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Prešovský samosprávny kraj 
 

UZNESENIE č. 27/2017 
zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 28. 09. 2017 
 
Komisia dopravy Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja: 
 
 
A. Schvaľuje  

 
1. Overovateľa zápisnice a uznesenia PhDr. Jozefa Kičuru. 

 
2.   Zmenu Uznesenia: č. 23/2017 zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského 

samosprávneho kraja zo dňa 23.3.2017 v časti D. Odporúča, v bode 8  nasledovne: 
 
vypúšťa sa v celom znení text v časti D. Odporúča, v bode 8 a nahrádza sa nižšie uvedeným  
textom v bode D. 4 tohto uznesenia. 

 
 

B. Odporúča  
 

1. Predsedovi PSK v súlade § 10, ods.10 a §17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť návrh na zriadenie 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, zapísanom na LV 741 k.ú. 
Slovenská Kajňa, obec Slovenská Kajňa, okres Vranov nad Topľou, a to: 

 
         - pozemku KN C 299/1, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 4773 m2, 
         - pozemku KN C 300, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1397 m2, 
 

ťarchy: Zmluva o zriadení vecného bremena č.14-4700/2100ZVB/2015 v prospech oprávneného 
JAKOR s.r.o., Pod Dolami 838,Vranov n/T, IČO 36827380 ,ktorej účelom je strpieť umiestnenie 
podzemného plynového potrubia pod cestnou komunikáciou v rozsahu podľa GP č.36579017- 
13/2014 k parcelám CKN č.299/1 a č.300.Povinnosťou povinného je ďalej strpieť vstup 
oprávneného na predmetné nehnuteľnosti a zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému 
z vecného bremena vo výkone jeho práv, podľa zmluvy V 87/2016-12/16 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 
spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena Prešovského samosprávneho kraja, 
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, strpieť právo oprávneného z vecného bremena 
spoločnosti JAKOR s.r.o., Pod Dolami 838, 093 02 Vranov nad Topľou, IČO: 36827380  pre 
stavbu “ “Vodovodná prípojka Slovenská Kajňa – Domaša lokalita Dobrá –  RZ ZELENÁ 
LAGÚNA“. 

 
         Vecné bremeno (IN REM) spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 

a) strpieť umiestnenie podzemného 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 nehnuteľnosti v súvislosti 
s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely 
opráv, údržby, kontroly podzemného vodovodného potrubia, 

c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv  
vyplývajúcich z vecného bremena 
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v rozsahu 23 m2 podľa geometrického plánu číslo 34834001-8/2017 zo dňa 21.02.2017, 
vyhotovenom GEODET Ing. Miloš Jacko, PhD., Mieru 33, 073 01 Sobrance, IČO: 34834001, 
úradne overenom Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, dňa 13.04.2017 pod č. 
G1-110/2017  za jednorazovú odplatu 24-€ celkom (slovom: dvadsaťštyri eur). 
 

2. Predsedovi Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 10 ods. 10) a §17 písm. n) „Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  

 
zriadenie  vecného bremena (in rem) na nehnuteľnom majetku povinného z vecného bremena - 
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, v správe Správy 
a údržby ciest PSK, zapísanom na LV 2346, v k.ú. Kapušany, a to: 
 
-  parcela registra KN C 1372, vo výmere 10718m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
 
ťarchy: V-708/2016, Vecné bremeno - podľa ustanovenia § 31 ods. 3 katastrálneho zákona vklad 
vecného bremena in personam spočívajúceho v povinnosti trpieť uloženie podzemnej kábelovej 
elektroniky NN prípojky v rozsahu podľa GP č. 167/2014 vyhotovený GEOPROFIL s.r.o., Košice, 
overený dňa 30.12.2014 pod č. G1- 1893/20174 na parcely v katastrálnom území Kapušany vedené 
na LV 2346 pozemok registra C KN parcelné číslo 1371, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
2097 m2 a pozemok registra C KN parcelné číslo 1372, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
10718 m2. Ďalej trpieľ vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena pri umiestnení, prevádzke, 
údržbe a opravách podzemnej kábelovej elektroniky NN prípojky a zdržať sa konania, ktoré by 
bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv v prospech Východoslovenská 
vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 36570460 Komenského 50, 04248 Košice, vklad povolený 
21.4.2016-pvz-139/16 
 
na umiestnenie inžinierskej siete – kanalizačného potrubia, 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 predmetnú nehnuteľnosť 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 
vyplývajúcich z vecného bremena, 

 
v prospech oprávneného z vecného bremena – Obec Kapušany, Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, za 
jednorazovú náhradu 1€ celkom, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Rozsah vecného bremena je 
1201m2 a je stanovený geometrickým plánom č. 27/2017, vypracovaným Kristína Petrovská, 082 
37 Široké 680, IČO: 33751129, úradne overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor pod 
číslom: G1-773/17, dňa 19.05.2017.  

 
3. Predsedovi PSK v súlade § 10, ods.10 „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ 

v platnom znení schváliť návrh na zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku – 
povinného z vecného bremena Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 
37870475 zapísanom na LV 1179, k.ú. Ruská Nová Ves, obec Ruská Nová Ves, okres Prešov, a to: 
- pozemku KN C 2188/19, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 609 m2, 
- pozemku KN E 2186/2, ostatné plochy a nádvoria o celkovej výmere 3370 m2, 
 
ťarchy: Vecné bremeno spočívajúce v práve realizácie, užívania a prevádzkovania verejného 
vodovodu na nehnuteľnosti v kat. uz. Ruská Nová Ves a to par. EKN 2186/2 v rozsahu podľa 
geometrického plánu č. 111/2013 pod č. G1-1439/2013 v prospech Východoslovenská vodárenská 
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spoločnosť, a.s. IČO: 36570460, Komenského 50, 04248 Košice na základe zmluvy V-2690/2015-
74/15 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 
spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena Prešovského samosprávneho 
kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, strpieť právo budúceho oprávneného 
Obce Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 168, 080 05 Prešov, IČO: 00327727 pre stavbu 
„Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves“. Rozsah vecného bremena bude určený plochou 
v m2, určenou geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení stavby.  
Vecné bremeno spočíva v povinnosti budúceho povinného (PSK): 

 
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 nehnuteľnosti 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 vyplývajúcich z vecného bremena 
 
Vecné bremeno sa zriaďuje za 1,00-€ celkom. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Obec Ruská Nová Ves v rámci stavby „Splašková kanalizácia 
obce Ruská Nová Ves“ má v pláne dobudovať splaškovú kanalizáciu cez výzvu IROP-P04-SC421-
2017-19. Stavbu realizuje obec, plní verejnoprospešný účel a slúži obyvateľom obce, preto 
zriadenie vecného bremena je navrhované za 1,00-€ celkom. 
 

 
C. Konštatuje 
  

1. že,  majetok uvedený v bode D.5) tohto uznesenia je prebytočný 
2. že,  majetok uvedený v bode D.6) tohto uznesenia je prebytočný 
3. že,  majetok uvedený v bode D.7) tohto uznesenia je prebytočný 

 
 

D. Odporúča 
 

Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť: 
 

 
1. Zmenu a doplnenie Uznesenia  č. 457/2017 zo dňa 21.2.2017 týkajúceho sa zoznamu investičných 

akcií na rekonštrukciu havarijných úsekov ciest II. a III. tried PSK v rozpočtovom náklade         
3 225 tis. €, podľa jednotlivých úsekov ciest v okresoch PSK nasledovne: 
 
Pôvodný zoznam investičných akcií v tabuľkovej časti Uznesenia č. 457/2017 v bode 1. nahrádza 
nižšie uvedeným tabuľkovým zoznamom: 
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P.č. Číslo cesty Miestopis 
Predpokladaný 

rozpočtový 
náklad 

Celkom podľa 
okresov 

Okres 

01.1 III/3523 Smilno - Križ. III/3517 98 911,00 € 

387 070,00 € Bardejov 01.2 III/3484 Kurov - obec 101 912,00 € 

01.3 III/3533 Bardejovská Nová Ves - Bardejov 186 247,00 € 

02.1 II/554 Repejov - Oľka - križ. III/3962  167 147,00 € 167 147,00 € Medzilaborce 

02.2 II/558 Stakčín - prieťah 176 441,00 € 176 441,00 €   Snina 

02.3 II/558 Topoľovka - prieťah 215 356,00 € 
262 768,00 € Humenné 

02.4 II/558 Humenné - Závadka  47 412,00€ 

03.1 III/3071 Vydrník - hr. Okr. SNV 92 012,00 € 

       291 821,00 € Poprad 
03.2 III/3080 Poprad - Veľký Slavkov 31 968,00 € 

03.3 III/3065 Poprad - Spišská Teplica - prieťah 47 841,00 € 

03.4 III/3092 Poprad – Spišské Bystré 120 000,00 € 

03.5 III/3092 Tvarožná - Vlkovce    81 234,00 € 
170 830,00 € Kežmarok 

03.6 III/3109 Spišské Hanušovce - Osturňa 89 596,00 € 

03.7 III/3200 Dravce – Dlhé Stráže 110 823,00 € 

320 823,00 € Levoča 03.8 III/3219 Dúbrava - Harakovce 80 000,00 € 

03.9 III/3216 Bijacovce - Brezovica 130 000,00 € 

04.1 III/3440 Dulova Ves - Kokošovce 159 981,00 € 

484 127,00 € Prešov 

04.2 III/3460 Miklušovce – Sedlice 105 021,00 € 

04.3 III/3440 Zlatá Baňa (obec) 80 619,00 € 

04.4 III/3448 Ckrižovatka Opina – Lučina  68 506,00 € 

04.5 III/3179 Veľký Šariš - Medzany 70 000,00 € 

04.6 III/3191 Ďačov       58 639,00€ 

165 640,00 € Sabinov 04.7 III/3182 Červená  Voda - Jakovany 69 826,00 € 

04.8 III/3184 Ostrovany - spojka  37 175,00 € 

05.1 III/3150 Plaveč - Andrejovka 108 238,00 € 
185 385,00 € Stará Ľubovňa 

05.2 III/3156 Pastovník - spojka 77 147,00€ 

06.1 III/3541 Ladomirová - Vagrinec 81 271,00€ 

209 432,00 € Svidník 06.2 III/3523 Kurimka 27 688,00 € 

06.3 III/3530 Mestisko - Svidník    100 473,00 € 

06.4 III/3581 Šandal - Radoma 91 214,00 € 
173 089,00 € Stropkov 

06.5 III/3579 Breznička - Veľkrop 81 875,00€ 

07.1 III/3633 Slovenská Kajňa - Kvakovce 88 872,00 € 

230 427,00 € Vranov nad Topľou 07.2 III/3609 Vyšný Žipov - Petkovce 86 267,00 € 

07.3 II/554 Jasenovce - Girovce 55 288,00 € 

Súčet 3 225 000,00 € 3 225 000 ,00 € 

 
2. v súvislosti s Programom  ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 – 

schválenie projektových žiadosti a schválenie spolufinancovania projektu: 
 

a) predloženie žiadosti o grant za účelom realizácie projektu „ Modernizácia cestného spojenia 
medzi Prešovským samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny“ v rámci               
„ Programu cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko -  Ukrajina 2014 
– 2020“ 

b) spolufinancovanie vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov: 
 

 
Žiadate ľ 

 
Názov projektu 

 
Rozpo čet projektu 

 ( BV a KV) 

 
Spolu financovanie 

( 5 %) ( BV a KV) 

 
Stru čný popis aktivít/ cie ľ projektu 

 
 
 
 
 
Správa a 
údržba 

ciest PSK 

 
Modernizácia 

cestného 
spojenia medzi 

Prešovským 
samosprávnym 

krajom 
a Zakarpatskou 

oblasťou 
Ukrajiny 

 
 
 
 

2 217 454,93 € 
z toho 

BV – 69 776,87 € 
KV – 2 147 678, 06 € 

 
 
 
 

110 872,75 € 
z toho 

BV – 3 488,85 € 
KV – 107 383, 90 € 

Vedúcim partnerom projektu bude 
SÚC  PSK, partnerom projektu bude 
Správa automobilových ciest Ukrajiny 
v Zakarpatskej oblasti Užhorod. 
Cieľom projektu je zlepšenie 
dostupnosti regiónov, rozvoj trvalo 
udržateľných dopravných 
a komunikačných sieti a systémov 
odolných voči zmene klímy. Rozvoj 
dopravnej infraštruktúry na zlepšenie 
mobility osôb a tovaru.  
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c) predfinancovanie vyššie uvedeného projektu z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie  
     výdavkov poskytovateľa grantu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko –    

Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014- 2020. 
 

3. Operačný plán zimnej služby na území Prešovského samosprávneho kraja pre obdobie 2017/2018. 
 

4. v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) Zákona NR SR 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 v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 
Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ide o prevod nasledovného 
nehnuteľného majetku:  

 
a) časť miestnej komunikácie ako predĺženie cesty III/3482  v obci Hrabské v dĺžke 0,081 km od 

uzlového bodu 2742A01600 po konečnú zastávku SAD v staničení km 2,538 – km 2,619, za kúpnu 
cenu 1,00 € celkom (slovom: jedno euro)  

 
            a súvisiacich pozemkov, a to: 
 
            pozemky registra C KN, k. ú. Hrabské, zapísané na LV č. 1047: 
 

- parcela č. KN C 599, zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 699 m2, za kúpnu cenu 1,00 € 
celkom (slovom: jedno euro) 
- novovytvorená parcela č. KN C 598/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 879 m2, 
odčlenená z parcely KN C 598, podľa geometrického plánu č. 36478318-33/2017 vyhotoveným 
Geodézia Bardejov, s.r.o., Hurbanova 11, 085 01 Bardejov, IČO: 36478318, úradne overeným 
Okresným úradom Bardejov, katastrálny odbor pod číslom G1-368/2017 dňa 4.8.2017,  
za kúpnu cenu 1,00 € celkom (slovom: jedno euro) 

 
            spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
            ťarchy: bez zápisu       

z vlastníctva Obce Hrabské, Hrabské 103, 086 06 Hrabské, IČO: 00322059, do vlastníctva  
Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 a  
 
pozemky registra C KN, k. ú. Hrabské, zapísané na LV č. 128: 
- parcela č. KN C 4,  zastavané plochy a nádvoria o výmere 291 m2  
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
 
ťarchy: bez zápisu  
 
z vlastníctva Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Hrabské 97, 086 06 Malcov, IČO: 31950957, do 
vlastníctva  Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475,  
za kúpnu cenu 1,00 € celkom (slovom: jedno euro) 

   
b) Prevod vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii je podmienený súhlasným Rozhodnutím 

o usporiadaní cestnej siete Ministerstvom dopravy a výstavby.  
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Úsek miestnej komunikácie navrhovaný na zaradenie do 
cestnej siete je v dobrom technickom stave, je vybudovaný s bezprašnou povrchovou úpravou 
o priemernej šírke vozovky 5,5 m. Smerové i výškové vedenie trás je vyhovujúce. Po navrhovanom 
úseku je vedená hromadná autobusová doprava, s navrhovaným ukončením pri konečnej zastávke 
SAD. Dôvodom návrhu na zaradenie, je vhodné doplnenie cestnej siete a priradenie zostávajúcej 
časti úseku. Zaradením daného úseku do kategórie ciest III. triedy sa zároveň zvýši bezpečnosť 
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a obslužnosť zastavaného územia obce.  Preto uvedenú časť úseku miestnej komunikácie 
navrhujeme zaradiť do cestnej siete ciest III. triedy na území PSK.  

 
5. 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 v správe Správy a údržby ciest PSK,  
pozemky v k.ú. Slovenská Ves, obec Slovenská Ves, okres Kežmarok, a to: 

 

• novovytvorený pozemok registra CKN 2598/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 146 m2,  
• novovytvorený pozemok registra CKN 2598/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1100 m2,  
• novovytvorený pozemok registra CKN 2598/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 823 m2,  

 
odčlenené od pôvodnej parcely KN C 2598/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 9467 m2, 
vedenej na LV 1793, geometrickým plánom č. 17/2017, vyhotoveným ZEBEKA – Margita 
Olekšáková, Zimná 464/66, 059 01 Spišská Belá, IČO: 40127117, úradne overeným dňa 
09.02.2017 pod číslom G1-54/17.  
 

             spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
             ťarchy: bez zápisu, 
 

• novovytvorený pozemok registra CKN 3143/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2,  
odčlenený od pôvodnej parcely KN C 3143, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 11770 m2, 
vedenej na LV 2264, geometrickým plánom č. 17/2017, vyhotoveným ZEBEKA – Margita 
Olekšáková, Zimná 464/66, 059 01 Spišská Belá, IČO: 40127117, úradne overeným dňa 
09.02.2017 pod číslom G1-54/17.  
 

            spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
            ťarchy: bez zápisu, 

• novovytvorený pozemok registra CKN 2598/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1069 m2,  
odčlenený od pôvodnej parcely KN C 2598/6, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 11489 m2, 
vedenej na LV 1793, geometrickým plánom č. 168/2016, vyhotoveným ZEBEKA – Margita 
Olekšáková, Zimná 464/66, 059 01 Spišská Belá, IČO: 40127117, úradne overeným dňa 
09.08.2016 pod číslom G1-494/16.  
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti vlastníka(ov) parc. C-KN č. 2598/6 strpieť právo 
spoločnosti Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (podľa zák. č. 351/2011 Z.z.) 
zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, vstupovať v súvislosti so 
zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení a vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a 
jej porastu, v rozsahu vymedzenom GP č. 44407173-058/2015 – Z 122/2016 - 65/16 
 
Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 3192 m2. 
 
do vlastníctva kupujúceho - Obec Slovenská Ves, Slovenská Ves č.50, 052 02 Slovenská Ves, 
IČO: 00326500 za kúpnu cenu 1,00 € celkom.  
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Obec Slovenská Ves na novovytvorených pozemkoch KN C 
2598/9, 2598/10, 2598/11, 3143/2, 2598/7, ktoré sa nachádzajú pozdĺž cesty II/542, plánuje 
vybudovať chodník. Obec žiada o odkúpenie pozemkov za cenu 1€ celkom ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. Obec Slovenská Ves za týmto účelom zabezpečila na vlastné náklady 
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spracovanie 2 geometrických plánov. Prevádzané pozemky budú plniť verejnoprospešný účel 
a budú slúžiť širokej verejnosti, vybudovaním chodníkov sa výrazne zvýši bezpečnosť chodcov. 
Pozemky z hľadiska účelu a efektívnosti sa nevyužívajú ani v budúcnosti nebudú využívané na 
plnenie úloh v rámci predmetu Správy a údržby ciest PSK. 
Majetkový prevod pozemkov KN C 2598/9,2598/10, 2598/11, 3143/2 bol schválený Uznesením 
Obce Slovenská Ves č. 265/2017 zo dňa 14.08.2017. 
Majetkový prevod pozemkov KN C 2598/7 bol schválený Uznesením Obce Slovenská Ves č. 
266/2017 zo dňa 14.08.2017. 

 
6. 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 § 9 a, 
ods. 8, písm. e) Zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov, v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísaných na LV č. 307, k.ú. Demjata, obec 
Demjata, okres Prešov, a to: 
 
- novovzniknutý pozemok parc. C KN 740/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 432 m2,  
odčleneného od pozemku C KN 740/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 11161 m2 
geometrickým plánom č. 53/2017, zo dňa 07.09.2017 vyhotoveným Jozef Vavrenec-GEOMAP, 
Tulčík 164, 082 13 Tulčík, IČO: 14358557, úradne overeným Okresným úradom Prešov, 
katastrálny odbor, dňa 12.09.2017 pod č. G1-1578/17, 
 
- novovzniknutý pozemok parc. C KN 512/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2,   
  novovzniknutý pozemok parc. C KN 512/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2,   
odčlenené od pozemku C KN 512/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2880 m2,  
geometrickým plánom č. 54/2017, zo dňa 07.09.2017 vyhotoveným Jozef Vavrenec-GEOMAP, 
Tulčík 164, 082 13 Tulčík, IČO: 14358557, úradne overeným Okresným úradom Prešov, 
katastrálny odbor, dňa 12.09.2017 pod č. G1-1577/17, 
 
Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 523 m2; 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: V 5317/2015 - Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti : 
-trpieť umiestnenie inžinierskych sietí-vodovodného potrubia, vrátane ochranného pásma 
-trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok, prechod a prejazd oprávneného cez 
slúžiaci pozemok pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách vodovodného potrubia  
-zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremena cez 
parc. reg. C KN č.512/1 v rozsahu určenom GP č.171/2012 (G1 1836/12) v prospech Obec 
Demjata, IČO: 00326950, Demjata 129 - pvz.123/15 
 
do vlastníctva kupujúceho - Obec Demjata, Demjata 129, 082 13 Tulčík, IČO: 00326950 za kúpnu 
cenu 1,00-€ celkom. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Obec Demjata na novovytvorených pozemkoch 740/3, 512/3, 512/4 plánuje vybudovať chodník 
z vlastných finančných zdrojov. Jedná sa o úsek pri ceste II/545. Obec žiada o odkúpenie 
pozemkov za cenu 1€ celkom ako prípad hodný osobitného zreteľa. Prevádzané pozemky budú 
plniť verejnoprospešný účel a budú slúžiť širokej verejnosti, vybudovaním chodníkov sa výrazne 
zvýši bezpečnosť chodcov. 
Pozemky z hľadiska účelu a efektívnosti sa nevyužívajú ani v budúcnosti nebudú využívané na 
plnenie úloh v rámci predmetu Správy a údržby ciest PSK. 
Majetkový prevod pozemkov bol schválený Uznesením mesta Obce Demjata č. 175/2017 zo 
dňa 18.09.2017. 
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7. 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 Obcou Milpoš, Milpoš č. 140, 082 71 Lipany, IČO: 
00327476, bez finančného vyrovnania všeobecnej hodnoty rozdielu výmery pozemkov nasledovne: 

 
a) Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Obec Milpoš nadobúda nehnuteľný majetok zapísaný 

na LV č.10 v k.ú. Milpoš a to: 
 

- pozemok registra C KN, parcelné číslo 508/4 o výmere 3612 m2, druh pozemku - zastavaná 
plocha a nádvoria, 

- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 508/5 o výmere 1221m2, druh pozemku 
- zastavaná plocha a nádvoria, 

- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 508/9 o výmere 251m2, druh pozemku - 
zastavaná plocha a nádvoria, 

- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 508/10 o výmere 276m2, druh pozemku 
- zastavaná plocha a nádvoria, 

- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 508/11 o výmere 219m2, druh pozemku 
- zastavaná plocha a nádvoria, 
 

odčlenené od pozemku registra C KN, parcely číslo 508/1 o výmere 5142m2, druh pozemku – 
zastavaná plocha a nádvoria, geometrickým plánom č. 2/2017, vyhotoveným GeoReal Prešov 
s.r.o. Konštantínova 3, 080 01 Prešov, IČO: 44607091, úradne overeným Okresným úradom 
Sabinov, katastrálny odbor pod číslom G1-413/2017, dňa 04.09.2017 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu 
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 5579 m2. 

 
b) Obec Milpoš odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda a zveruje do správy Správy 

a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov nehnuteľný majetok zapísaný na LV 587 v k.ú. 
Milpoš, a to: 

 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 508/2 o výmere 2453m2, druh pozemku 

– zastavaná plocha a nádvoria, 
 

odčlenený od pozemku registra E KN, parcely čísla 1045 o výmere 4585m2, druh pozemku – 
ostatná plocha, geometrickým plánom č. 2/2017, vyhotoveným GeoReal Prešov s.r.o. 
Konštantínova 3, 080 01 Prešov, IČO: 44607091, úradne overeným Okresným úradom Sabinov, 
katastrálny odbor pod číslom G1-413/2017, dňa 04.09.2017 
 

            spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
            ťarchy: bez zápisu  
 

  Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Predmetom zámeny sú pozemky, ktoré sa nachádzajú pod cestným telesom cesty III/3187 a pod 
okolitou plochou, na ktorej obec plánuje výstavbu chodníkov. PSK nadobudne pozemok vo 
vlastníctve obce Milpoš, ktorý sa nachádza pod cestou III. triedy č. 3187 a ktorý sa zamení za 
pozemky vo vlastníctve PSK nachádzajúce sa mimo cestné teleso cesty III. triedy a pod miestnou 
komunikáciou. Odovzdávané pozemky SÚC PSK nevyužíva na svoju činnosť a ani neplánuje ich 
ďalšie využívanie. Obec plánuje na nadobudnutých pozemkoch výstavbu chodníka, 
ktorý zabezpečí ochranu a zvýšenú bezpečnosť obyvateľov obce a má verejný charakter. Prešovský 
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samosprávny kraj zabezpečuje správu cesty III/3187 a investuje finančné prostriedky do jej údržby. 
Obec Milpoš a Prešovský samosprávny kraj si zámenou pozemkov vysporiadajú vlastnícke pomery 
pod komunikáciami a okolitou plochou, bez ďalšieho finančného dorovnania rozdielu vo výmere. 

  
Po zrealizovaní zámeny: 
Prešovský samosprávny kraj nadobúda a zveruje do správy Správy a údržby ciest PSK pozemok 
pod cestou III/3187, ktorý bude majetkovoprávne vysporiadaný a bude slúžiť širokej verejnosti. 
 
Obec Milpoš nadobúda pozemok pod miestnou komunikáciou a pozemky na ktorých plánuje 
vybudovanie chodníkov, ktoré budú majetkovoprávne vysporiadané a budú slúžiť širokej 
verejnosti. 
 
 

E. Berie na vedomie 
                                                                                                                                                                                          

1. Požiadavku starostov obci o zmenu cestovných poriadkov na rok 2017/2018 a navýšenie km oproti 
zmluve vo verejnom záujme pre dopravcov PSK z dôvodu  zabezpečenia prepravy žiakov do škôl. 

 
 

Prešov, 28. 09. 2017 
 
 
 
Za správnosť:  Ing.  Václav Mihok                                           Ing. Peter Sokol 
  sekretár komisie     predseda komisie 
 
 
 
Za overovateľov:  PhDr. Jozef Kičura  
       člen komisie    


