
   

 

   

          

     

 

 

 

        
 

   
         

             

    

               
        

                
  

               
            

 
    

                
               

             
        

           
       

 
   

                
 

      

 
               

           
 

     
            

 
   
             

 
     

  
            

 
   

 
    
        
         
        
           
        
        

Prešovský samosprávny kraj 

UZNESENIE č. 33/2021 

z 33. zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 09. 11. 2021 

I. Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja: 

A. Schvaľuje 

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

A.2 Majetkový program Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja na rok 2022 

B. Berie na vedomie 

B.1 Informatívna správa o stave prímestskej autobusovej dopravy k 30.9.2021, I. až III.Q roka 2021 
B.2 Virtuálna dopravná karta v prímestskej autobusovej doprave 
B.3 Informatívnu správu o predpokladanom stave čerpania investičných akcií, spolufinancovaných z EÚ fondov ku koncu 
roka 2021 
B.4 Informatívnu správu o stave projektovej dokumentácie na výstavbu obchvatu cesty II/537 obce St. Smokovec 
B.5 Informatívnu správu o realizácii investičných akcií SÚC PSK k začiatku roka 2022 

C. Mení a dopĺňa 

C.1 uznesenie z 27. zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja č. 27/2021 zo dňa 
12.04.2021 k schváleniu návrhu na zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo výlučnom vlastníctve povinného 
z vecného bremena – Prešovský samosprávny kraj v časti A, bod A.5 nasledovne: 
vypúšťa sa text v časti A.5 v znení: 
v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 
Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460, 

nahrádza sa textom: 
v prospech oprávneného z vecného bremena – obec Hencovce, Sládkovičova 1995/32, 093 02 Hencovce, IČO: 35532319, 

Ďalší text uznesenia ostáva nezmenenom znení. 

C.2 uznesenie č. 20/2020 zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 
27.05.2020 k prevodu nehnuteľného majetku v časti A bod A.2 nasledovne: 

vypúšťa sa text v znení: 
vedeného na LV 276, k.ú. Krušinec, obec Krušinec, okres Stropkov, a to: 

nahrádza sa textom: 
vedeného na LV č. 332, k.ú. Krušinec, obec Krušinec, okres Stropkov, a to: 

vypúšťa sa text v znení: 
I. 
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: (mená viď materiál z Komisie dopravy č. 7a.) 

nahrádza sa textom: 
I. 
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 
1. Michrinová Mária, Stropkov, v podiele 504/302400, 
2. Ing. Michrina Ján, Košice, v podiele 392/302400, 
3. Leško František, Stropkov, v podiele 1176/302400, 
4. Ing. Michrina Jozef, CSc., Nitrianské Hrnčiarovce, v podiele 1176/302400, 
5. Zavacká Anna, Svidník, v podiele 2240/302400, 
6. Kaščáková Viera, Stropkov, v podiele 2160/302400, 
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7. Surgent Ján, Svidník, v podiele 5040/302400, 
8. Semančík Peter, Kročehlavy, Kladno ČR, v podiele 20160/302400, 
9. Jobko František, Stropkov, v podiele 1560/302400, 

. Putnoková Mária, Stropkov, v podiele 10080/302400, 
11. Drotár Jozef, Stropkov, v podiele 6600/302400, 
12. Malackaničová Anna, Stropkov, v podiele 1/360, 
13. Lassoued Slavomíra r. Čaklošová, Stropkov, v podiele 720/302400, 
14. Lapčák Stanislav, Stropkov, v podiele 2520/302400, 
15. Glovacký Pavol, Stropkov, v podiele 5040/302400, 
16. Malenký Miloš, Svidník, v podiele 1640/302400, 
18. Drotárová Veronika, Stropkov, v podiele 1260/302400, 
19. Simun Vasiĺ – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 20150/302400, 

. Hurná Gabriela, Stropkov, v podiele 10080/302400, 
21. Medaš Ján – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 10080/302400, 
22. Hanas Jozef – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 10080/302400, 
23. Durkot Štefan – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 10080/302400, 
24. Mančák Jozef – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 5040/302400, 
25. Kosť Ján – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 10080/302400, 
26. Antoš Demeter (St) – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 10080/302400, 
27. Surgent Juraj – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 2520/302400, 
28. Rudyová Helena, r. Sidorová (Vdova) – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 5040/302400, 
29. Rudyová Anna, Chotča, v podiele 630/302400, 

. Rudyová Helena (mal.) – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 1260/302400, 
31. Rudy Michal, Chotča, v podiele 1260/302400, 
32. MUDr. Bendiková Anna, Poprad, v podiele 1260/302400, 
33. Šaková Anna, r. Sidorová – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 252/302400, 
34. Drotárová Veronika, Stropkov, v podiele 567/302400, 
35. Sidor Michal, Stropkov, v podiele 324/345600, 
36. Drotárová Veronika, Stropkov, v podiele 963/120960, 
37. Šaková Anna, – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 315/302400, 

. Drotárová Mária – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 720/302400, 
41. Drotárová Helena (1) – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 720/302400, 
42. Havrillová Anna, – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 720/302400, 
43. Drotárová Zuzana – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 600/302400, 
44. Otrašina Andrej – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 10080/302400, 
45. Sidorová Mária, Chotča, v podiele 560/302400, 
46. Zavacká Anna, Svidník, v podiele 630/302400, 
47. Sidorová Helena - v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 560/302400, 
48. Trebišovská Mária, Makovce, v podiele 225/302400, 
49. Drotárová Margita, Tisinec, v podiele 120/302400, 

. Drotár Juraj, Tisinec, v podiele 75/302400, 
51. Drotárová Veronika, Stropkov, v podiele 75/302400, 
52. Trebišovská Mária, Makovce, v podiele 90/302400, 
53. Gojdičová Anna – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 630/302400, 
54. Gojdič Ján – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 630/302400, 
55. Gojdičová Helena – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 630/302400, 
56. Gojdičová Zuzana – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 630/302400, 
57. Gojdičová Júlia – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 630/302400, 
58. Gojdičová Mária – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 630/302400, 
59. Gojdičová Margareta – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 630/302400, 

. Gojdič Štefan – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 630/302400, 
61. Drotárová Helena, Stropkov, v podiele 840/302400, 
62. Drotárová Anna (2) – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 840/302400, 
63. Drotár Andrej, r. Drotár (2) – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 840/302400, 
64. Rojková Helena, Stropkov, v podiele 2520/302400, 
67. Vaňko Demeter – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 840/302400, 
68. Zolotárová Helena, Stropkov, v podiele 250/302400, 
69. Drotárová Anna (1) – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 840/302400, 



             
             
              
              
        
              
             
              
             
              
        
        
        
             
             
               
             
             
             
        
        
         
        
        
        
        
        
         
        
        
               
        
        
        
        
         
        
        
        
        
        
        
        
        
          
        
        
        
        
        
         
        
        
        
         
        

70. Drotárová Zuzana – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 840/302400, 
71. Drotárová Elena – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 840/302400, 
72. Drotár Ján, (SPF) – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 840/302400, 
73. Drotár Andrej (1) – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 840/302400, 
74. Černegová Mária, Staškovce, v podiele 250/302400, 
75. Drotárová Anna (1) – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 160/302400, 
76. Drotárová Zuzana – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 160/302400, 
77. Drotár Ján, (SPF) – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 160/302400, 
78. Drotárová Elena – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 160/302400, 
79. Drotár Andrej (1) – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 160/302400, 
80. Haňák Milan, Vislava, v podiele 4032/302400, 
81. Dančo Štefan, Vyškovce, v podiele 288/302400, 
82. Berešová Emilia, Stropkov, v podiele 1008/302400, 
83. Kosť Ján – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 252/302400, 
85. Šaková Anna – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 63/302400, 
86. Sidor Michal mal. (2) – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 63/302400, 
88. Kosť Ján – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 63/302400, 
91. Glovacká Terézia, - v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 5040/302400, 
92. SR SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND, Budková 36, Bratislava, IČO 17335345, v podiele 50450/302400, 
93. Drotárová Veronika, Stropkov, v podiele 2940/302400, 
94. Michrina Jozef, Stropkov, v podiele 720/302400, 
95. Ing. Brutovská Marianna, Richnava, v podiele 720/302400, 
96. Čakloš Michal, Stropkov, v podiele 720/302400, 
97. Čakloš Jozef, Košice, v podiele 720/302400, 
98. Čakloš Ján, Duplín, v podiele 720/302400, 
99. Čakloš Juraj, Stropkov, v podiele 720/302400, 
100. Babejová Mária, Stropkov, v podiele 720/302400, 
102. MVDr. Čepa Martin, Bratislava, v podiele 840/302400, 
103. Gajdošová Pavlína, Duplín, v podiele 840/302400, 
104. Malenky Ján, Košice, v podiele 840/302400, 
105. Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov, Šarišská, 091 01 Stropkov, IČO 31708722, v podiele 1/360, 
106. Gojdič Juraj, Stropkov, v podiele 1/360, 
107. Medviďová Darina, Svidník, v podiele 1/360, 
108. Gojdič Juraj, Stropkov, v podiele 1/360, 
109. GojdičMartin, Stropkov, v podiele 1/360, 
110. Bc. Palička Pavol, Stropkov, v podiele 2520/302400, 
111. Pavlenko Anton, Vojtovce, v podiele 2520/302400, 
112. Palková Anna, Stropkov, v podiele 1260/302400, 
113. Senajová Mária, Chotča, v podiele 144/302400, 
114. Mergleský Peter, Chotča, v podiele 576/302400, 
117. Palková Anna, Stropkov, v podiele 1260/302400, 
118. Procházka Zdenko, Stropkov, v podiele 81/345600, 
119. Medviďová Darina, Svidník, v podiele 81/345600, 
120. Sidor Ján, Krušinec, v podiele 81/345600, 
121. PhDr. Sidor Milan, CSc, Prešov, v podiele 81/345600, 
122. Drotárová Veronika, Stropkov, v podiele 63/604800, 
123. Forintová Alžbeta, Vyškovce, v podiele 630/302400, 
124. Zajaroš Michal, Makovce, v podiele 250/302400, 
125. Hupcejová Beta, Chotča, v podiele 250/302400, 
126. Drotár Juraj, Tisinec, v podiele 45/302400, 
127. Kaščáková Helena, Zemplínska Teplica, v podiele 2160/302400, 
129. Kunicová Mária, Trnava, v podiele 392/302400, 
130. Michrina Pavel, Stropkov, v podiele 392/302400, 
131. Drimáková Anna, Svidník, v podiele 13278/604800, 
132. Ing. Malenky Jozef, Topoľa, v podiele 840/302400, 
133. Pribulová Renáta, Prešov, v podiele 10080/302400, 



                    
                                 
                 

 

       

 
 

          

 

    

                     
              

 
               

 
               

            
 

                          
                 
      

 
             
             

 
   

 
                 

 
                   

                   
    

 
                    

 

                          
                 

 
 

            
 
                  

                      
                     

 
                  

               
 

   
 
               

        
 

                   
                   
    

 
     

 

128. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11; 17335345, k vlastníkovi por. č. 19, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 30, 33, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 67, 69, 70, 71,72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 
83, 85, 86, 88, 91 je pod por. č. 128 správa na všetky parcely tohoto listu vlastníctva 

Ďalší text uznesenia ostáva v nezmenenom znení. 

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

A. Odporúča schváliť

A.1 Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov pre Správu a údržbu ciest PSK na rok 2022 vo výške 9 125 846,00 EUR z 
rozpočtu VÚC PSK a vo výške 5 874 175,00 EUR z prostriedkov stanovených zmluvou s EIB. 

A.2 zmenu uznesenia ZPSK č. 373/2019 zo 17. zasadnutia ZPSK zo dňa 9.12.2019 doplnením bodu: 

6. dofinancovanie projektu „Modernizácia cesty III/3216 Bijacovce – Brezovica, zlepšenie mobility v okrese Levoča“ z 
rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov vo výške 100 000,00 €. 

A.3 prevod nehnuteľného majetku v súlade s § 16 bod 1 písm. e) a s § 6 bod 2 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s 
majetkom Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení, v k.ú. Pusté Pole, obec Pusté Pole, okres Stará Ľubovňa, 
zapísaného na LV č. 713 nasledovne: 

- parcela registra E KN 1176, ostatná plocha o výmere 2167 m2, 
- parcela registra E KN 1101, ostatná plocha o výmere 1332 m2, 

ťarchy: bez zápisu 

z výlučného vlastníctva predávajúceho - Obec Pusté Pole, Pusté Pole 66, 065 41 Ľubotín, IČO: 00330141, 

do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý 
tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, 
IČO: 37 936 859, 

za kúpnu cenu 1 € / pozemok, čo predstavuje kúpnu cenu v sume celkom: 2 € (slovom: dve eurá). 

A.4 prevod nehnuteľného majetku v súlade s § 16 bod 1 písm. e) a s § 6 bod 2 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s 
majetkom Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení, v k.ú. Tulčík, obec Tulčík, okres Prešov, zapísaného na LV 
nasledovne: 

a.1 zapísaného na LV č. 1902, k.ú. Tulčík, obec Tulčík, okres Prešov 

- novovytvorená parcela registra C KN č. 1046/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 546 m², vzniknutá zlúčením 
dielu 12 o výmere 387 m2 odčleneného od pôvodnej parcely registra E KN č. 6/2, záhrada o celkovej výmere 588 m2 a 
dielu 13 o výmere 159 m2 odčleneného od pôvodnej parcely registra E KN č. 7/2, záhrada o celkovej výmere 588 m2 

- novovytvorená parcela registra C KN č. 1046/11 (diel 16), zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 m², 
odčlenená od pôvodnej parcely registra E KN č. 7/2, záhrada o celkovej výmere 588 m2 

ťarchy: bez zápisu 

z podielového spoluvlastníctva 1/3 predávajúceho – Zámborský Juraj, v zastúpení Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 
36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345, 

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 7,65- €/m2. 



            
 
                  

                
   

 
                 

     
 

                   
                   
    

 
     

 
            

 
                  

                      
   

                      
   
                     

   
 
                  

                     
    

                     
    

                     
   

 
                  

                      
   

                        
  

 
   

 
               

         
 

                   
                   
    

 
     

 
            

 
                 

                
 

   
 

a.2 zapísaného na LV č. 1905, k.ú. Tulčík, obec Tulčík, okres Prešov 

- novovytvorená parcela registra C KN č. 1046/12 (diel 17), zastavaná plocha a nádvorie o výmere 414 m², 
odčlenená od pôvodnej parcely registra E KN č. 7/322, záhrada o celkovej výmere 724 m2, 
ťarchy: bez zápisu 

z výlučného vlastníctva predávajúceho – Macko Ján, v zastúpení Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15 
Bratislava, IČO: 17 335 345, 

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 7,65- €/m2. 

a.3 vedeného na LV č. 1915, k.ú. Tulčík, obec Tulčík, okres Prešov 

- novovytvorená parcela registra C KN č. 1045/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 55 m², vzniknutá zlúčením 
dielu 19 o výmere 30 m2 odčleneného od pôvodnej parcely registra E KN č. 74, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 
278 m2 , 
dielu 22 o výmere 10 m2 odčleneného od pôvodnej parcely registra E KN č. 75, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 
199 m2 a 
dielu 25 o výmere 15 m2 odčleneného od pôvodnej parcely registra E KN č. 76/11, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 81 m2, 

- novovytvorená parcela registra C KN č. 1045/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 239 m², vzniknutá zlúčením 
dielu 20 o výmere 102 m2 odčleneného od pôvodnej parcely registra E KN č. 74, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 278 m2 , 
dielu 23 o výmere 113 m2 odčleneného od pôvodnej parcely registra E KN č. 75, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 199 m2 a 
dielu 26 o výmere 24 m2 odčleneného od pôvodnej parcely registra E KN č. 76/11, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 
výmere 81 m2, 

- novovytvorená parcela registra C KN č. 1045/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m², vzniknutá zlúčením 
dielu 21 o výmere 21 m2 odčleneného od pôvodnej parcely registra E KN č. 74, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 
278 m2 , 
dielu 24 o výmere 1 m2 odčleneného od pôvodnej parcely registra E KN č. 75, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 

199 m2, 

ťarchy: bez zápisu 

z výlučného vlastníctva predávajúceho – Macková Helena, r. Valeková, v zastúpení Slovenského pozemkového fondu, 
Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345, 

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 7,65- €/m2. 

a.4 vedeného na LV č. 1916, k.ú. Tulčík, obec Tulčík, okres Prešov 

- novovytvorená parcela registra C KN č. 1045/7 (diel 29), zastavaná plocha a nádvorie o výmere 41 m², 
odčlenená od pôvodnej parcely registra E KN č. 78, záhrada o celkovej výmere 68 m2, 

ťarchy: bez zápisu 



                 
       

 
                   

                   
    

 
     

 
            

 
                 

                 
 

   
 
               

        
 

                   
                   
    

 
     

 
            

 
                 

                 
 

   
 
               

            
 

                   
                   
    

 
     

 
            

 
                 

                
 

   
 
                 

       
                

          
 

                   
                   
    

 
     

z výlučného vlastníctva predávajúceho – Kosc Imrich, r. Kosc, v zastúpení Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 
817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345, 

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 7,65- €/m2. 

a.5 vedeného na LV č. 1917, k.ú. Tulčík, obec Tulčík, okres Prešov 

- novovytvorená parcela registra C KN č. 1045/8 (diel 31), zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m², 
odčlenená od pôvodnej parcely registra E KN č. 80, zastavaná plocha o celkovej výmere 72 m2, 

ťarchy: bez zápisu 

z podielového spoluvlastníctva 1/2 predávajúceho – Tomaščík Jozef, v zastúpení Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 
36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345, 

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 7,65- €/m2. 

a.6 vedeného na LV č. 2024, k.ú. Tulčík, obec Tulčík, okres Prešov 

- novovytvorená parcela registra C KN č. 1046/6 (diel 9), zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1299 m², 
odčlenená od pôvodnej parcely registra E KN č. 1442/2, orná pôda o celkovej výmere 4686 m2, 

ťarchy: bez zápisu 

z výlučného vlastníctva predávajúceho – Slovenská všeobecná úverová banka (Účastinná spoločnosť Bratislava), v zastúpení 
Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345, 

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 7,65- €/m2. 

a.7 vedeného na LV č. 1603, k.ú. Tulčík, obec Tulčík, okres Prešov 

- novovytvorená parcela registra C KN č. 1108/5 (diel 2), zastavaná plocha a nádvorie o výmere 107 m², 
odčlenená od pôvodnej parcely registra E KN č. 1442/35, orná pôda o celkovej výmere 4588m2, 

ťarchy: bez zápisu 

z podielového spoluvlastníctva 9/48 predávajúceho – Dadej Ján, v zastúpení Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 
817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345, 
z podielového spoluvlastníctva 9/48 predávajúceho – Dadejová Anna, r. Bašistová, v zastúpení Slovenského pozemkového 

fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345, 

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 7,65- €/m2. 



 
           

 
                    

                         
    

 
                

              
                     

                  
                 

 
    

 
     

                 
                

 
  

                 
                 

                
 

 
                   

                   
    

 
                 
    

 
                  

                  
 
    

 
     

               
               

 
   

 
                   

                   
    

 
                  

   
 

               
                    

 
    

 
     

               
 

Celková kúpna cena predstavuje 17.668,64,-€. (slovom sedemnásťtisíc šesťstošesťdesiatosem eur, 64 centov) 

A.5 prevod nehnuteľného majetku v k.ú. Vranov nad Topľou, obec Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou, v súlade s 
§ 16 bod 1 písm. e) a s § 6 bod 2 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja v 
platnom znení, nasledovne: 

a.1 - novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 3144/8, ostatná plocha o výmere 858 m2, 
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 3338/57, ostatná plocha o výmere 5 m2, 
oddelených od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1818/2, orná pôda o výmere 3824 m2, vedenej na LV č. 5815, 
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 853/16, ostatná plocha o výmere 170 m2, oddelenej od pôvodnej parcely 
registra E KN parcelné číslo 1836/1, orná pôda o výmere 2784 m2, vedenej na LV č. 5815, 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

pčs Meno vlastníka Spoluvlastnícky podiel 
2 Kužma Marek r. Kužma, Ing., Dubník 1563/60, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01 1 / 2 
3 Kužma Erik r. Kužma, MVDr., Kopaničná 7/14, Nižná Myšľa, PSČ 044 15 1 / 2 

ťarchy: 
Vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 
IČO: 36599361, strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia na parc. EKN č. 1836/1 a EKN č.1836/2 v rozsahu podľa 
GP č. 17.03014/2018, na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena č.1305/3150/2019, V-1539/2019 zo dňa 06.09.2019 -
1883/19 

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 35,74 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume celkom: 36 919,42 € (slovom: tridsaťšesťtisícdeväťstodevätnásť
eur a štyridsaťdva centov). 

a.2 - novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 3306/7, zastavaná plocha o výmere 144 m2, oddelenej od pôvodnej 
parcely registra E KN parcelné číslo 1872/2, orná pôda o výmere 168 m2, vedenej na LV č. 5843, 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

pčs Meno vlastníka Spoluvlastnícky podiel 
1 Lukáč Pavol, Sídl. II. 1210, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01 1 / 2 
2 Penkrová Klára r. Lukáčová, Čsl. armády 476, Vrchlabí, PSČ 543 01 1 / 2 

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 40,94 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume celkom: 5 895,36 € (slovom: päťtisícosemstodeväťdesiatpäť eur 
a tridsaťšesť centov). 

a.3- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 845/97, ostatná plocha o výmere 159 m2, 
oddelenej od pôvodnej parcely registra C KN parcelné číslo 845/97, orná pôda o výmere 159 m2, vedenej na LV č. 6389, 

z výlučného vlastníctva predávajúceho: 

pčs Meno vlastníka Spoluvlastnícky podiel 
1 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice, PSČ 042 91, IČO 36599361 1 / 1 



   
 

                   
                   
    

 
                   

  
 

                    
                         

    
 

                 
               

                     
 
    

 
     

                  
               

 
  

                 
              

              
 

 
                   

                   
    

 
                 

     
 

                     
                    

               
               

          
               
               

    
              

 
         

 
             

          
 
 

   

               
      

 
     

 
       

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 40,94 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume celkom: 6 509,46 € (slovom: šesťtisícpäťstodeväť eur a 
štyridsaťšesť centov). 

A.6 prevod nehnuteľného majetku v k.ú. Vranov nad Topľou, obec Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou, v súlade s 
§ 16 bod 1 písm. e) a s § 6 bod 2 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja v 
platnom znení, nasledovne: 

a.1 - novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 845/59, ostatná plocha o výmere 4 026 m2, 
- novovytvorenej parcely registra C KN parcelné číslo 3306/5, zastavaná plocha o výmere 414 m2, 
oddelených od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1870/1, orná pôda o výmere 8367 m2, vedenej na LV č. 5840, 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 

pčs Meno vlastníka Spoluvlastnícky podiel 
1 Kužma Jozef r. Kužma, Ing. arch., Pod Wilec hôrkou 13439/31, Prešov, PSČ 080 01 1 / 2 
2 Kužma Štefan r. Kužma, Ing., Gorkého 4458/45, Prešov, PSČ 080 01 1 / 2 

ťarchy: 
Vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 
IČO: 36599361, strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia na parc. EKN č.1870/1 v rozsahu podľa GP 
č.17.03012/2017, na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena č.1304/3150/2019, V1861/2019 zo dňa 23.10.2019 -
2705/19, 

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 40,94 €/m2, čo predstavuje kúpnu cenu v sume celkom: 181 773,60 € (slovom: stoosemdesiatjedentisíc 
sedemstosedemdesiattri eur a šesťdesiat centov). 

A.7 realizáciu projektu v zmysle žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2022 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 2022 pre projekt „Nákup komunálneho vozidla pre Prešovský samosprávny kraj-Stará 
Ľubovňa“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 210 000,00 €, 
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 vo výške 10 000,00 €; 

5. zabezpečenie financovania prípadných nadlimitných výdavkov z rozpočtu PSK; 

6. predfinancovanie uvedeného projektu z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie 
výdavkov z Environmentálneho fondu. 

B. Odporúča zmeniť

B.1 uznesenie č. 516/2020 z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 20.06.2020 k 
majetkovému prevodu nehnuteľného majetku - kúpa: 

vypúšťa sa text v znení: 

prevod nehnuteľného majetku z podielového vlastníctva predávajúcich: 



 
       

 
   

 
       

 
         

 
     

 
           

 
   

 
           

 
       

 
 

           

 

  

                       
                

               
                     
        

 
                
                

 
  

               
                  

    
 

                     
  

               
 

            
                 

            
        

                   
    

               
                 

    
 

                  
                   

                 
                 

             
                       

                
               

                     
     

13. Čakloš Andrej, Stropkov, v podiele 720/302400, 

nahrádza sa textom: 

prevod nehnuteľného majetku z podielového vlastníctva predávajúcich: 

13. Lassoued Slavomíra r. Čaklošová, Stropkov, v podiele 720/302400, 

vypúšťa sa text v znení: 

zapísaného na LV č. 276, k.ú. Krušinec, okres Stropkov, a to: 

nahrádza sa textom: 

zapísaného na LV č. 332, k.ú. Krušinec, okres Stropkov, a to: 

Ďalší text uznesenia ostáva v nezmenenom znení. 

III. Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja odporúča predsedovi PSK: 

A Schváliť

A.1 zriadenie budúceho vecného bremena v súlade s § 10 bod 10 a §17 bod 1 písm. l) Zásad hospodárenia a nakladania s 
majetkom PSK v platnom znení, za predpokladu výšky všeobecnej hodnoty za zriadenie vecného bremena do 35.000,00-€ 
vrátane, na nehnuteľnom majetku vo výlučnom vlastníctve budúceho povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny 
kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV 216, k.ú. Nižný Kručov, 
obec Nižný Kručov, okres Vranov nad Topľou: 

- parcele registra C KN, parcelné číslo 293/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8444 m2, 
- parcele registra C KN, parcelné číslo 293/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 113 m2, 

ťarchy: 
Zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, IČO:36 570 460 na parcely 
CKN č.33/1, CKN č.33/2, CKN č.293/1 v rozsahu vyznačenom GP č.144/2013 podľa Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 
1134/333/2014/ÚP, V 2331/2014 -1/15, 

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Obec Nižný Kručov, Nižný Kručov 48, 093 01, IČO: 00332615 

na umiestnenie stavby: „Nižný Kručov – cyklistický chodník“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena: 

a) strpieť umiestnenie stavby cyklochodníka, jeho užívania a prevádzkovania na predmetných nehnuteľnostiach, 
b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním poverených osôb ako aj iných 
oprávnených osôb na predmetné nehnuteľností v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, 
prevádzkovaním alebo na účely opráv a údržby cyklochodníka, 
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 geometrickým plánom plochou v m2, vyhotoveným po ukončení stavby. 
Odplata za zriadenie vecného bremena - všeobecná hodnota odplaty za zriadenie vecného bremena je navrhovaná vo výške 
1,00 € za pozemok. 

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.2 zriadenie budúceho vecného bremena v súlade s § 10 bod 10 a §17 bod 1 písm. l) Zásad hospodárenia a nakladania s 
majetkom PSK v platnom znení, za predpokladu výšky všeobecnej hodnoty za zriadenie vecného bremena do 35.000,00-€ 
vrátane, na nehnuteľnom majetku vo výlučnom vlastníctve budúceho povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny 
kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV č. 1474, k.ú. Habura, 
obec Habura, okres Medzilaborce: 



 
                

 
  

  
 

                    
    

  
                  

                
    

 
                 

      
                 

            
                 

                   
    

 
               

 
                

 
 

                  
                   

                 
                 

             
 

                       
                

               
                     
       

 
                 

 
  

  
                   

  
                 

         
 

              
 

                 
            

         
                   

    
               
                

 
 

- parcele registra C KN, parcelné číslo 2478, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14337 m2, 

ťarchy: 
bez zápisu 

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 
35910739 

na uloženie inžinierskych sietí – kábel k anódovému uzemneniu, kábel na plynovod a merací kábel vrátane ich ochranného 
pásma pre stavbu: „Katódová ochrana STL/NTL plynovod v obciach Habura a Čertižné“ spočívajúce v povinnosti povinného 
z vecného bremena (PSK): 

a) strpieť uloženie kábla k anódovému uzemneniu, kábla na plynovod a meracieho kábla 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 kábla k anódovému uzemneniu, kábla na plynovod a meracieho kábla, 
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 geometrickým plánom plochou v m2, vyhotoveným po ukončení stavby. 

Odplata za zriadenie vecného bremena - 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 zriadenie budúceho vecného bremena v súlade s § 10 bod 10 a §17 bod 1 písm. l) Zásad hospodárenia a nakladania s 
majetkom PSK v platnom znení, za predpokladu výšky všeobecnej hodnoty za zriadenie vecného bremena do 35.000,00-€ 
vrátane, na nehnuteľnom majetku vo výlučnom vlastníctve budúceho povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny 
kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV č. 7442, k.ú. Veľký 
Šariš, obec Veľký Šariš, okres Prešov: 

- parcele registra C KN, parcelné číslo 4241, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 776 m2, 

ťarchy: 
bez zápisu 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Patrik Talian, Lipová 2318-40, 082 21 Veľký Šariš - Kanaš, 

na uloženie inžinierskej siete – elektrickej prípojky vrátane jej ochranného pásma pre stavbu: „Elektrická prípojka k parcele 
KN-C 4377“ spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 

a) strpieť uloženie elektrickej 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 elektrickej prípojky, 
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 geometrickým plánom plochou v m2, vyhotoveným po ukončení stavby. 
Odplata za zriadenie vecného bremena - 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.4 zriadenie budúceho vecného bremena v súlade s § 10 bod 10 a §17 bod 1 písm. l) Zásad hospodárenia a nakladania s 
majetkom PSK v platnom znení, za predpokladu výšky všeobecnej hodnoty za zriadenie vecného bremena do 35.000,00-€ 
vrátane, na nehnuteľnom majetku vo výlučnom vlastníctve budúceho povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny 
kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV č. 1803, k.ú. Malcov, 
obec Malcov, okres Bardejov, a to: 

- parcele registra C KN, parcelné číslo 663/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5418 m2, 

ťarchy: 
bez zápisu 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského č. 50, 
042 48 Košice, IČO: 36570460 

na uloženie inžinierskej siete – elektrickej NN prípojky pre ČS splaškových vôd, vrátane jej ochranného pásma pre stavbu: 
„ČOV a kanalizácia Malcov – zmena stavby pred dokončením“ spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 

a) strpieť uloženie elektrickej NN prípojky vrátane jej 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 elektrickej NN prípojky, 
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 geometrickým plánom plochou v m2, vyhotoveným po ukončení stavby. 
Odplata za zriadenie vecného bremena - 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. 

Prešov, 15. 11. 2021 

v.r. v.r. 

Za správnosť: Ing. Alexander Galajda Ing. arch. Zita Pleštinská 
sekretár komisie predsedníčka komisie 

v.r. 

Za overovateľov: Ing. Juraj Hudáč
člen komisie 
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