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Prešovský samosprávny kraj 
 

UZNESENIE č. 24/2020 
z 24. zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 18. 11. 2020  
 

 

I. Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja: 
 

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

A.2 poskytnutie dotácie vo výške 50 000 eur pre spoločnosť IDS Východ, s.r.o. za účelom vzniku a prevádzky špecializovaného 
pracoviska pre analytické činnosti a dopravné modelovanie 

B. Berie na vedomie 
B.1 Informatívnu správu k pripravovanému rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov na rok 2021 pre účely schválenia na 
zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 14.12.2020 
B.2 Informáciu o pripravovaných projektoch pre programovacie obdobie 2021 – 2027 z programov IROP, INTERREG a ENI 
B.3 informatívnu správu o príprave a tvorbe mostného programu na obdobie 2021 – 2025, taktiež informáciu o aktuálnom 
počte a stavebno-technickom stave mostov v správe SÚC PSK k 13.11.2020 
B.4  Informatívnu správu o aktuálnom stave majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod cestami II. a III. triedy za rok 
2020 
B.5 Informatívnu správu o aktuálnom stave majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov na stavebnom projekte s názvom 
„„III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18““. 
B.6 Informatívnu správu o aktuálnom stave majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov na stavebnom projekte s názvom 
„Preložka cesty III/3832, obchvat osady Podskalka, mesto Humenné“. 
 
C. Ukladá 
C.1 Správe a údržbe ciest pripraviť podrobný tabuľkový prehľad mostného programu na obdobie 2021 - 2025 potrebný pre 
schvaľovanie finančných prostriedkov v najbližších zasadnutiach Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja   
 
D. Mení a dopĺňa 
D.1 Uznesenie č. 21/2020 z 21. zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 
15.07.2020 k schváleniu návrhu prevodu nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho – Mesto Vysoké Tatry, 
Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry, IČO: 00326585 v časti A, časť A.3 nasledovne: 
Za znením pôvodného uznesenia sa dopĺňa text v časti A.3: 
Vedľajšie dojednanie: Prevod vlastníctva k vyššie uvedeným parcelám sa uskutoční za predpokladu zriadenia predkupného 
práva na dobu 10 rokov v prospech predávajúceho. 
Ostatný text uznesenia ostáva nezmenený. 
 
E. Sťahuje z rokovania 
E.1 Bod 8 Informatívnu správu o aktuálnom stave majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod cestami II. a III. triedy 
 
 

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

 
A. Odporúča schváliť 
A.1 Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja Schválenie a prijatie strategického dokumentu Plán udržateľnej 
mobility Prešovského samosprávneho kraja 
A.2 Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť ročne sumu potrebnú na rekonštrukciu mostov patriacich do 
správy SÚC PSK, ktoré sú v stupni 5, 6, a 7 STS. 
A.3 Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja  dofinancovanie projektu „Modernizácia cesty II/545 v úseku Kapušany 
- Demjata,  zlepšenie mobility v okrese Prešov“ z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov vyplývajúcich zo 
zmenových procedúr vo výške 17 000,00 €. 
A.4 Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja dofinancovanie projektu „Modernizácia cesty II/534 Poprad – Starý 
Smokovec“ z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov vyplývajúcich zo zmenových procedúr vo výške 4 000,00 €. 
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A.5 Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja dofinancovanie projektu „Rekonštrukcia cesty II/546 v úsek Prešov – 
Klenov, zlepšenie mobility v okrese Prešov“ z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov vyplývajúcich zo zmenových 
procedúr vo výške 6 200,00 € a 176 000,00€. 
A.6 Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja v súlade § 16 písm. e) a s § 6 bod 2 Zásad hospodárenia a nakladania s 
majetkom Prešovského samosprávneho kraja v znení neskorších dodatkov návrh na schválenie prevodu nehnuteľného 
majetku  
vedeného na LV 306, k.ú. Krušinec, obec Krušinec, okres Stropkov, a to: 
- novovytvorená parcela registra CKN č. 253/7, ostatná plocha o výmere 11 m2,  
- novovytvorená parcela registra CKN č. 296/5, zastavaná plocha o výmere 176 m2, 
oddelené od pôvodnej parcely registra EKN č. 327/3, zastavaná plocha o výmere 5 427 m2, 
ťarchy:  
Vecné bremeno zo zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov 
na parcely EKN 327/3, 338/1, 338/5 v prospech oprávneného Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., IČO: 
36570460, Komenského 50, 042 48 Košice spočíva v práve prevádzkovateľa verejnej kanalizácie v nevyhnutnej miere 
vstupovať na cudzie pozemky v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním 
alebo na účely opráv a údržby verejnej kanalizácie a jej pásma ochrany, vodovodných prípojok vrátane potrebných 
kontrolných a ochranných zariadení a oporných a vytyčovacích bodov, odstraňovať a okliesňovať v nevyhnutnom rozsahu 
stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky verejnej kanalizácie vrátane potrebných kontrolných a 
ochranných zariadení a oporných a vytyčovacích bodov, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník pozemku, jeho 
správca a lebo užívateľ, umiestňovať na nehnuteľnostiach orientačné označenia, ktoré je povinný udržiavať v riadnom stave 
v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č.92/2014 overený pod č. G 1-144/2015 podľa Z 825/2016 - 7/18, Z 457/2019. 
 
z výlučného vlastníctva predávajúceho - Obec Krušinec, Krušinec 67, 091 01 Krušinec, IČO: 00 330 647, 
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 1,00 € za pozemok, čo predstavuje kúpnu cenu celkom 2,00 €. 
Novovytvorené parcely boli oddelené geometrickým plánom č. 67-1/2019 zo dňa 05.09.2019, vyhotoveným Ing. Jurajom 
Jechom -  GEOPROJEKT, Konštantínova 6, 080 01 Prešov, úradne overeným Okresným úradom Stropkov, katastrálnym 
odborom dňa 11.09.2019 pod číslom G1-184/2019. 
 
A.7 Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 16 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
Prešovského samosprávneho kraja v znení neskorších dodatkov prevod nehnuteľného majetku 
vedeného na LV 11269, k.ú. Prešov, obec Prešov, okres Prešov 
z podielového spoluvlastníctva ½ predávajúceho -  Andrej Oľha, rod. Oľha, nar. 25.05.1942, Svrčinovec 580, 023 12 
Svrčinovec  
z podielového spoluvlastníctva ½ predávajúceho -  Gabriela Ivančová, rod. Jurašeková, nar. 15.09.1975, Kúpeľná 3912/1, 080 
01 Prešov 
v zastúpení: Marta Jurašeková, rod. Šmelovská, nar. 21.12.1951, Teriakovce 99, 080 05 Prešov  
na základe splnomocnenia zo dňa 11.04.2012 
- pozemok registra E KN 1126/322, trvalý trávnatý porast o výmere 336 m2,  
 
ťarchy: bez zápisu 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, 
za kúpnu cenu 21.300,00-€ celkom (slovom dvatsaťjedentisíctristo eur), 
čo pri podielovom spoluvlastníctve 1/2 predstavuje 10.650-€ celkom (slovom desaťtisícšestopäťdesiat eur) pre každého 
spoluvlastníka. 
Všeobecná hodnota majetku je stanovená Znaleckým posudkom č.1/2020 zo dňa 22.06.2020, vyhotovenom Ing. Petrom 
Mackom, Ondavská 32, 080 05 Prešov, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, v zmysle 
vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov. 
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III. Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja: 
 
 
A. Odporúča  
 
A.1 Predsedovi PSK v súlade s § 10 bod 9 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“, v znení 
neskorších dodatkov, schváliť návrh na zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku zapísanom na LV č. 958, v k.ú. 
Starý Smokovec, obec Vysoké Tatry, okres Poprad, a to: 
-    parcela registra C KN parcelné číslo 88/3, ostatná plocha o výmere 55 m2, 
v podielovom spoluvlastníctve povinných z vecného bremena: 
Slovenská republika, správca Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica, 059 60, Tatranská Lomnica, IČO: 
31966977, v podiele 12695/12800, 
Ing. Norbert Haľko, r. Haľko, nar. 05.07.1969, bytom Osloboditeľov 235/68, 044 14 Čaňa, v podiele 1/256,  
Marián Haľko, r. Haľko, nar. 09.01.1972, bytom Martina Benku 6463/4, 080 01 Prešov, v podiele 1/256,  
Mária Rothová, r. Rišová, nar. 20.10.1952, bytom Pullmanova 70/21, 059 41 Tatranská Štrba, v podiele 1/2560, 
ťarchy: Bez zápisu 
v prospech oprávneného z vecného bremena a jeho právnych nástupcov – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 
01 Prešov, IČO: 37 870 475, za ktorého koná správca – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 
080 05 Prešov, IČO: 37 936 859 
 
na umiestnenie stavby: „II/534 Poprad – Starý Smokovec, II. etapa“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného 
bremena: 
strpieť umiestnenie chodníka a verejného osvetlenia vrátane jeho ochranného pásma oprávneným z vecného bremena, a to v 
rozsahu vymedzenom geometrickým plánom, 
strpieť výkon vlastníckeho a užívacieho práva k chodníku a k verejnému osvetleniu oprávneným z vecného bremena. 
Rozsah vecného bremena je určený geometrickým plánom č. 37/2020 zo dňa 21.7.2020 vyhotoveným Ing. Petrom Grigerom - 
geodet, Vagonárska 2383/43, 058 01 Poprad, IČO: 30263247, úradne overeným Okresným úradom Poprad, katastrálnym 
odborom dňa 28.08.2020 pod číslom G1-668/2020.  
 
Všeobecná hodnota zriadenia vecného bremena je stanovená znaleckým posudkom č. 114/2020 zo dňa 30.09.2020 
vyhotoveným Ing. Petrom Repčákom, znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvia odhad hodnoty nehnuteľností, v súlade s 
vyhláškou MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v platnom znení vo výške 74,37 €/m2 nasledovne: 
 

 
 
A.2 Predsedovi PSK v súlade s § 10 bod 9 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“, v znení 
neskorších dodatkov, schváliť návrh na zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo výlučnom vlastníctve 
povinného z vecného bremena – Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie, Topoľovka 251, 067 45 Topoľovka, 
IČO: 36164992, zapísanom na LV č. 347, v k.ú. Hudcovce, obec Hudcovce, okres Humenné, a to: 
- parcela registra E KN, parcelné číslo 318, trvalý trávnatý porast o výmere 5 039 m2, 
ťarchy: bez zápisu 
v prospech oprávneného z vecného bremena a jeho nástupcov - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 
IČO: 37870475, za ktorého koná správca Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37936859, 
na umiestnenie inžinierskej siete – odvodňovacieho potrubia, vrátane ochranného pásma a kalovej jamy pre stavbu: 
„Rekonštrukcia cesty II/558 Hudcovce - Topoľovka“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 
a) strpieť umiestnenie odvodňovacieho potrubia, vrátane ochranného pásma a kalovej jamy, ich užívanie a prevádzkovanie 
na predmetnej nehnuteľnosti, 

Vlastník LV č. 
Parcela 
CKN 

Výmera / 
m2 

Spoluvlast. 
podiel 

Cena v € 
za 1m2 

Rozsah 
VB / m2 

Odplata / 
€ 

SR-Štátne lesy TANAPu  958 88/3 55 12695/12800 74,37 5 368,80 

Ing. Norbert Haľko, r. Haľko   958 88/3 55 1/256 74,37 5 1,45 

Marián Haľko, r. Haľko 958 88/3 55 1/256 74,37 5 1,45 

Mária Rothová, r. Rišová 958 88/3 55 1/2560 74,37 5 0,15 
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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 odvodňovacieho potrubia a kalovej jamy, 
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. 
Všeobecná hodnota za zriadenie vecného bremena bude stanovená znaleckým posudkom. 
 
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. 2346, v k.ú. Kapušany obec Kapušany, okres Prešov, a to: 
- parcely registra C KN, parcelné číslo 1370, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9317 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 vedenia, vrátane ochranného pásma pre stavbu: „Kapušany – úprava 
TS2 a TS3, VN a NN siete“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 
a) strpieť umiestnenie elektrického 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 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, vyhotoveným po ukončení stavby. Odplata za 
zriadenie vecného bremena bude prihliadať na Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Prešovským 
samosprávnym krajom a Východoslovenskou distribučnou, a.s., ktoré bolo uzatvorené 01. augusta 2019 a je navrhovaná vo 
výške 1€ 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.4 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. 1348, v k.ú. Drienica, obec Drienica, okres Sabinov, a to: 
- parcely registra C KN, parcelné číslo 1138/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6569 m2, 
- parcely registra C KN, parcelné číslo 1679/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5706 m2, 
 
ťarchy: Pod V-156/2019 sa zriaďuje vecné bremeno spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena v prospech 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.Komenského 50,042 48 Košice IČO:36570460 a) strpieť umiestnenie 
vodovodného potrubia vrátane jeho ochranného pásma na parcele C KN 1138/1, jeho užívanie a prevádzkovanie na predmetnej 
nehnuteľnosti, b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním poverených osôb ako 
aj iných oprávených osôb na predmetnú nehnuteľnosť v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, 
modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly vodovodného potrubia, c) zdržať sa konania, ktoré by 
bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv vyplývajúcich z vecného bremena, Vecné bremeno je v rozsahu 
23 m2 stanovenom GP č. 436/2016.-číslo zmeny 66/2019 
v prospech oprávneného z vecného bremena– Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, 
IČO: 36570460, 
 
na umiestnenie vodovodného potrubia, vrátane ochranného pásma pre stavbu: „Drienica Gacky – VKV“, spočívajúce v 
povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 
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a) strpieť umiestnenie vodovodného potrubia 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 vodovodného potrubia, 
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 je určený geometrickým plánom plochou v m2, a to 150  m2. Geometrický plán č. 52/2020 bol 
vyhotovený po ukončení stavby dňa 26.03.2020 spoločnosťou GEOTEAM M.Z. s.r.o., Hutnícka 2, 040 01 Košice, IČO: 51 
035 570, úradne overený dňa 23.04.2020 pod číslom G1-158/2020.  
Všeobecná hodnota odplaty za zriadenie vecného bremena je stanovená Znaleckým posudkom č. 59/2020 zo dňa 31.07.2020, 
vyhotoveným Ing. Františkom Heželom, Herľany 53, 044 45 Herľany, znalec, 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. Vecné bremeno sa zriaďuje za jednorazovú odplatu v sume 216,89,- € celkom (slovom: 
dvestošestnásťeur a osemdesiatdeväť centov). 
 
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 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. 9698, v k.ú. Stará Ľubovňa, obec Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa, a to: 
- parcely registra C KN, parcelné číslo 3938/37, ostatná plocha o výmere 6138 m2, 
- parcely registra C KN, parcelné číslo 7896, ostatná plocha o výmere 8256 m2, 
 
ťarchy: Povinnosť strpieť existenciu inžinierskych sietí - plynárenských zariadení na pozemku registra C KN parcelné číslo 
7896 a ich ochranného pásma, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie týchto zariadení v rozsahu podľa geometrického plánu č. 
40320481-99/2019, taktiež strpieť v nevyhnutnej miere vstup, prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena a ním 
poverených osôb za účelom údržby a opravy plynárenských zariadení v prospech - SPP - distribúcia, a.s. IČO: 35910739, 
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, SR, na základe zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 24.09.2019, podľa 
Rozhodnutia o povolení vkladu zmluvy o zriadení vecného bremena V-1587/2019 zo dňa 15.10.2019 - 1589/2019 
v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 
361, na umiestnenie inžinierskej siete – elektrického vedenia, vrátane ochranného pásma pre stavbu: „Stará Ľubovňa – obytný 
súbor IBV sídl. Východ – Úprava VN, NN, TS – 1. etapa“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 
a) strpieť umiestnenie elektrického 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 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, vyhotoveným po ukončení stavby. Odplata za 
zriadenie vecného bremena bude prihliadať na Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Prešovským 
samosprávnym krajom a Východoslovenskou distribučnou, a.s., ktoré bolo uzatvorené 01. augusta 2019 a je navrhovaná vo 
výške 1€ 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.   
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A.6 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 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. 1302, v k.ú. Spišský Štvrtok, obec Spišský Štvrtok, okres Levoča, a to: 
- parcely registra C KN, parcelné číslo 1541, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21247 m2, 
ťarchy: bez zápisu 
v prospech vlastníka stavby - oprávneného z vecného bremena – Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce, 
IČO: 00 329 304. 
na umiestnenie NN vedenia pre verejné osvetlenie, vrátane ochranného pásma pre stavbu: „Rozšírenie sústavy verejného 
osvetlenia v obci Letanovce a k.ú. Spišský Štvrtok“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 
a) strpieť umiestnenie NN vedenia pre verejné osvetlenie, 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 NN vedenia pre verejné osvetlenie, 
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 je určený geometrickým plánom plochou v m2, a to 14  m2. Geometrický plán č. 2020048 bol 
vyhotovený po ukončení stavby dňa 23.09.2020 spracovateľom Ing. Michal Nagy - geodet, E. M. Šoltésovej 2759/19, 052 01 
Spišská Nová Ves, IČO: 51 910 853, úradne overený dňa 05.10.2020 pod číslom G1-309/20.  
 
Odplata za zriadenie vecného bremena je odporúčaná v hodnote 1€ celkom. 
 
Zdôvodnenie: 
Obec Letanovce realizovala predmetnú stavbu rozšírenia verejného osvetlenia v jej extraviláne po križovatku cesty III/3226 s 
cestou II/536, z dôvodu nepriaznivej dopravno-bezpečnostnej situácie v danom úseku, kde vznikali časté dopravné nehody. V 
danom úseku sa nachádza aj autobusová zastávka, teda aj zvýšený pohyb peších po cestnej komunikácii. Výstavbu verejného 
osvetlenia realizovala obec výhradne z vlastných zdrojov  v záujme riešiť verejnoprospešný účel stavby. 
 
 
Prešov, 18. 11. 2020 
 
          
 
 
          
Za správnosť:  Ing.  Alexander Galajda                                           Ing. arch. Zita Pleštinská  
  sekretár komisie     predsedníčka komisie 
 
 
 
 
   
Za overovateľov:   Stanislav Obický 
   podpredseda komisie 


