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Prešovský samosprávny kraj 
 

UZNESENIE č. 13/2019 
zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 05. 08. 2019 
 

 
I.  Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja:  
     ___________________________________________________________________________ 
 
A. Schvaľuje  

 
A.1 Overovateľa zápisnice a uznesenia Stanislava Obického 
 

 
B. Odporúča 

 
Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť: 
 
B.1 v súvislosti so založením obchodnej spoločnosti IDS Východ, s.r.o.: 
 
1. založenie spoločnosti IDS Východ, s.r.o., nezávislého organizátora integrovaného dopravného systému 

Košického a Prešovského kraja, ktorej spoločníkmi sú Prešovský samosprávny kraj a Košický 
samosprávny kraj, 
 

2. predmet činnosti spoločnosti IDS Východ, s.r.o., nezávislého organizátora integrovaného dopravného 
systému Košického a Prešovského kraja: 
a) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby, 
b) činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 
c) počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, 
d) administratívne služby, 
e) reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, 
f) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným  

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 
g) prenájom hnuteľných vecí, 
h) informačná činnosť, 
i) skladovanie a pomocné činnosti v doprave, 

 
3. peňažný vklad Prešovského samosprávneho kraja do základného imania spoločnosti IDS Východ, 

s.r.o., nezávislého organizátora integrovaného dopravného systému Košického a Prešovského kraja, vo 
výške 50 000,- EUR (slovom päťdesiattisíc eur), teda 50 % základného imania spoločnosti IDS 
Východ, s.r.o., ktoré bude vo výške 100 000,- EUR. 
 

4. zriadenie dozornej rady v spoločnosti IDS Východ, s.r.o., nezávislom organizátorovi integrovaného 
dopravného systému Košického a Prešovského kraja, 

 
5. v spoločnosti IDS Východ, s.r.o., nezávislom organizátorovi integrovaného dopravného systému 

Košického a Prešovského kraja, dvoch členov dozornej rady za Prešovský samosprávny kraj, a to: 
- RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. 
- Ing. Peter Sokol 
 

6. menovanie za konateľa spoločnosti: Ing. Milan Škorupa 
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B.2  Návrh Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja;  
 
B.3  vyhodnotenie pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Územného plánu 
        Prešovského samosprávneho kraja. 
 
B.4 Všeobecne  záväzné  nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č...../2019, ktorým sa  vyhlasuje  

Záväzná  časť  „Územného  plánu Prešovského samosprávneho kraja. 
 
B.5  navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na investičnú akciu – posypové vozidlo s posypovou  
        nadstavbou a radlicou  9 ks vo výške 324 154 €   
 
B.6  presuny kapitálových výdavkov medzi jednotlivými investičnými akciami v zmysle priloženej tabuľky 

č. 1 a návrh nových investičných akcií v rámci úspor 
 
B.7  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 5,400 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.  
 

B.8 zámer prevodu nehnuteľného majetku 
 

1. z vlastníctva obce Osikov, Osikov 57, 086 42 Hertník, IČO: 00322482  a z vlastníctva obce 
Bartošovce, Bartošovce 148, 086 42 Hertník, IČO: 00321851, a to existujúci úsek miestnej 
komunikácie medzi obcami Osikov a Bartošovce (okres Bardejov), v dĺžke cca 2,400 km 
v novom kumulatívnom staničení km 0,000 – 2,400, ktorý sa navrhuje zaradiť ako cesta III/3524, 
vrátane všetkých objektov, ktoré tvoria súčasť úseku cesty, 

 
2. z vlastníctva obce Dlhé Klčovo, Dlhá 173/84, 094 13 Sačurov, IČO: 00322356 a obce Nižný 

Hrušov, Námestie Jána Pavla II. 520, 094 22 Nižný Hrušov, IČO: 00332607,  a to existujúci 
úsek miestnej komunikácie medzi obcami Dlhé Klčovo a Nižný Hrušov (okres Vranov nad 
Topľou), v dĺžke cca 2,500 km, ktorý sa navrhuje zaradiť ako cesta III. triedy, vrátane všetkých 
objektov, ktoré tvoria súčasť úseku cesty,  

3. z vlastníctva obce Cabov, Cabov 126, 094 14 Sečovská Polianka, IČO: 00332283 a obce 
Davidov, Davidov 182, 093 03 Davidov, IČO: 00332330, a to existujúci úsek miestnej 
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komunikácie medzi obcami Cabov a Davidov (okres Vranov nad Topľou), v dĺžke cca 2,170 
km, ktorý sa navrhuje zaradiť ako cesta III. triedy, vrátane všetkých objektov, ktoré tvoria súčasť 
úseku cesty,  

4. z vlastníctva obce Jezersko, Jezersko 17, 059 04 Jezersko, IČO: 00696285, a to existujúci úsek 
miestnej komunikácie za obcou Jezersko (okres Kežmarok), v dĺžke cca 1,450 km, ktorý sa 
navrhuje zaradiť ako cesta III. triedy, vrátane všetkých objektov, ktoré tvoria súčasť cesty, 

 
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 cesty III. 
triedy do správy Správe a údržbe ciest Prešovského samosprávneho kraja, so sídlom Jesenná 14, 080 05 
Prešov, IČO: 379 368 59.  

 
 
B.9  finančné prostriedky v rámci spolufinancovania IROP po aktualizácií projektových 

         dokumentácií na realizáciu stavieb a  v rámci spolufinancovania Interreg V-A po aktualizácií 

         projektových dokumentácií na realizáciu stavieb: 

 

B .9 .1  -  „ Modernizácia cesty II/534 Poprad – Starý Smokovec - 1. etapa“ 

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Modernizácia 
cesty II/534 Poprad – Starý Smokovec - 1. etapa“ 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.9 .2  -  „Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok – Kežmarok, zlepšenie dopravnej mobility v 
okresoch Kežmarok a Levoča“ 

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Modernizácia 
cesty II/536 Spišský Štvrtok – Kežmarok, zlepšenie dopravnej mobility v okresoch Kežmarok a 
Levoča“  s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 2 400 000,00- € , 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. 120 000,00- €, 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.9 .3  -  „Zlepšenie cezhraničnej dopravy medzi Malopoľským vojvodstvom a Prešovským  
samosprávnym krajom“ 
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1. predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku za účelom realizácie projektu „Zlepšenie 
cezhraničnej dopravy medzi Malopoľským vojvodstvom a Prešovským samosprávnym 
krajom“   s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 4 000 000,00- € , 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. 88 000,00- €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého 
finančného príspevku  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK; 

5. predfinancovanie uvedeného projektu z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov z 
Riadiaceho orgánu Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 
2020; 

6. dofinancovanie projektu z rozpočtu PSK na pokrytie celkového rozpočtového nákladu projektu 
z dôvodu nedostatočnej alokácie výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – 
Slovensko 2014 – 2020 vo výške max. 2 240 000,00 eur. 

 

B.9 .4  -  „Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov – 3. etapa“ 

1. predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku za účelom realizácie projektu 
„Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov – 3. etapa“ 
s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 1 900 000,00- € , 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. 41 000,00- €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a 
poskytnutého finančného príspevku  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK; 

5. predfinancovanie uvedeného projektu z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov z 
Riadiaceho orgánu Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 
2020; 

6. dofinancovanie projektu z rozpočtu PSK na pokrytie celkového rozpočtového nákladu projektu 
z dôvodu nedostatočnej alokácie výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – 
Slovensko 2014 – 2020 vo výške max. 1 080 000,00 eur. 

 

B.9 .5  -  „Rekonštrukcia dopravného spojenia v okresoch Svidník, Stropkov a Jaslo“ 

1. predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku za účelom realizácie projektu 
„Rekonštrukcia dopravného spojenia v okresoch Svidník, Stropkov a Jaslo“ 
s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 4 000 000,00- € , 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. 118 000,00- €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a 
poskytnutého finančného príspevku  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK; 
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5. predfinancovanie uvedeného projektu z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov z 
Riadiaceho orgánu Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 
2020; 

6. dofinancovanie projektu z rozpočtu PSK na pokrytie celkového rozpočtového nákladu projektu 
z dôvodu nedostatočnej alokácie výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – 
Slovensko 2014 – 2020 vo výške max. 1 650 000,00 eur. 

 
C. Odporúča 
 
Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja žiadať: 

 
C.1 Predsedu Prešovského samosprávneho kraja, aby v spolupráci s predsedom Košického samosprávneho 

kraja zabezpečil právne úkony súvisiace so založením spoločnosti IDS Východ, s.r.o., nezávislého 
organizátora integrovaného dopravného systému Košického a Prešovského kraja. 

 
C.2  Správu a údržbu 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: 

   
• vlastníci existujúcich úsekov miestnych komunikácií predložia relevantné doklady preukazujúce 

vlastníctvo k stavbe – ceste, 
• vlastníci existujúcich úsekov miestnych komunikácií v prípade potreby geometricky odčlenia tieto 

úseky určené na prevod,  
•     vlastníci existujúcich úsekov miestnych komunikácií majetkovoprávne vysporiadajú pozemky pod 

prevádzanými úsekmi určenými na prevod, s účelom následne ich odovzdať nadobúdateľovi za 
1,00 € celkom (cena je uvedená vrátane stavby – cesty),  

•     v prípade splnenia podmienok a) až c) Zastupiteľstvo PSK schváli prevod nehnuteľného majetku 
vyšpecifikovaného v bodoch B.7. 1 – B.7. 4 formou kúpy za kúpnu cenu 1,00 € za pozemnú 
komunikáciu, vrátane pozemkov,    

•     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.3 Správu a údržbu ciest Prešovského samosprávneho kraja vypracovať návrh Zmluvy o budúcej zmluve 

o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii, ktorej predmetom bude záväzok zmluvných 
strán uzatvoriť zmluvy o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii za predpokladu, že 
pracovisko koncepcie dopravno – územného rozvoja a centrálnej technickej evidencie cestných 
komunikácií vydá stanovisko o možnosti o usporiadania cestnej siete, za kumulatívneho splnenia 
týchto podmienok: 

   
• vlastníci existujúcich úsekov miestnych komunikácií predložia relevantné doklady preukazujúce 

vlastníctvo k stavbe – ceste, 
• vlastníci existujúcich úsekov miestnych komunikácií v prípade potreby geometricky odčlenia tieto 

úseky určené na prevod,  
• vlastníci existujúcich úsekov miestnych komunikácií majetkovoprávne vysporiadajú pozemky pod 

prevádzanými úsekmi určenými na prevod, s účelom následne ich odovzdať nadobúdateľovi za 1,00 
€ celkom (cena je uvedená vrátane stavby – cesty),  

• v prípade splnenia podmienok a) až c) Zastupiteľstvo PSK schváli prevod nehnuteľného majetku 
vyšpecifikovaného v bodoch B.8. 1 – B.8. 4 formou kúpy za kúpnu cenu 1,00 € za pozemnú 
komunikáciu, vrátane pozemkov,  
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• obecné zastupiteľstvá obcí vydajú uznesenia o schválení prevodu vlastníckeho práva k pozemným 
komunikáciám a pozemkom pod dotknutými úsekmi ciest 
 

D. Ukladá 
 
D.1 povinnosť Správe a údržbe ciest Prešovského samosprávneho kraja pripraviť do najbližšieho  

zasadnutia návrh možného riešenia zabezpečenia prechodu nadrozmernej techniky na ceste III/3606 
v smere z obce Bystré na obec Hermanovce n/Topľou.  

 
 
E. Berie na vedomie  

 
E.1   Správu o obstaraní a prerokovaní Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja. 
 
E.2   Informatívnu správu o vyhodnotení stavu cestných a stavebných investícií, prevádzkových   

stavebných investícií a investícií do dopravy a mechanizácie k 31.7.2019. 
 
E.3 Informatívnu správu o aktuálnych stavoch na cestách II. a III. triedy a spôsoby ich odstránenia. 
 
E.4  Informatívnu správu o aktuálnom stave projektov EÚ: 

- vyhodnotenie stavu projektov z programu IROP 
- vyhodnotenie stavu projektov z programu INTERREG 
- vyhodnotenie stavu projektu z programu ENI 
- stav prípravy projektov do potencionálnych výziev 

E.5   Informáciu o stave čerpania bežných výdavkov a vecného plnenia k 30.6.2019.  
 

 
II.  Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja Zastupiteľstvu PSK 

odporúča: 
     ___________________________________________________________________________ 
 
A.      k o n š t a t o v a ť 
 
A.1    že prevádzaný majetok uvedený v bode B.3, B4, B5, B6,  B7, B8  tohto uznesenia je prebytočný 
 
 
B.    Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť: 
 
B.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  
 

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

a) pozemky v k.ú. Prešov, vedené na LV 6492, a to: 
a.1) 

- pozemok KN E 2320, zastavaná plocha o výmere 179 m2, 
 
a.2) 

- pozemok KN C 14835/159, ostatná plocha o výmere 167 m2, 
- pozemok KN C 14835/69, orná pôda o výmere 17 m2, 
- pozemok KN C 14835/70, orná pôda o výmere 59 m2, 
- pozemok KN C 14835/66, orná pôda o výmere 1230 m2, 
- novovzniknutý pozemok KN C 14835/230, orná pôda o výmere 13 m2, 
- novovzniknutý pozemok KN C 14835/236, ostatná plocha o výmere 1649 m2, 
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odčlenené geometrickým plánom č. 7/2018, vyhotoveným geodetom Jurajom Maňkom,  Prešov, IČO 
43 883 311, úradne overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor,  dňa 20.06.2019 pod 
číslom G1-501/2019,  

 
b) pozemky v k.ú. Solivar:  
vedené na LV 2065, a to: 

- novovzniknutý pozemok KN C 3295/1, zastavaná plocha o výmere 4944 m2, 
- novovzniknutý pozemok KN C 612/90, orná pôda o výmere 9 m2, 
- novovzniknutý pozemok KN C 3296/2, zastavaná plocha o výmere 20359 m2, 
- novovzniknutý pozemok KN C 2861/110, zastavaná plocha o výmere 2696 m2, 

 
 vedený na LV 2156, a to: 
- novovzniknutý pozemok KN C 3197/14, zastavaná plocha o výmere 15 m2, 

 
odčlenené geometrickým plánom č. 43883311 – 5/18, vyhotoveným geodetom Jurajom Maňkom, 
Prešov, IČO 43 883 311, úradne overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor,  dňa 
21.06.2019 pod číslom G1-802/2019.  

 
Ťarchy:  
ťarchy na LV 6492, k.ú Solivar 
 Z 2177/2015- zriadenie vecného bremena podľa ustanovenia § 66 zák.č.351/2011 Z.z. o 
elektronických komunikáciách v povinnosti vlastníka pozemkov strpieť právo CondorNet, s.r.o., 
Kováčska 1, Prešov /36444413/ ako oprávneného z vecného bremena a jeho právnych nástupcov 
zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na par. KNE č. 2320 a par. KNC. 
14835/142, 14835/187, 14835/157, 14835/158, 14835/148, 14835/140, 14835/66 vstupovať na nich v 
súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení, vykonávať nevyhnutné úpravy 
pôdy a jej porastu ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia v rozsahu podľa G.P.č. 
400160.0047/2014 (G1-1285/2014). 

 
                  ťarchy na LV 2065, k.ú Solivar 

 
V-8824/2016-Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti povinného -strpieť uloženie kanalizačného 
potrubia a vodovodného potrubia a ich príslušenstva na zaťažených pozemkoch v rozsahu vyznačenom 
geometrickým plánom č. overenia G1- 1677/2016, -strpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného 
bremena na zaťažené pozemky, prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena cez zaťažené 
pozemky pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách kanalizačného potrubia a vodovodného 
potrubia a ich príslušenstva, -zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo 
výkone jeho práv z vecného bremena na pozemky registra C KN parcela č. 482, 648/2, 930/37, 930/48, 
937/1, 1095, 1099, 1100, 1307/2, 3179, 3181/3, 3194/2, 3196/1, 3198/1, 3199/3, 3199/4, 3199/5, 
3296/1, 3296/2, 3296/3, 3296/7, 3296/8, 3296/9 v prospech: Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s., IČO: 36570460, Komenského 50, 042 48 Košice, vklad povolený dňa 26.10.2017 - 
pvz. 995/2017 

 
V 6371/2017 - Vecné bremeno v rozsahu zakreslenom na GP č. 43/2016 úr. overeného pod č. G1-
574/2016 a na GP č. 72/2016 úr. overenom pod č. G1-951/2016 - spočívajúce v povinnosti povinného 
Mesto Prešov strpieť uloženie pripojovacieho plynovodu a jeho príslušenstva : a) strpieť na zaťaženej 
nenuteľnosti parc. C KN 256/1, 3296/1, umiestnenie, uloženie a prevádzkovanie inžinerskych sietí, b) 
strpieť v nevyhnutnej miere vstup a prechod peši, vjazd, prejazd, výjazd vodidlami, mechanizmammi 
oprávného z vecného bremena na zaťaženú nehnuteľnosť, v súvislosti s projektovaním, rekonštrukciou, 
modernizáciou, resp. inými stavebnými úpravami, terénnymi úpravami, prevádzkovaním stavby alebo 
na účely opráv, údržby, kontroly stavby, - v povinnosti povinného Mesta Prešov strpieť uloženie 
elektriny a jej príslušenstva: a) strpieť, na zaťaženej nehnuteľnosti parc. C KN 3247/1, 3247/3, 3245, 
umiestnenie, uloženie a prevádzkovanie inžinierskych sietí, b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup a 
prechod peši, vjazd, prejazd, výjazd vozidlami , mechanizmanmi oprávneného z vecného bremena : SR 
- Slovenské technické múzeum, na zaťaženú nehnuteľnosť, v súvislosti s projektovaním, 
rekonštrukciou, modernizáciou, resp. inými stavebnými úpravami, terénnymi úpravami, 
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prevádzkovaním stavby alebo na účel opráv, údržby, kontroly stavby , - strpieť uloženie telefónnej 
prípojky a jej príslušenstva na pozemok parc. C KN 256/1: a) strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti 
umiestnenie, uloženie, užívanie a prevádzkovanie inžinierskych sietí, b) strpieť v nevyhnutnej miere 
vstup a prechod peši, vjazd, prejazd, výjazd vodidlami , mechanizmami oprávneného z vecného 
bremena na zaťaženú nehnuteľnosť v súvislosti s projektovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, resp. 
inými stavebnými úpravami, terénnymi úpravami, prevádzkovaním stavby alebo na účely opráv, 
údžby, kontroly stavby v prospech vlastníka pozemkov ( IN REM) parc. C KN 256/5, 1993/1, vklad 
povolený 16.4.2018 číslo zmeny 416/18 

 
Povinnosť vlastníka nehn. parc.č. 3192/1, 3196/1, 3179, 3194/2, 937/1 strpieť a právo spoločnosti 
Slovak Telecom,a.s., ako oprávneného z vecného bremena zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a 
stavať ich vedenia na dotknutých nehn., vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, 
opravami a údržbou vedení na nehnuteľnostiach a vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, 
najmä odstráňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, 
ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku podľa zák. 610/2003 Z.z. 
parc. 69 o elektronických komunikáciach podľa Z 4803/2005-PVZ 593/2006 

 
Vecné bremeno spočívajúceho v práve uloženia podzemného elektrického NN vedenia a jeho 
príslušenstva na slúžiacich pozemkoch C KN parcelné číslo 815/1, zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 16777 m2 a C KN parcelné číslo 3198/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 149 m2, 
vstupu a vjazdu na slúžiace pozemky pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách podzemného 
elektrického vedenia NN vedenia a jeho príslušenstva v rozsahu zakreslenom v geometrickom pláne 
číslo 32/2011 vyhotovenom Progres CAD Engineering s.r.o. Prešov dňa 11.11.2011 a úradne 
overenom Správou katastra Prešov dňa 28.11.2011 pod číslom G1 - 1624/2011 podľa V 5185/2012 v 
prospech Východoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36599361, Mlynská 31, 040 01 Košice-PVZ 
886/2012 
 

    ťarchy na 2156 
 

V-8824/2016-Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti povinného -strpieť uloženie kanalizačného 
potrubia a vodovodného potrubia a ich príslušenstva na zaťažených pozemkoch v rozsahu vyznačenom 
geometrickým plánom č. overenia G1- 1677/2016, -strpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného 
bremena na zaťažené pozemky, prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena cez zaťažené 
pozemky pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách kanalizačného potrubia a vodovodného 
potrubia a ich príslušenstva, -zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo 
výkone jeho práv z vecného bremena na pozemky registra C KN parcela č. 1096, 1098, 1101/1, 1102, 
1281, 1282, 1283/1, 1283/2, 1284, 1285/1, 1286/4, 1287/2, 1288/2, 1289/1, 1290/1, 1291/1, 1292/1, 
1293/1, 1294/1, 1295/1, 1296/1, 1297/1, 1298/1, 1299/1, 1300/2, 1301/2, 1302/2, 1304/2, 1305/2, 
1306/2, 1308/2, 1309/2, 1310/1, 1311/1, 1327/1, 1328, 1329, 1330, 1358/1, 1358/2, 1359, 1360, 
1364/211, 2337/1, 2337/2, 2339 v prospech: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 
36570460, Komenského 50, 042 48 Košice, vklad povolený dňa 26.10.2017 - pvz. 995/2017 

 
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 12 pozemkov prestavuje 12 -,€ celkom, 

 
B.2  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 z výlučného vlastníctva 
predávajúceho - Obec Krušinec, Krušinec 67, 091 01 Krušinec, IČO: 00 330 647, zapísaného na LV 
306, k.ú. Bajerov, a to: 

- pozemok KN E 327/1 o výmere 5427 m2, zastavaná plocha a nádvoria, 
ťarchy:  
Vecné bremeno zo zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení 
neskorších predpisov na parcely EKN 327/1, 327/3, 338/1, 338/5 v prospech oprávneného 
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., IČO: 36570460, Komenského 50, 042 48 Košice 
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spočíva v práve prevádzkovateľa verejného vodovodu v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie 
pozemky v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním 
alebo na účely opráv a údržby verejného vodovodu a jeho pásma ochrany, vodovodných prípojok 
vrátane potrebných kontrolných a ochranných zariadení a oporných a vytyčovacích bodov, 
odstraňovať a okliesňovať v nevyhnutnom rozsahu stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a 
spoľahlivosť prevádzky verejného vodovodu vrátane potrebných kontrolných a ochranných zariadení a 
oporných a vytyčovacích bodov, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník pozemku, jeho 
správca a lebo užívateľ, umiestňovať na nehnuteľnostiach orientačné označenia, ktoré je povinný 
udržiavať v riadnom stave v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č.92/2014 overený pod č. G 
1-144/2015 podľa Z 825/2016. 
 
za kúpnu cenu 1,00 € celkom, 
 
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.  

 
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 nehnuteľného majetku v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísaného na LV č.15561, k.ú. 
Prešov, a to: 
 
novovytvorený pozemok registra CKN: parcelné číslo 16335/11, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 300 m2,  
 
odčlenený od pozemku KN C 16335/8 o celkovej výmere 26788 m2, zastavané plochy, geometrickým 
plánom č. 23/2019, vyhotoveným Adriánom Tkáčom, Prešov, úradne overeným dňa 17.05.2019 pod 
číslom G1-918/19. 
 

            spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
            ťarchy:  

Z 5494/2015 - Zriadenie zákonného vecného bremena v zmysle § 151o Občianskeho zákonníka a § 11 
Zákona NR SR č. 251/2012 Z.z. o energetike, v prospech Východoslovenská distribučná,a.s., Mlynská 
31, 042 91 Košice, IČO: 36599361, na parc. C KN 16335/8 s obsahom oprávnení podľa § 11 zákona 
č. 251/2012 Z.z., v rozsahu podľa GP č.104/2015 ( G1 1125/2015 ), zo dňa 13.8.2015, - 1346/16 
V 4343/2012-Vecné bremeno spočívajúce v uložení, prevádzke a údržbe teplovodného potrubia cez 
pozemok C KN 16335/8, v dĺžke 28,17 m v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom číslo 28/12 -
G1 - 394/2012 ako aj v práve vstupu a vjazdu dopravnými prostriedkami, motorovými aj 
nemotorovými vozidlami alebo mechanizmami, prechod a prejazd zamestnancov oprávneného z 
vecného bremena a ním poverených tretích osôb za účelom výstavby, údržby, prevádzky, opravy, 
revízie, rozšírenia, odstránenia a rekonštrukcie teplovodného potrubia do katastra nehnuteľností   v p 
r o s p e c h vlastníka   
parc. C KN 14289/27,C KN 14289/28,C KN 14289/29  
stavba súpisné číslo 7180 na pozemku C KN parcelné číslo 14289/27- 4276/12, 1105/17 

 
do vlastníctva kupujúceho – Mgr. Vladimír Šandala, Dulová Ves za kúpnu cenu 4830,00-€ celkom 
(slovom: štyritisíc osemstotridsať eúr). 
 
Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená Znaleckým posudkom č.7/2019 zo dňa 31.05.2019, 
vyhotovenom Ing. Adriánom Jutkom, Prešov, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty 
nehnuteľností, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
v znení neskorších predpisov. 
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B.4 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 vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe Správy 
a údržby ciest PSK, zapísaného na LV č. 647, k.ú. Tovarné, a to: 
 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 439/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
435 m2, 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 686/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
895 m2, 
 
odčlenené od pozemku registra C KN, parcelné číslo 439/1, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 21407 m2, a pozemku registra C KN, parcelné číslo 686, zastavaná plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 3732 m2, Geometrickým plánom č. 63/2019, vyhotoveným GP - 3, s.r.o., Jesenná 1, 
Prešov 080 05, IČO: 36449792, úradne overený Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny 
odbor dňa 04.06.2019 pod číslom G1-230/2019. 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu 
 
do vlastníctva kupujúceho – Obec Tovarné, Tovarné 4, 094 01 Tovarné, IČO: 00332887,  za kúpnu 
cenu 1€ celkom 

  
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Obec Tovarné na novovytvorených pozemkoch KN C 439/6 a KN C 686/2 plánuje vystavať chodník 
v rámci stavby „Výstavba chodníkov pre peších a cyklistov v extraviláne obce Tovarné“. Výstavbou 
chodníka sa zvýši ochrana a bezpečnosť chodcov a cyklistov pri ceste II/558. Chodník má 
verejnoprospešný účel a bude slúžiť obyvateľom a návštevníkom obce. 

 
B.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 vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe Správy 
a údržby ciest PSK, zapísaného na LV č. 1399, k.ú. Záborské, a to: 

 
     - novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1585/15, zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 396 m2, 
 
       odčlenené od pozemku registra C KN, parcelné číslo 1585/1 zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 

výmere 15481 m2 a pozemku registra C KN, parcelné číslo 1585/5 zastavaná plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 9439 m2, Geometrickým plánom č. 70/2019, vyhotoveným MMERA, s.r.o., 
Padlých hrdinov 3A, 080 05 Prešov, IČO: 45640807, úradne overený Okresným úradom Prešov, 
katastrálny odbor dňa 03.07.2019 pod číslom G1-1164/19. 

 
       spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
       ťarchy: bez zápisu 
 

do vlastníctva kupujúceho – Obec Záborské, Záborské č. 39, 082 53 Záborské, IČO: 00328014,  za 
kúpnu cenu 1€ celkom. 
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Za predpokladu: že oprávnený orgán obce schváli nadobudnutie majetku v zmysle platnej legislatívy 
a v súlade s internými normami obce. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Obec Záborské na novovytvorenom pozemku KN C 1585/5 plánuje vystavať chodník v rámci stavby 
„Záborské, chodníky 1. etapa“. Výstavbou chodníka sa zvýši ochrana a bezpečnosť chodcov pri ceste 
III/3446. Chodník má verejnoprospešný účel a bude slúžiť obyvateľom a návštevníkom obce. 

 
 
B.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 §9a, ods. 
8, písm. e) Zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, 
prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe Správy 
a údržby ciest PSK, a to: 

 
zapísaného na LV č. 211, k.ú. Marhaň 
- pozemok registra C KN, parcelné číslo 373/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 125 m2, 
- pozemok registra C KN, parcelné číslo 373/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38 m2, 
 
zapísaného na LV č. 1280, k.ú. Marhaň 
- pozemok registra C KN, parcelné číslo 375/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 64 m2, 
- pozemok registra C KN, parcelné číslo 373/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 52 m2, 
- pozemok registra C KN, parcelné číslo 373/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 528 m2, 

 
zapísaného na LV č. 1651, k.ú. Marhaň 

    - pozemok registra C KN, parcelné číslo 375/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1714 m2 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu 
 
Celková výmera prevádzaného nehnuteľného majetku predstavuje 2521 m2 
 
do vlastníctva kupujúceho – Obec Marhaň, Marhaň 36, 086 45 Marhaň, IČO: 00322377,  za kúpnu 
cenu 1€ celkom. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Obec Marhaň si kúpou pozemkov od Prešovského samosprávneho kraja majetkovoprávne vysporiada 
pozemky pod existujúcimi chodníkmi a zároveň nadobudne pozemky, na ktorých plánuje výstavbu 
nových chodníkov. Výstavbou nových chodníkov sa zvýši ochrana a bezpečnosť chodcov pri cestách 
III. triedy. Chodníky majú verejnoprospešný účel a budú slúžiť obyvateľom a návštevníkom obce. 

 

B.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, 
prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe Správy 
a údržby ciest PSK, zapísaného na LV č. 1744, k.ú. Nižný Hrabovec, a to: 
 
- pozemok registra C KN, parcelné číslo 1159/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4074 m2, 

 
        spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
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        ťarchy: bez zápisu 
do vlastníctva kupujúceho – Obec Nižný Hrabovec, Nižný Hrabovec 407, 094 21 Nižný Hrabovec, 
IČO: 00332593,  za kúpnu cenu 1€ celkom. 
Za predpokladu: že oprávnený orgán obce schváli nadobudnutie majetku v zmysle platnej legislatívy 
a v súlade s internými normami obce. 
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Obec Nižný Hrabovec je vlastníkom stavieb miestnej komunikácie a chodníka, ktoré sa nachádzajú na 
pozemku KN C 1159/1. Obec plánuje rekonštrukciu chodníka na uvedenej parcele a potrebuje 
vydokladovať majetkový vzťah k pozemku pod stavbou. 

 

B.8 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 Cernina, Cernina 65, 090 16, IČO: 00330388, bez finančného 
vyrovnania všeobecnej hodnoty rozdielu výmery pozemkov nasledovne: 

 
1) Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Obec Cernina nadobúda nehnuteľný majetok zapísaný na 

LV č. 173 v k.ú. Cernina, a to: 
 
- novovytvorený pozemok registra C KN parcelné číslo 310/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
391 m2, 
- novovytvorený pozemok registra C KN parcelné číslo 310/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
120 m2, 
   
odčlenené od pozemku registra C KN parcelné číslo 310, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 15144 m2, geometrickým plánom č. 35247568-29/2019-2, vyhotoveným Michalom 
Zelizňakom – GEOS,  Svidník, IČO: 35247568, úradne overený Okresným úradom Svidník, 
katastrálny odbor dňa 23.05.2019 pod číslom G1-104/19, 
 
- novovytvorený pozemok registra C KN parcelné číslo 310/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
605 m2,  
 
odčlenený od pozemku registra C KN parcelné číslo 310, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 15144 m2, geometrickým plánom č. 35247568-29/2019-1, vyhotoveným Michalom 
Zelizňakom – GEOS, Svidník, IČO: 35247568, úradne overeným Okresným úradom Svidník, 
katastrálny odbor dňa 16.05.2019 pod číslom G1-103/19. 
 
spoluvlastnícky podiel 1/1,  
 
ťarchy: Z-456/2010 - Zriaďuje sa zákonné vecné bremeno v zmysle §151o Občianskeho zákonníka a 
§10 ods. 1 až 5 zákona NR SR č. 656/2004 Z.z., ktoré spočíva v práve vstupu na pozemok parcelu č. 
C-KN 310 za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby a opráv energetických zariadení v rozsahu 
podľa GP č. 112/2009 vyhotoveného firmou GEOS Košice, s.r.o v prospech oprávneného 
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,042 91 Košice, IČO:36 599 361 ako vlastníka 
elektrického VN vedenia. 

 
  Celková výmera zamieňaného nehnuteľného majetku predstavuje 1116 m2. 
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2) Obec Cernina 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 č. 1 k.ú. 
Cernina, a to: 
  
- pozemok registra C KN parcelné číslo 161/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12988 m2, 
- pozemok registra C KN parcelné číslo 161/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6917 m2, 
 
spoluvlastnícky podiel 1/1,  
ťarchy: bez zápisu 
 
Celková výmera zamieňaného nehnuteľného majetku predstavuje 19905 m2. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Zámenou pozemkov sa sleduje verejný účel, ktorým je plánované výstavba chodníkov obcou Cernina 
pri ceste III/3523, na pozemkoch vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré budú 
prevedené do vlastníctva obce Cernina a majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve 
obce Cernina, ktoré sa nachádzajú pod cestou III/3518, ktorá je vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja. Predmetné pozemky budú slúžiť širokej verejnosti (verejný záujem).  

 
 

III.  Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja  
     __________________________________________________________________________________ 
 
A. Odporúča 

 
A.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 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 2485 v k.ú. Nižná 
Šebastová, obec Prešov, okres Prešov, a to: 

 
- pozemku registra C KN 3322, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 5785 m2, 
- pozemku registra C KN 3323, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1298 m2, 
- pozemku registra C KN 3325, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 11234 m2, 

 
ťarchy:  
- Z-3842/09-Vecné bremeno zo zákona v zmysle §151 o Oz a §10 ods.1) a 5) Zák.NR SR č.656/2004 
Zz. v prospech oprávneného Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 
36599361 ako vlastníka elektrickej VN a NN prípojky, spočívajúce v práve vstupu na pozemok 
parc.č.KN-C 3322 za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby a opráv energetických zariadení v 
rozsahu podľa GP č.73/2009 a 75/2009  
- Z-3378/10-Vecné bremeno zo zákona v zmysle § 151o Oz a § 10 ods.1) a 5) zák. NR SR č. 656/2004 
Z.z. vprospech oprávneného: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 
36599361 ako vlastníka stavieb, spočívajúce v práve vstupu na pozemok parc.č.KN C 3322 za účelom 
zabezpečenia prevádzky, údržby a opráv energetických zariadení v rozsahu podľa GP č.143/2010 
spoločnosti GEODETING s.r.o.Košice 
- Z-1035/13-Vecné bremeno podľa zák.č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a zák. č. 251/2012 Z.z.z 
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v prospech oprávneného z vecného bremena - 
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 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 v 
rozsahu Geometrického plánu č. 37/13 na pozemky reg. C KN parc.č. 3325 
na umiestnenie inžinierskej siete - kanalizačného potrubia, vrátane ochranného pásma pre stavbu: 
„Prešov, ul. Fintická - kanalizácia“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 
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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. 
 
v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 
Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460. 

 
� zmluvnú pokutu pre oprávneného z vecného bremena vo výške 10 % z vyčíslených nákladov 

povinným na uvedenie nehnuteľností 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.2 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 
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 341 k.ú. Ptičie, 
obec Ptičie, okres Humenné, a to: 

 
- pozemku registra C KN 1471, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 2046 m2,  

 
ťarchy: bez zápisu 

 
na umiestnenie inžinierskej siete – elektrickej prípojky a jej ochranného pásma pre stavbu „III/3832 
elektrická prípojka k RD“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena: 
 

a) strpieť umiestnenie elektrickej prípojky a jej príslušenstva a jej ochranného pásma, jej 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 elektrickej prípojky, 

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

 
v rozsahu 15,71m a 10,56m, stanovenom Geometrickým plánom č. 32389833-3/2019 zo dňa 
17.01.2019, vyhotovenom Ing. Mihalík Miroslav - GEOMM, Humenné, IČO: 32389833, úradne 
overenom Okresným úradom Humenné, katastrálny odbor dňa 05.02.2019 pod číslom G1-30/19. 
Plocha vecného bremena je určený znaleckým posudkom č. 17/2019 a predstavuje 26,52 m2. 
 
Všeobecná hodnota odplaty za zriadenie vecného bremena je stanovená Znaleckým posudkom č. 
17/2019 zo dňa 27.2.2019, vyhotoveným Ing. Onderko Marián, Vranov nad Topľou, znalcom 
v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 
Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov a predstavuje 54-€ celkom 
(slovom: päťdesiatštyri eur). 
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v prospech oprávneného z vecného bremena – vlastníka pozemkov KN C 662/25, zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 151 m2 a KN C 662/36, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 142 m2, ktoré sú 
zapísané na liste vlastníctva č. 1164, k.ú. Ptičie, tohto času Danko Peter r. Danko, Sačurov, PSČ 
09413, SR. 

� zmluvnú pokutu pre oprávneného z vecného bremena vo výške 10 % z vyčíslených nákladov 
povinným na uvedenie nehnuteľností 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.   

 
 
Plaveč, 05. 08. 2019 
 
 
 
Za správnosť:  Ing.  Alexander Galajda  v.r.                                Ing. arch. Zita Pleštinská v.r. 
  sekretár komisie          predsedníčka komisie 
 
 
 
 
Za overovateľov:  Stanislav Obický  v.r. 
       podpredseda komisie    
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Tabuľka č. 1 
Názov investičnej akcie ZF  RO SPOLU RO po úprave

111 41 RF 52 111 41 RF 52

III/3458 Fulianka - spojka 111 50 000 € 50 000 € 25 000 € 75 000 €

III/3577 Kolbovce - Soľník 111 98 000 € 98 000 € -27 979 € 70 021 €

III/3073 Hozelec - prieťah 111 120 000 € 120 000 € 80 000 € 200 000 €

III/3829 Baškovce - Černina 111 85 000 € 85 000 € 50 000 € 135 000 €

III/3889 Snina - prieťah 111 110 000 € 110 000 € 11 389 € 121 389 €

III/3145 Chmelnica - spojka 111 70 000 € 70 000 € 6 612 € 76 612 €

III/3869 Krásny Brod - Roškovce 111 230 000 € 230 000 € -42 256 € 187 744 €

III/3212 Spišské Podhradie - Katúň 111 221 000 € 221 000 € -77 014 € 143 986 €

III/3202 Ordzovany - križ. III/3216 Bijacovce 111 95 000 € 95 000 € -28 561 € 66 439 €

III/3060 Tatranská Štrba - Štrba 111 55 000 € 55 000 € -19 218 € 35 782 €

III/3070 Spišský Štiavnik - križ. III/3068 111 45 000 € 45 000 € -15 908 € 29 092 €

III/3446 Prešov - Tuhriná 111 90 000 € 90 000 € -2 656 € 87 344 €

III/3420 Široké - Víťaz - hr. PSK-KSK 111 60 000 € 60 000 € -8 558 € 51 442 €

III/3452 Gregorovce - Demjata 111 90 000 € 90 000 € -16 134 € 73 866 €

III/3462 Ľubovec - Klenov 111 150 000 € 150 000 € -19 405 € 130 595 €

III/3193 Lipany - Krivany 111 185 000 € 185 000 € -47 426 € 137 574 €

III/3107 Toporec - Haligovce (SL) 111 355 115 € 355 115 € -62 000 € 293 115 €

III/3582 Stropkov - Bokša 111 90 000 € 90 000 € -17 817 € 72 183 €

III/3582 Prieťah - Baňa 111 195 000 € 195 000 € -51 380 € 143 620 €

III/3583 Duplín - Potoky 111 115 000 € 115 000 € -31 013 € 83 987 €

III/3537  Kapišová - Kružlová 111 214 000 € 214 000 € -45 087 € 168 913 €

III/3543 Hunkovce - Korejovce 111 195 000 € 195 000 € -42 418 € 152 582 €

III/3464 Bajerov - Kvačany 111 100 000 € 100 000 € -30 365 € 69 635 €

III/3102 Veľká Lomnica - Stará Lesná (oblasť PP) 111 300 000 € 300 000 € -5 996 € 294 004 €

Rekonštrukcia kotolne a opatrenia na zníženie 
energetickej náročnosti objektu SÚC PSK, oblasť 
Humenné

52 100 000 € 100 000 € 86 000 € 186 000 €

Výmena otvorových konštrukcií, zateplenie pôjdu  -   
str. Stropkov

52 38 500 € 38 500 € -18 318 € 20 182 €

Výstavba mosta č. 3584-001 pred obcou Krušinec 52 970 000 € 970 000 € -541 212 € 428 788 €

III/3830 Jankovce - spojka 52 121 781 € 121 781 € -5 000 € 116 781 €

Rekonštrukcia a rozšírenie cesty  č. III/3189 Lipany - 
Lúčka

52 390 336 € 390 336 € -34 133 € 356 203 €

Reškonštrukcia mosta 3128-004 Litmanová -   vrátane 
PD

52 240 097 € 240 097 € -37 390 € 202 707 €

III/3498 Hervartov - obec 52 10 000 € 10 000 € 10 000 € 20 000 €

III/3219 Dúbrava Harakovce 52 21 940 € 21 940 € -4 947 € 16 993 €

III/3515 Hažlín - Ortutová 52 0 € 0 € 100 000 € 100 000 € nová inv. akcie

Rekonštrukcia priepustu č. 013 na ceste III/3074 za 
obcou Spišské Bystré

52 0 € 0 € 80 000 € 80 000 € nová inv. akcie

II/538 Tatr. Štrba - Štrbské Pleso 52 0 € 0 € 215 000 € 215 000 € nová inv. akcie

III/3581 Šandal - okr. hranica SP/SK 52 0 € 0 € 150 000 € 150 000 € nová inv. akcie

III/3179 Rekonštrukcia križ. Veľký Šariš III/3179  s 
MK - pod hradom, vrátane PD

41 RF 5 000 € 5 000 € -5 000 € 0 €

III/3179 Rekonštrukcia križ. Veľký Šariš III/3179  s 
MK - pod hradom, odkúpenie PD

41 RF 0 € 0 € 1 € 1 €

Svetelná signalizačná križovatka ciest III/3179 Veľký 
Šariš - III/3451 Kanaš   s cestou I/68

41 RF 0 € 0 € 4 999 € 4 999 €

II/545 Jánovce - Kľušov - odvodnenie cestného telesa 41 RF 75 000 € 75 000 € 135 000 € 210 000 €

II/545 Kapušany - Fulianka 41 RF 100 000 € 100 000 € 110 000 € 210 000 €

II/575 Malá Poľana - Medzilaborce 41 RF 65 000 € 65 000 € 145 000 € 210 000 €

schválené RO požadovaná úprava

 



 
 

17 
 

II/534 Poprad - Starý Smokovec 41 RF 50 000 € 50 000 € 160 000 € 210 000 €

III/3517 Bardejovská Nová Ves - Andrejová 41 RF 180 000 € 180 000 € 25 872 € 0 € 205 872 €

III/3193 Brezovica - prieťah obce 41 RF 100 000 € 100 000 € 9 118 € 0 € 109 118 €

III/3460 Ruské Pekľany - hranica s KSK 41 RF 160 000 € 160 000 € 46 000 € 0 € 206 000 €

III/3491 Hertník - križovatka 41 RF 80 000 € 80 000 € -80 000 € 0 €

Rekonštrukcia cesty III/3493 Janovce - križ.ciest 
III/3493 a 3491

41 RF 255 000 € 255 000 € 95 000 € 0 € 350 000 €

III/3820 Nižná Sitnica - Vyšná Sitnica 41 RF 70 000 € 70 000 € 25 000 € 0 € 95 000 €

Rekonštrukcia mosta 542-001 na ceste II/542 Spišská 
Belá

41 RF 300 000 € 300 000 € 20 000 € 0 € 320 000 €

III/3862 Gruzovce - Slovenská Volová 41 RF 200 000 € 200 000 € -88 547 € 111 453 €

III/3887 Hostovice - Osadné 41 RF 120 000 € 120 000 € -33 386 € 86 614 €

III/3890 Parihuzovce - spojka 41 RF 90 000 € 90 000 € -21 499 € 68 501 €

Odstránenie bodových závad na ceste III/3491 - 
rekonštrukcia mosta 3491-011 za obcou Fričkovce, 
vrátane PD

41 RF 260 000 € 260 000 € 27 054 € 0 € 287 054 €

Stabilizácia cesty III/3110 Malá Franková 41 RF 200 000 € 200 000 € 34 000 € 0 € 234 000 €

Zosuv na ceste III/3635 Detrik - M.Domaša 41 RF 62 182 € 62 182 € -6 917 € 55 265 €

III/3080 Nová Lesná 41 RF 100 000 € 100 000 € -36 816 € 63 184 €

II/558 Starina - Pod Velínom 41 RF 197 761 € 197 761 € -28 790 € 168 971 €

Odstránenie havarijného stavu zosuvu cesty III/3865 
na úseku medzi obcami Čabiny a Sukov, vrátane 
vypracovania PD

41 RF 351 320 € 351 320 € 10 091 € 0 € 361 411 €

III/3830 Jankovce - spojka 41 RF 100 000 € 100 000 € 20 000 € 0 € 120 000 €

III/3064 Batizovce - Gerlachov 41 RF 100 000 € 100 000 € -32 642 € 67 358 €

III/3535 Kožany - spojka 41 RF 180 000 € 180 000 € 31 367 € 0 € 211 367 €

Rekonštrukcia cesty II/554 Poša - N. Hrušov 41 RF 86 315 € 86 315 € -5 000 € 81 315 €
Stavebno-bezpečnostné opatrenia na ceste II/533 - 
Levočské Lúky

41 RF 16 472 € 16 472 € -2 282 € 14 190 €

III/3462 Ľubovec – Klenov 41 RF 100 000 € 100 000 € -24 391 € 75 609 €

III/3128 Stará Ľubovňa - Litmanová 41 RF 70 000 € 70 000 € 8 688 € 0 € 78 688 €

III/2343 stav.-bezp. opatrenia Lučivná 41 RF 48 000 € 48 000 € 32 000 € 0 € 80 000 €

III/3464 Bajerov – Kvačany 41 RF 30 000 € 30 000 € -12 260 € 17 740 €

III/3420 Široké - Víťaz - hr. PSK-KSK 41 RF 60 000 € 60 000 € -7 876 € 52 124 €

III/3824 Lieskovec - prieťah 41 RF 100 000 € 100 000 € -34 181 € 65 819 €

PD na realizáciu stavby "Rekonštrukcia cesty III/3862 
- Radvaň nad Lab. - Oľka"

41 RF 40 000 € 40 000 € -25 000 € 15 000 €

II/534 Poprad križ. I/18 D1 Poprad, Vysoké Tatry 41 RF 45 429 € 45 429 € -13 759 € 31 670 €

Rekonštrukcia mosta 3628-001 Žalobín - M. Domaša, 
vrátane PD 

41 RF 300 000 € 300 000 € -102 562 € 197 438 €

III/3499 Kríže – Kružlov 41 RF 115 000 € 115 000 € -29 923 € 85 077 €

Križovatky ciest III/3491 a III/3493 a MK v obci 
Hertník

41 15 000 € 15 000 € -15 000 € 0 €

III/3077 Lendak-prieťah 41 20 000 € 20 000 € -2 169 € 17 831 €

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, PD 41 30 000 € 30 000 € 17 169 € 35 831 € 83 000 €

Odstránenie havarijných a nevyhovujúcich stavov 
ciest II. a III. triedy, PD

41 50 000 € 50 000 € 34 000 € 0 € 84 000 €

3 318 115 € 115 000 € 4 412 479 € 1 892 654 € 9 738 248 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9 738 248 €

Nákladné motorové vozidlo - valník do 7,5 t            s 
hydraulickou rukou 

41 RF 70 000,00 € 70 000,00 € 6 788,00 € 76 788,00 €

Kanálový zdvihák 41 RF 15 000,00 € 15 000,00 € -6 788,00 € 8 212,00 €

Nadstavba TURBO 41 RF 75 000,00 € 75 000,00 € -75 000,00 € 0,00 €

Univerzálna vysprávková nadstavba pre realizáciu 
opráv ciest tryskovou metódou

41 RF 0,00 € 0,00 € 75 000,00 € 75 000,00 €

Rekonštrukcia mosta č. 3431-005 Fintice, PD 41 RF 10 000,00 € 10 000,00 € -10 000,00 € 0,00 €

Rekonštrukcia mosta č. 3431-002 Fintice, PD 41 RF 0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €

SPOLU podľa zdrojov

 


