
Prešovský samosprávny kraj 

 
UZNESENIE č. 19/2020 

z 19. zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 22. 04. 2020 konaného per rollam 

 

 

I. Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja:  

 

A. Schvaľuje  

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

 
A.2  investičné akcie v zmysle Investičného plánu Správy a údržby ciest PSK, schváleného 
Uznesením Komisie dopravy pri ZPSK č. 17/2020 zo dňa 16.01.2020, podľa tabuľky č. 1, pre účely 
začatia procesu verejného obstarávania, za predpokladu zakotvenia nasledovnej odkladacej podmienky 
do súťažných podkladov - možnosť uzavrieť zmluvný vzťah až po doručení rozpočtového opatrenia od 
zriaďovateľa pre potrebný účel  
 
Tabuľka č. 1 
 

 
 
 
 

B. Odporúča 
 

B.1  Predsedovi PSK v súlade s § 10 bod 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK“, v znení neskorších dodatkov, schváliť návrh na zriadenie vecného bremena na 

P. č. Názov investičný náklad (€)

1 Rekonštrukcia mosta č. 3509-002 most cez rieku Topľa  za obcou Marhaň 500 000,00
2 Rekonštrukcia mosta Rožkovany 3188 - 002 470 000,00
3 Rekonštrukcia mosta č. 3108-005, Jezersko 500 000,00
4 Rekonštrukcia mosta č. 3581-002, cez rieku Ondava, za mestom Stropkov 1 000 000,00
5 Stabilizácia cesty III/3110 Malá Franková 180 000,00
6 Rekonštrukcia priepustov na cestách III.triedy 190 000,00
7 Rekonštrukcia cesty III/ 3547 Bodružaľ - Príkra 160 000,00
8 Rekonštrukcia cesty III/3535 Kožany - Šapinec 180 000,00
9 Rekonštrukcia priemyselných brán dielne na cestmajsterstve Giraltovce 19 000,00

10 Rekonštrukcia vstupných brán cestmajsterstiev Bardejov a Giraltovce 16 000,00
11 Rekonštrukcia povrchu dvora cestmajsterstva Bardejov 20 000,00
12 Výstavba skládky chemického posypového materiálu na cestmajsterstve Humenné 230 000,00
13 Rekonštrukcia vnútorných priestorov AB na cestmajsterstve Poprad 30 000,00
14 Rekonštrukcia dielní cestmajsterstva Poprad 70 000,00
15 Výstavby garáží na cestmajsterstve Levoča 55 000,00
16 Výstavba garáží pre parkovanie nákladných vozidiel a mechanizácie na cestmajsterstve Záborské 100 000,00
17 Výstavba skládky chemického posypového materiálu na cestmajsterstve Chminianska Nová Ves 200 000,00
18 Výstavba autoumývarky vozidiel na cestmajsterstve Záborské 150 000,00
19 Rekonštrukcia prístreškov na dvore v Šemetkovciach 15 000,00
20 Výstavba prístrešku na chemický posypový materiál a vozidlá na cestmajsterstve Vranov nad Topľou 150 000,00
21 Rekonštrukcia garáží na cestmajsterstve Vranov nad Topľou 60 000,00

22
Zvyšovanie bezpečnosti na cestách II. a III. tried v Prešovskom samosprávnom kraji - vodorovné 
dopravné značenie

200 000,00

23 digitálna fotokamerová technika s príslušenstvom 5 000,00
sumár 4 500 000,00



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. 1146, v k.ú. Becherov, obec Becherov, okres Bardejov, a to: 

 
- pozemku registra C KN, parcelné číslo 2337, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 44 409 m2, 
 
ťarchy: bez zápisu 

v prospech oprávneného z vecného bremena – Obec Becherov, Becherov 135, 086 35 Becherov, IČO: 
00321869, 
 
na umiestnenie inžinierskej siete – vodovodného potrubia, vrátane ochranného pásma pre stavbu: 
„Verejný vodovod Becherov – obytný súbor Hrabník“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného 
bremena (PSK): 
 
a) strpieť umiestnenie vodovodného 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 predmetnej nehnuteľnosti v súvislosti s projektovaním, 
zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, 
kontroly vodovodného potrubia, 

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. 
 
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 
z vecného bremena 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 z vecného bremena je povinný 
splniť si svoju povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené touto zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.   
 
 
 
B.2  Predsedovi v súlade s § 10 bod 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
PSK“, v znení neskorších dodatkov, 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. 
2346, v k.ú. Kapušany, obec Kapušany, okres Prešov, a to: 

 
- pozemku registra C KN, parcelné číslo 1370, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9317 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 – NN a VN elektrického vedenia, vrátane ochranného pásma pre 
stavbu: „Kapušany – úprava TS2 a TS3, VN a 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. Pri odplate za zriadenie vecného bremena sa bude prihliadať na Memorandum 
o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi PSK a Východoslovenskou distribučnou, a.s., ktoré bolo 
uzatvorené 01. augusta 2019. 
 
 
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 
z vecného bremena 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 z vecného bremena je povinný 
splniť si svoju povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené touto zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.   
 
 
B.3  Predsedovi PSK v súlade § 10 bod 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK“ v znení neskorších dodatkov 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 9698, k.ú. Stará 
Ľubovňa, obec Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa, a to: 

 
- pozemku registra C KN č. 7896, ostatná plocha o výmere 8256 m2,  

 
ťarchy:  

Povinnosť strpieť existenciu inžinierskych sietí - plynárenských zariadení na pozemku registra C KN 

parcelné číslo 7896 a ich ochranného pásma, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie týchto zariadení v 

rozsahu podľa geometrického plánu č. 40320481-99/2019, taktiež strpieť v nevyhnutnej miere vstup, 

prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena a ním poverených osôb za účelom údržby a opravy 

plynárenských zariadení v prospech - SPP - distribúcia, a.s. IČO: 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 

11 Bratislava, SR, na základe zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 24.09.2019, podľa 

Rozhodnutia o povolení vkladu zmluvy o zriadení vecného bremena V-1587/2019 zo dňa 15.10.2019 - 

1589/2019 

 

spoluvlastnícky podiel: 1/1, 

 
na umiestnenie inžinierskej siete – preložka STL1 plynovodu pre stavbu „Preložka cesty III/3146 
(III/543040) juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa“, spočívajúce v povinnosti povinného 
z vecného bremena (PSK): 
 
- strpieť existenciu inžinierskych sietí – plynárenských zariadení oprávneného z vecného bremena, 

ich ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie týchto zariadení a to 
v rozsahu vymedzenom  geometrickým plánom  č. 99/2019 na vyznačenie vecného bremena na 
priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 18.07.2019, vyhotoveného firmou Ján Arendáč 
– Geodézia A-D, Námestie generála Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 40320481, úradne 
overeného Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálny odbor pod č. G1-433/2019 dňa 
08.08.2019 a 
 



- strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom 
údržby a opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu 
vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť, 

 
rozsah vecného bremena vrátane ochranného pásma predstavuje 43 m2, 

 
v prospech oprávneného z vecného bremena – SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11  
Bratislava, IČO: 35 910 739. 
 

  Vecné bremeno sa zriadi bezodplatne z dôvodu úpravy vyvolanej Prešovským samosprávnym krajom 
ako investorom stavby 
 

 
B.4 Predsedovi PSK v súlade s § 10 bod 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK“, v znení neskorších dodatkov, 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. 1399, 
v k.ú. Záborské, obec Záborské, okres Prešov, a to: 

 
- pozemku registra C KN, parcelné číslo 1584, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 057 

m2, 
 
ťarchy:  

V 2047/2019 Zmluva o zriadení vecného bremena - vecné bremeno na pozemok parcela C KN 

1584 spočívajúce v  

- umiestnení inžinierskych sietí vrátane ich ochranného pásma, ich užívanie a prevádzkovanie 

na povinnej nehnuteľnosti 

- strpieť v nevyhnutnej miere vstup ( peši, vozidlami, mechanizmami ) oprávneného a ním 

poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na povinnú nehnuteľnosť v súvislosti s 

projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely 

opráv, údržby, kontroly predmetných inžinierskych sietí, 

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

vyplývajúcich z vecného bremena v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č. 1/2019, 

overený pod č. G1-210/2019 v prospech : PUBLIKO, s.r.o., IČO:35725958, Gagarinova 7/a, 

821 03 Bratislava, vklad povolený dňa 16.4.2019. -číslo zmeny 74/19 

 
v prospech oprávnených z vecného bremena, ktorými sú:  
- MS – BAU DEVELOPMENT, a.s., Budovateľská  48 ,080 01 Prešov, IČO: 44253460 
- ATRIOS s.r.o., Mlynská 7, 040 01 Košice, IČO: 35885611 
 
na umiestnenie inžinierskej siete – prípojky VN vedenia, vrátane ochranného pásma pre stavbu: 
„Inžinierske siete pre pozemky KN-C 1347, 1348, 1349, 1350 v katastrálnom území obce 
Záborské“, stavebný objekt: „SO 02.1 – Prípojka VN vedenia“, spočívajúce v povinnosti 
povinného z vecného bremena (PSK): 
 
d) strpieť umiestnenie prípojky VN vedenia vrátane jej ochranného pásma, 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 prípojky VN vedenia, 

f) 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. 
 
2. zmluvnú pokutu pre oprávnených z vecného bremena vo výške 10 % z vyčíslených nákladov 
povinným na uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu, min. 500,00 €, a to v prípade, že 
oprávnení z vecného bremena po vykonaní zásahu do dotknutej nehnuteľnosti a cestného 
majetku, ktorý sa nachádza na tejto nehnuteľnosti, tento nehnuteľný majetok neuvedú na 
vlastné náklady do pôvodného stavu bez zbytočného odkladu v súlade s platnou legislatívou. 
Oprávnení z vecného bremena sú 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. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK“, v znení neskorších dodatkov, 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. 1131, v k.ú. Žehňa, obec Žehňa, okres Prešov, a to: 

 
- pozemku registra E KN, parcelné číslo 966, ostatná plocha o výmere 13 627 m2, 
- pozemku registra E KN, parcelné číslo 182/500, lesný pozemok o výmere 391 m2, 
 
ťarchy: bez zápisu 

 

v prospech oprávneného z vecného bremena – PONECO, s.r.o., Jesenná 12, 080 05 Prešov, IČO: 
36707996,  
 
na umiestnenie inžinierskej siete – kanalizačné potrubie, vrátane ochranného pásma pre stavbu: 
„Rekreačné domy – Dubový háj, Chrasť Žehňa - odkanalizovanie“, spočívajúce v povinnosti povinného 
z vecného bremena (PSK): 
 
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 predmetnej 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. 

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

 
B.6   Predsedovi PSK v súlade s § 10 bod 10 a §17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK“, v znení neskorších dodatkov, 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. 1131, v k.ú. Žehňa, obec Žehňa, okres Prešov, a to: 

 
- pozemku registra E KN, parcelné číslo 966, ostatná plocha o výmere 13 627 m2, 
- pozemku registra E KN, parcelné číslo 182/500, lesný pozemok o výmere 391 m2, 
 
ťarchy: bez zápisu 

 
a na LV č. 1550 v k.ú. Dulova Ves, obec Dulova Ves, okres Prešov, a to: 
- pozemku registra E KN, parcelné číslo 966, ostatná plocha o výmere 337 m2, 
 
ťarchy: bez zápisu 

 

v prospech oprávneného z vecného bremena – PONECO, s.r.o., Jesenná 12, 080 05 Prešov, IČO: 
36707996,  
 
na umiestnenie inžinierskej siete – vodovodného potrubia, vrátane ochranného pásma pre stavbu: 
„Rekreačné domy – Dubový háj, Chrasť Žehňa – zásobovanie vodou “, spočívajúce v povinnosti 
povinného z vecného bremena (PSK): 
 
a) strpieť umiestnenie vodovodného 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 predmetnej nehnuteľnosti v súvislosti s projektovaním, 
zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, 
kontroly vodovodného potrubia, 

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. 
 
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 
z vecného bremena 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 z vecného bremena je povinný 
splniť si svoju povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené touto zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.   
 
B.7  Predsedovi PSK v súlade s § 10 bod 9 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK“ v znení neskorších dodatkov, schváliť návrh na zriadenie vecného bremena na 
cudzom majetku vo výlučnom vlastníctve povinného z vecného bremena – Mesto Lipany, Krivianska 
1, 08271 Lipany, IČO: 00327379, zapísanom na LV č. 1375, v k.ú. Lipany, obec Lipany, okres Sabinov, 
a to: 

 
- pozemku registra C KN, parcelné číslo 1419/94, ostatná plocha o výmere 5837 m2, 



- pozemku registra C KN, parcelné číslo 1419/96, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2312 m2, 
- pozemku registra C KN, parcelné číslo 1419/95, ostatná plocha o výmere 559 m2, 
 
ťarchy:  

Vecné bremeno v zmysle §151o Občianskeho zákonníka a §10 ods.1) až 5) Zákona NR SR č.656/2004 

Z.z. v prospech oprávneného, Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,042 91 Košice,IČO:36 

599 361 ako vlastníka NN elektrických rozvodov spočívajúce: v práve vstupu na pozemok parc. č. E-KN 

672,KN 1193/1, KN 1194/6, KN 1419/4, 1419/94, KN 1419/5, 1419/95, 1419/96, KN 2680/19 za účelom 

prevádzky, údržby a opráv energetických zariadení v rozsahu podľa GP-37/2009.,Z-869/2009 (viď GP 

č.69/2018-číslo zmeny 353/2018) Zmluva o zriadení vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti 

vlastníka strpieť umiestnenie a prevádzku 

 

Pod V-1574/2013 sa zriaďuje vecné bremeno v prospech Východoslovenská vodárenská 

spoločnosť,a.s.IČO:36570460,Komenského 50,042 48 Košice, ktoré spočíva v povinnosti povinného: 

a)strpieť umiestnenie Verejného potrubia, jeho užívanie a prevádzkovanie na pozemkoch CKN 1411/18, 

1411/11, 1493/4, 1411/8, 560/5, 1330/15, 1330/70, 1330/28, 1419/18, 1419/96, 1419/17,EKN 686/1,685 

–CKN 2680/73,2680/100,2680/82,2680/84,2680/101 

b)strpieť v nevyhnutnej miere vstup peši, vozidlami, mechanizmami Oprávneného a ním poverených 

osôb po pozemkoch CKN 1411/18, 1411/11, 1493/4, 1411/8, 560/5, 1330/15, 1330/70, 1330/28, 

1419/18, 1419/96,1419/17, EKN 686/1,685-CKN 2680/73,2680/82,2680/84,2680/100,2680/101 v 

súvislosti s projektovaním,zriaďovaním,rekonštrukciou,modernizáciou,prevádzkovaním alebo na účely 

opráv, údržby, kontroly Verejného potrubia c)nerealizovať na pozemkoch CKN 1411/18,  1411/11, 

1493/4, 1411/8, 560/5, 1330/15, 1330/70, 1330/28, 1419/18, 1419/17, EKN  86/1,685-CKN 

2680/73,2680/82,2680/84,2680/100,2680/101 stavbu spojenú so zemou pevným základom a vysádzať 

stromy a kry, zdržať sa zemných prác a iných činnosti, ktoré by mohli obmedziť oprávneného vo výkone 

práv zodpovedajúcich vecnému bremenu bez predchádzajúceho súhlasu Oprávneného, a to v trase 

vedenia Verejného potrubia spolu s jeho ochranným pásmom v rozsahu vyznačenom v GP 

č.13/2009,416/2011,386/2009,90/2009-číslo zmeny 90/2009,2767/2015 (viď zmena GP č.321/2014 

,324/2014),(viď GP č.69/2018-číslo zmeny 353/2018) 

 
v prospech oprávneného z vecného bremena – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 
Prešov, IČO: 37870475, 
 
na umiestnenie prepadového potrubia, pre stavbu: „Vodovod a kanalizácia Lipany, stredisko SÚC PSK 
Lipany, Jánošíková č. 55, k.ú. Lipany“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena: 
 
a) strpieť umiestnenie prepadového 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 predmetnej nehnuteľnosti v súvislosti s projektovaním, 
zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, 
kontroly prepadového potrubia, 

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 1€ celkom. 
 
 
 
B.8  Predsedovi PSK v súlade s § 10 bod 9 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK“, v znení neskorších dodatkov, schváliť návrh na zriadenie vecného bremena na 
cudzom majetku vo vlastníctve Slovenskej Republiky, v správe povinného z vecného bremena – 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8, Banská 



Štiavnica, PSČ 965 55, (Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59, Košice) IČO: 36022047, 
zapísanom na LV č. 2652, v k.ú. Lipany, obec Lipany, okres Sabinov, a to: 

 
- pozemku registra C KN, parcelné číslo 1419/18, vodná plocha o výmere 22 496 m2, 
 
ťarchy: bez zápisu 

 
v prospech oprávneného z vecného bremena – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, 
IČO: 37870475, 
 
na umiestnenie prepadového potrubia, pre stavbu: „Vodovod a kanalizácia Lipany, stredisko SÚC PSK 
Lipany, Jánošíková č. 55, k.ú. Lipany“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena: 
 
a) strpieť umiestnenie prepadového 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 predmetnej nehnuteľnosti v súvislosti s projektovaním, 
zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, 
kontroly prepadového potrubia, 

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. 
 
B.9   Predsedovi PSK v súlade s § 10 bod 9 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK“ v znení neskorších dodatkov, schváliť návrh na zriadenie vecného bremena na 
cudzom majetku vo výlučnom vlastníctve povinných z vecného bremena, a to: 
 

I) Folvarčíková Mária r. Folvarčíková, 065 11 Nová Ľubovňa 593, SR zapísanej na LV č. 8246, v k.ú. 
Stará Ľubovňa, obec Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa, a to: 

 
- pozemku registra C KN, parcelné číslo 7985, orná pôda o výmere 1599 m2, 
ťarchy: Bez zápisu 

 

Rozsah vecného bremena je určený plochou 14 m2, určenou geometrickým plánom č. 99/2019 
vyhotoveným Ján Arendáč - Geodézia A-D, Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa,                        
IČO: 40320481. Výška odplaty je stanovená znaleckým posudkom č. 36/2020 a Doplnením č.1 
znaleckého posudku č. 36/2020 vyhotoveným Ing. Pavlom Maťufkom, Fintická 33, Prešov a 
predstavuje 65,33 € celkom. 

 

II) Vargová Daniela r. Benková, Bc.,  Zimná 137/998, Stará Ľubovňa, 064 01, SR zapísanej na LV č. 
8365, v k.ú. Stará Ľubovňa, obec Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa, a to: 

 
- pozemku registra C KN, parcelné číslo 7977, orná pôda o výmere 930 m2, 
ťarchy: Bez zápisu 

 

Rozsah vecného bremena je určený plochou 53 m2, určenou geometrickým plánom č. 99/2019 
vyhotoveným Ján Arendáč - Geodézia A-D, Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa,                        
IČO: 40320481. Výška odplaty je stanovená znaleckým posudkom č. 36/2020 a Doplnením č.1 
znaleckého posudku č. 36/2020 vyhotoveným Ing. Pavlom Maťufkom, Fintická 33, Prešov a 
predstavuje 247,07 € celkom. 

 



III) Jediný Tomáš r. Jediný, Ing., Trenčianska 6/672, Bratislava, 821 09, SR zapísaným na LV č. 8316, 
v k.ú. Stará Ľubovňa, obec Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa, a to: 

 
- pozemku registra C KN, parcelné číslo 7902, orná pôda o výmere 978 m2, 
ťarchy: Bez zápisu 

 

Rozsah vecného bremena je určený plochou 3 m2, určenou geometrickým plánom č. 99/2019 
vyhotoveným Ján Arendáč - Geodézia A-D, Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 
40320481. Výška odplaty je stanovená znaleckým posudkom č. 36/2020 a Doplnením č.1 
znaleckého posudku č. 36/2020 vyhotoveným Ing. Pavlom Maťufkom, Fintická 33, Prešov a 
predstavuje 14,08 € celkom. 

 

IV) Benko Ján r. Benko, Mierová 72/1100, Stará Ľubovňa, 064 01, SR zapísaným na LV č. 8255, v k.ú. 
Stará Ľubovňa, obec Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa, a to: 

 
- pozemku registra C KN, parcelné číslo 7903, orná pôda o výmere 930 m2, 
ťarchy: Bez zápisu 

 
Rozsah vecného bremena je určený plochou 2 m2, určenou geometrickým plánom č. 99/2019 
vyhotoveným Ján Arendáč - Geodézia A-D, Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 
40320481. Výška odplaty je stanovená znaleckým posudkom č. 36/2020 a Doplnením č.1 
znaleckého posudku č. 36/2020 vyhotoveným Ing. Pavlom Maťufkom, Fintická 33, Prešov a 
predstavuje 9,39 € celkom. 

 
v prospech oprávneného z vecného bremena – SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 
Bratislava, IČO: 35 910 739, 
 
na umiestnenie strednotlakového distribučného plynovodu, pre stavbu: „Preložka cesty III/3146 
(III/543040) juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa“, spočívajúce v povinnosti povinného 
z vecného bremena: 
 
a) strpieť umiestnenie distribučného plynovodu vrátane jeho ochranného pásma, jeho užívanie 

a prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, 
b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného z vecného 

bremena 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 distribučného plynovodu, 

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

 
 
 
 
C.  odporúča schváliť Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja 
 

C.1 v súlade s § 6 ods. 3 a § 16 písm. e)  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského 
samosprávneho kraja návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku  

 
vedeného na LV 6492, k.ú. Prešov, obec Prešov 
 

 
z výlučného vlastníctva predávajúceho – Mesta Prešov,  Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 00 327 646, a 
to: 

 
- parcela č. KNC  14835/38, orná pôda o výmere 203 m2  



- parcela č. KNC  14835/87, orná pôda o výmere 12 m2 
- parcela č. KNC  14835/235, orná pôda o výmere 2 m2 
- parcela č. KNC  14835/238, orná pôda o výmere 50 m2 , 
- parcela č. KNC  14835/239, orná pôda o výmere 140 m2,  
- parcela č. KNC  14835/240, orná pôda o  výmere  307 m2, 
- parcela  č. KNC 14838/6,  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 122 m2  

 
Ťarchy:  

Vecné bremeno-právo prechodu pešo a prejazdu motor. vozidiel každého vlastníka nehn.parc.KN 

14835/235 po parc.KN 14835/73,KN 14835/59-V 4853/2007;834/20 GP 118/2017 /G1-11/2020/ - 

číslo zmeny 1228/20 

 
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 1,00 € / za pozemok, čo pri počte 7 pozemkov prestavuje 7,00 -€ celkom, 
 
 

 
 
Prešov, 22. 04. 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    
 


