
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 
 

 
Z á z n a m  

z 24. zasadnutia komisie zo dňa 04. 05. 2020 konaného per rollam  
 
 
Hlasovanie bolo vykonané na základe rozhodnutia predsedu komisie a sekretára komisie. 
Hlasovanie bolo vyhlásené prostredníctvom elektronickej pošty dňa 30.04.2020 a bolo ukončené dňa 04.05.2020 o 15:00. hod.. 
Predmet rokovania per rollam:  
 
1. Zriadenie vecného bremena 
1.1      Zriadenie budúceho vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Vojňany v správe Správy a údržby ciest PSK  pre umiestnenie stavby „IBV 

Vojňany – Na Česlici – 2. etapa Výstavba kioskovej trafostanice a rozšírenie NN siete “ v prospech VSD, a. s. Košice.  
1.2. Zriadenie vecného bremena in rem na nehnuteľnom majetku PSK, v správe Správy a údržby ciest PSK, v k. ú. Dúbrava, okres Snina, v prospech 

Východoslovenská distribučná, a. s., pre vybudovanie elektrického vedenia „Dúbrava – úprava NN a DP“.  
1.3 Zriadenie vecného bremena in rem na nehnuteľnom majetku PSK, v správe Správy a údržby ciest PSK, v k. ú. Spišský Štvrtok, okres Levoča, 

v prospech Východoslovenská distribučná, a. s., pre vybudovanie elektrického vedenia „Sp. Štvrtok, Rev. centr. zóny prekl. NN“.  
1.4 Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Svit v správe SOŠ polytechnická J. A. Baťu, Svit pre umiestnenie inžinierskych sietí  

- vodovodná prípojka a verejné osvetlenie v prospech Mesta Svit.  
1.5  Zriadenie vecného bremena  na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Továrne v správe SÚC PSK v prospech oprávneného z vecného bremena – 

Východoslovenská distribučná, a.s.,  v súvislosti s realizáciou stavby „Továrne – Zriadenie trafostanice pri škole, úprava NN vedenia“.  
1.6  Zriadenie budúceho vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK v k. ú. Becherov v správe Správy a údržby ciest PSK  pre umiestnenie stavby 

distribučného NN vedenia (IBV pre 21 RD) v prospech VSD, a. s.  
1.7 Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Becherov, v súvislosti s výstavbou verejného vodovodu pre 

obytný súbor Hrabník.  
1.8  Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Kapušany, v súvislosti s uložením NN a VN elektrického vedenia 

v prospech VSD, a.s.  
1.9    Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena v prospech PSK, v k. ú. Lipany, v súvislosti s výstavbou vodovodu a kanalizácie strediska SÚC PSK 

Lipany, na pozemkoch Mesta Lipany. 
1.10  Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK v k.ú. Stará Ľubovňa pre umiestnenie plynového potrubia v prospech SPP - 

distribúcia, a.s..  
1.11 Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena v prospech PSK, v k. ú. Lipany, v súvislosti s výstavbou vodovodu a kanalizácie strediska SÚC PSK 

Lipany, na pozemku vo vlastníctve SR, v správe SVP, š.p. 



1.12  Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k. ú. Žehňa a k. ú. Dulova Ves, v súvislosti s výstavbou rekreačných 
domov – Dubový háj Chrasť, Žehňa (zásobovanie vodou).  

1.13 Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k. ú. Žehňa, v súvislosti s výstavbou rekreačných domov – Dubový 
háj Chrasť, Žehňa (odkanalizovanie).  

1.14 Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k. ú. Záborské, pre umiestnenie distribučného VN rozvodu v prospech 
investorov. 

1.15 Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK, v správe Domova sociálnych služieb, Kukorelliho 17, Giraltovce, v k. ú. Giraltovce, 
v prospech Východoslovenská distribučná, a. s., na umiestnenie inžinierskych sietí pre stavbu „Giraltovce – náhrada TS OuNZ “.  

 
2. Súhlas k nakladaniu s nepeňažným vkladom 
2.1.  Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s., s nepeňažným vkladom.  
 
3. Informačná správa – Berie na vedomie- nehlasuje sa 
3.1 Informačná správa k stavebnej akcii „III/3832 Preložka cesty, obchvat osady Podskalka, mesto Humenné“.  
3.2 Informačná správa k stavebnej akcii „III/3622 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18“.   
3.3 Informačná správa - Zaradenie významných účelových komunikácií do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja. 
 
4.        Kúpa 
4.1   Prevod nehnuteľného majetku – pozemky pre stavbu III/3440 (III/068 002) Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská) v k.ú. Prešov z vlastníctva 

predávajúceho – Mesto Prešov do vlastníctva kupujúceho -  Prešovský samosprávny kraj.  
4.2 Prevod nehnuteľného majetku – časti miestnej komunikácie nachádzajúcej sa v k. ú. Poloma ako predĺženie cesty III/3172 a pozemkov z vlastníctva 

predávajúceho – Obec Poloma do vlastníctva kupujúceho -  Prešovský samosprávny kraj.  
 
Podklady na rokovanie, vrátane príloh, hlasovacieho lístka a pokynov na hlasovanie boli zaslané elektronickou poštou všetkým členom Komisie správy 
majetku pri Zastupiteľstve PSK dňa 30.04.2020 o 15:30 hod. na e-mailové adresy, ktoré všetci členovia komisie poskytli Úradu PSK. O predmete rokovania a 
lehote na hlasovanie boli všetci členovia komisie upozornení aj telefonicky. Všetci členovia komisie boli oboznámení s organizáciou hlasovania a s lehotou na 
hlasovanie, ktorá bola stanovená do 04.05.2020 do 15:00 hod.. Do tejto lehoty mali členovia komisie vyjadriť svoj názor k predmetu rokovania zaslaním 
mailu na adresu Úradu PSK – Odbor majetku a investícií alebo scan hlasovacieho lístka prípadne sms-správou na adresu: adresu erika.gerdova@vucpo.sk., 
marianna.demjanoviacova@vucpo.sk , 0911 155 765 

 
Zo všetkých členov komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK sa k predmetu rokovania v stanovenej lehote vyjadrilo 8 členov komisie.  
Na základe vyššie uvedeného platí, že rokovanie Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK sa považuje za  uznášaniaschopné. 
 
Uznesenie:  prijaté v navrhovanom znení (viď. Body uznesenia č. 24/2020 zo dňa 04.05.2020)  
 



V Prešove dňa 04.05.2020 
 
Za správnosť:                                                                                                                   Zapísal:             Za overovateľa: 
 
 
 
____________________         _____________________________________         ____________________________    ___________________ 
    Ing. Vladimír Grešš                              MUDr. Patrik Mihaľ                                 Mgr. Zuzana Badidová                Ing. PhD. Jozef Kmec  
       sekretár komisie                predseda Komisie správy majetku pri ZPSK         oddelenie správy majetku člen komisie   
 


