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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 
 

         
 

Uznesenie č. 13/2019 
zo 13. zasadnutia komisie zo dňa 07. 06. 2019 konaného per rollam 

 
 
 
 

I.         Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja:  
 ___________________________________________________________________ 

 
 
 

  o d p o r ú č a   
 
 

 predsedovi PSK v súlade s §10 ods. 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK“ v platnom znení a v súlade s ods. 1, 2 a 3 „Príkazného listu predsedu PSK č. 
16991/2016“ zo dňa 13.07.2016 schváliť: 

A.1     
1.   zriadenie odplatného vecného bremena (in rem) na nehnuteľnom majetku povinného z vecného 

bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, 
v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV 240, k.ú. Lipany, a to: 
 
- pozemku registra C KN 1463/1, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 665 m2, 
 
ťarchy: bez zápisu 
 
na umiestnenie inžinierskej siete -  vodovodného potrubia pre stavbu „Rozšírenie vodovodnej 
siete v meste Lipany“ vrátane jeho ochranného pásma spočívajúce v povinnosti povinného 
z vecného bremena (PSK): 
 
a) strpieť umiestnenie vodovodného potrubia 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 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 vo výkone jeho práv 
vyplývajúcich z vecného bremena. 
 

v rozsahu 163 m2 stanovenom Geometrickým plánom č. 43891543-5/2019 zo dňa 06.02.2019, 
vyhotovenom ALBAGEO s.r.o., Na Stebníčku 619/43, 086 33 Zborov, IČO: 43891543, úradne 
overenom Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor dňa 01.03.2019 pod číslom G1-
89/2019. 
 
Všeobecná hodnota odplaty za zriadenie vecného bremena je stanovená Znaleckým posudkom 
č. 22/2019 zo dňa 03.04.2019, vyhotoveným Ing. František Hežel, 044 45 Herľany č.53, okres 
Košice - okolie, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, 
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v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení 
neskorších predpisov, predstavuje celkom 152,04 €  
 
v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 
Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460, za jednorazovú odplatu 152,04 €. 
     

2. Zmluvnú pokutu pre oprávneného z vecného bremena vo výške 10 % z vyčíslených nákladov 
povinným na uvedenie nehnuteľností 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  
1.  zriadenie budúceho vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo výlučnom vlastníctve 

budúceho povinného z vecného bremena Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 
Prešov, IČO: 37870475, 

 
a) zapísanom na LV 9572, k.ú. Humenné, a to:  

- pozemku KN C 4944/16, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 410 m2,  
      ťarchy: bez zápisu 

 
b) v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV 3570, k.ú. Humenné,  a to: 

- pozemku KN C 2906/7, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 13120 m2,  
      ťarchy: bez zápisu 
 
na umiestnenie inžinierskej siete - vodovodného potrubia a jeho ochranného pásma pre stavbu 
"Firemná budova spoločnosti EponaCom“, spočívajúce v povinnosti budúceho povinného 
z vecného bremena: 
 
a) strpieť umiestnenie vodovodného potrubia a jeho príslušenstva a 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 vodovodného potrubia, 

c)  zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv 
vyplývyjúcich 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. Náklady za vyhotovenie geometrického plánu a znaleckého 
posudku znáša investor EponaCom s.r.o. ., Štefániková 22, 066 01 Humenné, IČO: 45420688. 
 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460. 
 

2.  zmluvnú pokutu pre budúceho oprávneného z vecného bremena vo výške 10 % z 
vyčíslených nákladov budúcim povinným na uvedenie nehnuteľností do pôvodného stavu, min. 
500,00 €, a to v prípade, že budúci 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 
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legislatívou. Budúci oprávnený je povinný splniť si svoju povinnosť, ktorej splnenie bolo 
zabezpečené touto zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.   
 
 
 

V Prešove dňa 07. 06. 2019 
 
Za správnosť: 
 
 
 
 
______________________                                                  ___________________________________            
     Ing. Vladimír Grešš, v. r.                                                               MUDr. Mihaľ Patrik, v. r. 
sekretár Komisie správy majetku                              predseda Komisie správy majetku 
 
 
 
Zapísal:                                                                           Za overovateľa: 
 
 
 
 
 
__________________________                                          ________________________________ 
     Ing. Erika Gerdová, v. r.         PhDr. Jozef Lukáč, v. r. 
    oddelenie správy majetku                                                             člen komisie   
 


