
 

Prešovský s amosprávny k raj  
 

UZNESENIE  č. 36/ 2022  
z  36. z asadnutia  Komisie  dopravy p ri  Zastupiteľstve  Prešovského  samosprávneho k raja  

zo d ňa 11. 0  4. 2022   
 

 
 

 
 

I.  Komisia d opravy p ri  Zastupiteľstve  Prešovského s amosprávneho k raja  
 

         

               
     

                
            

       
       
             
          

 

                
 

 

 

               

 
 

          

               

 

          
 

                       
               

     
 

              
                

           
                  

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

B.  Berie  na ve domie  

B.1 Informatívnu správu k žiadosti o úpravu bežného rozpočtu Správy a údržby ciest Prešovského 
samosprávneho kraja na rok 2022 
B.2 Informatívnu správu o priebehu zimnej údržby ciest v PSK v období 2021/2022 k 31.03.2022 
B.3 Informatívnu správu o príprave strategických projektov z operačných programov INTERREG V-
A a IROP na II. polrok 2022 
B.4 Informatívnu správu o označovaní cestného majetku 
B.5 Informatívnu správu o metodike schvaľovania úprav zmluvných cien pre zákazky zazmluvnené v 
roku 2021, ktoré čiastočne alebo úplne prechádzajú do roku 2022 

C.  Súhlasí  so  stiahnutím  
C.1 bodu II/A.6 tohoto uznesenia na základe žiadosti o späťvzatie – Primár CK Sekčov (viď. príloha) 

II.  Komisia  dopravy  pri  Zastupiteľstve  Prešovského  samosprávneho  kraja  Zastupiteľstvu
PSK  

 

A.   Odporúča z meniť 
A.1 zmenu uznesenia ZPSK č. 281/2019 z 15. zasadnutia ZPSK zo dňa 26.08.2019 zmenou bodu 

nasledovne: 

A.6. dofinancovanie projektu „Rekonštrukcia dopravného spojenia v okresoch Svidník, Stropkov 

a Jaslo“ z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov vo výške 300 000,00 €. 

B.  Konštatovať,  že  

B.1 majetok uvedený v bode II/C.1 tohto uznesenia je prebytočný 

C.  Schváliť 

C.1 v súlade s § 16 ods. 1 písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK a § 9 ods. 3 písm. 
a) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, spôsob 
prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a, ods. 
8, písm. e) Zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, 
prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe Správy 
a údržby ciest PSK, zapísaného na LV č. 4111, k.ú. Lackovce, obec Lackovce, okres Humenné, a to: 
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- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 494/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
800 m2, 
odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN, parcelné číslo 494/1, zastavaná plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 4616 m2. 

Na parcele registra C KN, parcelné číslo 494/1 zapísanej na LV č. 4111, k.ú. Lackovce je plomba 
vyznačená na základe vkladu V-652/2022, vklad kúpnej zmluvy č. z registra zmlúv Úradu PSK 
1938/2021/OM uzavretej dňa 28.01.2022 medzi Prešovským samosprávnym krajom a obcou Lackovce. 
Obec Lackovce kupuje časť parcely registra C KN, parcelné číslo 494/1 pre výstavbu chodníka. Zápisom 
vkladu bude parcela registra C KN 494/1, zastavaná plocha a nádvorie, evidovaná na LV 4111 s novou 
výmerou, a to 4159 m2. 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: podľa listu vlastníctva 

Za splnenia podmienky výstavby verejnoprospešného cyklochodníka pri ceste III/3838 do 5 rokov odo 
dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušného úradu o povolení vkladu vlastníckeho práva, 
inak je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy odstúpiť, 

do vlastníctva kupujúceho – Obec Lackovce, Lackovce 37, 066 01 Humenné, IČO: 37791699 

za kúpnu cenu 1,00-€ celkom, (slovom jedno euro). 

Novovytvorené parcely boli oddelené geometrickým plánom č. 32389833-27/2021, vyhotoveným Ing. 
Mihalík Miroslav – GEOMM, Štefánikova 22, 066 01 Humenné, IČO: 32389833, úradne overeným 
Okresným úradom Humenné, katastrálny odbor, dňa 25.03.2022 pod číslom G1-99/2022. 

C.2 Úpravu rozpočtu - navýšenie kapitálových výdavkov Správy a údržby ciest Prešovského 
samosprávneho kraja na rok 2022 

III.  Komisia d opravy p ri  Zastupiteľstve  Prešovského s amosprávneho k raja  predsedovi  

A.  Odporúča s chváliť  
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 povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie 
mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV č. 720, v 
k.ú. Brestov, obec Brestov, okres Prešov, a to: 

- parcela registra E KN, parcelné číslo 1581/2, ostatná plocha o výmere 1389 m2, 

ťarchy: bez zápisu 

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – M.S.Profi, s.r.o., Ličartovce 227, 082 03 
Ličartovce, IČO: 36 503 754 

na umiestnenie inžinierskej siete – telekomunikačného vedenia (optického kábla), vrátane ochranného 
pásma pre stavbu: „Optická sieť M.S.Profi – prepojenie obcí“, spočívajúce v povinnosti povinného 
z vecného bremena (PSK): 

a) strpieť umiestnenie telekomunikačného vedenia vrátane jeho ochranného pásma, jeho užívanie 
a prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, 
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b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním 
poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetnú nehnuteľnosť v súvislosti 
s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely 
opráv, údržby, kontroly telekomunikačného vedenia, 

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 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.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 povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, 
IČO: 37870475, v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV č. 14505, v k.ú. Bardejov, obec 
Bardejov, okres Bardejov, a to: 

- parcela registra C KN, parcelné číslo 4266/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3908 m2, 
- parcela registra C KN, parcelné číslo 4267/20, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7544 m2, 

ťarchy: podľa listu vlastníctva, 

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12, 
IČO: 31 322 832, 

na umiestnenie kanalizačnej prípojky, vrátane ochranného pásma pre stavbu: „Vybudovanie 
kanalizačnej prípojky SeS Bardejov, Prešovská cesta“, spočívajúce v povinnosti povinného 
z vecného bremena (PSK): 

d) strpieť umiestnenie kanalizanej prípojky vrátane jej ochranného pásma, jej užívanie 
a prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, 

e) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním 
poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetnú nehnuteľnosť v súvislosti 
s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely 
opráv, údržby, kontroly kanalizačnej prípojky, 

f) 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 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 
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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 povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, 
IČO: 37870475, v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV č. 1298, k.ú. Hanušovce nad 
Topľou, obec Hanušovce nad Topľou, okres Vranov nad Topľou: 

- na parcele registra C KN, parcelné číslo 3078, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14925 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: 
„Hanušovce nad Topľou, Železničiarska, 5RD - VN, TS, NN“ spočívajúce v povinnosti povinného 
z vecného bremena (PSK): 

a) strpieť umiestnenie elektrického VN vedenia 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 elektrického VN vedenia, 

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

- parcely registra E KN, parcelné číslo 1114/1, ostatná plocha o výmere 4730 m2, 

ťarchy: 
bez zápisu 
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v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 
Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460, 

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

g) strpieť umiestnenie vodovodného potrubia vrátane jeho ochranného pásma, jeho užívanie 
a prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, 

h) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním 
poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetnú nehnuteľnosť v súvislosti 
s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely 
opráv, údržby, kontroly vodovodného potrubia, 

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

Rozsah vecného bremena je určený geometrickým plánom č. 127/2021, a predstavuje 137 m2 (diel 2). 
Geometrický plán č. 127/2021 bol vyhotovený po ukončení stavby dňa 05.08.2021 spracovateľom 
GEOTEAM- M.Z. s.r.o., Hutnícka 2, 040 01 Košice, IČO: 51 035 570, úradne overený dňa 12.08.2021 
pod číslom G1-1594/2021. 

Všeobecná hodnota odplaty za zriadenie vecného bremena je stanovená na základe Znaleckého posudku 
č. 73/2021 zo dňa 20.12.2021, vyhotoveného Ing. Františkom Heželom, Herľany 53, 044 45 Herľany, 
znalcom odbor: Stavebníctvo, odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca: 911090, 
v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších 
predpisov a predstavuje sumu 398,78-€ 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 
zbytočného odkladu v súlade s platnou legislatívou. Oprávnený je povinný splniť si svoju povinnosť, 
ktorej splnenie bolo zabezpečené touto zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení. 

A.5 zriadenie vecného bremena v súlade s § 10 bod 10 a §17 bod 1 písm. l) Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK v platnom znení, 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: 

- parcely registra C KN, parcelné číslo 16335/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 26788 m2, 

ťarchy: 
v zmysle LV č. 15561, k.ú. Prešov 

v prospech oprávneného z vecného bremena – SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, Volgogradská 88, 
080 01 Prešov, IČO: 31 718 523, 

na umiestnenie inžinierskej siete - teplovodného potrubia, vrátane jeho ochranného pásma pre stavbu: 
„Rekonštrukcia primárneho vykurovacieho okruhu CK Sekčov, Prešov“, spočívajúce v povinnosti 
povinného z vecného bremena (PSK): 

j) strpieť umiestnenie teplovodného potrubia vrátane jeho ochranného pásma, jeho užívanie 
a prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, 
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k) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním 
poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetnú nehnuteľnosť v súvislosti 
s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely 
opráv, údržby, kontroly teplovodného potrubia, 

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

Rozsah vecného bremena je určený geometrickým plánom č. 14276551 – 3/21 vrátane prílohy č.2/2021, 
a predstavuje 76 m2 (diel č.2, diel č.4). Geometrický plán č. 14276551 – 3/21 vrátane prílohy č.2/2021 
bol vyhotovený po ukončení stavby dňa 15.01.2021 spracovateľom Milan Botko – GEODET, 
Šafárikova 5911/7, 080 01 Prešov, IČO: 14 276 551, úradne overený dňa 26.01.2021 pod číslom G1-
88/2021. 

Všeobecná hodnota odplaty za zriadenie vecného bremena je stanovená na základe Znaleckého posudku 
č. 297/2021 zo dňa 27.11.2021, vyhotoveného Ing. Pavelom Jurkom, Kendice č.425, 082 01 Kendice, 
znalcom odbor: Stavebníctvo, odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností, v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, a to 13,56-€/ m2 , 
čo pri výmere 76 m2 predstavuje 1030,56 -€ celkom (76 m2 x 13,56-€/ m2), (slovom tisíctridsať eur, 56 
centov). 

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 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 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, 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. 220, v k.ú. Veľký Šariš, obec Veľký Šariš, okres Prešov: 
parcela registra C KN, parcelné číslo 1573/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10668 m2, 

ťarchy: podľa listu vlastníctva, 

- zapísanom na LV č. 7442, v k.ú. Veľký Šariš, obec Veľký Šariš, okres Prešov: 
parcela registra C KN, parcelné číslo 3208, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5548 m2, 

ťarchy: bez zápisu 

v prospech oprávneného z vecného bremena – Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 
IČO: 35763469, 

na umiestnenie inžinierskej siete – telekomunikačnej siete, vrátane jej ochranného pásma pre stavbu: 
„INS_FTTH_PO_MAUE_01_Veľký Šariš_Sladkovica“, spočívajúce v povinnosti povinného 
z vecného bremena (PSK): 

m) strpieť umiestnenie telekomunikačnej siete vrátane jej ochranného pásma, jej užívanie 
a prevádzkovanie na predmetných nehnuteľnostiach, 

n) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním 
poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetné nehnuteľnossti v súvislosti 
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s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely 
opráv, údržby, kontroly telekomunikačnej siete, 

o) 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, vyhotovenom 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, 19. 04. 2022 

Za  správnosť:   Ing.   Alexander  Galajda    
  sekretár  komisie   

Ing. Zita Pleštinská, arch. 
predsedníčka komisie 

Za overovateľov: Ing. Juraj Hudáč
člen komisie 

Príloha: Späťvzatie žiadosti – Primár CK Sekčov 
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SPRAVBYTKOMFORT  
Člen  spoločného  podniku  ČEZ  ESCO  a  SPP  

Prešovský samosprávny kraj Odbor 

majetku a investícií 

Vedúca oddelenia správy majetku 
Ing. Erika Gerdová Námestie mieru č. 
2 
080 01 Prešov 

Prešov, 19. 4. 2022 
Ing. Michalik, 757/EM/2022 
Tel.: 051/7567 748 

Späťvzatie  žiadosti  - Primár  CK  Sekčov  "  

Dobrý deň, 

Z dôvodu už skolaudovanej stavby teplovodu a zriadeného vecného bremena zapísaného na LV 15561 v k. ú. 

Prešov v znení: 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 vprospech vlastníka 

- pare. 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 

Vás žiadame o späťvzatie žiadosti č. 2523/EM/2021 zo dňa 30.11.2021. 

Za ústretovosť vopred ďakujeme. 

S pozdravom 
SPRAVBYTKOMFORT 

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 
Volgogradská 88 
080 01 Prešov 

Ing. Natália Banduričová 
riaditeľka a.s. 

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Volgogradská 88, 080 01 Prešov | e-mail: info@spravbytkomfort.sk 
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