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Prešovský samosprávny kraj 

UZNESENIE č. 18/2020 

zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 11. 03. 2020 

 

I. Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja:  

 

A. Schvaľuje  

A.1 Overovateľa zápisnice a uznesenia: Ing. Juraj Hudáč  

A.2 základné princípy spoločného postupu medzi Správou a údržbou ciest Prešovského samosprávneho 

kraja a mestom Vranov nad Topľou, týkajúce sa investičnej prípravy stavby  „III/3622 Vranov nad Topľou, 

severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18“, ako podstatné náležitosti Dohody o spoločnom postupe 

v nasledovnom znení:  

I. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja zabezpečí Dokumentáciu pre územné 

rozhodnutie na stavbu. Dokumentácia bude obsahovať podklady pre majetkovoprávne vysporiadanie 

pozemkov, dotknutých stavbou.  

II. po kompletnom vyhotovení zoznamu pozemkov, ktoré bude potrebné vysporiadať v súvislosti so 

stavbou, mesto Vranov po vzájomnej dohode s VÚC zabezpečí MPV na vlastné náklady podľa 

dohodnutého rozdelenia, vysporiadanie pozemkov tretích osôb nachádzajúce sa pod stavebnými 

objektmi v rámci Stavby podľa vzájomnej dohody na vlastné náklady a následne tieto pozemky prevedie 

pre účely stavebného konania do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, a to odplatne za cenu 

stanovenú dohodou vo výške 1,00 € za pozemok, za predpokladu, že takýto prevod schváli aj príslušný 

orgán Prešovského samosprávneho kraja v súlade s platnou legislatívou.  
III. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja zabezpečí Dokumentáciu pre stavebné 

povolenie stavby.  

IV. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, po vyčlenení finančných prostriedkov od 

Prešovského samosprávneho kraja, zrealizuje stavbu.  

A.3 základné princípy spoločného postupu medzi Správou a údržbou ciest Prešovského samosprávneho 

kraja a mestom Humenné, týkajúce sa investičnej prípravy stavby  „III/3832 Preložka cesty, obchvat osady 

Podskalka, mesto Humenné“, ako podstatné náležitosti Dohody o spoločnom postupe v nasledovnom 

znení:  

I. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja zabezpečí aktualizáciu Dokumentácie pre 

stavebné povolenie stavby. Dokumentácia bude obsahovať podklady pre majetkovoprávne vysporiadanie 

pozemkov, dotknutých stavbou.  
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II. po kompletnom vyhotovení zoznamu pozemkov, ktoré bude potrebné vysporiadať v súvislosti so 

stavbou, Mesto Humenné po vzájomnej dohode s VÚC zabezpečí MPV na vlastné náklady podľa 

dohodnutého rozdelenia, pozemky vo vlastníctve tretích osôb nachádzajúce sa pod stavebnými objektmi 

v rámci Stavby podľa vzájomnej dohody na vlastné náklady a následne tieto pozemky prevedie pre účely 

stavebného konania do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, a to odplatne za cenu stanovenú 

dohodou vo výške 1,00 € za pozemok, za predpokladu, že takýto prevod schváli aj príslušný orgán 

Prešovského samosprávneho kraja v súlade s platnou legislatívou.  

III. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, po vyčlenení finančných prostriedkov od 

Prešovského samosprávneho kraja, zrealizuje stavbu.  

 

B Odporúča schváliť  

 

B.1 investičné akcie pre účely spustenia procesu verejného obstarávania v zmysle schváleného 

investičného plánu Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja na rok 2020 a to rozpísaním 

schválenej položky „Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách II. a III. triedy“. 

B.2  

1.predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Modernizácia cesty 

III/3445 Prešov - Petrovany“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 3 000 000,00 € , ktorého 

ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja PSK;  

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

3. zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške max. 

150 000,00 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v 

súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK;  

5. zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca.5 % rozpočtového nákladu projektu pre každú 

žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z vlastných zdrojov PSK do 

obdobia refundácie výdavkov. 

B.3  

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Modernizácia cesty 

III/3635 Malá Domaša - Detrík“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 2 500 000,00 € , ktorého 

ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja PSK;  
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2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

3. zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške max. 

125 000,00 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v 

súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK;  

5. zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca.5 % rozpočtového nákladu projektu pre každú 

žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z vlastných zdrojov PSK do 

obdobia refundácie výdavkov.  

B.4  

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia 

mostného objektu na ceste III/3440 Solivarská ulica“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 3 

000 000,00 €, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK;  

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

3. zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške max. 

150 000,00 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v 

súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK;  

5. zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca.5 % rozpočtového nákladu projektu pre každú 

žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z vlastných zdrojov PSK do 

obdobia refundácie výdavkov.  

B.5  

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Eliminácia 

bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537“ s predpokladaným rozpočtovým 

nákladom max. 7 200 000,00 € , ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným 

Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK;  

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

3. zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške max. 

360 000,00 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v 

súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK;  
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5. zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca.5 % rozpočtového nákladu projektu pre každú 

žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z vlastných zdrojov PSK do 

obdobia refundácie výdavkov.  

B.6 nové stavebné zámery Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja: 

1. II/545 Obchvat obce Raslavice 

2. II/545 Obchvat obce Kapušany 

3. II/540 Obchvat obce Veľká Lomnica 

4. II/537 Obchvat obce Starý Smokovec 

 

C. Berie na vedomie 

C. 1 Informatívnu správu o zrealizovaných schválených investičný akciách do 29.2.2020. 

C.2  Informáciu o presunoch uvoľnených finančných prostriedkov po ukončení procesu verejného 

obstarávania z projektov spolufinancovaných z EÚ zdrojov a z kapitálových zdrojov Prešovského 

samosprávneho kraja 

C.3 Informatívnu správu o stave prebiehajúcich projektov spolufinancovaných z eurofondov, realizácií 

projektov, podaných žiadostiach o nenávratný finančný príspevok a príprave nových projektov do ďalších 

výziev 

C.4 Informačnú správu o stave majetkovej prípravy stavebnej akcie s názvom „III/3622 Vranov nad 

Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18“. 

C.5 informačnú správu o stave majetkovej prípravy stavebnej akcie s názvom „III/3832 Preložka 

cesty, obchvat osady Podskalka, mesto Humenné“ 

C.6 Informáciu o odovzdaní techniky na letnú údržbu ciest 

C.7 Harmonogram aktivít v súvislosti s budovaním IDS Východ marec 2020 – marec 2021 

 

D  Ukladá Správe a údržbe ciest Prešovského samosprávneho kraja vykonať všetky potrebné kroky 

smerujúce k využitiu prevzatej techniky na letnú údržbu pri údržbe a opravách ciest II. a III. tried. 
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II. Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja Zastupiteľstvu PSK: 

 

 

A. Odporúča schváliť 

 

A.1 zámer prevodu nehnuteľného majetku 

1. z výlučného vlastníctva obce Bžany, Bžany 46, 090 33 Turany nad Ondavou, IČO: 00330370  , 
a to existujúci úsek miestnej komunikácie v dĺžke cca 3,660 km v obci Bžany, okres Stropkov, od 
koncového uzlového bodu cesty III/3571 v smere do  rekreačnej oblasti Domaša – Valkov. 
 
2. z výlučného vlastníctva obce Ždiar, Ždiar 202, 059 55 Ždiar, a to existujúci úsek miestnej 
komunikácie v dĺžke cca 0,935 km v obci Ždiar, okres Poprad od odbočky z cesty I/66 po parkovisko 
a rampu, vedie k významnému stredisku – Bachledova dolina.  
 
3. z výlučného vlastníctva obce Osturňa, Osturňa 153, 059 79 Osturňa, IČO: 00326453, a to 
existujúci úsek miestnej komunikácie dĺžke cca 8,830 km od odbočky I/66 za obcou Ždiar v smere do 
obce Osturňa, okres Poprad, okres Kežmarok 
 
4. z výlučného vlastníctva obce Lučivná, Hlavná 208/33, 059 31 Lučivná, IČO: 00326356, a to 
existujúci úsek miestnej komunikácie  v dĺžke cca 2,290 km v obci Lučivná, okres Poprad od odbočky 
z cesty I/18 v meste Svit v smere do Lopušnej doliny po odbočku k lyžiarskym vlekom vedie 
k významnému lyžiarskemu stredisku – Lopušná dolina 

 
do výlučného vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 
378 704 75,  ktorý zverí tento nehnuteľný majetok vyšpecifikovaný v bode 1 – 4 ako účelové komunikácie 
do správy Správe a údržbe ciest Prešovského samosprávneho kraja, so sídlom Jesenná 14, 080 05 Prešov, 
IČO: 379 368 59.  
 
Pre zámer uvedený v predchádzajúcom bode Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského 
samosprávneho kraja (PSK)  odporúča Zastupiteľstvu PSK 

 
 

A. 2 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 hodný 
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, v spojení s § 8 ods. 7 písm. e) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v znení neskorších dodatkov, prevod prebytočného 
nehnuteľného majetku v k. ú. Poloma, a to: 

 
I. 
a) časť miestnej komunikácie ako predĺženie cesty III/3172 v k ú. Poloma, okres Sabinov v dĺžke cca 0,100 
km od terajšieho koncového uzlového bodu 2743A03400  
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z vlastníctva obce Poloma, Poloma 120, 082 73 Šarišské Dravce, IČO: 00327638 do vlastníctva  
Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 za kúpnu cenu 1,00 € 
celkom (slovom: jedno euro), 
 
b) súvisiacich pozemkov nachádzajúcich sa pod prevádzaným úsekom miestnej komunikácie v bode a) 
- parcela registra C KN č. 653/4, zastavaná plocha o výmere 121 m2 , vedená na LV č. 587 
- parcela registra C KN č. 659/12, zastavaná plocha o výmere 88 m2 , vedená na LV č. 587 
- parcela registra C KN č. 659/13, zastavaná plocha o výmere 392 m2 , vedená na LV č. 587       
    
z vlastníctva obce Poloma, Poloma 120, 082 73 Šarišské Dravce, IČO: 00327638 do vlastníctva  
Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 za kúpnu cenu 3,00 € 
celkom (slovom: tri eurá), 
 
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 AI. a). 
 

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 6,0 m. Smerové 
i výškové vedenie trás je vyhovujúce. Po navrhovanom úseku je vedená hromadná autobusová doprava 
a túto časť miestnej komunikácie využívajú aj vozidlá zimnej a letnej údržby. Úsek sa nachádza 
v intraviláne obce Poloma. 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 a obslužnosť zastavaného územia obce.  
 
A.3 v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v 
znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 písm. e) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, 
 
nájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je vo vlastníctve Prešovského samosprávneho 
kraja, v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísaného na LV č. 2346, k.ú. Kapušany, a to: 
 
- diel č. 8 pozemku registra C KN, parcelné číslo 1372, zastavaná plocha a nádvorie o výmere dielu 11 m2, 
- diel č. 9 pozemku registra C KN, parcelné číslo 1372, zastavaná plocha a nádvorie o výmere dielu 19 m2, 
- diel č. 10 pozemku registra C KN, parcelné číslo 1372, zastavaná plocha a nádvorie o výmere dielu 188 

m2, 
 
odčlenených od pozemku registra C KN, parcelné číslo 1372, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
10718 m2, geometrickým plánom na dočasný a ročný záber pozemkov č. 31628826-5/2014/b, 

vypracovaným Geopoz, s.r.o., Komenského 10C, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31628826, autorizačne 
overený Ing. Tibor Bugár, autorizovaný geodet a kartograf, dňa 03.03.2014. 
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 
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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 
 
V 5929/2018 - Vecné bremeno podľa ustanovenia § 31 ods. 3 katastrálneho zákona vklad vecného bremena 
spočívajúceho v povinnosti povinného strpieť: umiestnenie kanalizačného potrubia vrátane jeho 
ochranného pásma, jeho užívanie a prevádzkovanie, vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a 
ním poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním , 
rekonštrukciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly kanalizačného potrubia; zdržať sa 
konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv vyplývajúcich z vecného 
bremena v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č. overenia G1-773/2017 do katastra nehnuteľností 
k povinnej nehnuteľnosti v katastrálnom území Kapušany pozemok registra C KN č.1372 v prospech Obec 
Kapušany, IČO: 00327239 Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, vklad povolený dňa 19.10.2018 - číslo zmeny 
1164/18 
 
do nájmu nájomcu - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 
35919001, za nájomné stanovené znaleckým posudkom. 
 

- Výška ročného nájomného za 1 m2 je stanovená Znaleckým posudkom č. 27/2018, ktorý dňa 
31.7.2018 vyhotovila znalecká organizácia v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty 
nehnuteľností SAZO, s.r.o., 023 55 Vysoká nad Kysucou 295, IČO: 46130403, ev. č. 900277,  

 
- Účel nájmu: realizácia stavby R4 Prešov severný obchvat, II. etapa, ktorej je nájomca investorom 

a budúcim stavebníkom.  
 
- Doba nájmu: doba určitá  

 
Doba nájmu do 1 roka pre diel č. 9 o výmere 19 m2 a pre diel č. 10 o výmere 188 m2 začína plynúť 
odo dňa skutočného začatia stavebných prác na objekte – preložke inžinierskych sietí a nájom sa 
končí uplynutím jedného roka. 
 
Doba nájmu po dobu výstavby pre diel č. 8 o výmere 11 m2, začína plynúť odo dňa protokolárneho 
odovzdania staveniska nájomcom zhotoviteľovi stavby a uplynie dňom podpísania protokolu 
o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (stavebného objektu). 

 

LV č. 
Register 

KN 
Parcela Diel 

Výmera 
dielu v 

m2 

Ročné 
nájomné 
za 1 m2 v 

EUR 

 Nájomné 
za 12 

mesiacov 
v EUR 

Spoluvlastnícky 
podiel 

Nájomné 
za 12 

mesiacov 
za 

spoluvl. 
podiel 

2346 C 1372 8 11 1,455 16,005 1/1 16,005 

2346 C 1372 9 19 1,455 27,645 1/1 27,645 
2346 C 1372 10 188 1,455 273,540 1/1 273,540 

 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
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Nájomca je investorom a budúcim stavebníkom líniovej stavby vo verejnom záujme – R4 Prešov severný 
obchvat, ktorá prispeje k bezpečnosti cestnej premávky a k rozvoju regiónu.   
 
B. Uložiť povinnosť 

 

B.1 Správe a údržbe ciest Prešovského samosprávneho kraja vypracovať návrh Zmluvy o budúcej zmluve 

o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii, ktorej predmetom bude záväzok zmluvných strán 

uzatvoriť do 31.12.2020 zmluvy o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii za kumulatívneho 

splnenia týchto podmienok: 

   

a) vlastníci existujúcich úsekov miestnych komunikácií predložia relevantné doklady preukazujúce 

vlastníctvo k stavbe – ceste, 

b) vlastníci existujúcich úsekov miestnych komunikácií v prípade potreby geometricky odčlenia tieto 

úseky určené na prevod,  

c) vlastníci existujúcich úsekov miestnych komunikácií zabezpečia ich odovzdanie nadobúdateľovi za 

1,00 € celkom,  

d) v prípade splnenia podmienok a) až c) Zastupiteľstvo PSK schváli prevod nehnuteľného majetku 

vyšpecifikovaného v bodoch A1 – A4 formou kúpy za kúpnu cenu 1,00 € za každú pozemnú 

komunikáciu,    

e) vlastníci existujúcich úsekov miestnych komunikácií berú na vedomie, že vykonávanie údržby týchto 

ciest bude zabezpečované až po vykonaní údržby ciest II. a III. triedy 

 
 

C. konštatovať, že 

C.1 majetok uvedený v bode 8. b) zápisu z 18. zasadnutia komisie dopravy tohto uznesenia je dočasne 

prebytočný  
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III. Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja: 

 

A. Odporúča 

A.1 Predsedovi PSK v súlade s § 10 ods.10 a §17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
PSK“ v platnom znení schváliť návrh na zriadenie 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. 747, v k.ú. Vojňany, obec Vojňany, 
okres Kežmarok, a to: 

 
- pozemku registra C KN, parcelné číslo 1471, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12965 m2, 
 
ťarchy: Vecné bremeno podľa zák.č. 251/2012 Z.z. o energetike, v prospech oprávneného z vecného 
bremena - Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,04291 Košice, IČO 36599361, s obsahom 
oprávnení na výkon povolenej činnosti podľa zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, najmä vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení˙, a na 
umiestnenie elektro-energetického zariadenia v rozsahu GP č. 248/2018 na parc. CKN č. 1471 - Z 
358/2019 - č.z. 14/2019 
 
v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 
Košice, IČO: 36 599 361, 
 
na umiestnenie inžinierskej siete – elektrického vedenia, vrátane ochranného pásma pre stavbu: „IBV 
Vojňany – Na Česlici – 2. etapa Výstavba kioskovej trafostanice a rozšírenie NN siete “, spočívajúce 
v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 
 
a) strpieť umiestnenie elektrického vedenia 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 predmetnej nehnuteľnosti v súvislosti s projektovaním, 
zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly 
elektrického vedenia, 

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. Odplata za zriadenie vecného bremena bude prihliadať na Memorandum o porozumení 
a vzájomnej spolupráci medzi PSK a Východoslovenskou distribučnou, a.s., ktoré bolo uzatvorené 01. 
augusta 2019 a bude stanovená na 1€ celkom. 
 
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.  
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A.2  Predsedovi PSK v súlade s § 10 ods.10 a §17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
PSK“ v platnom znení schváliť zriadenie 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. 1302, v k.ú. Spišský Štvrtok, obec 
Spišský Štvrtok, okres Levoča, a to: 

 
- pozemku registra C KN, parcelné číslo 582/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10871 m2, 
 
ťarchy: Na nehnuteľnosí parcely C KN č.580/1,580/2,582/1: Vecné bremeno spočívajúce v práve pre Obec 
Spišský Štvrtok, so sídlom Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok, IČO: 00329631 strpieť uloženie 
inžinierských sietí - podzemného kanalizačného vedenia a jeho príslušenstva, strpieť vstup a vjazd na 
pozemky, prechod a prejazd cez pozemky pri uložení, prevádzke, údržbe a opravách podzemného 
kanalizačného vedenia a jeho príslušenstva, zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného 
bremena vo výkone práv z vecného bremena podľa zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a 
verejných kanalizáciach a o zmene a doplnení zákona 
 
v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 
Košice, IČO: 36 599 361, 
 
na umiestnenie inžinierskej siete – elektrického vedenia, vrátane ochranného pásma pre stavbu: „Sp. 
Štvrtok, Rev. centr. zóny prekl. NN“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 
 
d) strpieť umiestnenie elektrického vedenia vrátane jeho ochranného pásma, jeho užívanie 

a prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, 
e) 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, 

f) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv 
vyplývajúcich z vecného bremena. 

 
Rozsah vecného bremena je určený plochou v m2, a to 53 m2, určenou geometrickým plánom č. 48/2015 zo 
dňa 07.07.2015 vyhotoveným Ing. Pavol Kostelník, J. Wolkera 2036/15, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 
41 686 187, úradne overeným dňa 21.07.2015 pod číslom G1-197/15. Odplata za zriadenie vecného 
bremena prihliada na Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Prešovským 
samosprávnym krajom a Východoslovenskou distribučnou, a.s., ktoré bolo uzatvorené 01. augusta 2019 
a je stanovená na 1€ celkom. 
 
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.   

 
A.3 Predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. 10 a §17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
PSK“ v platnom znení schváliť zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo výlučnom 
vlastníctve povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 
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37870475, v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV č. 73, v k.ú. Dúbrava, obec Dúbrava, 
okres Snina, a to: 

 
- pozemku registra C KN, parcelné číslo 571/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11749 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 – elektrického vedenia, vrátane ochranného pásma pre stavbu: „Dúbrava 
– úprava NN a DP“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 
 
g) strpieť umiestnenie elektrického vedenia vrátane jeho ochranného pásma, jeho užívanie 

a prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, 
h) 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, 

i) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv 
vyplývajúcich z vecného bremena. 

 
Rozsah vecného bremena je určený plochou v m2, a to 12 m2, určenou geometrickým plánom č. 
18.01871/2018 zo dňa 28.05.2018 vyhotoveným Hrdlička – Slovakia s.r.o., Moyzesova 46, 040 01 Košice, 
IČO: 36579009, úradne overeným dňa 31.05.2018 pod číslom G1-189/2018. Odplata za zriadenie vecného 
bremena prihliada na Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Prešovským 
samosprávnym krajom a Východoslovenskou distribučnou, a.s., ktoré bolo uzatvorené 01. augusta 2019 
a je stanovená na 1€ 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.   
     

Prešov, 11. 03. 2020 

 

  v.r.        v.r. 

Za správnosť:  Ing.  Alexander Galajda                                  Ing. arch. Zita Pleštinská  

  sekretár komisie          predsedníčka komisie 

 

  v.r. 

Za overovateľov:  Ing. Juraj Hudáč  

       člen komisie   


