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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 
 

         
 

Uznesenie č. 17/2019 
zo 17. riadneho zasadnutia komisie zo dňa 23. 09. 2019 

 
I.        Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

Zastupiteľstvu PSK odporúča: 
       ___________________________________________________________________________ 
 
A. k o n š t a t o v a ť,  ž e  
 
A.1 prevádzaný majetok uvedený v bode B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8 tohto uznesenia je 

prebytočný 
 
A.2 prenajímaný majetok uvedený v bode B.11 tohto uznesenia je dočasne prebytočný 
 
B. s c h v á l i ť  
 
B.1 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho 

kraja Jesenná 14, 080 05, IČO: 37 936 859 uvedeného v bode B.1.1 tohto uznesenia 
 
B.1.1 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 
prevod 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, prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísaného na LV č. 1744, k. ú. 
Nižný Hrabovec, a to: 

 
- pozemok registra C KN, parcelné číslo 1159/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

4074m2, 
 

spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
 ťarchy: bez zápisu 

 
do vlastníctva kupujúceho – Obec Nižný Hrabovec, Nižný Hrabovec 407, 094 21 Nižný 
Hrabovec, IČO: 00332593,  za kúpnu cenu 1,00 € celkom. 

 
  Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Obec Nižný Hrabovec je vlastníkom stavieb miestnej komunikácie a chodníka, ktoré sa 
nachádzajú na pozemku KN C 1159/1. Obec plánuje rekonštrukciu chodníka na uvedenej 
parcele a potrebuje vydokladovať majetkový vzťah k pozemku pod stavbou. 

 
B.2     odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho 
 kraja Jesenná 14, 080 05, IČO: 37 936 859 uvedeného v bode B.2.1. tohto uznesenia 
 
B.2.1 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 
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
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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. 211, k.ú. 
Marhaň, a to: 
 
-pozemok registra C KN, parcelné číslo 373/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 125m2, 
-pozemok registra C KN, parcelné číslo 373/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38 m2, 

 
zapísaného na LV č. 1280, k.ú. Marhaň 
-pozemok registra C KN, parcelné číslo 375/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 64 m2, 
-pozemok registra C KN, parcelné číslo 373/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 52 m2, 
-pozemok registra C KN, parcelné číslo 373/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 528 m2, 

 
zapísaného na LV č. 1651, k.ú. Marhaň 
-pozemok registra C KN, parcelné číslo 375/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1714m2 

 
  spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
  ťarchy: bez zápisu 
 
  Celková výmera prevádzaného nehnuteľného majetku predstavuje 2521 m2 
 

do vlastníctva kupujúceho – Obec Marhaň, Marhaň 36, 086 45 Marhaň, IČO: 00322377,  za 
kúpnu cenu 1,00 € celkom. 

 
  Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Obec Marhaň si kúpou pozemkov od Prešovského samosprávneho kraja majetkovoprávne 
vysporiada pozemky pod existujúcimi chodníkmi a zároveň nadobudne pozemky, na ktorých 
plánuje výstavbu nových chodníkov. Výstavbou nových chodníkov sa zvýši ochrana 
a bezpečnosť chodcov pri cestách III. triedy. Chodníky majú verejnoprospešný účel a budú 
slúžiť obyvateľom a návštevníkom obce. 

 
B.3  odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho 
 kraja Jesenná 14, 080 05, IČO: 37 936 859 uvedeného v bode B.3.1. tohto uznesenia 
 
B.3.1 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 
prevod 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, prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja v správe Správy a údržby ciest PSK, k.ú. Záborské a to: 

 
-  novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1585/15, zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 396 m2, 
 

 odčlenený od pozemku registra C KN, parcelné číslo 1585/1 zastavaná plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 15481 m2 a pozemku registra C KN, parcelné číslo 1585/5 zastavaná 
plocha a nádvorie o celkovej výmere 9439 m2, zapísaného na LV č. 1399, geometrickým 
plánom č. 70/2019, vyhotoveným MMERA, s.r.o., Padlých hrdinov 3A, 080 05 Prešov, IČO: 
45640807, úradne overený Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor dňa 03.07.2019 pod 
číslom G1-1164/19. 
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  spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
  ťarchy: bez zápisu 
 

do vlastníctva kupujúceho – Obec Záborské, Záborské č. 39, 082 53 Záborské, IČO: 
00328014,  za kúpnu cenu 1,00 € celkom. 

 
  Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Obec Záborské na novovytvorenom pozemku KN C 1585/5 plánuje vystavať chodník v rámci 
stavby „Záborské, chodníky 1. etapa“. Výstavbou chodníka sa zvýši ochrana a bezpečnosť 
chodcov pri ceste III/3446. Chodník má verejnoprospešný účel a bude slúžiť obyvateľom 
a návštevníkom obce. 

 
B.4      odňatie nehnuteľného majetku zo  správy Hotelovej akadémie uvedeného v bode B.4.1 tohto 

uznesenia 
 
B.4.1   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 
prevod 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, prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja, v správe Hotelovej akadémie Prešov zapísaného na LV č. 12718, k. ú. 
Prešov  a to:                    
 
pozemky:  parc. č. KN C  213/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2 
        parc. č. KN C 213/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  82 m2 
         

 
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje  161 m2) 

 
  spoluvlastnícky podiel: 1/1, 

 ťarchy: bez zápisu 
      

do vlastníctva kupujúceho – JUDr. Václav Louma, Prešov, za kúpnu cenu 32.342,00 €.          
  

 Za podmienky právoplatného rozhodnutia katastra nehnuteľností o zmene vlastníckeho 
vzťahu na kupjúceho v spoluvlastníckom podiele 1/1 

 
  

Cena  pozemku ku dňu ohodnotenia, ktorú by mal dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej 
súťaže, pri poctivom predaji je  stanovená znalcom vo výške 200,88 €/ m2 .  
Parcela  č. 213/3 o výmere  79,00 m2 *200,88 €/ m2* 1/1 hodnota v celosti 15 869,52 €,  
parcela č. 213/4 o výmere 82,00 m2 *200,88 €/ m2* 1/1 hodnota v celosti 16472,16 €. 
Všeobecná hodnota pozemkov v celosti stanovená znaleckým posudkom č. 70/2019 zo dňa 
15.05.2019, vyhotoveným znalcom Ing. Jánom Gregom, ul. Jahodová 27, 080 01 Prešov 
v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty pozemkov 
predstavuje po zaokrúhlení 32.342,00 €.  

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: odkúpenie susedných pozemkov, ktoré tvoria priľahlú 
plochu žiadateľa. 
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B.5     odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho 
kraja Jesenná 14, 080 05, IČO: 37 936 859 uvedeného v bode B.5.1 bod 1. tohto uznesenia 

 
B.5.1 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 
prevod 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 Obcou Cernina, Cernina 65, 090 
16, IČO: 00330388, bez finančného vyrovnania všeobecnej hodnoty rozdielu výmery 
pozemkov nasledovne: 

 
1) Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Obec Cernina nadobúda nehnuteľný 

majetok, a to: 
 

-  novovytvorené pozemky registra C KN: 
-  parcelné číslo 310/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 391 m2, 
-  parcelné číslo 310/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 120 m2, 
 
odčlenené od pozemku registra C KN parcelné číslo 310, zastavaná plocha a nádvorie o 
celkovej výmere 15144 m2, zapísaný na LV č. 173 v k.ú. Cernina, geometrickým plánom č. 
35247568-29/2019-2, vyhotoveným Michalom Zelizňakom – GEOS, Vyšná Jedľová 51, 089 
51 Svidník, IČO: 35247568, úradne overený Okresným úradom Svidník, katastrálny odbor 
dňa 23.05.2019 pod číslom G1-104/19, 
 
- novovytvorený pozemok registra C KN parcelné číslo 310/2, zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 605 m2,  
 

odčlenený od pozemku registra C KN parcelné číslo 310, zastavaná plocha a nádvorie o 
celkovej výmere 15144 m2, zapísaný na LV č. 173 v k.ú. Cernina geometrickým plánom č. 
35247568-29/2019-1, vyhotoveným Michalom Zelizňakom – GEOS, Vyšná Jedľová 51, 089 
51 Svidník, IČO: 35247568, úradne overený Okresným úradom Svidník, katastrálny odbor 
dňa 16.05.2019 pod číslom G1-103/19. 
 
spoluvlastnícky podiel 1/1,  
ťarchy: Z-456/2010 - Zriaďuje sa zákonné vecné bremeno v zmysle §151o Občianskeho 
zákonníka a §10 ods. 1 až 5 zákona NR SR č. 656/2004 Z.z., ktoré spočíva v práve vstupu na 
pozemok parcelu č. C-KN 310 za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby a opráv 
energetických zariadení v rozsahu podľa GP č. 112/2009 vyhotoveného firmou GEOS Košice, 
s.r.o v prospech oprávneného Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,042 91 Košice, 
IČO:36 599 361 ako vlastníka elektrického VN vedenia. 
 
Celková výmera zamieňaného nehnuteľného majetku predstavuje 1116 m2. 
 

2) Obec Cernina odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda a zveruje do správy 
Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov nehnuteľný majetok, zapísaný na 
LV č. 1 k.ú. Cernina, a to: 

  
-pozemok registra C KN parcelné číslo 161/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12988m2, 
-pozemok registra C KN parcelné číslo 161/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6917 m2, 
 
spoluvlastnícky podiel 1/1,  
ťarchy: bez zápisu 
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  Celková výmera zamieňaného nehnuteľného majetku predstavuje 19905 m2. 
 

   Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
majetkovo právnym vysporiadaním formou zámeny pozemkov sa sleduje verejný účel, kde 
výstavba chodníkov obcou Cernina pri ceste III/3523, na pozemkoch vo vlastníctve 
Prešovského samosprávneho kraja, bude prevedené do vlastníctva obce Cernina a 
majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve obce Cernina, ktoré sa nachádzajú 
pod cestou III/3518, prejde do vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja. Predmetné 
pozemky budú slúžiť širokej verejnosti (verejný záujem).  

 
B.6 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho 
 kraja Jesenná 14, 080 05, IČO: 37 936 859 uvedeného v bode B.6.1 tohto uznesenia 
 
B.6.1 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 
prevod 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, prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja v správe Správy a údržby ciest PSK, k. ú. Tovarné, a to: 

 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 439/6, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 435 m2, 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 686/2, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 895 m2, 
 

odčlenené od pozemku registra C KN parcelné číslo 439/1, zastavaná plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 21407 m2, a pozemku registra C KN, parcelné číslo 686, zastavaná plocha 
a nádvorie o celkovej výmere 3732 m2, zapísaného na LV č. 647, k. ú. Tovarné, geometrickým 
plánom č. 63/2019, vyhotoveným GP - 3, s.r.o., Jesenná 1, Prešov 080 05, IČO: 36449792, 
úradne overený Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor dňa 04.06.2019 pod 
číslom G1-230/2019. 

 
  spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
  ťarchy: bez zápisu 
 

  Celková výmera prevádzaného nehnuteľného majetku predstavuje 1330 m2. 
 

do vlastníctva kupujúceho – Obec Tovarné, Tovarné 4, 094 01 Tovarné, IČO: 00332887,  za 
kúpnu cenu 1,00 € celkom. 

 
 
  Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Obec Tovarné na novovytvorených pozemkoch KN C 439/6 a KN C 686/2 plánuje vystavať 
chodník v rámci stavby „Výstavba chodníkov pre peších a cyklistov v extraviláne obce 
Tovarné“. Výstavbou chodníka sa zvýši ochrana a bezpečnosť chodcov a cyklistov pri ceste 
II/558. Chodník má verejnoprospešný účel a bude slúžiť obyvateľom a návštevníkom obce. 
 
 

B.7 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho  
             kraja Jesenná 14, 080 05, IČO: 37 936 859, uvedeného v bode B.7.1 tohto uznesenia 
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B.7.1   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 
prevod 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, prevod prebytočného nehnuteľného majetku, v k.ú. Abrahámovce, a to: 

 
- novovytvorené pozemky registra C KN: 
- parcelné číslo 523/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 384 m2, 
- parcelné číslo 523/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 412 m2, 
 

 
odčlenené od pozemku registra C KN, parcelné číslo 523/2, zastavaná plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 1269 m2, pozemku registra C KN, parcelné číslo 507/1, zastavaná plocha 
a nádvorie o celkovej výmere 7267 m2 a pozemku registra C KN, parcelné číslo 523/1, 
zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1727 m2, zapísaných na LV č. 500, k.ú. 
Abrahámovce, Geometrickým plánom č. 077/2019, vyhotoveným Ing. Jana Zentková, 
Partizánska 51, 058 01 Poprad, IČO: 43167683, úradne overený Okresným úradom Kežmarok, 
katastrálny odbor dňa 01.08.2019 pod číslom G1 470/19. 

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu 
 
Celková výmera prevádzaného nehnuteľného majetku predstavuje 796 m2 

 
do vlastníctva kupujúceho – Obec Abrahámovce, Abrahámovce č. 56, 059 72 Abrahámovce, 
IČO: 00326101,  za kúpnu cenu 1€ celkom. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Obec Abrahámovce kúpou pozemkov od Prešovského 
samosprávneho kraja nadobudne pozemky, na ktorých plánuje výstavbu nového chodníka v 
obci. Výstavbou chodníka dôjde k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky a ochrane chodcov 
pohybujúcich sa v súčasnosti po ceste II/536. Chodník bude mať verejnoprospešný účel a bude 
slúžiť obyvateľom a návštevníkom obce. 

 
B.8  odňatie nehnuteľného majetku zo správy zariadenia sociálnych služieb Domov pre 

seniorov,Mierová 88, 064 01 Stará Ľubovňa, uvedeného v bode B.8 tohto uznesenia, 
 
B.8.1  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 
prevod 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, prevod prebytočného nehnuteľného majetku, zapísanom na LV č. 3301 
v k.ú. Stará Ľubovňa a to: 

 
- pozemok registra C KN, parcelné číslo 3014/362, ostatná plocha o výmere 40 m2, 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu 
 

do vlastníctva kupujúceho – Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1108/1, 064 01 Stará Ľubovňa, 
IČO: 00 330 167,  za kúpnu cenu 1€ celkom. 
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Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Mesto Stará Ľubovňa kúpou pozemku od Prešovského samosprávneho kraja nadobudne 
pozemok tvoriaci súčasť prístupovej cesty – verejné priestranstvo pre obyvateľov miestnej 
časti a zároveň bude tento pozemok spravovať a udržiavať. 

 
 
B.9 prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho – Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 

1108/1, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 00 330 167, k.ú. Stará Ľubovňa, a to: 
 
novovytvorených pozemkov registra C KN : 
- parcelné číslo 1528/13 – ovocný sad o výmere 59 m2 
- parcelné číslo 1894/5 – diel 1,4,6 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34 m2 

 
odčlenené od pozemku registra E KN, parcelné číslo 3413/1 – orná pôda o výmere 832 m2, 
pozemku registra E KN, parcelné číslo 3416/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2, 
pozemku registra E KN, parcelné číslo 3416/10 – trvalý trávnatý porast o výmere 76 m2, 
parcelné číslo 3414/2 – orná pôda o výmere 13 m2, zapísaných na LV č. 4542, k.ú. Stará 
Ľubovňa, Geometrickým plánom č. 072/2019, vyhotoveným GEODAT REAL s.r.o., Stará 
Ľubovňa, IČO: 46644563, úradne overený Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálny 
odbor dňa 27.09.2019 pod číslom G1 -564/19. 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu 

 
Celková výmera prevádzaného nehnuteľného majetku predstavuje 93 m2 

 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 
01 Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – zariadenia 
sociálnych služieb Domov pre seniorov, Mierová 88, 064 01 Stará Ľubovňa, za celkovú kúpnu 
cenu 1,00 €. 
 
 

B.10 prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho – Obec Krušinec, Krušinec 67, 091 
01 Krušinec, IČO: 00 330 647, zapísaného na LV č. 306, k.ú. Krušinec, a to: 

 
-pozemok registra E KN, parcelné číslo 327/1, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 5427 m2 
 

 ťarchy:  
Vecné bremeno zo zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
v znení neskorších predpisov na parcely EKN 327/1, 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 verejného vodovodu v nevyhnutnej miere 
vstupovať na cudzie pozemky v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním rekonštrukciou, 
modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv a údržby verejného vodovodu a jeho 
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 verejného 
vodovodu 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. 
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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 
celkovú kúpnu cenu 1,00 €.  

 
B.11     trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov  z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s  

§ 9a) ods.9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení  
neskorších predpisov nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, 
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475,  

 
do nájmu nájomcu - Slovenská republika v správe Slovenská správa ciest, Miletičova č. 
19, 826 19  Bratislava, rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a 
telekomunikácií SR a to: 

 
 

časť pozemkov zapísaných na LV č. 109  k.ú. Orkucany, obec Sabinov je odčlenená 
geometrickým plánom č. 36465372-044-3-2015 na dočasný záber pozemkov vyhotoveným 
spoločnosťou  GEOPROJEKT PREŠOV, s.r.o., Konštantínova 6, 080 01 Prešov, IČO: 36 465 
372, a pozemky zapísané na LV č. 1084 k.ú. Orkucany, obec Sabinov budú prenajaté v celosti   
za nižšie uvedených podmienok: 

 
 

LV č. Register Parcela Diel 
Dočasný 
záber/m2 

Ročné 
nájomné 
za 1 m2 v 

EUR 

 Nájomné 
za celý DZ 

v EUR 

Vlastnícky 
podiel 

Nájomné 
za čas 

nájmu za 
vl. podiel 

1084 KNC 157/7  2543 0,374 951,082 1/1 951,082 
1084 KNC 157/8  438 0,374 163,812 1/1 163,812 
1084 KNC 157/9  6001 0,374 2244,374 1/1 2244,374 
1084 KNC 701/15  1822 0,535 974,77 1/1 974,77 
1084 KNC 702/14  701 0,535 375,035 1/1 375,035 
1084 KNC 702/16  1053 0,535 563,355 1/1 563,355 
1084 KNC 702/18  1153 0,535 616,855 1/1 616,855 
1084 KNC 702/20  310 0,535 165,85 1/1 165,85 
1084 KNC 702/21  911 0,535 487,385 1/1 487,385 
1084 KNC 702/24  138 0,535 73,83 1/1 73,83 
1084 KNC 709/4  50 0,773 38,65 1/1 38,65 
1084 KNC 709/5  137 0,773 105,901 1/1 105,901 
1084 KNC 709/6  10 0,773 7,73 1/1 7,73 
1084 KNC 709/8  112 0,773 86,576 1/1 86,576 
1084 KNC 709/9  307 0,773 237,311 1/1 237,311 
1084 KNC 709/10  66 0,773 51,018 1/1 51,018 
1084 KNC 710/17  15342 0,773 11859,366 1/1 11859,366 
1084 KNC 710/18  54 0,773 41,742 1/1 41,742 
1084 KNC 714/13  936 0,535 500,76 1/1 500,76 
1084 KNC 714/15  119 0,535 63,665 1/1 63,665 
1084 KNC 714/22  1 0,654 0,654 1/1 0,654 
1084 KNC 721/57  217 0,654 141,918 1/1 141,918 
1084 KNC 721/59  64 0,654 41,856 1/1 41,856 
1084 KNC 721/60  47 0,654 30,738 1/1 30,738 
1084 KNC 721/61  9 0,654 5,886 1/1 5,886 
1084 KNC 721/62  341 0,654 223,014 1/1 223,014 
1084 KNC 721/63  23 0,654 15,042 1/1 15,042 
1084 KNC 721/66  5718 0,654 3739,572 1/1 3739,572 
1084 KNC 753/3  124 0,654 81,096 1/1 81,096 
109 KNC 157/1 30 985 0,374 368,39 1/1 368,39 
109 KNC 606 17 283 0,773 218,759 1/1 218,759 
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109 KNE 1331/1 29 1924 0,535 1029,34 1/1 1029,34 
109 KNE 1331/1 41 5450 0,654 3564,3 1/1 3564,3 
109 KNE 1331/1 42 71 0,535 37,985 1/1 37,985 
109 KNE 1332/1 25 69 0,535 36,915 1/1 36,915 
109 KNE 1332/1 27 126 0,535 67,41 1/1 67,41 
109 KNE 1332/1 32 13 0,535 6,955 1/1 6,955 
109 KNE 1332/1 35 205 0,535 109,675 1/1 109,675 
109 KNE 1332/1 36 116 0,535 62,06 1/1 62,06 
109 KNE 1332/1 39 20 0,535 10,7 1/1 10,7 
109 KNE 1333/1 47 944 0,654 617,376 1/1 617,376 
109 KNE 1333/1 48 12 0,654 7,848 1/1 7,848 
109 KNE 1341/2 24 3758 0,535 2010,53 1/1 2010,53 
109 KNE 1341/2 31 3495 0,773 2701,635 1/1 2701,635 
109 KNE 1341/2 34 1610 0,535 861,35 1/1 861,35 
109 KNE 1344 14 1934 0,773 1494,982 1/1 1494,982 
109 KNE 1344 15 31 0,773 23,963 1/1 23,963 
109 KNE 1344 23 505 0,773 390,365 1/1 390,365 
109 KNE 1348 3 53 0,535 28,355 1/1 28,355 
109 KNE 1348 5 276 0,535 147,66 1/1 147,66 
109 KNE 1350/1 4 175 0,535 93,625 1/1 93,625 
109 KNE 1350/1 6 581 0,535 310,835 1/1 310,835 
109 KNE 1350/1 22 36 0,535 19,26 1/1 19,26 
109 KNE 1350/2 13 1667 0,535 891,845 1/1 891,845 
109 KNE 1350/2 21 3298 0,535 1764,43 1/1 1764,43 
109 KNE 1353/4 16 4 0,773 3,092 1/1 3,092 
109 KNE 1355 7 1378 0,535 737,23 1/1 737,23 
109 KNE 1355 10 318 0,535 170,13 1/1 170,13 
109 KNE 1355 11 159 0,535 85,065 1/1 85,065 
109 KNE 1355 12 1 0,535 0,535 1/1 0,535 
109 KNE 1357 2 38 0,535 20,33 1/1 20,33 

 
 
- Výška ročného nájomného za 1 m2 je stanovená v Znaleckom posudku č. 55/2018, ktorý dňa 

14.8.2019 vyhotovil Ing. Beáta Serbinová, znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné 
stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, ev. č. znalca 913075,  

 
- Účel nájmu: realizácie líniovej stavby -  cesty „I/68 Sabinov, preložka cesty“, ktorej je 

nájomca investorom a budúcim stavebníkom. 
 
- Doba nájmu:  doba určitá a to na jeden rok, t. j. dvanásť mesiacov. Doba nájmu začína plynúť 

od dňa začatia stavebných prác na líniovej stavbe. 
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Nájomca je investorom a budúcim stavebníkom líniovej 
stavby vo verejnom záujme – cesty „I/68 Sabinov, preložka cesty“, ktorá prispeje k bezpečnosti 
cestnej premávky a k rozvoju regiónu.   
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II.      Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja:  
 ______________________________________________________________________ 

 
 
 o d p o r ú č a 
 
A.1 predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. 10 a §17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  
 
1. zriadenie budúceho odplatného vecného bremena (in personam) 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 2485 v k.ú. Nižná Šebastová, obec Prešov, okres Prešov, a to: 

 
- pozemku registra C KN 3322, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 5785 m2, 
- pozemku registra C KN 3323, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1298 m2, 
- pozemku registra C KN 3325, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 11234 m2, 
 
ťarchy:  
- Z-3842/09-Vecné bremeno zo zákona v zmysle §151 o Oz a §10 ods.1) a 5) Zák.NR SR 
č.656/2004 Zz. v prospech oprávneného Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 
Košice, IČO: 36599361 ako vlastníka elektrickej VN a NN prípojky, spočívajúce v práve vstupu na 
pozemok parc.č.KN-C 3322 za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby a opráv energetických 
zariadení v rozsahu podľa GP č.73/2009 a 75/2009  
- Z-3378/10-Vecné bremeno zo zákona v zmysle § 151o Oz a § 10 ods.1) a 5) zák. NR SR č. 
656/2004 Z.z. vprospech oprávneného: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 
Košice, IČO: 36599361 ako vlastníka stavieb, spočívajúce v práve vstupu na pozemok parc.č.KN 
C 3322 za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby a opráv energetických zariadení v rozsahu 
podľa GP č.143/2010 spoločnosti GEODETING s.r.o.Košice 
- Z-1035/13-Vecné bremeno podľa zák.č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a zák. č. 251/2012 
Z.z.z o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v prospech oprávneného z vecného 
bremena - Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361, s 
obsahom oprávnení na výkon povolenej činnosti podľa zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a 
zariadení a v rozsahu Geometrického plánu č. 37/13 na pozemky reg. C KN parc.č. 3325 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 
na umiestnenie inžinierskej siete - kanalizačného potrubia, vrátane ochranného pásma pre stavbu: 
„Prešov, ul. Fintická - kanalizácia“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena 
(PSK): 
 
a) strpieť umiestnenie kanalizačného 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 kanalizačného potrubia, 

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

 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460. 

 
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  predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. 10 a §17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  
 

1. 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 341 k.ú. Ptičie, obec Ptičie, okres 
Humenné, a to: 
- pozemku registra C KN 1471, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 2046 m2,  
 
ťarchy: bez zápisu 
 
na umiestnenie inžinierskej siete – elektrickej prípojky a jej ochranného pásma pre stavbu 
„III/3832 elektrická prípojka k RD“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena: 
 
a) strpieť umiestnenie elektrickej prípojky a jej príslušenstva a jej ochranného pásma, jej 

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 elektrickej prípojky, 

c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv 
vyplývyjúcich z vecného bremena 

 
v rozsahu 15,71m a 10,56m, stanovenom Geometrickým plánom č. 32389833-3/2019 zo dňa 
17.01.2019, vyhotovenom Ing. Mihalík Miroslav - GEOMM, Štefániková 22, 06 601 
Humenné, IČO: 32389833, úradne overenom Okresným úradom Humenné, katastrálny odbor 
dňa 05.02.2019 pod číslom G1-30/19. Plocha vecného bremena je určený znaleckým 
posudkom č. 17/2019 a predstavuje 26,52 m2. 
 
Všeobecná hodnota odplaty za zriadenie vecného bremena je stanovená Znaleckým 
posudkom č. 17/2019 zo dňa 27.2.2019, vyhotoveným Ing. Onderko Marián, Veterná 986, 
093 03 Vranov nad Topľou, 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 a predstavuje 54-€ celkom (slovom: päťdesiatštyri eur). 
 
v prospech oprávneného z vecného bremena – vlastníka pozemkov KN C 662/25, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 151 m2 a KN C 662/36, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
142 m2, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 1164, k.ú. Ptičie, tohto času Danko Peter, 
Sačurov, PSČ 094 13, SR. 
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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.3  predsedovi PSK v súlade s §10 ods. ods. 10 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  
 

1.  zriadenie bezodplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku povinného z vecného 
bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, v správe 
Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV 9698, k.ú. Stará Ľubovňa,  a to: 

 
  - pozemku KN C 7896, ostatná plocha, o celkovej výmere 8256 m2,  

 
ťarchy: bez zápisu 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 

 
na umiestnenie inžinierskych sietí – plynárenských zariadení, spočívajúce v povinnosti povinného 
z vecného bremena (PSK) strpieť: 

 
- existenciu inžinierskych sietí – plynárenských zariadení oprávneného z vecného bremena, 

ich ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie týchto 
zariadení, v rozsahu vymedzenom  geometrickým plánom  č. 99/2019 na vyznačenie 
vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa 18.07.2019, 
vyhotoveného firmou Ján Arendáč – Geodézia A-D, Námestie generála Štefánika 6, 064 01 
Stará Ľubovňa, IČO: 40320481, úradne overeného Okresným úradom Stará Ľubovňa, 
katastrálny odbor pod č. G1-433/2019 dňa 08.08.2019 a 

 
- prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena za účelom 

údržby a opravy plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu 
vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť . 

 
v prospech oprávneného z vecného bremena – SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11  
Bratislava, IČO: 35 910 739. 
 
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne, ide o vyvolanú investíciu. 

  
A.4  predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. 9  a  § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom  PSK“ v platnom znení schváliť  
 

1. 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  Gymnázia Arm. gen. L. Svobodu, Komenského  1938/4  v Humennom, zapísanom na 
LV 8360 v k .ú. Humenné, a to: 

 

- pozemku registra C KN 3362/2, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 24031 m2,  
 
ťarchy: zápis vecného bremena – povinnosť vlastníka nehnuteľností strpieť a právo spoločnosti 

Slovak Telecom, a.s. ako oprávneného z vecného bremena zriaďovať a prevádzkovať 
verejné siete na parcele CKN 3362/2 
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na umiestnenie inžinierskej siete – elektrickej prípojky a jej ochranného pásma pre stavbu 
„SO 01 Rozšírenie DS NN siete“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena: 

 
d) strpieť umiestnenie elektrickej prípojky a jej príslušenstva a 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 elektrickej prípojky, 

f)  zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv 
vyplývyjúcich z vecného bremena 

 
v prospech oprávneného z vecného bremena, vlastníka pozemku parcely registra C KN 3362/2, 
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere  24031 m², ktorý je zapísaný na 
LV číslo  8360, k. ú. Humenné, okres Humenné a jeho právnych nástupcov, toho času 
Východoslovenská distribučná , a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice za jednorazovú minimálnu 
odplatu stanovenú znaleckým posudkom.  

 
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.5  predsedovi PSK v súlade s § 10 ods. 9 a § 17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  
 

1. zriadenie bezodplatného vecného bremena „in rem“ na nehnuteľnom majetku povinného 
z vecného bremena –  AZOR KAPPA, s.r.o. Scherffelova 38, 058 01 Poprad  IČO: 38 058 01,  
zapísanom na LV 1058, k. ú. Orkucany,  a to: 

 
na pozemkoch registra C KN:   
parcelné číslo 702/33, ostatná  plocha, o celkovej výmere 1175 m2   
parcelné číslo 701/7, ostatná  plocha, o celkovej výmere 387 m²  
parcelné číslo 155/12, ostatná  plocha, o celkovej výmere 1566 m² 
parcelné číslo 701/30, orná pôda, o celkovej výmere 1714 m² 

 
v spoluvlastníckom podiele 1/1, 
ťarchy: Záložná. zmluva zo dna 6.4.2018 v prospech Primum s.r.o., Záhradnicka 34, 821 08 
Bratislava, 
ICO:35 789 646, k nehnuteľnostiam parcely C KN 155/11, 155/12, 156, 605, 701/7, 701/8,701/30 
a 702/33 na podiel 1/1 (por.c.1), V-531/2018 - číslo zmeny 40/2018 Vlastník poradové číslo 1 
Pod V-569/2018 sa zriaďuje vecné bremeno in personam  spočívajúce v povinnosti Povinného- 
AZOR KAPPA, s.r.o. ponúknuť Oprávnenému-PRIMUM s.r.o. Povinný. pozemok – parcely 
registra CKN 155/11, 155/12, 156, 605, 701/7, 701/8, 701/30, 702/33, alebo jeho časť na predaj 
za podmienok uvedeným v tejto zmluve ak bude mat záujem scudziť Povinný. pozemok alebo jeho 
časť na tretiu osobu, a zároveň nepreviesť Povinný. pozemok alebo jeho časť na tretiu osobu pred 
uplynutím lehoty na akceptovanie ponuky Oprávneného podľa cl. II. tejto Zmluvy, resp. pred 
odmietnutím tejto ponuky pred uplynutím danej lehoty a zároveň previesť  vlastnícke právo k 
Povinnému pozemku za podmienok uvedeným v cl. III. tejto Zmluvy. Vecné bremeno sa zriaďuje 
na dobu určitú., a to do zániku Zmluvy o budúcej zmluve z akéhokoľvek dôvodu alebo do 
uzatvorenia Kúpnej zmluvy - číslo zmeny 44/2018, 
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spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (AZOR KAPPA, s.r.o.) strpieť právo 
prechodu a prejazdu (zabezpečenie prístupu), 
 
v prospech oprávneného z vecného bremena – vlastníka pozemku registra E KN 1350/2 , orná 
pôda o výmere 46 671 m2  zapísaného na LV č. 109 v k.ú. Orkucany , tohto času je vlastníkom 
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475 
 

2. uloženie skrývky ornice z novovytvoreného pozemku určeného na výstavbu prístupovej cesty 
vo vlastníctve PSK, a to:  
 
- parcely registra C KN parcelné číslo 701/34, ostatná  plocha, o celkovej výmere 5678 m2  
 
odčlenenej od pozemku registra E KN, parcelné číslo 1355 – trvalý trávnatý porast o výmere 
9257 m2, zapísaný na LV č. 109, k.ú. Orkucany, navrhovaným Geometrickým plánom č. 
64/2019, vyhotoveným Ing. Peter Garnek, GEODET, Zimná 107, Spišská Nová Ves, IČO: 
34813637,  
ťarchy: bez zápisu 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 

 
na časť pozemku registra registra E KN 1350/2 , orná pôda o výmere 46 671 m2, a súhlasí 
s vyňatím tejto časti novovytvoreného pozemku z pozemkového fondu. (zmena ornej pôdy na 
ostatné plochy) bez možnosti uloženia výkopovej zeminy z hrubých terénnych úprav. 

 
B.       o d p o r ú č a    
 

 Zastupiteľstvu PSK prerokovať a schváliť prevod nehnuteľného majetku uvedeného v bode 
B.4, ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúci sa odkúpenia nehnuteľného majetku, 
pozemkov vo vlastníctve PSK v správe HA Prešov v k.ú. Prešov do vlastníctva JUDr. Loumu, 
až po právoplatnom rozhodnuti katastra nehnuteľností o zmene vlastníckeho vzťahu susedných 
pozemkov na kupujúceho v spoluvlastníckom podiele 1/1. 
 

C. z a m i e t a  
  
 prevod nehnuteľného majetku, v k. ú. Prešov, zapísaného na LV č. 15561, novovytvoreného 

pozemku registra CKN, parcelné číslo 16335/11 o výmere 300 m2, za kúpnu cenu 8.400,00 €. 
do vlastníctva Mgr. Vladimíra Šandalu ako prípad hodný osobitného zreteľa, ale navrhuje tento 
nehnuteľný majetok ponúknuť žiadateľovi do nájmu vyhlásením  obchodnej verejnej súťaže. 
 

V Prešove dňa 23. 09. 2019 
 
Za správnosť: 
 
 
  
____________________                                             _____________________________________            
Ing. Vladimír Grešš, v.r.                                                                MUDr. Patrik Mihaľ, v.r.                     
       sekretár komisie                                                     predseda Komisie správy majetku pri ZPSK 
 
Zapísal:                                                                           Za overovateľa: 
 
  
__________________________                                          _________________________________ 
    Ing. Erika Gerdová, v.r.         PhDr. Jozef Lukáč, v.r. 
   oddelenie správy majetku                                                                     člen komisie   


