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Prešovský samosprávny kraj 

UZNESENIE č. 20/2020 

zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 27. 05. 2020 

 

 

 

I. Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja:  

 

A. Schvaľuje  

A.1 Overovateľa zápisnice a uznesenia: Stanislav Obický  

 

B. Berie na vedomie 

B.1 Správu o vyúčtovaní  príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 

2019. 

B.2  Činnosť a zámery IDS Východ, s.r.o. 

B.3 Informatívnu správu o priebežnom stave čerpania kapitálových výdavkov SÚC PSK k 22.05.2020. 
 
B.4 Informatívnu správu o priebehu projektov spolufinancovaných z eurofondov, realizácií projektov, 

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

z programov IROP, Interreg a ENI. 

 

 

 

II. Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja Zastupiteľstvu PSK: 

 

A. Odporúča schváliť 

A.1 v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v 
znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 bod 7 písm. e) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
Prešovského samosprávneho kraja“ v znení neskorších dodatkov, trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov, nájom nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je vo vlastníctve 
Prešovského samosprávneho kraja, v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísaného na LV č. 2775, k.ú. 
Kamenica nad Cirochou, a to: 
 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 

m2, 
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- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 
m2, 

- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/12, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 
m2, 

- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 
m2, 

- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/14, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 
m2, 

- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/15, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 
m2, 

- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/17, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 
m2, 

- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/18, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 
m2, 

- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/21, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 
m2, 

- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/22, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 
m2, 

- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/23, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 
m2, 

- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/25, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 
m2. 

 
Novovytvorené pozemky sú odčlenené od pozemku registra E KN parcelné číslo 3034, zastavaná plocha 
a nádvorie, o výmere 9907 m2, geometrickým plánom č. 50788060-25/2020, zo dňa 27.04.2020, 
vyhotoveným Ing. Roman Kormucik GEODÉZIA, Kamienka 126, 067 83 Kamienka, IČO: 50788060, 
úradne overeným Okresným úradom Humenné, katastrálny odbor dňa 05.05.2020 pod číslom G1-138/2020, 
 

spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu 

 

(Celková výmera prenajímaného nehnuteľného majetku predstavuje 73 m2) 

 
do nájmu nájomcu – Obec Kamenica nad Cirochou, Humenská 555/6, 067 83 Kamenica nad Cirochou, 
IČO: 00323101, za nižšie uvedených podmienok: 
 

- Výška nájomného: 1,- €/rok (aj za pomernú časť roka) 
 

- Účel nájmu: realizácia a prevádzka stavby Chodník pre peších na ul. Partizánskej, ktorej je nájomca 
investorom a budúcim stavebníkom.  

 
- Doba nájmu: na dobu určitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, počas doby realizácie stavby 

a 5 rokov po jej ukončení  
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
 
Obec Kamenica nad Cirochou plánuje vybudovanie chodníka popri ceste III/3835, názov stavby: Chodník 
pre peších na ul. Partizánskej. Chodník sa vystaví vo verejnom záujme a jeho výstavbou sa zvýši 
bezpečnosť cestnej premávky a prispeje k bezpečnosti chodcov, ktorí v súčasnosti využívajú pre svoj pohyb 
krajnicu cesty. Chodník bude mať verejnoprospešný účel a bude slúžiť obyvateľom a návštevníkom obce. 
 

A.2 v súlade s § 16 písm. e) a s § 6 bod 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského 
samosprávneho kraja v znení neskorších dodatkov návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku  
 

vedeného na LV 276, k.ú. Krušinec, obec Krušinec, okres Stropkov, a to: 
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- novovytvorená parcela registra CKN č. 296/6, zastavaná plocha o výmere 318 m2,  
- novovytvorená parcela registra CKN č. 288/5, ostatná plocha o výmere 573 m2, 

oddelené od pôvodnej parcely registra EKN č. 110/6, orná pôda o výmere 4530 m2,  
 

- novovytvorená parcela registra CKN č. 242/11, zastavaná plocha o výmere 96 m2,  
oddelená od pôvodnej parcely registra EKN č. 110/106, orná pôda o výmere 96 m2, 
 

- novovytvorená parcela registra CKN č. 296/7, zastavaná plocha o výmere 191 m2,  
- novovytvorená parcela registra CKN č. 288/6, ostatná plocha o výmere 322 m2, 
- novovytvorená parcela registra CKN č. 289/4, ostatná plocha o výmere 35 m2, 

oddelené od pôvodnej parcely registra EKN č. 123, trvalý trávny porast o výmere 1028 m2, 
 

ťarchy:  

Vecné bremeno zo zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení 

neskorších predpisov na parcely EKN 110/6, 123, 124/2, 128/301, 129 v prospech oprávneného 

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., IČO: 36570460, Komenského 50, 042 48 Košice spočíva v 

práve prevádzkovateľa verejnej kanalizácie v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie pozemky v súvislosti s 

projektovaním, zriaďovaním rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv a údržby 

verejnej kanalizácie a jej 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 verejnej kanalizácie 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 - 7/18, Z 457/2019. 

 

Exekučný príkaz EX 13/2001/JS-G Exekútorského úradu Rimavská Sobota, vydaný súdnym exekútorom 

JUDr. Ing. Jánom Gasperom na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 

vedené na LV vo vlastníctve pod B 106 Gojdič Milan nar. *16.9.1958 v podiele 1/360 v prospech TROLIGA 

Marián - MT, Ľ.Podjavorinskej 3, Prešov. 

 

I.  

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: (mená viď materiál z Komisie dopravy č. 7a.) 
 
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, 
 

II.  
z podielového spoluvlastníctva predávajúceho: 
 
106. Gojdič Juraj, r. Gojdič, nar. 17.07.1965, bytom Krušinec č. 72, 091 01 Stropkov, v podiele 1/360, 
 
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 predpokladu splnenia odkladacej podmienky – zánik ťarchy viažucej sa na podiel vlastníka 
 

za kúpnu cenu 3,44 € / m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume: 5 280,40 € celkom. 
 

Novovytvorené parcely boli oddelené geometrickým plánom č. 67-1/2019 zo dňa 05.09.2019, 
vyhotoveným Ing. Jurajom Jechom - GEOPROJEKT, Konštantínova 6, 080 01 Prešov, úradne overeným 
Okresným úradom Stropkov, katastrálnym odborom dňa 11.09.2019 pod číslom G1-184/2019. 
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Všeobecná hodnota majetku je stanovená znaleckým posudkom č. 22-2019 zo dňa 29.10.2019,  vyhotoveným 
Ing. Milanom Pencákom, Hrnčiarská 3, 066 01 Humenné, znalcom z odboru Stavebníctvo, Odhad hodnoty 
nehnuteľností, v súlade s vyhláškou MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
v platnom znení vo výške 3,44 €/m2. 
 
A.3 v súlade § 16 písm. e) a s § 6 bod 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského 
samosprávneho kraja v znení neskorších dodatkov návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku  

 
vedeného na LV 69, k.ú. Krušinec, obec Krušinec, okres Stropkov, 
 
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 
 
1.  ROJKOVÁ Helena, r. Gundzová, nar. 24.11.1953, bytom Krušinec č. 66, 091 01 Stropkov, v podiele 1/2, 
2. SURGENT Ján, r. Surgent, nar. 4.7.1946, bytom Komenského 445/8, 089 01 Svidník, v podiele 1/2, 
 

- novovytvorená parcela registra CKN č. 242/12, zastavaná plocha o výmere 65 m2, oddelená od 
pôvodnej parcely registra EKN č. 126/1, orná pôda o výmere 138 m2,  

 

ťarchy: Bez zápisu 
 
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 3,44 € / m2, čo predstavuje cenu 223,60 € celkom. 
 

Novovytvorená parcela bola oddelená geometrickým plánom č. 67-1/2019 zo dňa 05.09.2019, vyhotoveným 
Ing. Jurajom Jechom -  GEOPROJEKT, Konštantínova 6, 080 01 Prešov, úradne overeným Okresným 
úradom Stropkov, katastrálnym odborom dňa 11.09.2019 pod číslom G1-184/2019. 
 
Všeobecná hodnota majetku je stanovená znaleckým posudkom č. 19-2019 zo dňa 29.10.2019,  vyhotoveným 
Ing. Milanom Pencákom, Hrnčiarska 3, 066 01 Humenné, znalcom z odboru Stavebníctvo, Odhad hodnoty 
nehnuteľností, v súlade s vyhláškou MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
v platnom znení vo výške 3,44 €/m2. 
 
A.4 v súlade § 16 písm. e)  a s § 6 bod 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského 
samosprávneho kraja v znení neskorších dodatkov návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku  
 
vedeného na LV 194, k.ú. Krušinec, obec Krušinec, okres Stropkov, 

 
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 
 
1.  DROTÁR Jozef, r. Drotár, nar. 3.3.1946, bytom Krušinec č. 35, 091 01 Stropkov, v podiele 6/12, 
2.  ZOLOTÁROVÁ Helena, r. Zarajošová, nar. 03.03.1945, bytom A.Kmeťa č. 478/3, 091 01 Stropkov,    v 

podiele 3/8, 
3.  ZAJAROŠ Michal, r. Zajaroš, nar. 24.05.1958, bytom Makovce č. 24, 090 23 Makovce, v podiele 1/8, 
 

- novovytvorená parcela registra CKN č. 242/10, zastavaná plocha o výmere 5 m2, oddelená od 
pôvodnej parcely registra EKN č. 110/205, orná pôda o výmere 7 m2,  

 

ťarchy: Bez zápisu, 
 

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, 
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za kúpnu cenu 3,44 € / m2, čo predstavuje cenu 17,20 € celkom. 
 

Novovytvorená parcela bola oddelená geometrickým plánom č. 67-1/2019 zo dňa 05.09.2019, vyhotoveným 
Ing. Jurajom Jechom - GEOPROJEKT, Konštantínova 6, 080 01 Prešov, úradne overeným Okresným 
úradom Stropkov, katastrálnym odborom dňa 11.09.2019 pod číslom G1-184/2019. 
 
Všeobecná hodnota majetku je stanovená znaleckým posudkom č. 20-2019 zo dňa 29.10.2019,  vyhotoveným 
Ing. Milanom Pencákom, Hrnčiarská 3, 066 01 Humenné, znalcom z odboru Stavebníctvo, Odhad hodnoty 
nehnuteľností, v súlade s vyhláškou MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
v platnom znení vo výške 3,44 €/m2. 
 

 
A.5 v súlade s § 16 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja, 
v znení neskorších dodatkov, prevod nehnuteľného majetku 
 

vedeného na LV 7529, k.ú. Prešov, obec Prešov, okres Prešov 
 

z výlučného vlastníctva predávajúceho -  RoTTel Energy, s.r.o., Jarková 42, 080 01 Prešov, IČO: 36 815 616,  
a to: 
 
- novovytvorená parcela registra CKN  14835/241 o výmere 8 m2, zastavaná plocha,   

odčlenená od pôvodnej parcely registra CKN 14835/24 o celkovej výmere 632 m²,  
- novovytvorená parcela registra CKN 14835/60 o výmere 1180 m2, zastavaná plocha,   

vzniknutá zlúčením: 
parcely registra CKN 14835/60 o celkovej výmere 640 m²,  a 
dielu 6 o výmere 111 m² - odčleneného od pôvodnej parcely registra CKN 14835/73 o celkovej výmere 
565 m², a 
dielu 7 o výmere 19 m² - odčleneného od pôvodnej parcely registra CKN 14835/72 o celkovej výmere 
1633 m², a 
dielu 8 o výmere 377 m² - odčleneného od pôvodnej parcely registra CKN 14835/59 o celkovej výmere 
2306 m², a 
dielu 9 o výmere 30 m² - odčleneného od pôvodnej parcely registra CKN 14835/220 o celkovej výmere 
181 m², a 
dielu 17 o výmere 3 m² odčleneného od pôvodnej parcely registra CKN 14835/73 o celkovej výmere 565 
m².  
(Celková výmera predstavuje 1188 m²) 

 

ťarchy: uvedené len súvisiace ťarchy 
V 4384/2007-Zmluva o zriadení vecného bremena-právo prístupu,prechodu a prejazdu a právo 

prístupu,prechodu a prejazdu za účelom údržby,opravy,rekonštrukcie inž.sietí-vodov.a  

kanal.potrubí,rozvodov plynu a elektriny umiestnených na parc.KN 

14835/1,14835/24,14835/63,14835/217,14835/111,14835/218,14835/99,14835/108 v prospech vlastníka 

parc.KN 5098/6,14835/61; 

V 7420/2007 Vecné bremeno-právo prechodu pešo a prejazdu motor.vozidiel každého vlastníka 

nehn.parc.KN 14835/83,14835/85,14835/90 po parc.KN 14835/73,KN 14835/59,14835/220-V 4853/2007 – 

pol.4706/07 

 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 
37 870 475, 
 
za kúpnu cenu 85.900,00-€ celkom (slovom osemdesiatpäťtisíc deväťsto eur). 

 
Novovytvorené parcely boli oddelené geometrickým plánom č. 7/2018, zo dňa 15.03.2019, vyhotoveným 
Jurajom Maňkom, Garbiarska 14826/16, 080 01 Prešov, úradne overeným Okresným úradom Prešov, 
katastrálny odbor,  dňa 20.06.2019 pod číslom G1-501/2019. 
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Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku je stanovená Znaleckým posudkom č. 6/2019 zo dňa 15.09.2019, 
vyhotoveným Ing. Petrom Mackom, Ondavská 32, 080 05 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 a predstavuje: 
- pre parcelu registra CKN 14835/60: 85.302,20-€, 
- pre parcelu registra CKN 14835/241: 578,32-€. 
Všeobecná hodnota majetku predstavuje: 85.880,52-€ (pri cene 72,29-€/m2). 
 
A.6 zmenu Uznesenia č. 3/2018 zo dňa 29.01.2018 nasledovne: 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja mení uznesenie č. 3/2018 zo dňa 29.01.2018 tak, že sa 
uznesenie dopĺňa o bod: 
 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených nadlimitných výdavkov z rozpočtu 

PSK 
 
A.7 spolufinancovanie pripravovaných projektov v rámci IROP, výzva na predkladanie žiadostí o NFP na 
zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TENT a cestám I. triedy na rozvoj multimediálneho dopravného 
systému a to nasledovne: 
 

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

bezpečnostných rizík na ceste II/537, Podbanské – Pavúčia dolina“ s predpokladaným 
rozpočtovým nákladom max. 7 000 000,00 € , 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. 

350 000,00 €, 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. 

 
A.8 spolufinancovanie pripravovaných projektov v rámci IROP, výzva na predkladanie žiadostí o NFP na 
zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TENT a cestám I. triedy na rozvoj multimediálneho dopravného 
systému a to nasledovne: 
 

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Eliminácia 
bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina - Križovatka s cestou II/538“ 
s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 7 000 000,00 € , 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. 

350 000,00 €, 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. 

 
A.9 spolufinancovanie pripravovaných projektov v rámci IROP, výzva na predkladanie žiadostí o NFP na 
zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TENT a cestám I. triedy na rozvoj multimediálneho dopravného 
systému a to nasledovne: 

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Eliminácia 
bezpečnostných rizík na ceste II/537, Križovatka s cestou II/538 - Batizovský potok“ 
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s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 7 000 000,00 € , 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. 

350 000,00 €, 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. 

 
A.10 spolufinancovanie pripravovaných projektov v rámci IROP, výzva na predkladanie žiadostí o NFP na 
zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TENT a cestám I. triedy na rozvoj multimediálneho dopravného 
systému a to nasledovne: 

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Eliminácia 
bezpečnostných rizík na ceste II/537, Batizovský potok - Starý Smokovec“ s predpokladaným 
rozpočtovým nákladom max. 7 000 000,00 € , 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. 

350 000,00 €, 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. 

 
A.11 spolufinancovanie pripravovaných projektov v rámci IROP, výzva na predkladanie žiadostí o NFP na 
zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TENT a cestám I. triedy na rozvoj multimediálneho dopravného 
systému a to nasledovne: 

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

bezpečnostných rizík na ceste II/537, Starý Smokovec - Tatranské Matliare“ s predpokladaným 
rozpočtovým nákladom max. 6 000 000,00 € , 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. 

300 000,00 €, 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. 

 

A.12 spolufinancovanie pripravovaných projektov v rámci IROP, výzva na predkladanie žiadostí o NFP na 
zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TENT a cestám I. triedy na rozvoj multimediálneho dopravného 
systému a to nasledovne: 

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Eliminácia 
bezpečnostných rizík na ceste II/537, Tatranské Matliare – Križovatka s cestou I/66“ 
s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 7 000 000,00 € , 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. 

350 000,00 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP  
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK; 
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5. zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca. 5 % rozpočtového nákladu projektu pre každú 
žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z vlastných zdrojov PSK 
do obdobia refundácie výdavkov. 

 

 

 

 

B. konštatovať, že 

B.1 majetok uvedený v bode A.1 tohto uznesenia je dočasne prebytočný 

 

 

III. Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja: 

 

A. Odporúča 

A.1 Predsedovi PSK v súlade s § 10 bod 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
PSK“ v znení neskorších dodatkov schváliť návrh na zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku 
vo výlučnom vlastníctve povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 
Prešov, IČO: 37870475, v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV č. 819, v k.ú. Šarišská 
Poruba, obec Šarišská Poruba, okres Prešov, a to: 

 
- pozemku registra E KN, parcelné číslo 1114/1, ostatná plocha o výmere 4730 m2, 
 
ťarchy: bez zápisu, 

 
na umiestnenie inžinierskej siete – vodovodného potrubia, vrátane ochranného pásma pre stavbu: „Šarišská 
Poruba – prepojenie vodovodov“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 
 
a) strpieť umiestnenie vodovodného potrubia vrátane jeho ochranného pásma, jeho užívanie 

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

a ním poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetnej nehnuteľnosti v súvislosti 
s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely 
opráv, údržby, kontroly vodovodného potrubia, 

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

 
v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 
Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460.  
 
Investorom stavby je: Obec Šarišská Poruba, Šarišská Poruba 34, 082 12 Šarišská Poruba, IČO: 00327778 
 
Rozsah vecného bremena bude určený plochou v m2, určenou geometrickým plánom vyhotoveným po 
ukončení stavby. Všeobecná hodnota za zriadenie vecného bremena bude stanovená znaleckým posudkom. 
 
2. zmluvnú pokutu pre investora vo výške 10 % z vyčíslených nákladov povinným z vecného bremena na 
uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu, min. 500,00 €, a to v prípade, že investor 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 
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legislatívou. Investor je povinný splniť si svoju povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené touto zmluvnou 
pokutou, aj po jej zaplatení.   
 
     

 

 

 

 

Prešov, 28. 05. 2020 

 

 

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

  sekretár komisie          predsedníčka komisie 

 

 

Za overovateľov:  Stanislav Obický  

       podpredseda komisie   

 


