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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

 
 

         
 

 
 

Uznesenie č. 24/2020 
z 24. zasadnutia komisie zo dňa 04. 05. 2020 konaného per rollam 

 
 
 

I.        Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja odporúča 
Zastupiteľstvu PSK:  

 ___________________________________________________________________ 
 
A.         s ú h l a s í  

 
s predajom nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva spoločnosti Prešovské 
zdravotníctvo, a.s., so sídlom Nemocničná 7, 066 01 Humenné, IČO: 46 758 054, zapísaných 
na LV č. 1376  v k. ú. Vranov nad Topľou, a to: 

 
a) pozemky registra CKN: 
parcelné číslo 2565/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 349m2 

parcelné číslo 2565/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1666 m2 

parcelné číslo 2570/5, ostatná plocha o výmere 529 m2 

parcelné číslo 2573, zastavané plochy a nádvoria o výmere 375 m2 

parcelné číslo 2572, zastavané plochy a nádvoria o výmere 386 m2 

parcelné číslo 2565/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 281 m2 

 
b) stavby: 
súpisné číslo 670, Liečebňa, postavená na pozemku registra  CKN parcelné číslo 2565/7 
a 2572 
súpisné číslo 671, Budova, postavená na pozemku registra  CKN parcelné číslo 2573 
 
c) príslušenstvo: ploty a vonkajšie úpravy 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu 
 
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 3586 m2 
 

do vlastníctva kupujúceho - VRANOVITAL, s.r.o., M. R. Štefánika 2673/212/A, 093 01 Vranov nad 
Topľou,  IČO: 52 892 379, za kúpnu cenu 305.000,00 €. 
 
Finančné prostriedky získané predajom pozemkov budú účelovo použité na technické zhodnotenie 
nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s., Nemocničná 7, 066 01 
Humenné, IČO: 46 758 054, ktoré spoločnosť Vranovská nemocnica, a.s., M. R. Štefánika 187/177, 
093 27 Vranov nad Topľou využíva pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti do dvoch rokov od 
uzavretia kúpnej zmluvy. 
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Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku  stanovená odborným posudkom č. 21/2020 zo dňa 
12.02.2020 vyhotoveným znalcom Ing. Františkom Kačmárom, v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 292.198,36 €, z toho stavby 
215.848,15 €, pozemky 40.619,15 € ( pri cene 12,65 €/m2), ploty a vonkajšie úpravy 5.455,87 € 

 
B.   s c h v a ľ u j e   
 
B.1         prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho – Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 

01 Prešov, IČO: 00 327 646, zapísaného na LV 6492, k.ú. Prešov, a to: 
 
pozemky registra C KN:   
 
- parcelné číslo  14835/38, orná pôda o výmere 203 m2  
- parcelné číslo  14835/87, orná pôda o výmere 12 m2 
- parcelné číslo  14835/235, orná pôda o výmere 2 m2 
- parcelné číslo  14835/238, orná pôda o výmere 50 m2 , 
- parcelné číslo  14835/239, orná pôda o výmere 140 m2,  
- parcelné číslo  14835/240, orná pôda o  výmere  307 m2, 
- parcelné číslo  14838/6,  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 122 m2  
 
Ťarchy:  
Vecné bremeno-právo prechodu pešo a prejazdu motor.vozidiel každého vlastníka nehn.parc.KN 
14835/235 po parc.KN 14835/73,KN 14835/59-V 4853/2007;834/20 GP 118/2017 /G1-11/2020/ - 
číslo zmeny 1228/20 
 
(Celková výmera zastavaná stavbou predstavuje 836 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 – Správa a údržba ciest Prešovského 
samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 7,00€ 
(7 pozemkov pri cene 1,00 € za pozemok) 

 
B.2       prevod nehnuteľného majetku - vlastníctva obce Poloma k časti miestnej komunikácie  nachádzajúcej 

sa v k. ú. Poloma z výlučného vlastníctva predávajúceho – Obec Poloma, Poloma 120, 082 73 Šarišské 
Dravce, IČO: 00327638, a to: 

 
a)  časti miestnej komunikácie ako predĺženie cesty III/3172 v k ú. Poloma, okres Sabinov v dĺžke cca 
0,100 km od terajšieho koncového uzlového bodu 2743A03400  
 
b)  súvisiacich pozemkov nachádzajúcich sa pod prevádzaným úsekom miestnej komunikácie v bode 
a), zapísaných na LV 587, a to: 
 
parciel registra C KN : 
- parcelné číslo  653/4, zastavaná plocha o výmere 121 m2 ,  
- parcelné číslo  659/12, zastavaná plocha o výmere 88 m2 ,  
- parcelné číslo  659/13, zastavaná plocha o výmere 392 m2 ,  
 
ťarchy: bez tiarch  
spoluvlastnícky podiel : 1/1 
 

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 B.2. a). 

 
(Celková výmera zastavaná stavbou predstavuje 601 m2) 
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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 kúpnu cenu 4,00 €. 
(3 pozemky pri cene 1,00 € za pozemok a úsek časti komunikácie za 1,00 €) 

 
II.      Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja:  

 ______________________________________________________________________ 
 
A. 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 schváliť  

 
A.1 zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo  výlučnom                                  

vlastníctve povinného z budúceho vecného bremena Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 
Prešov, IČO: 37870475, v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV 747, v k. ú. Vojňany, 
okres Kežmarok, a to: 

 
 - pozemku registra C KN 1471, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 12 965 m2, 

 
   spoluvlastnícky podiel: 1/1 

 
 ťarchy: Vecné bremeno podľa zák.č. 251/2012 Z.z. o energetike, v prospech oprávneného z vecného 
 bremena - Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,04291 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 na 
 umiestnenie elektro-energetického zariadenia v rozsahu GP č. 248/2018 na parc. CKN č. 1471 - Z 
 358/2019 - č.z. 14/2019 
 

v prospech oprávneného z budúceho 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: „IBV 
Vojňany – Na Česlici – 2. etapa Výstavba kioskovej trafostanice a rozšírenie NN siete “, spočívajúce v 
povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 
 
a) strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia vrátane jeho ochranného pásma, 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 elektro-energetického zariadenia, 

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

 
Rozsah vecného bremena bude stanovený plochou v m2, určenou geometrickým plánom vyhotoveným 
po ukončení stavby. PSK, ako povinný z vecného bremena postupuje podľa Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK v znení neskorších dodatkov a pri určovaní výšky všeobecnej hodnoty za 
zriadenie vecného bremena bude prihliadať na Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci 
medzi PSK a Východoslovenskou distribučnou, a.s., ktoré bolo uzatvorené 01. augusta 2019.   
 
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 
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s platnou legislatívou. Oprávnený je povinný splniť si svoju povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené 
touto zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.   
 
 

A.2 zriadenie vecného bremena (in rem)  na nehnuteľnom majetku povinného z vecného bremena - Prešovský 
samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, v správe Správy  a údržby ciest 
PSK, zapísanom na LV č. 73, v k. ú. Dúbrava, okres Snina a to: 
 
 pozemku registra C KN: 
   - parcelné číslo 571/1, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 11 749 m2, 
 
 spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
 ťarchy: bez zápisu 
 
na umiestnenie inžinierskej siete – elektrického vedenia, vrátane ochranného pásma pre stavbu:  „ 
Dúbrava – úprava NN a DP“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena: 
  
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 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 vo výkone jeho práv z vecného bremena podľa 
zmluvy o zriadení vecného bremena. 

 
v rozsahu stanovenom geometrickým plánom číslo 18.01871/2018 zo dňa 28.05.2018, vyhotoveným 
Hrdlička – Slovakia s.r.o., Moyzesova 46, 040 01 Košice, IČO: 36579009, úradne overeným dňa 
31.05.2018 pod číslom G1-189/2018.  
 
v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 
Košice. 
 
Vecné bremeno sa zriaďuje za jednorazovú odplatu 1,00 €.  
 
PSK, ako povinný z vecného bremena postupuje podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
PSK v znení neskorších dodatkov a pri určovaní výšky všeobecnej hodnoty za zriadenie vecného bremena 
prihliada na Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi PSK a Východoslovenskou 
distribučnou, a.s., ktoré bolo uzatvorené 01. augusta 2019.  
 
  
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.3     zriadenie vecného bremena (in rem)  na nehnuteľnom majetku povinného z vecného bremena  - 
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, v správe Správy 
a údržby ciest PSK, zapísanom na LV č. 1302, v k. ú. Spišský Štvrtok, okres Levoča a to: 

 
 pozemku registra C KN: 
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 - parcelné číslo 582/1, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 10 871 m2, 
 

 spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
  
 ťarchy: Na nehnuteľnosti parcely C KN č.580/1,580/2,582/1: Vecné bremeno spočívajúce v  práve 
 pre Obec Spišský Štvrtok, so sídlom Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok, IČO: 00329631 
 strpieť uloženie inžinierskych sietí - podzemného kanalizačného vedenia a jeho príslušenstva, 
 strpieť vstup a vjazd na pozemky, prechod a prejazd cez pozemky pri uložení, prevádzke, údržbe 
 a opravách podzemného kanalizačného vedenia a jeho príslušenstva, zdržať sa konania, ktoré  by 
 bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone práv z vecného bremena podľa zákona 
 č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení 
 zákona č.276/2001 Z.z.o regulácií v sieťových odvetviach v rozsahu podľa GP 41686187-
 131/11, V 328/11 - 95/12 
 

na umiestnenie inžinierskej siete – elektrického vedenia, vrátane ochranného pásma pre stavbu: „ Sp. 
Štvrtok, Rev. centr. zóny prekl. NN“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena: 

  
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 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 vo výkone jeho práv z vecného bremena podľa zmluvy 
 o zriadení vecného bremena. 

 
v rozsahu stanovenom geometrickým plánom číslo 48/2015 zo dňa 07.07.2015, vyhotoveným Ing. Pavol 
Kostelník, J. Wolkera 2036/15, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 41 686 187, úradne overeným dňa 
21.07.2015 pod číslom G1-197/15.  

 
v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 
Košice. 

 
Vecné bremeno sa zriaďuje za jednorazovú odplatu 1,00 €.  
 
PSK, ako povinný z vecného bremena postupuje podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
PSK v znení neskorších dodatkov a pri určovaní výšky všeobecnej hodnoty za zriadenie vecného bremena 
prihliada na Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi PSK a Východoslovenskou 
distribučnou, a.s., ktoré bolo uzatvorené 01. augusta 2019.  
 
  
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 zriadenie bezodplatného vecného bremena  na  nehnuteľnom majetku   povinného z  vecného bremena - 

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, v správe Stredná odborná škola, 
SOŠ polytechnická J. A. Baťu, Štefánikova 39, Svit v k. ú. Svit, na pozemku: 

 
 zapísanom na LV 2278 
 C KN 12/39, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 510 m2,  
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 C KN 12/32, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 2747 m2 
 

 spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 ťarchy: bez zápisu 

 
na umiestnenie vodovodnej prípojky a verejného osvetlenia – v prospech Mesta Svit  ako vlastníka stavby 
„Rekonštrukcia a prestavba budovy internátu súp. č. 263 na pozemku parc. č. C KN 12/36, k. ú. Svit na 
bytový dom“ spočívajúce v povinnosti povinného z  vecného bremena (PSK): 

 
a) trpieť umiestnenie vodovodného potrubia vrátane ochranného pásma a prevádzkovanie na 

predmetných nehnuteľnostiach v prospech oprávneného, 
b) trpieť 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 vo výkone jeho práv z vecného bremena podľa 
zmluvy o zriadení vecného bremena. 

 
v prospech oprávneného z vecného bremena – Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21  Svit  
 
 Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. 
 
zmluvnú pokutu pre oprávneného z vecného bremena vo výške 10 % z vyčíslených nákladov povinným 
na uvedenie nehnuteľností do pôvodného stavu, min.1000,00 € 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 zriadenie vecného bremena  na nehnuteľnom majetku povinného z vecného bremena -  Prešovský 

samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, v správe  Správy a údržby ciest 
PSK, zapísanom na LV č. 647, v k. ú. Továrne, a to: 

 
- pozemku registra C KN 439/1, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 20972 m2, 

 
 spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
 ťarchy:  bez zápisu 
 

na umiestnenie VN vedenia z dôvodu realizácie stavby „Továrne – Zriadenie trafostanice pri škole, 
úprava NN vedenia“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena: 

  
a) strpieť umiestnenie VN vedenia vrátane jeho ochranného pásma, jeho užívanie a prevádzkovanie na 
 predmetnej nehnuteľnosti v prospech oprávneného; 
b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (pešo, 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 
 VN vedenia, 
c)  zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremena podľa 
 zmluvy o zriadení vecného bremena. 

 
v rozsahu 43 m2 v zmysle geometrického plánu číslo 19.02672/2019 zo dňa 11.10.2019, vyhotovenom 
Ing. Marek Bajaj, HRDLIČKA – SLOVAKIA s.r.o., Moyzesova 46, 040 01  Košice, IČO:36579009, 
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úradne overenom Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor dňa 31. 10. 2019 pod č. G1-
538/2019  

 
v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 
Košice. 
 
Vecné bremeno sa zriaďuje za jednorazovú odplatu 1,00 €.  
 
 PSK, ako povinný z vecného bremena postupuje podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
PSK v znení neskorších dodatkov a pri určovaní výšky všeobecnej hodnoty za zriadenie vecného bremena 
prihliada na Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi PSK a Východoslovenskou 
distribučnou, a.s., ktoré bolo uzatvorené 01. augusta 2019.   
  
 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, nehnuteľnosť a cestný majetok, ktorý sa nachádza na tejto 
nehnuteľnosti, neuvedie na vlastné náklady do pôvodného stavu bez zbytočného odkladu, najneskôr však 
do 60 dní odo dňa ukončenia činnosti v súlade s platnou legislatívou. Prípadné nesplnenie tejto 
podmienky bude mať za následok nesúhlas s vydaním kolaudačného rozhodnutia. To neplatí, ak táto 
reštitúcia zo strany oprávneného nie je možná, za predpokladu, že oprávnený bezodkladne informuje 
o tejto skutočnosti povinného a uhradí mu vzniknutú škodu v plnom rozsahu. Oprávnený je povinný 
splniť si svoju povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené touto zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení. 

  
A.6 zriadenie budúceho vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo výlučnom vlastníctve  povinného 
 z budúceho vecného bremena Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, 
 v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV 1146, v k. ú. Becherov obec Becherov, okres 
 Bardejov, a to: 

 
- pozemku registra C KN 1843/1, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 2884 m2, 

 
 spoluvlastnícky podiel: 1/1 

 
 ťarchy: bez zápisu 
 

v prospech oprávneného z budúceho vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 
31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361, 
 
na umiestnenie inžinierskej siete – distribučného NN vedenia, vrátane ochranného pásma pre stavbu: 
„Nové distribučné vedenie Becherov (IBV 21RD – úprava TS, NN“, spočívajúce v povinnosti povinného 
z vecného bremena (PSK): 

 

 a)  strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia vrátane jeho ochranného pásma, 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 elektro-energetického zariadenia, 

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

 
Rozsah vecného bremena bude stanovený plochou v m2, určenou geometrickým plánom vyhotoveným 
po ukončení stavby. PSK, ako povinný z vecného bremena postupuje podľa Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK v znení neskorších dodatkov a pri určovaní výšky všeobecnej hodnoty za 
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zriadenie vecného bremena bude prihliadať na Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci 
medzi PSK a Východoslovenskou distribučnou, a.s., ktoré bolo uzatvorené 01. augusta 2019.   

 
 

Rozsah vecného bremena bude stanovený plochou v m2, určenou geometrickým plánom vyhotoveným 
po ukončení stavby. PSK, ako povinný z vecného bremena postupuje podľa Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK v znení neskorších dodatkov a pri určovaní výšky všeobecnej hodnoty za 
zriadenie vecného bremena bude prihliadať na Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci 
medzi PSK a Východoslovenskou distribučnou, a.s., ktoré bolo uzatvorené 01. augusta 2019.   
 
 
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.7 zriadenie budúceho vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo výlučnom vlastníctve  povinného 
  z budúceho vecného bremena Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, 
  v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV 1146, v k.ú. Becherov, obec Becherov, okres 
  Bardejov, a to: 
 

- pozemku registra C KN, parcelné číslo 2337, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 44 409 m2, 
 
 ťarchy: bez zápisu 
 

v prospech oprávneného z vecného bremena – Obec Becherov, Becherov 135, 086 35 Becherov, IČO: 
00321869, 
 
na umiestnenie inžinierskej siete – vodovodného potrubia, vrátane ochranného pásma pre stavbu: 
„Verejný vodovod Becherov – obytný súbor Hrabník“, 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. 

 
Rozsah vecného bremena bude určený plochou v m2, určenou geometrickým plánom vyhotoveným po 
ukončení stavby. Náklady za vyhotovenie geometrického plánu a znaleckého posudku znáša budúci 
oprávnený z vecného bremena. 
 
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.   
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A.8 zriadenie budúceho vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo výlučnom vlastníctve  povinného 
  z budúceho 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, a to: 

 
-   pozemku 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 – NN a VN 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, 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  elektrického vedenia, 

a) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena 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. 

 
 

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.9  zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na cudzom majetku vo výlučnom vlastníctve  

 budúceho povinného z vecného bremena – Mesto Lipany, Krivianska 1, 08271 Lipany, IČO: 
 00327379, zapísanom na LV č. 1375, v k.ú. Lipany, obec Lipany, okres Sabinov, a to: 

 
-  pozemku registra C KN, parcelné číslo 1419/94, ostatná plocha o výmere 5837 m2, 
-  pozemku registra C KN, parcelné číslo 1419/96, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2312 

 m2, 
-  pozemku registra C KN, parcelné číslo 1419/95, ostatná plocha o výmere 559 m2. 

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy:  
Vecné bremeno v zmysle §151o Občianskeho zákonníka a §10 ods.1) až 5) Zákona NR SR 
č.656/2004 Z.z.v prospech oprávneného, Východoslovenská distribučná,a.s.,Mlynská 31,042 
91 Košice,IČO:36 599 361 ako vlastníka NN elektrických rozvodov spočívajúce: v práve vstupu 
na pozemok parc.č.E-KN 672,KN 1193/1, KN 1194/6, KN 1419/4, 1419/94, KN 1419/5, 
1419/95, 1419/96, KN 2680/19 za účelom prevádzky, údržby a opráv energetických zariadení 
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v rozsahu podľa GP-37/2009.,Z-869/2009 (viď GP č.69/2018-číslo zmeny 353/2018) Zmluva o 
zriadení vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka strpieť umiestnenie 
a prevádzku 

     
Pod V-1574/2013 sa zriaďuje vecné bremeno v prospech Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť,a.s.IČO:36570460,Komenského 50,042 48 Košice, ktoré spočíva v povinnosti 
povinného: a)strpieť umiestnenie Verejného potrubia,jeho užívanie a prevádzkovanie na 
pozemkoch CKN 1411/18, 1411/11, 1493/4, 1411/8, 560/5, 1330/15, 1330/70, 1330/28, 
1419/18, 1419/96, 1419/17,EKN 686/1,685 –CKN 
2680/73,2680/100,2680/82,2680/84,2680/101 
b)strpieť v nevyhnutnej miere vstup peši,vozidlami,mechanizmani Oprávneného a ním 
poverených osôb po pozemkoch CKN 1411/18, 1411/11, 1493/4, 1411/8, 560/5, 1330/15, 
1330/70, 1330/28, 1419/18, 1419/96,1419/17, EKN 686/1,685-CKN 
2680/73,2680/82,2680/84,2680/100,2680/101 v súvislosti s 
projektovaním,zriaďovaním,rekonštrukciou,modernizáciou,prevádzkovaním alebo na účely 
opráv,údržby,kontroly Verejného potrubia c)nerealizovať na pozemkoch CKN 1411/18,  
1411/11, 1493/4, 1411/8, 560/5, 1330/15, 1330/70, 1330/28, 1419/18, 1419/17, EKN  86/1,685-
CKN 2680/73,2680/82,2680/84,2680/100,2680/101 stavbu spojenú so zemou pevným 
základom a vysádzať stromy a kry,zdržať sa zemných prác a iných činnosti,ktoré by mohli 
obmedziť oprávneného vo výkone práv zodpovedajúcich vecnému bremenu bez 
predchádzajúceho súhlasu Oprávneného,a to v trase vedenia Verejného potrubia spolu s jeho 
ochranným pásmom v rozsahu vyznačenom v GP č.13/2009,416/2011,386/2009,90/2009-číslo 
zmeny 90/2009,2767/2015 (viď zmena GP č.321/2014 ,324/2014),(viď GP č.69/2018-číslo 
zmeny 353/2018) 
 
na umiestnenie prepadového potrubia, pre stavbu: „Vodovod a kanalizácia Lipany, stredisko 
SÚC PSK Lipany, Jánošíková č. 55, k. ú. Lipany“, spočívajúce v povinnosti budúceho 
povinného z vecného bremena: 
 
a) strpieť umiestnenie prepadového 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 prepadového potrubia, 

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

 
Rozsah vecného bremena bude určený plochou v m2, určenou geometrickým plánom vyhotoveným po 
ukončení stavby.  
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Prešovský samosprávny kraj, Námestie 
mieru 2, Prešov, IČO: 37870475 
Vecné bremeno sa zriaďuje za jednorazovú odplatu 1,- €  
 

A.10 zriadenie vecného bremena (in rem) na nehnuteľnom majetku vo výlučnom vlastníctve  povinného 
 z budúceho vecného bremena Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, 
 v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV č. 9698, k.ú. Stará Ľubovňa, a to: 
 

-  pozemku registra C KN č. 7896, ostatná plocha o výmere 8256 m2,  
 
 ťarchy:  
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 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 
 
 spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
 

na umiestnenie inžinierskej siete – preložka STL1 plynovodu pre stavbu „Preložka cesty III/3146 
(III/543040) juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa“, spočívajúce v povinnosti povinného 
z vecného bremena (PSK): 
 

o existenciu inžinierskych sietí – plynárenských zariadení oprávneného z vecného bremena, ich 
ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie týchto zariadení a to 
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 

 
o strpieť 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, 

 
rozsah vecného bremena vrátane ochranného pásma predstavuje 43 m2, 
 
v prospech oprávneného z vecného bremena – SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11  
Bratislava, IČO: 35 910 739. 
 
Vecné bremeno sa zriadi bezodplatne z dôvodu úpravy vyvolanej Prešovským samosprávnym krajom 
ako investorom stavby 

 
A.11 zriadenie budúceho odplatného vecného bremena na cudzom majetku vo vlastníctve Slovenskej 

 Republiky, v správe povinného z vecného bremena – SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY 
 PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8, Banská Štiavnica, PSČ 965 55, (Odštepný závod Košice, 
 Ďumbierska 14, 041 59, Košice) IČO: 36022047, zapísanom na LV č. 2652, v k. ú. Lipany, obec Lipany, 
 okres Sabinov, a to: 
-  pozemku registra C KN, parcelné číslo 1419/18, vodná plocha o výmere 22 496 m2, 
 spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 ťarchy: bez zápisu 

 
na umiestnenie prepadového potrubia, pre stavbu: „Vodovod a kanalizácia Lipany, stredisko SÚC PSK 
Lipany, Jánošíková č. 55, k.ú. Lipany“, spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného 
bremena: 
 
a) strpieť umiestnenie prepadového 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 prepadového potrubia, 
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c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena 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. 
 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Prešovský samosprávny kraj, Námestie 
mieru 2, Prešov, IČO: 37870475 

 
A.12 zriadenie budúceho vecného bremena  na nehnuteľnom majetku vo výlučnom vlastníctve budúceho  

 povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 
 37870475, v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísanom: na LV č. 1131, v k. ú. Žehňa, obec Žehňa, 
 okres Prešov, a to: 

 
-  pozemku registra E KN, parcelné číslo 966, ostatná plocha o výmere 13 627 m2, 
-  pozemku registra E KN, parcelné číslo 182/500, lesný pozemok o výmere 391 m2, 

 
  spoluvlastnícky podiel:1/1 
  ťarchy: bez zápisu 

 
  a na LV č. 1550 v k.ú. Dulova Ves, obec Dulova Ves, okres Prešov, a to: 

-  pozemku registra E KN, parcelné číslo 966, ostatná plocha o výmere 337 m2, 
 

  spoluvlastnícky podiel:1/1 
  ťarchy: bez zápisu 

 
na umiestnenie inžinierskej siete – vodovodného potrubia, vrátane ochranného pásma pre stavbu: 
„Rekreačné domy – Dubový háj, Chrasť Žehňa – zásobovanie vodou “, spočívajúce v povinnosti 
budúceho 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. 

 
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 – PONECO, s.r.o., Jesenná 12, 080 05 
Prešov, IČO:36707996,  
 
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.13 zriadenie budúceho vecného bremena  na nehnuteľnom majetku vo výlučnom vlastníctve budúceho 
 povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 
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 37870475, v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV č. 1131, v k. ú. Žehňa, obec Žehňa, 
 okres Prešov, a to: 

 
-  pozemku registra E KN, parcelné číslo 966, ostatná plocha o výmere 13 627 m2, 
-   pozemku registra E KN, parcelné číslo 182/500, lesný pozemok o výmere 391 m2, 

 
  spoluvlastnícky podiel:1/1 
  ťarchy: bez zápisu 

 
na umiestnenie inžinierskej siete – kanalizačné potrubie, vrátane ochranného pásma pre stavbu: 
„Rekreačné domy – Dubový háj, Chrasť Žehňa - odkanalizovanie“, spočívajúce v povinnosti budúceho 
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. 

 
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 – PONECO, s.r.o., Jesenná 12, 080 05 
Prešov, IČO:36707996 
 
 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.14 zriadenie budúceho vecného bremena  na nehnuteľnom majetku vo výlučnom vlastníctve budúceho 

povinného z vecného bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, 
v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV č. 1399, v k. ú. Záborské, a to: 

 
 - pozemku registra C KN, parcelné číslo 1584, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 057 m2, 

 
 spoluvlastnícky podiel:1/1 
 ťarchy: 
 V 2047/2019 Zmluva o zriadení vecného bremena - vecné bremeno na pozemok parcela C KN 1584 
 spočívajúce v  
-  umiestnení inžinierskych sietí vrátane ich ochranného pásma, ich užívanie a prevádzkovanie na 
 povinnej nehnuteľnosti 
-  strpieť v nevyhnutnej miere vstup ( peši, vozidlami, mechanizmami ) oprávneného a ním 
 poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na povinnú nehnuteľnosť v súvislosti s 
 projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv, 
 údržby, kontroly predmetných inžinierskych sietí, 
-  zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv 
 vyplývajúcich z vecného bremena v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č. 1/2019, 
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overený pod č. G1-210/2019 v prospech : PUBLIKO, s.r.o., IČO:35725958, Gagarinova 7/a,821 03 
Bratislava, vklad povolený dňa 16.4.2019. -číslo zmeny 74/19 
 
„Inžinierske siete pre pozemky KN-C 1347, 1348, 1349, 1350 v katastrálnom území obce Záborské“, 
stavebný objekt: „SO 02.1 – Prípojka VN vedenia“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného 
bremena (PSK): 
 

a) strpieť umiestnenie prípojky VN vedenia vrátane jej ochranného pásma, 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  prípojky VN vedenia, 

c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena 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. 
 
v prospech budúcich oprávnených z vecného bremena –  MS – BAU DEVELOPMENT, a.s., 
Budovateľská  48 ,080 01 Prešov, IČO: 44253460, ATRIOS s.r.o., Mlynská 7, 040 01 Košice, IČO: 
35885611 
 
  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.15 zriadenie vecného bremena  na nehnuteľnom majetku povinného z vecného bremena -  
 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, v správe  
 Domova sociálnych  služieb, Kukorelliho 17, 087 01 Giraltovce, zapísanom na LV č. 331, v k. 
 ú. Giraltovce, a to: 

 
 pozemku registra C KN: 
 
-  parcelné číslo 1015/1, záhrada o výmere 4635 m2, 

 
 spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
 ťarchy: bez zápisu 
 

na umiestnenie inžinierskych sietí v súvislosti s realizáciou stavby: „ Giraltovce – náhrada TS 
OuNZ“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena: 
  

a) strpieť umiestnenie podzemného 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 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 vo výkone jeho práv z vecného bremena 
podľa zmluvy  o zriadení vecného bremena. 
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v rozsahu stanovenom geometrickým plánom číslo 49/2019 zo dňa 08.03.2018, vyhotoveným M. 
Svätojánska, Progres CAD Engineering s.r.o., Masarykova 16, Prešov, IČO: 31672655, úradne overeným 
dňa 03.04.2019 pod číslom G1-58/19.  
 
v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 
Košice. 
 
Vecné bremeno sa zriaďuje za jednorazovú odplatu 1,00 €.  
 
 PSK, ako povinný z vecného bremena postupuje podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
PSK v znení neskorších dodatkov a pri určovaní výšky všeobecnej hodnoty za zriadenie vecného bremena 
prihliada na Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi PSK a Východoslovenskou 
distribučnou, a.s., ktoré bolo uzatvorené 01. augusta 2019.  
  
zmluvnú pokutu pre oprávneného z vecného bremena vo výške 10 % z vyčíslených nákladov povinným 
na uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu, min. 2500,00 €, 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. 

 
 
B.       b e r i e    n a      v e d o m i e 
 
B.1   informačnú správu o stave majetkovej prípravy stavebnej akcie s názvom  „III/3832 Preložka cesty, 

obchvat osady Podskalka, mesto Humenné“ 
 
s c h v a ľ u j e  

základné princípy spoločného postupu medzi Správou a údržbou ciest Prešovského samosprávneho kraja 
a mestom Humenné, týkajúce sa investičnej prípravy stavby  „III/3832 Preložka cesty, obchvat osady 
Podskalka, mesto Humenné“, ako podstatné náležitosti Dohody o spoločnom postupe v nasledovnom 
znení:  

i. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja zabezpečí aktualizáciu Dokumentácie pre 
stavebné povolenie stavby. Dokumentácia bude obsahovať podklady pre majetkovoprávne 
vysporiadanie pozemkov, dotknutých stavbou.  

ii. po kompletnom vyhotovení zoznamu pozemkov, ktoré bude potrebné vysporiadať v súvislosti so 
stavbou, Mesto Humenné zabezpečí majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve 
tretích osôb nachádzajúce sa pod stavebnými objektmi v rámci Stavby podľa vzájomnej dohody na 
vlastné náklady a následne tieto pozemky prevedie pre účely stavebného konania do vlastníctva 
Prešovského samosprávneho kraja, a to odplatne za cenu stanovenú dohodou vo výške 1,00 € za 
pozemok, za predpokladu, že takýto prevod schváli aj príslušný orgán Prešovského samosprávneho 
kraja v súlade s platnou legislatívou.  

iii. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, po vyčlenení finančných prostriedkov od 
Prešovského samosprávneho kraja, zrealizuje stavbu.  

 
B.2    informačnú správu o stave majetkovej prípravy stavebnej akcie s názvom  „III/3622 Vranov nad Topľou, 

severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18“.  
 
s c h v a ľ u j e  

základné princípy spoločného postupu medzi Správou a údržbou ciest Prešovského samosprávneho kraja 
a mestom Vranov nad Topľou, týkajúce sa investičnej prípravy stavby  „III/3622 Vranov nad Topľou, 
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severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18“, ako podstatné náležitosti Dohody o spoločnom 
postupe v nasledovnom znení:  

iv. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja zabezpečí Dokumentáciu pre územné 
rozhodnutie na stavbu. Dokumentácia bude obsahovať podklady pre majetkovoprávne 
vysporiadanie pozemkov, dotknutých stavbou.  

v. po kompletnom vyhotovení zoznamu pozemkov, ktoré bude potrebné vysporiadať v súvislosti so 
stavbou, Mesto Vranov nad Topľou zabezpečí majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov vo 
vlastníctve tretích osôb nachádzajúce sa pod stavebnými objektmi v rámci Stavby podľa vzájomnej 
dohody na vlastné náklady a následne tieto pozemky prevedie pre účely stavebného konania do 
vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, a to odplatne za cenu stanovenú dohodou vo výške 
1,00 € za pozemok, za predpokladu, že takýto prevod schváli aj príslušný orgán Prešovského 
samosprávneho kraja v súlade s platnou legislatívou.  

vi. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja zabezpečí Dokumentáciu pre stavebné 
povolenie stavby.  

vii. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, po vyčlenení finančných prostriedkov od 
Prešovského samosprávneho kraja, zrealizuje stavbu.  

 
B.3  informačnú správu o zámere prevodu nehnuteľného majetku, existujúcich úsekov miestnej 

komunikácie do výlučného vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, ktorý zverí tento nehnuteľný 
majetok vyšpecifikovaný v bode 1 – 4 ako účelové komunikácie do správy Správy a údržby ciest 
Prešovského samosprávneho kraja. Ide o úseky miestnej komunikácie: 

 
1. v dĺžke cca 3,660 km v obci Bžany, okres Stropkov, od koncového uzlového bodu cesty III/3571 

v smere do  rekreačnej oblasti Domaša – Valkov, z výlučného vlastníctva obce Bžany, Bžany 46, 
090 33 Turany nad Ondavou, IČO: 00330370, 

 
2. v dĺžke cca 0,935 km v obci Ždiar, okres Poprad od odbočky z cesty I/66 po parkovisko a rampu, 

vedie k významnému stredisku – Bachledova dolina, z výlučného vlastníctva obce Ždiar, Ždiar 202, 
059 55 Ždiar, IČO: 00326780, 

 
3. dĺžke cca 8,830 km od odbočky I/66 za obcou Ždiar v smere do obce Osturňa, okres Poprad, 

okres Kežmarok, z výlučného vlastníctva obce Osturňa, Osturňa 153, 059 79 Osturňa, IČO: 
00326453, 

 
4. v dĺžke cca 2,290 km v obci Lučivná, okres Poprad od odbočky z cesty I/18 v meste Svit v smere do 

Lopušnej doliny po odbočku k lyžiarskym vlekom vedie k významnému lyžiarskemu stredisku – 
Lopušná dolina, z výlučného vlastníctva obce Lučivná, Hlavná 208/33, 059 31 Lučivná, IČO: 
00326356. 

 
Tento zámer bude predložený do Zastupiteľstva PSK za účelom schválenia realizácie potrebných aktivít 
zo strany Správy a údržby PSK vedúcich k získaniu týchto účelových komunikácií do vlastníctva PSK. 
 
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja vypracuje návrh Zmluvy o budúcej zmluve 
o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii, ktorej predmetom bude záväzok zmluvných 
strán uzatvoriť do 31.12.2020 zmluvy o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii za 
kumulatívneho splnenia týchto podmienok: 
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a) vlastníci existujúcich úsekov miestnych komunikácií predložia relevantné doklady preukazujúce 
vlastníctvo k stavbe – ceste, 

b) vlastníci existujúcich úsekov miestnych komunikácií v prípade potreby geometricky odčlenia 
tieto úseky určené na prevod,  

c) vlastníci existujúcich úsekov miestnych komunikácií zabezpečia ich odovzdanie 
nadobúdateľovi za 1,00 € celkom,  

d) v prípade splnenia podmienok a) až c) Zastupiteľstvo PSK schváli prevod nehnuteľného 
majetku vyšpecifikovaného v bodoch 1 – 4 formou kúpy za kúpnu cenu 1,00 € za každú 
pozemnú komunikáciu,    

e) vlastníci existujúcich úsekov miestnych komunikácií berú na vedomie, že vykonávanie údržby 
týchto ciest bude zabezpečované až po vykonaní údržby ciest II. a III. triedy 

 
 
V Prešove dňa 04. 05. 2020 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: 
 
 
 
 
 
______________________                                             _____________________________________           
Ing. Vladimír Grešš, v. r.                                                         MUDr. Mihaľ Patrik, v. r. 
sekretár Komisie správy majetku                                   predseda Komisie správy majetku 
 
 
 
 
 
 
Zapísal:                                                                       Za overovateľa: 
 
 
 
 
 
__________________________                                       _________________________________ 
Mgr. Zuzana Badidová, v. r.           Ing. PhD. Jozef Kmec, v. r.                  
oddelenie správy majetku                                                          člen Komisie správy majetku   
 


