
Prešovský samosprávny kraj 
 

UZNESENIE č. 21/2020 
z 21. zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 15. 07. 2020 konaného per rollam 
 
 

 
I. Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 
A. Schvaľuje  
 

A.1 Overovateľa zápisnice a uznesenia: Stanislava Obického  

A.2 Rokovací  poriadok komisií  Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho 

 

B. Mení a dopĺňa 

B.1 uznesenie z 19. zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
č. 19/2020 zo dňa 22.04.2020 konaného per rollam k schváleniu návrhu na zriadenie vecného bremena 
na nehnuteľnom majetku vo výlučnom vlastníctve povinného z vecného bremena – Prešovský 
samosprávny kraj v časti B, časť B.4 nasledovne: 
 
vypúšťa sa text v časti B.4: 
 
v prospech oprávnených z vecného bremena, ktorými sú: 
- MS – BAU DEVELOPMENT, a.s., Budovateľská 48 ,080 01 Prešov, IČO: 44253460 
- ATRIOS s.r.o., Mlynská 7, 040 01 Košice, IČO: 35885611 
 
nahrádza sa textom: 
 
v prospech oprávnených z vecného bremena a ich budúcich právnych nástupcov, ktorými sú: 
- MS – BAU DEVELOPMENT, a.s., Budovateľská 48 ,080 01 Prešov, IČO: 44253460 
- ATRIOS s.r.o., Mlynská 7, 040 01 Košice, IČO: 35885611 
 
Ostatný text uznesenia ostáva nezmenený. 
 

 

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

 
A. Odporúča schváliť 
 
A.1 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 č. 3487, k.ú. Stropkov, obec Stropkov, okres Stropkov, 
 
z výlučného vlastníctva predávajúceho: 
 



1.  Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov, IČO: 00331007 
 

- novovytvorená parcela registra C KN č. 2704/7, ostatná plocha o výmere 20 m2,  
- novovytvorená parcela registra C KN č. 2702/9, ostatná plocha o výmere 18 m2, 

oddelené od pôvodnej parcely registra EKN č. 2827/172, orná pôda o výmere 49 283 m2, 
 
ťarchy:  
Vecné bremeno zo zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení 

neskorších predpisov na parcely EKN 2827/172 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, kanalizačných 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.9/2016 overený pod č. G 1-33/2016 podľa Z 825/2016 - 377/18, Z 

457/2019. 

 

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

neskorších predpisov na parcely EKN 1707,1711, 2558/229, 2782/170, 2788/170, 2791/170, 2792/171, 

2827/172 v prospech oprávneného Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., IČO: 36570460, 

Komenského 50, 042 48 Košice 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. 61/2012 

overený pod č. G 1-115/2012 podľa Z 104/2019. 
 

 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 
IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zverí 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 predstavuje kúpnu cenu celkom 2,00 €. 
 
Novovytvorené parcely boli oddelené geometrickým plánom č. 67-2/2019 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-
185/2019. 
  
 
A.2  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 3282, k.ú. Stropkov, obec Stropkov, okres Stropkov, 
 
z výlučného vlastníctva predávajúceho: 



 
1.  SR – Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345 
 

- novovytvorená parcela registra C KN č. 2701/7, ostatná plocha o výmere 80 m2,  
- novovytvorená parcela registra C KN č. 2703/3, ostatná plocha o výmere 282 m2, 
- novovytvorená parcela registra C KN č. 2704/6, ostatná plocha o výmere 212 m2, 

oddelené od pôvodnej parcely registra E KN č. 3026, ostatná plocha o výmere 82 434 m2, 
 
ťarchy:  
Vecné bremeno zo zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení 

neskorších predpisov na parcely EKN 3026 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, kanalizačných 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.9/2016 overený pod č. G 1-33/2016 podľa Z 825/2016 - 355/18, Z 457/2019. 

 

Vklad vecného bremena spočívajúceho v práve oprávneného z vecného bremena uložiť na pozemku 

povinného z vecného bremena inžinierske siete a v práve vstupu, prechodu prejazdu oprávneného z 

vecného bremena cez pozemok povinného z vecného bremena za účelom vykonávania opráv a údržby, 

tak ako je uvedené v GP: č.50/2018 zo dňa 07.03.2018, vyhotovenom GEOTEAM M.Z. s.r.o., Hutnícka 

2, 040 01 Košice, overeného pod číslom G1-58/2018 zo dňa 26.03.2018 na parcelu EKN 3026 ostatná 

plocha o výmere 82434 m2 v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., IČO: 

36570460, Komenského 50, 042 48 Košice podľa V 417/2019. 

 

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

neskorších predpisov na parcely EKN 2558/208, 3022, 3024, 3025, 3026, 3087, 3088, 3098 , 3023 

v prospech oprávneného Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., IČO: 36570460, 

Komenského 50, 042 48 Košice 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. 61/2012 

overený pod č. G 1-115/2012 podľa Z 104/2019. 

 

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

neskorších predpisov na parcelu EKN 3026 v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, 

a.s., IČO:36570460, Komenského 50, 042 48 Košice 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.50/2018 

overený pod č. G 1- 58/2018 podľa Z 828/2018. 

 
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 4,88 € / m2, čo predstavuje za celkovú výmeru 574 m2 kúpnu cenu 2 801,12 € celkom. 
 
Novovytvorené parcely boli oddelené geometrickým plánom č. 67-2/2019 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-
185/2019. 
 
 
A.3  v súlade s § 16 písm. e) a § 6 bod 2  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského 
samosprávneho kraja návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva 
predávajúceho – Mesto Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry, IČO: 00326585, 
zapísaného na LV č. 1, k.ú. Tatranská Lomnica, obec Vysoké Tatry, okres Poprad, a to: 

 
- parcela registra C KN, číslo 122/3, ostatná plocha o výmere 336 m2, 
- parcela registra C KN, číslo 387/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 292 m2, 

 
ťarchy:  
Zriaďuje sa zákonné vecné bremeno podľa zák.č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v prospech Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 

36 599 361, spočívajúce v práve vstupu na pozemky a na umiestnenie elektro-energetického zariadenia 

v rozsahu podľa GP č. 784/2017 podľa Z-880/2019 (C KN p.č. 122/3) - číslo zmeny - 308/19, 

 
za kúpnu cenu 24 862,52 € 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 628 m2. 
 
Kúpna cena predstavuje sumu 24 862,52 € celkom, ktorá bola určená znaleckým posudkom č. 66/2020 
zo dňa 27.05.2020, vypracovaný: Ing. Ján Trebuľa, Sp. Hanušovce č.1, znalec v odbore stavebníctvo, 
odvetvia pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností. 
 

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 (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 č. 15561, v k.ú. Prešov, obec Prešov, okres Prešov, a to: 

 
- parcela registra C KN, parcelné číslo 16335/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 26 788 m2, 
 



ťarchy: Z 7796/2014 - Zákonné vecné bremeno podľa ustanovenia § 66 zákona č.351/2011 Z.z. 

povinnosť vlastníkov pozemkov strpieť právo spoločnosti Slovak Telekom, a.s. ako oprávneného z 

vecného bremena zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na dotknutých 

nehnuteľnostiach parc. reg. C KN č. 16174/1 a to v rozsahu vyznačenom na geometr. pláne č.59/2014, 

úrad. overeným pod. č. G1 1746/2014 - 879/15 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 

 
v prospech oprávneného z vecného bremena a jeho právnych nástupcov – KAMIOR s.r.o., Boženy 
Nemcovej 1157, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 44857209, 
 
na umiestnenie inžinierskej siete – pripojovacieho plynovodu, vrátane ochranného pásma pre stavbu: 
„Novostavba areálu motoristov“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 
 
a) strpieť umiestnenie pripojovacieho plynovodu 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 pripojovacieho plynovodu, 

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

 
Rozsah vecného bremena bude určený plochou v m2, určenou geometrickým plánom vyhotoveným po 
ukončení stavby. Všeobecná hodnota za zriadenie vecného bremena bude stanovená znaleckým 
posudkom. 
 
2. zmluvnú pokutu pre oprávneného z vecného bremena vo výške 10 % z vyčíslených nákladov 
povinným na uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu, min. 500,00 €, a to v prípade, že oprávnený 
z vecného bremena po vykonaní zásahu do dotknutej nehnuteľnosti a cestného majetku, ktorý sa 
nachádza na tejto nehnuteľnosti, tento nehnuteľný majetok neuvedie na vlastné náklady do pôvodného 
stavu bez zbytočného odkladu v súlade s platnou legislatívou. Oprávnený z vecného bremena je povinný 
splniť si svoju povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené touto zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.   
 
 
A.2 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 (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 č. 1131, v k.ú. Žehňa, obec Žehňa, okres Prešov, 
a to: 

 
- parcele registra E KN, parcelné číslo 966, ostatná plocha o výmere 13 627 m2, 
- parcele registra E KN, parcelné číslo 182/500, lesný pozemok o výmere 391 m2, 



 
ťarchy: bez zápisu 

 

v prospech oprávneného z vecného bremena a jeho právnych nástupcov – PONECO, s.r.o., so 
sídlom Jesenná 12, 080 05 Prešov, IČO: 36707996,  
 
I/ na umiestnenie objektu technickej infraštruktúry – komunikácie a spevnené plochy, vrátane 
ochranného pásma pre stavbu: „Rekreačné domy – Dubový háj, Chrasť Žehňa – technická 
infraštruktúra“, stavebný objekt: „SO 101 Komunikácie a spevnené plochy“ 
 
spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 
 
d) strpieť umiestnenie objektov technickej infraštruktúry – komunikácie a spevnené plochy 

vrátane ich ochranného pásma, užívania a prevádzkovania na predmetnej nehnuteľnosti, 
e) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním 

poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetnej nehnuteľnosti v súvislosti 
s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na 
účely opráv, údržby, kontroly objektov technickej infraštruktúry – komunikácie a spevnené 
plochy, 

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

 
Rozsah vecného bremena bude určený plochou v m2, určenou geometrickým plánom 
vyhotoveným po ukončení stavby. Všeobecná hodnota za zriadenie vecného bremena bude 
stanovená znaleckým posudkom. 
 
II/ na umiestnenie objektu technickej infraštruktúry – chodníky, vrátane ochranného pásma pre 
stavbu: „Rekreačné domy – Dubový háj, Chrasť Žehňa – technická infraštruktúra“, 
stavebný objekt: „SO 102 Chodníky“ 
 
spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 
 
a) strpieť umiestnenie objektov technickej infraštruktúry – chodníky vrátane ich ochranného 

pásma, užívania a prevádzkovania 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 objektov technickej infraštruktúry – chodníky, 

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. 
    
III/ na umiestnenie objektu technickej infraštruktúry – chodníky, vrátane ochranného pásma pre 
stavbu: „Rekreačné domy – Dubový háj, Chrasť Žehňa – technická infraštruktúra“, 
stavebný objekt: „SO 103 Rozšírenie cesty III/3446, autobusové zastávky“ 
 
spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 



 
a) strpieť umiestnenie objektov technickej infraštruktúry – autobusové zastávky vrátane ich 

ochranného pásma, užívania a prevádzkovania 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 objektov technickej infraštruktúry – autobusové zastávky, 

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 autobusovej zastávky v m2, určenou 
geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení stavby. Všeobecná hodnota za zriadenie 
vecného bremena bude stanovená znaleckým posudkom. 
 
Povinný z vecného bremena podmieňuje uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena 
úhradou odplaty za užívanie plochy, na ktorej sa bude realizovať časť stavebného objektu – 
rozšírenie cesty III/3446 oprávneným z vecného bremena. Odplata za užívanie plochy bude 
vyčíslená znaleckým posudkom za obdobie realizácie stavby, t. j. od dňa začatia stavebných 
prác na objekte až do jeho odovzdania do užívania. 
 
IV/ na umiestnenie objektu technickej infraštruktúry – chodníky, vrátane ochranného pásma 
pre stavbu: „Rekreačné domy – Dubový háj, Chrasť Žehňa – technická infraštruktúra“, 
stavebný objekt: „SO 511 Výtlačné potrubie do vodojemu“ 
 
spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 
 
a) strpieť umiestnenie objektov technickej infraštruktúry – výtlačné potrubie vodojemu vrátane 

jeho ochranného pásma, užívania a prevádzkovania 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 objektov technickej infraštruktúry – výtlačné potrubie 
vodojemu, 

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/ na umiestnenie objektu technickej infraštruktúry – verejné osvetlenie, vrátane ochranného 
pásma pre stavbu: „Rekreačné domy – Dubový háj, Chrasť Žehňa – technická 
infraštruktúra“, stavebný objekt: „SO 612 Verejné osvetlenie“ 
 
spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 
 
a) strpieť umiestnenie objektov technickej infraštruktúry – verejné osvetlenie vrátane jeho 

ochranného pásma, užívania a prevádzkovania 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 objektov technickej infraštruktúry – verejné osvetlenie, 

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. 
 
VI/ na umiestnenie objektu technickej infraštruktúry – slaboprúdové rozvody, vrátane 
ochranného pásma pre stavbu: „Rekreačné domy – Dubový háj, Chrasť Žehňa – technická 
infraštruktúra“, stavebný objekt: „SO 670 Slaboprúdové rozvody“ 
 
spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 
 
a) strpieť umiestnenie objektov technickej infraštruktúry – slaboprúdové rozvody vrátane ich 

ochranného pásma, užívania a prevádzkovania 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 objektov technickej infraštruktúry – slaboprúdové rozvody, 

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

povinným na uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu, min. 500,00 €, a to v prípade, že 
oprávnený z vecného bremena po vykonaní zásahu do dotknutej nehnuteľnosti a cestného 
majetku, ktorý sa nachádza na tejto nehnuteľnosti, tento nehnuteľný majetok neuvedie na 
vlastné náklady do pôvodného stavu bez zbytočného odkladu v súlade s platnou legislatívou. 
Oprávnený z vecného bremena je povinný splniť si svoju povinnosť, ktorej splnenie bolo 
zabezpečené touto zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.   

2. zmluvnú pokutu vo výške 5 000 € za uvedenie stavby alebo jej časti (ktorá sa týka zriadenia 
vecného bremena) do užívania, bez splnenia podmienky písomnej výzvy oprávneným 
z vecného bremena na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena,  podľa dojednaných 
zmluvných podmienok.  

A.3 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 (in 
personam) na nehnuteľnom majetku vo výlučnom vlastníctve povinného z vecného bremena - 
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, v správe Správy 
a údržby ciest PSK, zapísanom na LV č. 647, v k.ú. Tovarné, obec Tovarné, okres Vranov nad Topľou, 
a to: 

 
- parcela registra C KN, parcelné číslo 439/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 972 m2, 
- parcela registra C KN, parcelné číslo 683, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 28 618 m2, 
- parcela registra C KN, parcelné číslo 685, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 603 m2, 



- parcela registra C KN, parcelné číslo 686/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 837 m2, 
 
ťarchy: Bez tiarch 

 

 
v prospech oprávneného z vecného bremena a jeho právnych nástupcov – Obec Tovarné, Tovarné 4, 
094 01 Tovarné, IČO: 00332887, 
 
na umiestnenie stavby: „Výstavba chodníka pre peších a cyklistov v extraviláne obce Tovarné“, 
spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 
 
g) strpieť umiestnenie stavby chodníka  v prospech oprávného z vecného bremena, a to v rozsahu 

vymedzenom geometrickým plánom, 
h) strpieť právo oprávneného z vecného bremena užívať vybudovaný chodník a vykonávať vlastnícke 

a užívateľské práva s nimi spojené. 
  

Rozsah vecného bremena bude určený plochou v m2, určenou geometrickým plánom vyhotoveným po 
ukončení stavby. Všeobecná hodnota za zriadenie vecného bremena je stanovená na 1€ celkom. 
 
2. Zmluvnú pokutu pre oprávneného z vecného bremena vo výške 10 % z vyčíslených nákladov 
povinným na uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu, min. 500,00 €, a to v prípade, že oprávnený 
z vecného bremena po vykonaní zásahu do dotknutej nehnuteľnosti a cestného majetku, ktorý sa 
nachádza na tejto nehnuteľnosti, tento nehnuteľný majetok neuvedie na vlastné náklady do pôvodného 
stavu bez zbytočného odkladu v súlade s platnou legislatívou. Oprávnený z vecného bremena je povinný 
splniť si svoju povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené touto zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.   
 
 
 
 
 
 

 
 
Prešov, 17. 07. 2020 
 
  v.r.         v.r. 
 
Za správnosť:  Ing.  Alexander Galajda                                           Ing. arch. Zita Pleštinská  
  sekretár komisie          predsedníčka komisie 
 
 
 
  v.r. 
Za overovateľov:  Stanislav Obický 
       podpredseda komisie 
 


