
 

 
 

 

 

 

        
 

   
         

    

              
   

         
                

 

  

             
 

          
 

 

   

           
 

  
                        

                      
             

 
 

             
                 

   
 
                

 
 

                 
               

              
       

 
   

    
 

               
 

          
            
             

 
        

 

Prešovský s amosprávny k raj  

 

UZNESENIE  č. 37/ 2022  

z  37. z asadnutia K omisie  dopravy p ri  Zastupiteľstve  Prešovského s amosprávneho k raja  

zo d ňa 16. 05. 2022     

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 správu o aktivitách Prešovského samosprávneho kraja s cieľom ako cestovať ekologickejšie, 
zdravšie a lacnejšie 
B.2 Aktuálne činnosti IDS Východ, s. r. o. 
B.3 Informatívnu správu o priebehu zimnej údržby ciest v PSK v období 2021/2022 k 30.04.2022 

C. Odporúča 

C.1 prehodnotiť stanovisko PSK v súvislosti s realizáciou stavby „I/77 Plavnica, preložka cesty“ 

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

A. Konštatovať, že 

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

B. Schváliť
B.1 v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 písm. e) v spojení s §11 ods. 6 písm. c) Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení, trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov, 

nájom nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja, v správe Správy a údržby ciest PSK, nachádzajúci sa v k.ú. Prešov, obec Prešov, okres 
Prešov, a to: 

- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 16335/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 211 
m2, 

odčlenená od parcely registra C KN, parcelné číslo 16335/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 26788 m2, 
vedenej na LV č. 15561, geometrickým plánom č. 93/2019 zo dňa 13.08.2019, vyhotoveným Geodat Real, 
s.r.o., Vansovej 1788/53, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 46644563, úradne overeným Okresným úradom Prešov, 
katastrálnym odborom dňa 04.11.2019 pod číslom G1-2078/2019 

spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: podľa listu vlastníctva, 

do nájmu nájomcu – mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, za nižšie uvedených podmienok: 

- Výška nájomného: 1,- €/rok (aj za pomernú časť roka) 
- Účel nájmu: umiestnenie stavby „Chodník ul. Pod Táborom - k Poliklinike“ 

- Doba nájmu: na dobu 5 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 

(Celková výmera prenajímaného nehnuteľného majetku predstavuje 211 m2) 
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III. Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja predsedovi odporúča: 

A. Schváliť

A.1 v súlade s § 10 ods. 10 a § 17 bod 1 písm. l) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ v platnom 
znení schváliť

bezodplatné zriadenie budúceho vecného bremena v súvislosti so stavbou „Vranov n.T – Chodník v križovatke 

ulíc Prešovská – Herľanská“ 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. 2751, v k.ú. Čemerné, a to: 

- parcela registra C KN, parcelné číslo 1336/3, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 7530m2, 

ťarchy: bez zápisu 

za účelom vybudovania spevnenej plochy, chodníka pre verejnosť k stavbe, ktorej investorom je budúci 
oprávnený, 

v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 
16 Vranov n/Topľou, IČO: 332 933 

budúci povinný je povinný: 

a) strpieť vybudovanie spevnenej plochy, 
b) strpieť v nevyhnutnej miere právo vstupu, prechodu peši a prejazdu motorovými a nemotorovými 

dopravnými prostriedkami, strojmi a 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, 

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. 
(plánovaný záber je cca 80 m2 pri plánovanej dĺžke 41 m) 

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. 

Zriadenie vecného bremena in rem v prospech SHELL Slovakia,s.r.o., Bratislava, IČO: 31 361 
081 na pozemok parc.CKN č.1336/3 v rozsahu stanovenom GP č.52/2018 zo dňa 27.07.2018, 
úradne overený dňa 11.10.2018, G1-459/2019 spočívajúceho v povinnosti Povinného strpieť
umiestnenie vodovodného potrubia, jeho užívanie a prevádzkovanie, strpieť vstup peši, 
vozidlami, mechanizmami oprávneného a ním poverených osôb v súvislosti s projektovaním, 
zriaďovaním, rekonštrukciou, prevádzkovaním vodovodného potrubia, zdržať sa konania, ktoré 
by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv vyplývajúcich z vecného bremena, V-2268/2019 
z 10.12.2019 - 360/19, 33/22 

Prešov, 17. 05. 2022 
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Za  správnosť:   Ing.   Alexander  Galajda       
  sekretár  komisie    

Ing. Zita Pleštinská, arch. 
predsedníčka komisie 

Za overovateľov: Ing. Juraj Hudáč
člen komisie 

3 


	I. Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja: 
	A. Schvaľuje 
	B. Berie na vedomie 
	C. Odporča 

	II. Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja Zastupiteľstvu PSK odporča: 
	A. Konštatovať, že 
	B. Schváliť

	III. Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja predsedovi odporča: 
	A. Schváliť




