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Prešovský samosprávny kraj 
 

UZNESENIE č. 16/2019 
zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. 11. 2019 
 
I.  Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja:  
     ___________________________________________________________________________ 
 
A. Schvaľuje  

 
A.1 Overovateľa zápisnice a uznesenia: Stanislav Obický 
 
B. Splnomocňuje  

 
B.1 Správu a údržbu ciest Prešovského samosprávneho kraja na jednanie s príslušnými obcami pre účel 

dosiahnutia zámeru „ Výstavby mosta Dlhé Klčovo – Nižný Hrušov“. 
 
 
C. Odporúča  

Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť: 
 

C.1  pokračovať v nastavenej metodike oblasti správy a údržby a investícií na roky 2020 – 2024 

C.2 pokračovať v obnove dopravno – mechanizačného parku pre zimnú údržbu ciest so zameraním na 

posypové vozidlá a nakladaciu techniku 

C.3 plán bežných výdavkov SÚC PSK na rok 2019 vo výške 23 300 000,- € 
 

Bežné výdavky podľa kategórie Rozpočet  v € 
610 mzdy a platy 7 550 000 

620 odvody a príspevky do poisťovní 2 650 000 
630 tovary a služby 12 850 000 
640 bežné transfery 250 000 

SPOLU 23 300 000 
 

Finančné prostriedky sú určené na údržbu a opravu ciest II. a III. kategórie a na zabezpečenie činností 
SÚC PSK (mzdy a platy, odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery).  

 
C.4 časť plánu kapitálových výdavkov investičných akcií SÚC PSK na rok 2020, v decembri  

2019,v rozsahu a výške: 
Projektová dokumentácia  
- návrh spolu vo výške 500 tis. eur 

Z dôvodu plánovanej realizácie investičných akcií v roku 2020, uvedených v predkladanom návrhu, je 
potrebné vypracovať projektové dokumentácie k týmto jednotlivým IA v predstihu. Projektovú 
dokumentáciu máme v záujme obstarať počas mesiacov december 2019 – február 2020.  
Mosty, múry, priepusty 
- návrh spolu 4 000 tis. eur 

Rozsah investičných akcií určených na schválenie v predloženej časti vychádza zo skutočnosti, že SÚC 
PSK má k dispozícií projektovú dokumentáciu a vie v prípade schválenia týchto kap. výdavkov 
pristúpiť k okamžitému procesu VO, ich realizácii a ukončeniu v roku 2020.  
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Rekonštrukcie ciest III. triedy 
- návrh spolu 4 000 tis. eur  

Finančný objem kapitálových výdavkov určených na odstránenie havarijných a nevyhovujúcich stavov 
ciest III. triedy je prerozdelený v priamej úmere na dĺžke ciest III. triedy v konkrétnych okresoch PSK 
k celkovému počtu km ciest III. triedy v PSK.  
Schválením jednotlivých finančných objemov po okresoch bude možné určiť a pripraviť konkrétne 
úseky v zmysle prerozdelenia . 
 
Mechanizácia 
- návrh spolu vo výške 2 000 tis. eur 

Predkladaná požadovaná suma pozostáva z položiek, ktorých doba dodania je viac ako 6 mesiacov, 
resp. ktorých potreba využitia v danej sezóne leto/zima je veľmi dôležitá pre správu a údržbu ciest 
v kraji PSK.  
Hydraulické zdvíhacie zariadenie do dielne - predpokladaná doba dodania, vrátane doby 
sprocesovania VO, je viac ako 4 mesiace. Je nutné zabezpečiť dodávku a montáž hydraulického 
zariadenie z dôvodu zabezpečenia servisných zákrokov na dopravných mechanizmoch oblasti. 
 
Rýpadlo – nakladač  - predpokladaná doba dodania, vrátane doby sprocesovania VO, je viac ako 4 
mesiace. Je nutné zabezpečiť dodávku rýpadlo-nakladača z dôvodu zabezpečenia údržby rigolov pozdĺž 
komunikácií v oblastiach po zimnej sezóne.  
 
Traktorová kosačka – predpokladaná doba dodania, vrátane sprocesovania VO, je viac ako 5 
mesiacov. Dané mechanizmy je potreba dodať pred letnou sezónu pre potreby správy a údržby ciest II. 
a III. triedy PSK, resp. I. triedy, v roku 2020, t.j. najneskôr v mesiaci máj. 
 
Ťahaný samozberný zametač – zariadenie na zbieranie zvyškového inertného materiálu po zimnej 
sezóne, z ciest II a III. triedy PSK, resp. i. triedy, v roku 2020, t.j. najneskôr v mesiaci apríl. 
 
Referentské vozidlo – predpokladaná doba dodania, vrátane doby sprocesovania VO, je viac ako 6 
mesiacov. Je nutné doplnenie stavu vozidiel (resp. výmena už ojazdených a ekonomicky 
nehospodárnych vozidiel) pre zabezpečenie mobility zamestnancov 7 oblastí kraja SÚC PSK a pre 
efektívnejší výkon práce v rámci prevádzkových činností. 
 
Referentské vozidlo 4x4 – investičný úsek – predpokladaná doba dodania, vrátane doby sprocesovania 
VO, je viac ako 6 mesiacov. SÚC PSK má vo výhľade v roku 2020 realizovať, mimo množstva iných 
investičných akcií, spolu 11 investičných akcií financovaných z IROPu a INTERREGu, ktorých 
náročnosť po stránke finančnej aj technickej si vyžaduje denné zastúpenie zo strany Investora v pozícii 
HIS stavby.  Je nutné zabezpečiť mobilitu týchto zamestnancov. 
 
Teleskopický nakladač - predpokladaná doba dodania, vrátane doby sprocesovania VO, je viac ako 4 
mesiace. Je nutné zabezpečiť dodávku teleskopických nakladačov z dôvodu zabezpečenia zásobovania 
prevádzkových dvorov inertným aj chemickým materiálom. 
 
Kamerové systémy na cestmajsterstvách – predpokladaná doba dodania, vrátane doby sprocesovania 
VO, je cca 2 mesiace. Potreba týchto zariadení je vynútená zmenou modelu fungovania dispečerskej 
služby v jednotlivých oblastiach a okresoch PSK, v rámci zariadení a dvorov SÚC PSK. Slúžia na 
zistenie potreby, kontrolu a konštatovanie stavu výjazdov vozidiel zimnej údržby, v závislosti aktuálnej 
zmeny klimatických podmienok v jednotlivých okresoch, resp. dvoroch zariadení SÚC PSK. 

 

C.5  v rámci spolufinancovania IROP po aktualizácií projektových dokumentácií na realizáciu stavieb: 

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

cesty III/3216  Bijacovce – Brezovica, zlepšenie mobility v okrese Levoča“  s predpokladaným 
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rozpočtovým nákladom max. 2 200 000,00 € , ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom 

PSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK; 

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

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

max. 110 000,00 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a 

poskytnutého NFP  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

3. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK; 

4. 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. 

 

C.6 v rámci spolufinancovania formou dotácie na rok 2020 v zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. o  

Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 

činnosť v súlade so Špecifikáciou činností podpory na rok 2020: 

1. realizáciu projektu v zmysle žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2020 v zmysle 

zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov na činnosť v súlade so Špecifikáciou činností podpory na rok 2020 pre 

projekt „Nákup komunálneho vozidla pre Prešovský samosprávny kraj“  s predpokladaným 

rozpočtovým nákladom max. 200 000,00 €, 

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

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

max. 10 000,00 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutej 

podpory formou dotácie 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 Environmentálneho fondu. 

 

C.7  „Červený“ variant  realizácie stavby obchvatu mesta Vranov nad Topľou, podľa Technickej štúdie 
stavby „II/3622 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18“, s následným 
spracovaním do podoby Dokumentácie pre územné rozhodnutie.  

 
C.8 základné princípy spoločného postupu medzi Správou a údržbou ciest Prešovského samosprávneho 

kraja, obcou Dlhé Klčovo a obcou Nižný Hrušov, týkajúce sa investičnej prípravy stavby „Výstavba 
mosta Dlhé Klčovo – Nižný Hrušov, PD“ ako podstatné náležitosti Dohody o spoločnom postupe 
v nasledovnom znení:  

i. obec Dlhé Klčovo zabezpečí všetky potrebné práva pre Správu a údržbu ciest Prešovského 
samosprávneho kraja na nakladanie s Dokumentáciou na stavebné povolenie (DSP) na 
Rekonštrukciu mosta cez rieku Ondava medzi obcami Nižný Hrušov a Dlhé Klčovo 201-00 
Most „Ondava“  
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ii. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja zabezpečí Dokumentáciu na stavebný 
zámer na stavbu „Výstavba mosta Dlhé Klčovo – Nižný Hrušov, PD“. Dokumentácia bude 
riešiť aj napojenie na tento most z obidvoch strán.  

iii.  po vyhotovení Dokumentácie na stavebný zámer obec Dlhé Klčovo zabezpečí v rámci svojho 
katastra kompletné majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré budú dotknuté stavbou, 
v prospech Prešovského samosprávneho kraja 

iv. po vyhotovení Dokumentácie na stavebný zámer obec Nižný Hrušov zabezpečí v rámci svojho 
katastra kompletné majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré budú dotknuté stavbou, 
v prospech Prešovského samosprávneho kraja 

v. Stavebný zámer bude riešiť aj napojenie na novovybudovaný most z oboch strán, pre tento účel sa 
obce Dlhé Klčovo a Nižný Hrušov zaväzujú urobiť všetky potrebné právne úkony vedúce 
ku prevodu vlastníckeho práva ku existujúcim pozemným komunikáciám na Prešovský 
samosprávny kraj (tzv. Usporiadanie cestnej siete ako zaradenie novej cesty III. triedy, 
s prislúchajúcim novým číslom) 

vi. Ak budú splnené záväzky i. – vi., Správa a údržba ciest  Prešovského samosprávneho kraja 
zabezpečí Dokumentáciu pre realizáciu stavby „Výstavba mosta Dlhé Klčovo – Nižný 
Hrušov, PD“ a následne podľa schválenia finančných prostriedkov aj samotnú realizáciu 
stavby  

 
D. Ukladá  

 
D.1 príslušným útvarom Úradu PSK a Správe a údržbe ciest Prešovského samosprávneho kraja vytvoriť 

strategický návrh vysporiadania vlastníkov pozemkov pod cestami 
 
 
E. Berie na vedomie 

 
E.1 zámer integrovaného taktového cestovného poriadku na 2 pilotných linkách v Prešovskom 

samosprávnom kraji. 
 
E.2 informáciu o stave cestnej siete v PSK, o stavebno technickom stave ciest II. a III. triedy k 31.10.2019, 

o stavebno technickom stave mostov na cestách II. a III. triedy k 31.10.2019, o metodike SÚC PSK v 
oblasti správy a údržby a investícií na roky 2020 – 2024 

 
E.3  informáciu o stave čerpania bežných výdavkov a vecného plnenia k 31.10.2019 
 
E.4 informáciu o stave dopravno – mechanizačného vybavenia Správy a údržby ciest PSK pred zimnou 

sezónou 2019/2020  
 
E.5 informatívnu správu o vyhodnotení kapitálových výdavkov v oblasti verejného obstarávania pri 

stavebných akciách v oblasti ciest, prevádzkových budov a areálov a technologickom zabezpečení 
prevádzkových budov, technológiách a dopravno-mechanizačnom zabezpečení k 11.11.2019. 

 
E.6 informatívnu správu o stave zrealizovaných a realizovaných investičných akciách v roku 2019 formou 

prezentácie. 
 
E.7  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 
- Vyhodnotenie stavu projektu v rámci Environmentálneho fondu 
- Stav prípravy projektov do potencionálnych výziev 
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E.8 informatívnu správu o stave majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod cestami II. a III. triedy 
 
 
II.  Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja Zastupiteľstvu PSK: 
     _______________________________________________________________________________ 
 

A. Odporúča  
      Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť: 
 

A.1 v súlade s § 16 písm. e) a § 6 ods. 2  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského 
samosprávneho kraja návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva 
predávajúceho - Obec Veľopolie, Veľopolie 78, 067 31 Veľopolie, IČO: 00323748, zapísaného na LV 
320, k.ú. Veľopolie, a to: 
 
- pozemok registra E KN, parcelné číslo 777/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 329 m2, 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 773/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

899 m2, 
 

vytvorený z pozemku registra C KN, parcelné číslo 773, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3812 
m2, Geometrickým plánom č. 14296985-83/2017, vyhotoveným Ján Mašlej - GEOS & GM, Pod lesom 
14, 066 01 Humenné, IČO: 14296985, úradne overený Okresným úradom Humenné, katastrálny odbor 
dňa 04.01.2018 pod číslom G1-375/18, 

 
ťarchy: Z - 1520/10 - zriaďuje sa zákonné vecné bremeno v zmysle § 151o Občianskeho zákonníka a 
§10 ods. 1) a 5) Zákona NR SR č. 656/2004 Z.z.v znení novely č.293/2009 Z.z. v prospech 
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361 spočivajúce v práve 
vstupu na pozemky parc.č. 773 za účelom umiestnenia, prevádzky, údržby a opráv energetických 
zariadení v rozsahu podľa Geom.plánu č. 81/2010 vyhotovených Ing. Mihalík Miroslav- GEOMM, IČO: 
32389833. Návrh na zápis je zo dňa 30.09.2010 - 39/10 

 
     za kúpnu cenu 2,00 € 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.  
 
Celková výmera nadobúdaného nehnuteľného majetku predstavuje 1228 m2. 

 
A.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 – Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba č.1, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 00 327 972, 
zapísaného na LV 3485, k.ú. Veľký Šariš, a to: 
 
- pozemok registra CKN  1573/11 o výmere 1225 m2 , zastavané plochy a nádvoria,  
odčlenený od pôvodného pozemku KN E 5183/15 o celkovej výmere 4372 m2, ostatná plocha 

 
odčlenené geometrickým plánom č. 74/2019, vyhotoveným Ing. Jozef Kaščák – GeoReal, Nemčíková 2, 
080 01 Prešov, IČO: 47 660 635, úradne overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor,  dňa 
08.08.2019 pod číslom G1-1335/2019. 
ťarchy:  
bez zápisu 
 
za kúpnu cenu 1,00 € celkom, 
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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.  

 
 

A.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 vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe Správy 
a údržby ciest PSK: 

 
    zapísaného na LV č. 6386, k.ú. Vranov nad Topľou, a to:  
  - pozemok registra C KN, parcelné číslo 3240/14, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 910 m2, 

 
   zapísaného na LV č. 2751, k.ú. Čemerné, a to: 
 - novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1336/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 

m2, 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1336/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 

m2, 
 - novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1336/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

126 m2, 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1336/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 73 

m2, 
 

odčlenené od pozemku registra C KN, parcelné číslo 1336, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 7771 m2, Geometrickým plánom č. 139/2017, vyhotoveným Marián Urban - geodetické práce, 
Námestie slobody 6, 09301 Vranov nad Topľou, IČO: 10806881, úradne overený Okresným úradom 
Vranov nad Topľou, katastrálny odbor dňa 01.02.2018 pod číslom G1-1/2018, 

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 

 
do vlastníctva kupujúceho – Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou, 
IČO: 332 933, za kúpnu cenu 5 € celkom. 
 
Celková výmera prevádzaného nehnuteľného majetku predstavuje 1151 m2. 
Prevod pozemkov do vlastníctva Mesta Vranov nad Topľou bol schválený Mestským zastupiteľstvom 
vo Vranove nad Topľou, Uznesením č. 55/2019 zo dňa 30.10.2019. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Mesto Vranov nad Topľou je vlastníkom stavby zastávky SAD, ktorá sa nachádza na novovytvorených 
parcelách KN C 1336/4, KN C 1336/5, KN C 1336/6, KN C 1336/7 v k.ú. Čemerné. Na parcele KN C 
3240/14 v k.ú. Vranov nad Topľou mesto plánuje výstavbu chodníka pre peších. Zastávka SAD 
a chodník pre peších majú verejnoprospešný účel, slúžia obyvateľom a návštevníkom mesta a výstavbou 
nového chodníka pri ceste III/3636 sa zvýši bezpečnosť chodcov. 

B. konštatuje 
 
B.1   že, majetok uvedený v bode A.3. časť II. tohto uznesenia je 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 
povinného z vecného bremena, ktorým je Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 
37870475, zapísanom na LV 220, v k.ú. Veľký Šariš, obec Veľký Šariš, okres Prešov, a to: 

 
- pozemku registra C KN parcelné číslo 2809/1, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 17970 
m2, 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 

 
     ťarchy:  

Z-2018/2012, Vecné bremeno na parc.CKN 2809/1 podľa zák.40/1964 Zb. Občianského zákonníka a 
zák.č.656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, v prospech Východoslovenská 
distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361, s obsahom oprávnení na výkon povolenej 
činnosti podľa zák.č.656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, najmä vstupovať na 
cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu GP č.388/2011 (G1-716/2011) - 
pol.vz.281/2012, 642/2017 
 
v prospech oprávneného z vecného bremena – CondorNet, s.r.o., Kováčska 1, 080 01 Prešov, IČO: 
36444413, 
 
na umiestnenie verejnej telekomunikačnej siete – optickej prípojky, vrátane ochranného pásma pre 
stavbu: „Verejná telekomunikačná sieť Condornet, Veľký Šariš – Kanaš, optická prípojka - Veľký 
Sordok“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 

 
a) strpieť umiestnenie optickej prípojky vrátane jej ochranného pásma, 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 
optickej prípojky, 

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. 
 
- 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 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 
povinného z vecného bremena, ktorým je Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 
37870475, zapísanom na LV 4111, v k.ú. Lackovce, obec Lackovce, okres Humenné, a to: 

 
- pozemku registra C KN parcelné číslo 1555, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 3874 m2, 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
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ťarchy:  

- Pod Z-223/10 zriaďuje sa zák.vecné bremeno v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka a § 10 ods.1) a 5) 
Zákona NR SR č.656/04 Z.z.v znení novely č.293/09 Z.z.v prospech Východoslovenská 
distribučná,a.s.,Mlynská 31,04291Košice,IČO:36599361 spočívajúce v práve vstupu na pozemky 
parc.č.KN-C 1555 za účelom umiestnenia,prevádzky,údržby a opráv energetických zariadení v rozsahu 
GP č.119-2/09 a GP č.119-3/09 zo dňa 08.02.2010 - 50/10 

- Pod V- 430/2011 zriaďuje sa vecné bremeno spočívajúce v práve oprávneného z vecného bremena uložiť 
inžinierske siete (vodovodné potrubie) cez pozemok parcely registra C KN 1555- zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 3874 m2 v rozsahu vyznačenom v geom.pláne č. 32389833-115/2010 zo dňa 
04.09.2010, č. G1- 284/2010 do KN v prospech: Slavomír Andrejco rod. Andrejco, dátum narodenia 
16.04.1976, Třebíčska 1844/25, Humenné zo dňa 16.03.2011 - 61/11 

- Pod V-1853/2014 zriaďuje sa zmluva o zriadení vecného bremena spočívajúcúceho v povinnosti trpieť 
umiestnenie vodovodného potrubia na pozemku registra C KN parcelné číslo 1555, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 3874 m2, trpieť vstup a vjazd, prechod a prejazd cez pozemok pri umiestnení, 
prevádzke, údržbe, opravách a rekonštrukcií vodovodného potrubia a zdržať sa konania, ktoré by bránilo 
vo výkone práv vyplývajúcich z vecného bremena v rozsahu 32 m2 stanovenom geometrickým plánom č. 
34810668-97/2013 zo dňa 14.01.2014, zriadeného v prospech oprávneného z vecného bremena Jozefa 
HARVANA, rodné priezvisko Harvan, dátum narodenia 14.07.1958, bytom Štúrova 22, 066 01 Humenné, 
zo dňa 19.11.2014-16/15 

 
v prospech oprávneného z vecného bremena – Ivan Voloch, Laborecká 1891/38, 066 01 Humenné, 
 
na umiestnenie inžinierskej siete – STL distribučného plynovodu, vrátane ochranného pásma pre stavbu: 
„STL distribučný plynovod“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 
 
a) strpieť umiestnenie STL distribučného plynovodu vrátane jeho ochranného pásma, 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 
STL distribučného plynovodu, 

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. 
 
- 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.3  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 
povinného 
 z vecného bremena, ktorým je Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, 
 zapísanom na LV 9572, v k.ú. Humenné, obec Humenné, okres Humenné, a to: 

 
      - pozemku registra C KN 4955/1, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 20144 m2, 

   spoluvlastnícky podiel: 1/1 
   ťarchy: bez zápisu 
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v prospech oprávneného z vecného bremena – Ing. Boris Kačala,  Snina, 
 
na umiestnenie inžinierskych sietí – vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky, vrátane ich 
ochranného pásma pre stavbu: „RODINNÝ DOM + GARÁŽ“, spočívajúce v povinnosti povinného 
z vecného bremena (PSK): 

 
a) strpieť umiestnenie vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky vrátane ich ochranného pásma, 

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 
vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky, 

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. 
 
- 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.4 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 
povinného z vecného bremena, ktorým je Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 
37870475, zapísanom na LV 1146, v k.ú. Becherov, obec Becherov, okres Bardejov, a to: 

 
       - pozemku registra C KN 1843/1, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 2884 m2, 

    spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 

  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 – distribučného NN vedenia, vrátane ochranného pásma pre stavbu: 
„Nové distribučné vedenie Becherov (IBV 21RD – úprava TS, NN“, spočívajúce v povinnosti 
povinného z vecného bremena (PSK): 
 

a) strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia vrátane jeho ochranného pásma, 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 
elektro-energetického zariadenia, 

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

 
Rozsah vecného bremena bude stanovený plochou v m2, určenou geometrickým plánom vyhotoveným 
po ukončení stavby. PSK, ako povinný z vecného bremena postupuje podľa Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK v znení neskorších dodatkov a pri určovaní výšky všeobecnej hodnoty 
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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.   
 
- 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.5 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 – 
povinného z vecného bremena, ktorým je Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, 
IČO: 37870475, zapísanom na LV 1348, v k.ú. Drienica, obec Drienica, okres Sabinov, a to: 

 
    - pozemku registra C KN 1679/1, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 5706 m2, 

   spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 

  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 NN vedenia, vrátane ochranného pásma pre stavbu: „3x 
NN PRÍPOJKY - DRIENICA“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 
 

a) strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia vrátane jeho ochranného pásma, 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 
elektro-energetického zariadenia, 

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

 
Rozsah vecného bremena bude stanovený plochou v m2, určenou geometrickým plánom vyhotoveným 
po ukončení stavby. PSK, ako povinný z vecného bremena postupuje podľa Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK v znení neskorších dodatkov a pri určovaní výšky všeobecnej hodnoty 
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.   
 
- 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.6 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 – 
povinného z vecného bremena, ktorým je Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 
37870475, zapísanom na LV 240, v k.ú. Lipany, obec Lipany, okres Sabinov, a to: 

 
  - pozemku registra C KN 1402/9, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 3305 m2, 
     spoluvlastnícky podiel: 1/1 
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   ťarchy:  
     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 

1402/1,1402/9 (EKN 345/3-zaniká v GP č.47/2016-530/2016),CKN 1406/1 (EKN 2-785-zaniká v GP 
č.45/2016-526/2016), 

b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup peši, vozidlami, mechanizmami Oprávneného a ním poverených osôb 
po pozemkoch CKN 1402/1,1402/9,1406/1 v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, 
modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly Verejného potrubia 

c) nerealizovať na pozemkoch CKN 1402/1,1402/9,1406/1, 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.19/2014, 386/2009, 136/2010, 13/2009, 90/2009-číslo zmeny 2767/2015 

 
v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 
Košice, IČO: 36 599 361, 

 
na umiestnenie inžinierskej siete – elektrického NN vedenia, vrátane ochranného pásma pre stavbu: „2x 
NN PRÍPOJKY - LIPANY“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 

 
a) strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia vrátane jeho ochranného pásma, 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 
elektro-energetického zariadenia, 

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

 
Rozsah vecného bremena bude stanovený plochou v m2, určenou geometrickým plánom vyhotoveným 
po ukončení stavby. PSK, ako povinný z vecného bremena postupuje podľa Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK v znení neskorších dodatkov a pri určovaní výšky všeobecnej hodnoty 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.   
 
- 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.7 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 
povinného z vecného bremena, ktorým je Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 
37870475, zapísanom na LV 15561, v k.ú. Prešov, obec Prešov, okres Prešov, a to: 

 
   - pozemku registra C KN 15419, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 25904 m2, 

 spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 

 ťarchy: bez zápisu 
 

v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 
Košice, IČO: 36 599 361, 
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na umiestnenie inžinierskej siete – elektrického VN vedenia, vrátane ochranného pásma pre stavbu: 
„Cemjata–Bzenov – kabelizácia V203“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 

 
a) strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia vrátane jeho ochranného pásma, 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 
elektro-energetického zariadenia, 

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

 
Rozsah vecného bremena bude stanovený plochou v m2, určenou geometrickým plánom vyhotoveným 
po ukončení stavby. PSK, ako povinný z vecného bremena postupuje podľa Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK v znení neskorších dodatkov a pri určovaní výšky všeobecnej hodnoty 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.   
 
- 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.8  Predsedovi PSK zaradiť do nových investičných akcií dokumentáciu pre stavebný zámer na stavbu  
        „ Výstavba mosta Dlhé Klčovo – Nižný Hrušov, PD.“ 

 
 
 
Prešov, 13. 11. 2019 
 
 
 
Za správnosť:  Ing.  Alexander Galajda  v.r.                                Ing. arch. Zita Pleštinská v.r. 
  sekretár komisie          predsedníčka komisie 
 
 
 
 
Za overovateľov:  Stanislav Obický v.r. 
       člen komisie   
 
 
 
 
 


