
 

1 
 

Prešovský samosprávny kraj 

 

UZNESENIE č. 27/2021 

z 27. zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 14. 04. 2021 konaného per rollam 

 

 

 

I. Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 

A. Schvaľuje  

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

B. Berie na vedomie 

B.1 Informatívnu správa o stave investičních projektov spolufinancovaných z EÚ zdrojov 

 

B.2  Informatívnu správu o finančných nákladoch na rok 2021 pre potreby realizácie investičných akcií 

a majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod cestami, v rámci činností Správy a údržby ciest 

Prešovského samosprávneho kraja 

B.3 Informatívnu správa o stave prímestskej autobusovej doprave počas mimoriadnej situácie 

spôsobenej vírusom COVID – 19 za I.Q 2021. 

 

II. Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja Zastupiteľstvu 

PSK: 

 

A. Odporúča schváliť 

A.1  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. 5 500 000,00 € , 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. 275 000,00 €, 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 financovania prípadných nadlimitných výdavkov z rozpočtu PSK; 
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6. 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.2 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“ 

s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 6 200 000,00 € , 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. 310 000,00 €, 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 financovania prípadných nadlimitných výdavkov z rozpočtu PSK; 

6. 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.3  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. 4 900 000,00 € , 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. 245 000,00 €, 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 financovania prípadných nadlimitných výdavkov z rozpočtu PSK; 

6. 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.4  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. 5 500 000,00 € , 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. 275 000,00 €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého 

NFP  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
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4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK; 

5. zabezpečenie financovania prípadných nadlimitných výdavkov z rozpočtu PSK; 

6. 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.5  1.predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Modernizácia cesty III/3440 Solivarská ulica“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 7 

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. 370 000,00 €, 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 financovania prípadných nadlimitných výdavkov z rozpočtu PSK; 

6. 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.6 v súlade s § 16 písm. e) a s § 6 bod 2 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení prevod nehnuteľného majetku: 

 

I. vedeného na LV č. 187, k.ú. Pusté Pole, obec Pusté Pole, okres Stará Ľubovňa, a to: 

 

- novovytvorená parcela registra C KN parcelné číslo 352/2, ostatná plocha o výmere 274 m2,  

oddelená od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1170/1, orná pôda o výmere 2387 m2,  

- novovytvorená parcela registra C KN parcelné číslo 352/3, ostatná plocha o výmere 459 m2,  

oddelená od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1170/2, orná pôda o výmere 2417 m2,  

   ťarchy: Bez zápisu 

z podielového  spoluvlastníctva predávajúcich: 

1. Hodoši Štefan, v správe Slovenského pozemkového fondu, spoluvlastnícky podiel: 2/4  

2. Hodoši Michal r. Hodoši, nar. 9.10.1911, 065 41 Pusté Pole, Pusté Pole č. 5, SR, spoluvlastnícky 

podiel: 1/40 

3. Fečková Irena r. Hodošiová, nar. 25.9.1946, Južná trieda 9/1545, 040 01 Košice, SR, 

spoluvlastnícky podiel: 1/4 

4. Labašová Marta r. Hodošiová, nar. 10.7.1955, Letná 30/1080, 064 01 Stará Ľubovňa, SR, 

spoluvlastnícky podiel: 1/200 
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5. Hodošiová Anna r. Hodošiová, nar. 21.9.1962, 065 41 Pusté Pole, Pusté Pole č. 57, SR, 

spoluvlastnícky podiel: 1/200 

6. Jajková Helena r. Hodošiová, nar. 1.2.1961, 086 06 Lenartov, Lenartov č. 6, SR, spoluvlastnícky 

podiel: 1/200 

7. Kožušková Valéria r. Hodošiová, nar. 22.7.1965, Švábska 61, 080 05 Prešov, SR, 

spoluvlastnícky podiel: 1/200 

8. Hodoši Jozef r. Hodoši, nar. 23.4.1969, Tatranská 17/1065, 064 01 Stará Ľubovňa, SR, 

spoluvlastnícky podiel: 1/200 

9. Szegedová Mária r. Hodošiová, nar. 1.12.1933, 044 02 Turňa nad Bodvou, Turňa nad Bodvou 

č. 177, SR, spoluvlastnícky podiel: 1/40 

10. Hodoši Michal r. Hodoši, nar. 30.1.1939, Vítězní /690, 235 01 Aš, ČR, spoluvlastnícky podiel: 

1/40 

11. Šoltýsová Mária r. Hodošiová, nar. 30.3.1965, 065 48 Kyjov, Kyjov č. 29, SR, spoluvlastnícky 

podiel: 1/40 

12. Hodoši Juraj r. Hodoši, nar. 28.9.1948, 065 41 Pusté Pole, Pusté Pole č. 5, SR, spoluvlastnícky 

podiel: 1/40 

13. Hodoši Milan r. Hodoši, nar. 18.9.1955, Hanojská 3, 040 13 Košice, SR, spoluvlastnícky podiel: 

1/40 

14. Hodoši Peter r. Hodoši, nar. 19.3.1958, Čínska 30, 040 13 Košice, SR, spoluvlastnícky podiel: 

1/40 

15. Hodoši Jozef r. Hodoši, nar. 11.9.1943, Tehelná 8, 082 71 Lipany, SR, spoluvlastnícky podiel: 

1/40 

16. Fečková Irena r. Hodošiová, nar. 25.9.1946, Južná trieda 9/1545, 040 01 Košice, SR, 

spoluvlastnícky podiel: 1/40 

17. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11, IČO:  17335345, ktorý 

koná ako správca k vlastníkovi por. č. 1 (pod por. č. 17 je správa na všetky parcely tohto listu vlastníctva) 

 

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 2,11 € / m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume: 1546,63 €. 

II. vedeného na LV č. 696, k.ú. Pusté Pole, obec Pusté Pole, okres Stará Ľubovňa, a to: 

- novovytvorená parcela registra C KN parcelné číslo 368/3, zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 107 m2,  

oddelená od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1175, ostatná plocha o výmere 21028 m2,  
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ťarchy: Bez zápisu 

z výlučného vlastníctva predávajúceho: 

1. Slovenská republika, v správe Slovenského pozemkového fondu, spoluvlastnícky podiel: 1/1  

2. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11, IČO:  17335345, ktorý 

koná ako správca k vlastníkovi por. č. 1 (je pod por. č. 2 správa na všetky parcely tohto listu vlastníctva) 

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 2,11 € / m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume: 225,77 €. 

Novovytvorené parcely boli oddelené geometrickým plánom č. 78/2020 zo dňa 06.10.2020, 

vyhotoveným Ing. Jurajom Jechom – GEOPROJEKT, Konštantínova 6, 08001 Prešov, IČO: 37710915, 

úradne overeným Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom dňa 29.10.2020 pod číslom G1-

638/2020. 

Všeobecná hodnota majetku je stanovená znaleckým posudkom č. 51/2021 zo dňa 08.03.2021,  

vyhotoveným Ing. Pavlom Maťufkom, Fintická 33, 08006 Prešov, 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. 

Kúpna cena predstavuje celkom 1772,40 € (slovom: tisícsedemstosedemdesiatdva eur a štyridsať 

centov). 

A.7 v súlade s § 16 písm. e) a s § 6 bod 2 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení prevod nehnuteľného majetku: 

I. vedeného na LV č. 4210, k.ú. Sabinov, obec Sabinov, okres Sabinov, a to: 

- novovytvorená parcela registra C KN parcelné číslo 1803/112, ostatná plocha o výmere 15 m2,  

oddelená od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1784, orná pôda o výmere 1113 m2,  

   ťarchy: Bez zápisu 

z výlučného vlastníctva predávajúceho: 

1. Molčan Koloman, (dátum úmrtia:14.02.1980), nar. 14.07.1895, spoluvlastnícky podiel: 1/1  

2. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11, IČO:  17335345, ktorý 

koná ako správca k vlastníkovi por. č. 1 (je pod por. č. 2 správa na všetky parcely tohto listu vlastníctva) 

 

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 29,13 € / m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume: 436,95 €. 

II. vedeného na LV č. 4457, k.ú. Sabinov, obec Sabinov, okres Sabinov, a to: 

- novovytvorená parcela registra C KN parcelné číslo 1803/111, ostatná plocha o výmere 12 m2,  

oddelená od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1783, orná pôda o výmere 1615 m2,  
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ťarchy: Bez zápisu 

z výlučného vlastníctva predávajúceho: 

1. Dulina Stanislav r. Dulina, nar. 27.03.1972 bytom Zlechov, č. 104, 68710 Zlechov, Česká 

republika, spoluvlastnícky podiel: 29/60 

2. Eliaš Andrej, v správe Slovenského pozemkového fondu, spoluvlastnícky podiel: 1/10 

3. Eliaš Andrej, v správe Slovenského pozemkového fondu, spoluvlastnícky podiel: 1/4 

4. Eliaš Andrej, v správe Slovenského pozemkového fondu, spoluvlastnícky podiel: 1/30 

5. Eliaš Michal, v správe Slovenského pozemkového fondu, spoluvlastnícky podiel: 1/30 

6. Eliaš Andrej, v správe Slovenského pozemkového fondu, spoluvlastnícky podiel: 1/20 

7. Eliaš Andrej, v správe Slovenského pozemkového fondu, spoluvlastnícky podiel: 1/20 

8. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11, IČO:  17335345, ktorý 

koná ako správca k vlastníkovi por. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 (pod por. č. 8 je správa na všetky parcely tohto listu 

vlastníctva) 

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 29,13 € / m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume: 349,56 €. 

Novovytvorené parcely boli oddelené geometrickým plánom č. 79/2020 zo dňa 19.10.2020, 

vyhotoveným Ing. Jurajom Jechom – GEOPROJEKT, Konštantínova 6, 08001 Prešov, IČO: 37710915, 

úradne overeným Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom dňa 10.11.2020 pod číslom G1-

620/2020. 

Všeobecná hodnota majetku je stanovená znaleckým posudkom č. 50/2021 zo dňa 12.02.2021,  

vyhotoveným Ing. Pavlom Maťufkom, Fintická 33, 08006 Prešov, 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. 

Kúpna cena predstavuje celkom 786,51 € (slovom: sedemstoosemdesiatšesť eur a päťdesiatjeden 

centov). 

A.8 v súlade s § 16 písm. e) a s § 6 bod 2 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení, prevod nehnuteľného majetku: 

 

vedeného na LV č. 2962, k.ú. Solivar, obec Prešov, okres Prešov, 

 

z výlučného vlastníctva predávajúceho - RS Investment, s.r.o., Údol 173, 065 45 Údol, IČO: 44 020 

589, a to: 
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- novovytvorená parcela registra C KN parcelné číslo 490/3, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 103 m2, 

odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN parcelné číslo 490, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 

výmere 3100 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 80,32 €/ m², čo predstavuje kúpnu cenu v sume 8 272,96 € celkom, (slovom 

osemtisícdvestosedemdesiatdva eur a deväťdesiatšesť centov). 

Novovytvorená parcela bola oddelená geometrickým plánom č. 23/2021, vyhotoveným Ing. Ivetou 

Tovarňákovou - TOGEO, Na Rúrkach 12487/22A, 080 01 Prešov, IČO: 37055739. Geometrický plán 

je toho času podaný na Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor k jeho úradnému overeniu. 

Jednotková hodnota pozemku bola prevzatá zo Znaleckého posudku č.13/2019 zo dňa 17.09.2019, 

vyhotovenom 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. Znaleckým posudkom bol ohodnocovaný 

pozemok – parcela registra C KN parcelné číslo 490/2 odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN 

parcelné číslo 490. 

A.9 Úpravu rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov na rok 2021 a presuny kapitálových výdavkov 

na rok 2021 bez potreby navýšenia rozpočtu 

A.10 Dofinancovanie projektu „Modernizácia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec“ z rozpočtu 

PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov na stálu tabuľu vo výške 318,00 €. 

A.11 Dofinancovanie projektu „Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch na ceste II/575 v úseku 

Malá Poľana - Medzilaborce“ z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov na stálu tabuľu vo 

výške 318,00 €. 

A.12 Dofinancovanie projektu „Rekonštrukcia cesty II/546 v úseku Prešov - Klenov, zlepšenie 

mobility v okrese Prešov“ z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov na stálu tabuľu vo výške 

318,00  €. 

A.13 Dofinancovanie projektu „Modernizácia cesty II/545 v úseku Kapušany - Demajata, zlepšenie 

mobility v okrese Prešov“ z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov na stálu tabuľu vo výške 

318,00 €. 

A.14 Dofinancovanie projektu „Modernizácia cesty II/545 v úseku Janovce - Kľušov“ z rozpočtu 

PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov na stálu tabuľu vo výške 318,00 €. 

  

B. Odporúča vziať na vedomie 
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B.1 Vyhodnotenie zimnej údržby 2020-2021 k 31.3.2021 a príprava na letné obdobie 2021 a zimné 

obdobie 2021-2022 

B.2 Návrh  rozpočtu bežných výdavkov na rok 2022 

 

 

III. Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja: 

 

A Odporúča 

A.1 Predsedovi PSK v súlade s § 10 bod 10 a §17 písm. l) „Zásad hospodárenia a nakladania s 

majetkom PSK“ v platnom znení schváliť 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. 3213, k.ú. Plaveč, 

obec Plaveč, okres Stará Ľubovňa, a to:  

- parcely registra C KN, parcelné číslo 3371, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2374 m2, 

ťarchy: bez zápisu, 

v prospech vlastníka IS - 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: 

„IBV 20 RD PLAVEČ, objekt: SO 02 rozšírenie NN siete“, spočívajúce v povinnosti povinného z 

vecného bremena (PSK): 

strpieť umiestnenie elektrického NN vedenia vrátane jeho ochranného pásma, užívania a 

prevádzkovania na predmetnej nehnuteľnosti, 

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

osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetnej nehnuteľnosti v súvislosti s projektovaním, 

zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly 

elektrického NN vedenia, 

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 geometrickým plánom plochou v m2, vyhotoveným po ukončení 

stavby. Odplata za zriadenie vecného bremena bude prihliadať na Memorandum o porozumení a 

vzájomnej spolupráci medzi Prešovským samosprávnym krajom a Východoslovenskou distribučnou, 

a.s., ktoré bolo uzatvorené 01. augusta 2019 a je navrhovaná vo výške 1,00-€ 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 

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 
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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 bod 10 a §17 písm. l) „Zásad hospodárenia a nakladania s 

majetkom PSK“ v platnom znení schváliť zriadenie vecného bremena za predpokladu výšky všeobecnej 

hodnoty za zriadenie vecného bremena do 35 000 € vrátane, 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. 3213, k.ú. Plaveč, obec Plaveč, 

okres Stará Ľubovňa, a to:  

- na parcele registra C KN, parcelné číslo 4999, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 14042  m2, 

ťarchy: Bez zápisu, 

v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 

Košice, IČO: 36 599 361, 

na umiestnenie inžinierskej siete – elektrického VN vedenia, vrátane ochranného pásma pre stavbu: 

„Plaveč – výstavba VN, NN, TS, objekt: SO 11.1 VN prípojka“, spočívajúce v povinnosti povinného 

z vecného bremena (PSK): 

strpieť umiestnenie elektrického VN vedenia vrátane jeho ochranného pásma, užívania a 

prevádzkovania na predmetnej nehnuteľnosti, 

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

osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetnej nehnuteľnosti v súvislosti s projektovaním, 

zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly 

elektrického vedenia, 

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 geometrickým plánom plochou v m2, vyhotoveným po ukončení 

stavby. Všeobecná hodnota odplaty 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 

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 bod 10 a § 17 písm. l) Zásad hospodárenia a nakladania s 

majetkom PSK v platnom znení, schváliť zriadenie vecného bremena (in rem) za predpokladu výšky 
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všeobecnej hodnoty za zriadenie vecného bremena do 35 000 € vrátane, 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. 1495, v k.ú. Hencovce, 

obec Hencovce, okres Vranov nad Topľou, a to: 

- na parcele registra C KN, parcelné číslo 78/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4506 m2, 

- na parcele registra C KN, parcelné číslo 78/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 579 m2, 

 

ťarchy:  

Zriadenie vecného bremena v prospech Martin Prokop, Ondavské Matiašovce 208 na pozemky parc. 

CKN č.78/1,CKN č.78/4, CKN č.78/6. Vecné bremeno spočíva v povinnosti Povinného na Slúžiacom 

pozemku: a) strpieť existenciu inžinierskych sietí - plynárenských zariadení a ich ochranného pásma, 

ich užívanie a prevádzkovanie na predmetných nehnuteľnostiach, a to v rozsahu vymedzenom 

Geometrickým plánom číslo8/2018 zo dňa 19. 02. 2018, vyhotovenom Ing. Mariánom Urbanom - 

GEODET, Hlavná 101/101, 094 14 Sečovská Polianka, IČO:46932585, úradne overenom Okresným 

úradom Vranov nad Topľou, odbor katastrálny dňa 19.03. 2018 pod č. G1-114/2018, b) strpieť v 

nevyhnutnej miere vstup, prechod a prejazd (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním 

poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb za účelom údržby a opravy plynárenských zariadení, 

pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na dotknuté nehnuteľnosti,  c) zdržať sa 

konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv vyplývajúcich z 

vecného bremena na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena, V-1612/2019 z 24.09.2019 - 96/19 

 

v prospech oprávneného z vecného bremena - vlastníka parcely registra C KN, parcelné číslo 236, orná 

pôda, o výmere 2570 m2, evidovanej na LV č. 647, k.ú. Hencovce, obec Hencovce, okres Vranov nad 

Topľou, ktorým v súčasnosti je obec Hencovce, Sládkovičova 1995/32, 093 02 Hencovce, IČO: 

35532319 a jeho právnych nástupcov 

na výkon práva oprávneného: 

- zriadiť, umiestniť, užívať, vykonávať zmeny, opravy alebo odstrániť vjazd k parcele registra C KN, 

parc. č. 236, orná pôda, o výmere 2570 m2, evidovanej na LV č. 647, k.ú. Hencovce, obec Hencovce, 

okres Vranov nad Topľou, ktorý sa napája na cestu III/3636,  v súvislosti so stavbou: „2 x 9 B.J. 

NÁJOMNÉ BYTY, BLOK „A“, BLOK „B“ + TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ HENCOVCE“, 

stavebný objekt: „SO-09 VJAZD“, 

- vstupu a prechodu osôb, vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami 

na tieto v budúcnosti zaťažené pozemky. 

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.  
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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 

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 bod 10 a § 17 písm. l) „Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom PSK“ v platnom znení, schváliť zriadenie vecného bremena za predpokladu výšky 

všeobecnej hodnoty za zriadenie vecného bremena do 35 000 € vrátane, 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. 1495, v k.ú. 

Hencovce, obec Hencovce, okres Vranov nad Topľou, a to: 

- na parcele registra C KN, parcelné číslo 78/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4506 m2, 

- na parcele registra C KN, parcelné číslo 78/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 579 m2, 

 

ťarchy:  

Zriadenie vecného bremena v prospech Martin Prokop, Ondavské Matiašovce 208 na pozemky parc. 

CKN č.78/1,CKN č.78/4, CKN č.78/6. Vecné bremeno spočíva v povinnosti Povinného na Slúžiacom 

pozemku: a) strpieť existenciu inžinierskych sietí - plynárenských zariadení a ich ochranného pásma, 

ich užívanie a prevádzkovanie na predmetných nehnuteľnostiach, a to v rozsahu vymedzenom 

Geometrickým plánom číslo8/2018 zo dňa 19. 02. 2018, vyhotovenom Ing. Mariánom Urbanom - 

GEODET, Hlavná 101/101, 094 14 Sečovská Polianka, IČO:46932585, úradne overenom Okresným 

úradom Vranov nad Topľou, odbor katastrálny dňa 19.03. 2018 pod č. G1-114/2018, b) strpieť v 

nevyhnutnej miere vstup, prechod a prejazd (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním 

poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb za účelom údržby a opravy plynárenských zariadení, 

pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na dotknuté nehnuteľnosti,  c) zdržať sa 

konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv vyplývajúcich z 

vecného bremena na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena, V-1612/2019 z 24.09.2019 - 96/19 

 

v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 

Košice, IČO: 36 599 361, 

na umiestnenie elektrickej prípojky, vrátane ochranného pásma pre stavbu: „2 x 9 B.J. NÁJOMNÉ 

BYTY, BLOK „A“, BLOK „B“ + TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ HENCOVCE“, stavebný objekt: 

„SO-02 EL. PRÍPOJKA, OEZ“ spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 

 



 

12 
 

a) strpieť umiestnenie elektrickej prípojky vrátane jej ochranného pásma, jej užívanie 

a prevádzkovanie na predmetných nehnuteľnostiach, 

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

poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetné nehnuteľnosti 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 

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. 

Investorom stavby je Obec Hencovce, Sládkovičova 1995/32, 093 02 Hencovce, IČO: 35532319. 

 

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 

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.   

 

1. A.5 Predsedovi PSK v súlade s § 10 bod 10 a § 17 písm. l) „Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom PSK“ v platnom znení, schváliť zriadenie vecného bremena za predpokladu výšky 

všeobecnej hodnoty za zriadenie vecného bremena do 35 000 € vrátane, 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. 1495, v k.ú. 

Hencovce, obec Hencovce, okres Vranov nad Topľou, a to: 

 

- na parcele registra C KN, parcelné číslo 78/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4506 m2, 

- na parcele registra C KN, parcelné číslo 78/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 579 m2, 

 

ťarchy:  

Zriadenie vecného bremena v prospech Martin Prokop, Ondavské Matiašovce 208 na pozemky parc. 

CKN č.78/1,CKN č.78/4, CKN č.78/6. Vecné bremeno spočíva v povinnosti Povinného na Slúžiacom 

pozemku: a) strpieť existenciu inžinierskych sietí - plynárenských zariadení a ich ochranného pásma, 

ich užívanie a prevádzkovanie na predmetných nehnuteľnostiach, a to v rozsahu vymedzenom 

Geometrickým plánom číslo8/2018 zo dňa 19. 02. 2018, vyhotovenom Ing. Marianom Urbanom - 
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GEODET, Hlavná 101/101, 094 14 Sečovská Polianka, IČO:46932585, úradne overenom Okresným 

úradom Vranov nad Topľou, odbor katastrálny dňa 19.03. 2018 pod č. G1-114/2018, b) strpieť v 

nevyhnutnej miere vstup, prechod a prejazd (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním 

poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb za účelom údržby a opravy plynárenských zariadení, 

pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na dotknuté nehnuteľnosti,  c) zdržať sa 

konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv vyplývajúcich z 

vecného bremena na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena, V-1612/2019 z 24.09.2019 - 96/19 

 

v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 

Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460, 

I./ na umiestnenie vodovodnej prípojky, vrátane ochranného pásma pre stavbu: „2 x 9 B.J. NÁJOMNÉ 

BYTY, BLOK „A“, BLOK „B“ + TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ HENCOVCE“, stavebný objekt: 

„SO-03 VODOVODNÁ PRÍPOJKA“ spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 

a) strpieť umiestnenie vodovodnej prípojky vrátane jej ochranného pásma, jej užívanie 

a prevádzkovanie na predmetných nehnuteľnostiach, 

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

poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetné nehnuteľnosti v súvislosti 

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

opráv, údržby, kontroly vodovodnej 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. 

II./ na umiestnenie prípojky splaškovej kanalizácie, vrátane ochranného pásma pre stavbu: „2 x 9 B.J. 

NÁJOMNÉ BYTY, BLOK „A“, BLOK „B“ + TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ HENCOVCE“, 

stavebný objekt: „SO-04 PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE“ spočívajúce v povinnosti 

povinného z vecného bremena (PSK): 

a) strpieť umiestnenie prípojky splaškovej kanalizácie vrátane jej ochranného pásma, jej užívanie 

a prevádzkovanie na predmetných nehnuteľnostiach, 

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

poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetné nehnuteľnosti v súvislosti 

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

opráv, údržby, kontroly prípojky splaškovej kanalizácie, 

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

vyplývajúcich z vecného bremena. 
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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. 

Investorom stavby je: Obec Hencovce, Sládkovičova 1995/32, 093 02 Hencovce, IČO: 35532319. 

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 

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 bod 10 a § 17 písm. l) „Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom PSK“ v platnom znení, schváliť 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. 15561, v k.ú. Prešov, 

obec Prešov, okres Prešov, a to: 

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

 

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 

v prospech oprávneného z vecného bremena - Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 00327646, 

 

na umiestnenie stavby: „Rekonštrukcia a CSS križovatky ulíc Arm. Gen. Svobodu - Vihorlatská“, 

spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 
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a) strpieť umiestnenie stožiarov a kábelových rozvodov vrátane ich ochranného pásma, ich 

užívanie a prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, 

b) strpieť vstup a vjazd oprávneného na pozemok pri uložení, prevádzke, údržbe a opravách  

stožiarov, kábelových rozvodov a ich príslušenstva,   

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

vyplývajúcich z vecného bremena. 

 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom plochou v m2, vyhotoveným po ukončení 

stavby. Odplata za zriadenie vecného bremena je navrhovaná v hodnote 1€ celkom. 

 

 

Prešov, 15. 04. 2021 

 

 

 

           

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

  sekretár komisie          predsedníčka komisie 

 

 

 

   

 

Za overovateľov:  Ing. Juraj Hudáč 

     

 

 


