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Prešovský samosprávny kraj 

 

UZNESENIE č. 23/2020 
z 23. zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 10. 09. 2020  

 

 

 

I. Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja: 
 

A. Schvaľuje  
A.1 Overovateľa zápisnice a uznesenia: Stanislava Obického 

B. Berie na vedomie 

B.1 Metodiku vysporiadania pozemkov pod cestami II. a III. triedy na území Prešovského samosprávneho kraja 
B.2 Pripravované aktivity a projekty IDS Východ do januára 2021 
B.3 Informáciu o stave čerpania bežných výdavkov  k  31.08.2020 
B.4  Informáciu o zmluve na údržbu ciest I. triedy od 1.10.2020 do 30.9.2021 – informácia o stave zazmluvnenia  
B.5 Informáciu o pláne bežných výdavkov  na rok 2021 

B.6 Informatívnu správu o čerpaní kapitálových výdavkov k 31.8.2020, vrátane výhľadu stavu čerpania do konca roka 2020 

B.7 Návrh investičného plánu na rok 2021 

B.8 Plán kontrolných dní a odovzdávaní stavieb v roku 2020 
 

 

II. Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja Zastupiteľstvu 

PSK: 
 

A. Odporúča schváliť 

A.1 v súlade s § 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, ktorým je zámena nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, 

 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, zámenu nehnuteľného majetku 
medzi Prešovským samosprávnym krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 a Mesto Prešov, Hlavná 73, 
080 01 Prešov, IČO: 00 327 646 bez vzájomného finančného vyrovnania nasledovne: 
 
1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Mesto Prešov nadobúda do svojho výlučného vlastníctva 

nehnuteľný majetok, zapísaný na LV č. 15561, k. ú. Prešov, a to:   

 pozemok registra KNC: 

parcelné číslo 16335/13, zastavaná plocha o výmere 211 m2, časť pozemku registra KNC:parcelné číslo 16335/8, zastavaná 
plocha o výmere cca 2000 m2 , šírka 3m v dĺžke 610m, v časti od katastrálnej hranice obce Ľubotice k. ú. 833584, po 
polikliniku Pro Care, Jurkovičova 7186/19, 080 01 Prešov-Sekčov spoluvlastnícky podiel: 1/1, ťarchy:  bez zápisu, 

 

2. Mesto Prešov odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do svojho výlučného vlastníctva 

nehnuteľný majetok, ktorý ho zveruje do správy Gymnázia Jána Adama Raymana Prešov, Mudroňova 20, Prešov, 

IČO: 00161101, zapísaný na LV zapísaný na LV č. 6492, k. ú. Prešov, a to:  pozemok registra CKN parcelné číslo C KN 
3065/1, o výmere 2578 m2, spoluvlastnícky podiel: 1/1, ťarchy:  bez zápisu, 
 

A.2 v súlade s § 16 písm. e) a s § 6 bod 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja 
v znení neskorších dodatkov návrh prevodu nehnuteľného majetku,  

z výlučného vlastníctva predávajúceho: 
 
1.  Obec Vyšný Kazimír, Vyšný Kazimír 57, 094 09 Vyšný Kazimír, IČO: 00 332 801 

- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 274/13, ostatná plocha o výmere 476 m2,  
oddelená od pôvodnej parcely registra C KN, parcelné číslo 274/3, trvalý trávnatý porast o výmere 8200 m2, vedenej 
na LV č. 111, k.ú. Vyšný Kazimír, obec Vyšný Kazimír, okres Vranov nad Topľou, 

ťarchy: bez zápisu 
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do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý 
tento majetok zverí do správy správcu – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, 
IČO: 37 936 859, 
za kúpnu cenu 1,00 € celkom. 

Celková výmera nadobúdaného nehnuteľného majetku predstavuje 476 m2. 
Novovytvorená parcela bola oddelená geometrickým plánom č. 15/2020 zo dňa 17.07.2020, vyhotoveným Ing. Jurajom Jechom 
-  GEOPROJEKT, Konštantínova 6, 080 01 Prešov. 
 

A.3 v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) Zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je prevod hodný osobitného zreteľa, 

 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 8 ods. 7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
PSK v znení neskorších dodatkov, prevod prebytočného nehnuteľného majetku v k. ú. Osikov a Bartošovce a to: 
 

I. 
a) časť miestnej komunikácie ako cestu III/3524 v k ú. Osikov a Bartošovce, okres Bardejov v dĺžke cca 2,400 km, od napojenia 
na cestu III/3491 po napojenie na cestu III/3493   

 
 

z vlastníctva obce Osikov, Osikov 57, 086 42 Osikov, IČO: 0032482 za kúpnu cenu 1,00 € (slovom: jedno euro) a z vlastníctva 
obce Bartošovce, Bartošovce 148, 086 42 Hertník, IČO: 00321851 za kúpnu cenu 1,00 € (slovom: jedno euro)  do vlastníctva  
Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 za kúpnu cenu 2,00 € celkom (slovom: 
dve eurá), 
 
b) súvisiacich novovytvorených pozemkov nachádzajúcich sa pod prevádzaným úsekom miestnej komunikácie v bode a) podľa 
geometrického plánu vyhotoveného - Geodeting s. r. o., Barčianska 66, 040 17 Košice  
- parcela registra C KN č. 679/5, zastavaná plocha o výmere 7 987 m2 

,  k. ú. Osikov 
- parcela registra C KN č. 675/3, zastavaná plocha o výmere 182 m2 , k. ú. Osikov 
- parcela registra C KN č. 679/7, zastavaná plocha o výmere 1 690 m2 , k. ú. Osikov 
- parcela registra C KN č. 900/2, zastavaná plocha o výmere 10 012 m2, k. ú. Bartošovce  
- parcela registra C KN č. 887/3, zastavaná plocha o výmere 212 m2, k. ú. Bartošovce 
- parcela registra C KN č. 899/2, zastavaná plocha o výmere 2 451 m2, k. ú. Bartošovce 
- parcela registra C KN č. 624/2, zastavaná plocha o výmere 4 332 m2, k. ú. Bartošovce 
- parcela registra C KN č. 56/11, zastavaná plocha o výmere 338 m2, k. ú. Bartošovce       
    
z vlastníctva obce Osikov, Osikov 57, 086 42 Osikov, IČO: 0032482 za kúpnu cenu 3,00 € (slovom: tri eurá) a z vlastníctva 
obce Bartošovce, Bartošovce 148, 086 42 Hertník, IČO: 00321851 za kúpnu cenu 5,00 € (slovom: päť eur)  do vlastníctva  
Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 za kúpnu cenu 8,00 € celkom (slovom: 
osem eur), 
 
za podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydá kladné rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete vo vzťahu 
k prevádzanému úseku pozemnej komunikácie ako predmetu prevodu uvedenému v bode AI. a). 
 
 
B. Konštatuje 

B.1 prevádzaný majetok uvedený v bode A.1 ods. II  tohto uznesenia je prebytočný 
 
C. Odporúča 

C.1 Komisia dopravy pri Zastupiteľstve PSK odporúča dofinancovať projekt: „Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo, 
Bardejov a Svidník na TEN – T koridor“ vo výške max. 670 588 €, z dôvodu nevyhnutnosti zrealizovania stavebných prác v 
zmysle pôvodného technického návrhu v rozsahu:  
- komplexná výmena podložia a konštrukcie vozovky, 
- zabezpečenie stability zárezov cesty III/3490 pomocou zárubných múrov v obci Raslavice 
 

 
III. Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja: 

 
A. Odporúča  

A.1 Predsedovi PSK v súlade s § 10 bod 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“, v znení 
neskorších dodatkov, schváliť návrh na zriadenie vecného bremena (in rem) na nehnuteľnom majetku vo výlučnom 
vlastníctve povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, 
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v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV č. 517, v k.ú. Chminianska Nová Ves, obec Chminianska Nová Ves, 
okres Prešov, a to: 
- parcela registra C KN, parcelné číslo 184/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 093 m2, 
ťarchy: Bez tiarch 

v prospech vlastníka inžinierskej siete - oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 
042 91 Košice, IČO: 36599361, 

za podmienky, že v prípade rekonštrukcie, modernizácie, opravy alebo pri iných úpravách pozemnej komunikácie dotknutých 
stavbou a vyvolaných povinným z vecného bremena, pri ktorých dôjde k úpravám inžinierskej siete, zabezpečí oprávnený 
z vecného bremena realizáciu vyvolaných úprav dotknutého úseku stavby sám alebo bude znášať ich náklady. Táto podmienka 
platí po dobu piatich rokov odo dňa účinnosti zmluvy o zriadení vecného bremena. 
na umiestnenie inžinierskej siete – NN a VN elektrického vedenia, vrátane ochranného pásma pre stavbu: „Chminianska Nová 
Ves – úprava VN a TS1 NS“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 
a) strpieť umiestnenie elektrického vedenia vrátane jeho ochranného pásma, jeho užívanie a prevádzkovanie na predmetnej 

nehnuteľnosti, 
b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním poverených osôb ako aj iných 

oprávnených osôb na predmetnú nehnuteľnosť v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, 
prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly elektrického 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 plochou v m2, určenou geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení stavby. Pri 
odplate za zriadenie vecného bremena sa bude prihliadať na Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi PSK 
a Východoslovenskou distribučnou, a.s., ktoré bolo uzatvorené 01. augusta 2019. 
 
2. Zmluvnú pokutu pre oprávneného z vecného bremena vo výške 10 % z vyčíslených nákladov povinným na uvedenie 
nehnuteľnosti do pôvodného stavu, min. 500,00 €, a to v prípade, že oprávnený z vecného bremena po vykonaní zásahu do 
dotknutej nehnuteľnosti a cestného majetku, ktorý sa nachádza na tejto nehnuteľnosti, tento nehnuteľný majetok neuvedie na 
vlastné náklady do pôvodného stavu bez zbytočného odkladu v súlade s platnou legislatívou. Oprávnený z vecného bremena 
je povinný splniť si svoju povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené touto zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.   
 
 
A.2 Predsedovi PSK v súlade s § 10 bod 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ v znení 
neskorších dodatkov schváliť zriadenie vecných bremien (in rem) na nehnuteľnom majetku vo výlučnom vlastníctve povinného 
z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, v správe Správy a údržby ciest 
PSK, zapísanom na LV č. 2775, v k.ú. Kamenica nad Cirochou, obec Kamenica nad Cirochou, okres Humenné, a to: 
- parcely registra E KN, parcelné číslo 3034, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 9907 m2, 
ťarchy: Bez zápisu 

v prospech vlastníka inžinierskych sietí - oprávneného z vecného bremena, a to: SV Reality, s.r.o., Ptičie 187, 067 41 Ptičie, 
IČO: 46 939 261, 
za podmienky, že v prípade rekonštrukcie, modernizácie, opravy alebo pri iných úpravách pozemnej komunikácie dotknutých 
stavbou a vyvolaných povinným z vecného bremena, pri ktorých dôjde k úpravám inžinierskej siete, zabezpečí oprávnený z 
vecného bremena realizáciu vyvolaných úprav dotknutého úseku stavby sám alebo bude znášať ich náklady. Táto podmienka 
platí po dobu piatich rokov odo dňa účinnosti zmluvy o zriadení vecného bremena. 
 
I/ na umiestnenie inžinierskej siete – vodovodnej prípojky, vrátane ochranného pásma pre stavbu: „IBV Kamenica nad 

Cirochou – súbor stavieb Komunikácie a siete TI“, stavebný objekt: „0102 Zásobovanie pitnou vodu DN 100“ spočívajúce 
v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 
 
d) strpieť umiestnenie vodovodnej prípojky vrátane jej ochranného pásma, užívania a prevádzkovania na predmetnej 

nehnuteľnosti, 
e) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním poverených osôb ako aj iných 

oprávnených osôb na predmetnej nehnuteľnosti v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, 
prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly vodovodnej prípojky, 

f) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena a jeho právnych nástupcov vo výkone jeho práv 
vyplývajúcich z vecného bremena. 
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II/ na umiestnenie inžinierskej siete – kanalizačnej prípojky, vrátane ochranného pásma pre stavbu: „IBV Kamenica nad 

Cirochou – súbor stavieb Komunikácie a siete TI“, stavebný objekt: „0103 Splašková kanalizácia DN 300“ spočívajúce 
v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 
 
a) strpieť umiestnenie kanalizačnej 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 kanalizačnej prípojky, 

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

 
III/ na umiestnenie inžinierskej siete – elektrickej prípojky, vrátane ochranného pásma pre stavbu: „IBV Kamenica nad 

Cirochou – súbor stavieb Komunikácie a siete TI“, stavebný objekt: „0105 Káblové rozvody NN“ spočívajúce v povinnosti 
povinného z vecného bremena (PSK): 
 
a) strpieť umiestnenie elektrickej 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 prípojky, 

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

 
IV/ na umiestnenie inžinierskej siete – prípojky verejného osvetlenia, vrátane ochranného pásma pre stavbu: „IBV Kamenica 

nad Cirochou – súbor stavieb Komunikácie a siete TI“, stavebný objekt: „0107 Verejné osvetlenie“ spočívajúce 
v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 
a) strpieť umiestnenie prípojky verejného osvetlenia 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 prípojky verejného osvetlenia, 

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

 
V/ na umiestnenie inžinierskej siete – strednotlakovej plynovej prípojky, vrátane ochranného pásma pre stavbu: „IBV 

Kamenica nad Cirochou – súbor stavieb Komunikácie a siete TI“, stavebný objekt: „0108 STL plynovod“ spočívajúce 
v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 
a) strpieť umiestnenie strednotlakovej plynovej 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 strednotlakovej plynovej 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 vecných bremien je určený plochou v písomnej prílohe geometrického plánu č. 32389833-80/2019 zo dňa 05.10.2019 
vyhotoveným Ing. Mihalík Miroslav - GEOMM, Štefánikova 22, 066 01 Humenné, IČO: 32389833, úradne overeným dňa 
23.01.2020 pod číslom G1-8/2020 a predstavuje 486 m2. 
Všeobecná hodnota odplaty za zriadenie vecných bremien je stanovená Znaleckým posudkom č. 38/2020 zo dňa 26.03.2020 
a doplnením č. 2 znaleckého posudku 38/2020, číslo úkonu 91/2020 zo dňa 21.07.2020, vyhotoveným Ing. Ján Sitko, Udavské 
86, 067 31 Udavské, znalcom v odbore stavebníctvo, pozemné stavby, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností v zmysle 
vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov a predstavuje 2290,-

€ celkom (slovom: dvetisícdvestodeväťdesiat eur). 
 
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 



5 
 

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. n) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ v znení 
neskorších dodatkov schváliť zriadenie vecného bremena (in rem) na nehnuteľnom majetku vo výlučnom vlastníctve povinného 
z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, v správe Správy a údržby ciest 
PSK, zapísanom na LV č. 2351, v k.ú. Spišská Teplica, obec Spišská Teplica, okres Poprad, a to: 

 
- parcely registra C KN, parcelné číslo 2230, ostatná plocha o výmere 1538 m2, 
- parcely registra C KN, parcelné číslo 2231, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7697 m2, 
- parcely registra C KN, parcelné číslo 2233, ostatná plocha o výmere 442 m2, 
- parcely registra C KN, parcelné číslo 2706, ostatná plocha o výmere 3198 m2, 
- parcely registra C KN, parcelné číslo 2822, ostatná plocha o výmere 65 m2, 
- parcely registra C KN, parcelné číslo 2823, ostatná plocha o výmere 654 m2, 
- parcely registra C KN, parcelné číslo 2827, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 712 m2, 
 
ťarchy: Bez zápisu 

 

v prospech vlastníka stavby - oprávneného z vecného bremena, a to: Obec Spišská Teplica, Obrancov mieru 454/3, 059 34 
Spišská Teplica, IČO: 0032653400, 

za podmienky, že v prípade rekonštrukcie, modernizácie, opravy alebo pri iných úpravách pozemnej komunikácie dotknutých 
stavbou a vyvolaných povinným z vecného bremena, pri ktorých dôjde k úpravám inžinierskej siete, zabezpečí oprávnený 
z vecného bremena realizáciu vyvolaných úprav dotknutého úseku stavby sám alebo bude znášať ich náklady. Táto podmienka 
platí po dobu piatich rokov odo dňa účinnosti zmluvy o zriadení vecného bremena. 
 
Na umiestnenie siete verejného osvetlenia, vrátane ochranného pásma pre stavbu: „Cyklistický chodník Spišská Teplica - 

Poprad“, stavebný objekt: „SO 03 – Osvetlenie chodníka“ spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 
 
d) strpieť umiestnenie siete verejného osvetlenia vrátane jej ochranného pásma, užívania a prevádzkovania na predmetnej 

nehnuteľnosti, 
e) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním poverených osôb ako aj iných 

oprávnených osôb na predmetnej nehnuteľnosti v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, 
prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly siete verejného osvetlenia, 

f) 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 za zriadenie vecného bremena je stanovená na 1€ celkom. 
 

Zdôvodnenie: 

Obec Spišská Teplica plánuje vybudovanie cyklochodníka popri ceste III/3065, názov stavby: „Cyklistický chodník Spišská 

Teplica - Poprad“, stavebný objekt: „SO 03 – Osvetlenie chodníka“. Cyklochodník sa vystaví vo verejnom záujme a jeho 
výstavbou sa zvýši plynulosť cestnej premávky a prispeje k bezpečnosti cyklistov, ktorí v súčasnosti využívajú pre svoj pohyb 
krajnicu cesty. Cyklochodník bude mať verejnoprospešný účel a bude slúžiť obyvateľom a návštevníkom obce. 
 
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, 11. 09. 2020 
 
          
   v.r.      v.r. 
Za správnosť:  Ing.  Alexander Galajda                                           Ing. arch. Zita Pleštinská  
  sekretár komisie     predsedníčka komisie 
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   v.r. 
Za overovateľov:   Stanislav Obický 
   podpredseda komisie 


