedenému v bode C II. a). 
 

 Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

 

Úsek cesty spolu pozemkom ním zastavaným je jediným prepojením medzi mestom Podolínec 
a obcou Lomnička. Dôvodom návrhu na zaradenie tejto komunikácie je vhodné doplnenie 

cestnej siete.      

 

B.3    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 vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho 

kraja, vedený na LV č. 109, k. ú. Orkucany a to:                    
 

- novovytvorenej parcely registra C KN parc. č. 714/32, ostatná plocha o výmere 56 m2,  

odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parc. číslo 1332/1, trvalý trávnatý porast o celkovej 
výmere 5148 m² a parc. č. 1342/2, orná pôda o výmere 201 m2, 

- novovytvorenej parcely registra C KN parc. č. 714/33, ostatná plocha o výmere 17 m2,  

odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parc.č. 1342/2, orná pôda o výmere 201m2 

- novovytvorenej parcely registra C KN parc. č. 714/34, ostatná plocha o výmere 7 m2,  
odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parc. číslo 1332/2, trvalý trávnatý porast o celkovej 

výmere 6894 m² 

- novovytvorenej parcely registra C KN parc. č. 714/35, ostatná plocha o výmere 109 m2,  
odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parc.č. 1341/2, orná pôda o výmere 199291 m2 a 

parc. číslo 1332/1, trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 5148 m² 

 
geometrickým plánom č. 101/2021, vyhotoveným GEODET SABINOV s.r.o., IČO: 47 177 918, 

úradne overeným Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor, dňa 12.05.2021 pod číslom G1-

312/2021, 

 
 spoluvlastnícky podiel: 1/1, 

 ťarchy: bez zápisu 

 
do podielového spoluvlastníctva manželov, kupujúcich – Peter Miščík rod. Miščík v 

spoluvlastníckom podiele 1/2 a Ľubomíra Miščíková, rod. Marťáková, Sabinov 

v spoluvlastníckom podiele 1/2, za kúpnu cenu 1.145,34 €.          

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: kupujúci si majetkovo právne vysporiadava časti parciel na 

ktorých má postavený plot tvoriaci záhradu so záhradným domčekom. 

 

B.4     prevod nehnuteľného majetku - vlastníctva obce Šiba k pozemkom a k časti miestnej komunikácie  

nachádzajúcej sa v k. ú. Šiba z výlučného vlastníctva predávajúceho – obec Šiba, Šiba 142, 086 

22 Kľušov, IČO: 00322652, a to: 
 

a)  časti miestnej komunikácie ako predĺženie cesty III/3494 v k ú. Šiba, obec Šiba, okres 

Bardejov v dĺžke 0,435 km, v novom kumulatívnom staničení 1,563 – 1,998 km, 

 
b)  súvisiacich pozemkov nachádzajúcich sa pod prevádzaným úsekom miestnej komunikácie v bode 

a), zapísaných v k.ú. Šiba : 

 
-  novovytvorenej parcely registra C KN č. 99/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 129 m2 

, 

odčlenenej od parcely registra C KN parcelné číslo 99/1, zastavaná plocha na nádvorie o výmere 

1 690 m2, zapísanej  na LV č. 800,  
 

-   novovytvorenej parcely registra C KN č. 543/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 425 m2, 

odčlenenej od parcely registra C KN, parcelné číslo 543, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

438 m2, zapísanej  na LV č. 800,  
 

-   novovytvorenej parcely registra C KN č. 541/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 828 m2, 

odčlenenej od parcely C KN parcelné číslo 541, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 075 m2, 
zapísanej  na LV č. 484 

 

-   novovytvorenej parcely registra C KN č. 542/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 169 m2, 

odčlenenej od parcely C KN, parcelné číslo 542, zastavaná plocha na nádvorie o výmere 2 232 
m2, zapísanej  na LV č. 484 

 



vytvorených geometrickým plánom č. 21005/2021, vyhotoveným GEOTARGET s.r.o., Švábska 

39, Prešov, IČO: 53 333241, zo dňa 28.04.2021, 
 

ťarchy: bez tiarch  

spoluvlastnícky podiel : 1/1 
 

za podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydá kladné rozhodnutie o usporiadaní 

cestnej siete vo vzťahu k prevádzanému úseku pozemnej komunikácie ako predmetu prevodu 

uvedenému v bode a). 
 

 (Celková výmera predstavuje 5551 m2) 

 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 

Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest 

Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 
5,00 € (4 pozemky pri cene 1,00 € za pozemok a úsek časti komunikácie za 1,00 €) 

 

B.4    zmenu a doplnenie   

 
uznesenia z 25. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 659/2021 zo dňa 15.02.2021, k schváleniu 

prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej 

súťaže  v časti B. schvaľuje, v bode B.2 nasledovne: 
 

v ods. 5 písm. a)  

 

vypúšťa sa text:    

 

a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške                 

stanovenej znaleckým posudkom t.j. 3.675 198,05 €  

 

a nahrádza sa textom:  

 

a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške 90 % z ceny 

stanovenej znaleckým posudkom, t.j. 3.307 678,25  €   

 

II.       Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja:  

 ______________________________________________________________________ 

 

A.    o d p o r ú č a  

 

A.1    predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. 10 a § 17 písm. l) „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, v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV č. 756 k. ú. 
Solivar, obec Prešov, okres Prešov, a to:  

 

- na parcele registra C KN, parcelné číslo 3296/2 zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 20359 m2, 
 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 

ťarchy: bez zápisu, 

 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – SANET, Združenie používateľov 

Slovenskej akademickej dátovej siete, Vazovova 5, 811 07  Bratislava, IČO:17055270 



 

na umiestnenie telekomunikačnej optickej siete pre stavbu „ Sanet – telekomunikačná 

prípojka súkromné bilingválne gymnázium“ spočívajúce v povinnosti budúceho povinného 

z vecného bremena (PSK): 

 
 

a) zriadenia uloženia, vedenia,výstavby, užívania, údržby, opráv, výmeny, rekonštrukcie a 

odstránenia optickej telekomunikačnej prípojky, vrátane ochranného pásma,  

b) vstupu osobami a vjazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na zaťažený 
pozemok za účelom prevádzkovania, užívania, údržby, výmeny, zmien, opráv alebo 

odstránenia optickej telekomunikačnej prípojky 

 
Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom plochou v m2, vyhotoveným po 

ukončení stavby. Zriadenie vecného bremena bude za jednorazovú odplatu vo výške  1,00  €. 

 

2.schváliť 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 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 je povinný splniť si svoju povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené touto 

zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.    
 

B.2     predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. 9,  10 a § 17 písm. l) „Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť:  

 
1.zriadenie budúceho vecného bremena  na nehnuteľnom majetku budúceho povinného 

z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475,  

 
- v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV 1971, v k. ú. Levoča, a to na :  

 pozemku KN C 282/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 647 m2,  

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1  

ťarchy: podľa LV 

 

- v správe Gymnázium J. F. Rimavského, zapísanom na LV 3479, v k. ú. Levoča, a to na: 

pozemku KN C 297/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2225 m2 

 

spoluvlastnícky podiel: 1/1  
ťarchy: bez zápisu 

 

na umiestnenie inžinierskych sietí – plynárenských zariadení v súvislosti pre stavbu 

„Rekonštrukcia kotolne a realizácia vonkajšieho napojenia na rozvod plynu“ a ich 
ochranného pásma, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena:  

 

a) strpieť umiestnenie plynárenských zariadení a ich ochranného pásma,  ich užívanie a 
prevádzkovanie na predmetných nehnuteľnostiach,  

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 
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 budúceho oprávneného z vecného bremena – Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo 

Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 661/1, 053 04  Spišské Podhradie, za jednorazovú odplatu 
vo výške  1,00  €. 

 

2.schváliť 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 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 je povinný splniť si svoju povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené touto 

zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.    

 

B.3    predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. 9 a § 17 písm. l) „Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť 

 
zriadenie budúcich vecných bremien v súvislosti so stavbou „Zlepšenie vzdelávacej 

infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce“ 

 

1. na nehnuteľnom majetku vo výlučnom vlastníctve budúceho povinného z vecného bremena – 
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, v správe Stredná 

odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad - Matejovce, PSC 059 51, SR, IČO: 

893102, zapísanom na LV č. 605, v k. ú. Matejovce, obec Poprad, okres Poprad, a to: 
 

- pozemku registra C KN, parcelné číslo 816/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere  9118 m2, 

 

ťarchy: podľa LV  
 

na umiestnenie inžinierskych sietí: 

 

• Preložka časti el. prípojky pre ČOV Tatramat  SO 04,  
 

v prospech budúceho oprávneného  z vecného bremena TATRAMAT a. s., Hlavná 1416/28, 

Matejovce, PSC 059 51, IČO:152421 
 

- strpieť umiestnenie podzemného elektrického vedenia vrátane jeho ochranného pásma, jeho 

užívanie a prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, 

- 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 elektrického vedenia, 
- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremena podľa 

zmluvy o zriadení vecného bremena 

 
Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom plochou v m2, vyhotoveným po 

ukončení stavby. Zriadenie vecného bremena bude bezodplatne. 

 

 
2.  na nehnuteľnom majetku vo výlučnom vlastníctve budúceho povinného z vecného bremena –

TATRAMAT a.s., Hlavná 1416/28, Matejovce, PSC 059 51, ICO:152421,  zapísanom na LV č. 

1582, v k. ú. Matejovce, obec Poprad, okres Poprad, a to: 
 

- pozemku registra C KN, parcelné číslo 726/25, ostatná plocha o výmere 3317 m2, 

 

ťarchy: bez zápisu 



 

  na umiestnenie inžinierskych sietí: 
 

• prístupová komunikácia SO 15, právo prechodu a prejazdu a realizácia spevnenej plochy, 

 

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena a investora stavby  Prešovský 
samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475 

 

 

- strpieť umiestnenie prístupovej komunikácie a súvisiacich spevnených plôch, ich užívanie 
a prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, 

- strpieť v nevyhnutnej miere vstup a vjazd na pozemok, prechod a prejazd cez pozemok (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 komunikácie 

a súvisiacich spevnených plôch, 
- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremena podľa 

zmluvy o zriadení vecného bremena 

 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom plochou v m2, vyhotoveným po 
ukončení stavby. Zriadenie vecného bremena bude bezodplatne. 

 

B.4    predsedovi PSK v súlade s § 10 bod 10 a §17 písm. l) „Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK“ v znení neskorších dodatkov schváliť  

 

1. zriadenie budúceho 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 č. 9572, k. ú. Humenné, obec 

Humenné, okres Humenné, a to:  

 
- parcely registra C KN, parcelné číslo 4955/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20144 m2, 

 

ťarchy: podľa LV 
 

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Mesto Humenné, Kukorelliho 1501/34, 

066 28 Humenné, IČO: 323 021, 

 
na umiestnenie stavby: „Lávka pre peších a cyklistov cez rieku Laborec v Humennom“, 

spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena: 

 
a) strpieť umiestnenie chodníka, 

b) strpieť výkon vlastníckeho a užívacieho práva k chodníku oprávneným z vecného bremena, 

c) strpieť rekonštrukciu, modernizáciu, údržbu chodníka. 
 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom plochou v m2, vyhotoveným po 

ukončení stavby. Odplata za zriadenie vecného bremena je navrhovaná vo výške 1,00-€ celkom. 

 
Vecné bremeno sa zriaďuje na obdobie 5 rokov, s podmienkou majetkoprávneho vysporiadania 

pozemku pod chodníkom, formou kúpy alebo zámeny najneskôr do uplynutia obdobia trvania 

vecného bremena. Po uplynutí 5 rokov vecné bremeno zanikne. 
 

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 je povinný splniť si svoju 

povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené touto zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.   
 

B.5   predsedovi PSK v súlade s § 10 bod 10 a §17 písm. l) „Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom PSK“ v znení neskorších dodatkov schváliť  
 

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

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

37870475, v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV č. 442, k. ú. Starý Smokovec, 
obec Vysoké Tatry, okres Poprad, a to:  

 

- parcely registra C KN, parcelné číslo 462/12, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8088 m2, 
 

ťarchy: bez zápisu, 

 
v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 

042 91 Košice, IČO: 36 599 361, 

 

na umiestnenie inžinierskej siete – VN trafostanice a elektrického VN vedenia, vrátane 
ochranného pásma pre stavbu: „VN trafostanica 400kVA a VN prípojka pre bytové domy 

v Tatranskej Polianke“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 

 
a) strpieť umiestnenie VN vedenia vrátane jeho ochranného pásma, užívania a prevádzkovania 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 vedenia, 

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

 

Rozsah vecného bremena je určený geometrickým plánom č. 484/2017 a jeho prílohou, 
a predstavuje 39 m2. Geometrický plán č. 484/2017 bol vyhotovený po ukončení stavby dňa 

05.09.2017 spracovateľom GEODETING s. r.  o., Barčianska 68, 040 17  Košice, IČO: 

36 216 801, úradne overený dňa 14.09.2017 pod číslom G1-762/17. 

 
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 je navrhovaná vo výške 1,00 € celkom. 
 

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 je povinný splniť si svoju 

povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené touto zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení. 
 

B.6     Meniť a doplniť 

 
uznesenie zo 14. zasadnutia KSM pri Zastupiteľstva PSK č. 14/2019 zo dňa 22.7.2019,         

k schváleniu  návrhu na zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo výlučnom 

vlastníctve povinného z vecného bremena -  Prešovský samosprávny kraj v časti A, bod A.3 

nasledovne: 
    

vypúšťa sa text v časti A.3 v znení 



 

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. 

 

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a. s., 
Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361, v rozsahu stanovenom geometrickým plánom po 

ukončení stavby a za odplatu minimálne vo výške stanovenej znaleckým posudkom. 

 

    nahrádza sa textom: 

 

na umiestnenie inžinierskej siete – prípojky NN na elektrických stĺpoch, vrátane ochranného  

pásma pre stavbu: „Sklad stavebného materiálu“, stavebný objekt „SO 03 Prípojka NN -
Elektrické odberné zariadenie“  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 budúceho oprávneného z vecného bremena – BAUSKA, s. r. o., Magnezitárska 11/B, 

040 01  Košice, IČO: 4644715 
 

B.7     predsedovi PSK v súlade s § 10 bod 9 a §17 písm. l) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

PSK“ v znení neskorších dodatkov 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:  

 

- parcely registra C KN, parcelné číslo 831/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18012 m2, 
- parcely registra C KN, parcelné číslo 831/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2480 m2, 

 

 

ťarchy: podľa LV, 
 



v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 

0821 08 Bratislava, IČO 35697270 na uloženie prípojky optickej siete Orange Slovensko, a. s., 
spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 

 

a) zriadenia uloženia, vedenia,výstavby, užívania, údržby, opráv, výmeny, rekonštrukcie a 
odstránenia optickej prípojky, vrátane ochranného pásma,  

b) vstupu osobami a vjazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na zaťažený 

pozemok za účelom prevádzkovania, užívania, údržby, výmeny, zmien, opráv alebo 

odstránenia optickej prípojky. 
 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom plochou v m2, vyhotoveným po 

ukončení stavby. Všeobecná hodnota odplaty za zriadenie vecného bremena bude stanovená 
znaleckým posudkom. 

 

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 je povinný splniť si svoju 
povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené touto zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení. 

 

 

 

V Prešove dňa 24.5.2021 

 

Za správnosť: 

 

 

 

 

 

______________________                                               __________________________________            

  JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA                                                  MUDr. Patrik Mihaľ 

sekretárka Komisie správy majetku                                 predseda Komisie správy majetku 

 

 

 

Zapísal:                                                                           Za overovateľa: 

 

 

 

 

          

______________________________                                 _________________________________ 

 Mgr. Marianna Demjanovičová                           Mgr. Kamil Sepeši 

      oddelenie správy majetku                                                           člen komisie  

 


