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1 Úvod 
1.1 Dôvody obstarania GDI PK 

Dôvody na vypracovanie Generelu dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja vyplynuli z potrieb 
Prešovského samosprávneho  kraja,  ako  aj  dlhodobej absencie komplexného spracovania dokumentácie  
tohto druhu pre Prešovský kraj. 

Na základe uvedeného, zmluvné strany uzatvorili podľa § 536 zákona FZ ČSFR č. 513/1991 Zb. 
obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov dňa 11.03.2015 Zmluvu o dielo č. 1/2015/ARR (a 
prílohu č. 1, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou) na spracovanie Generelu dopravnej infraštruktúry 
Prešovského kraja. Zmluva bola uzatvorená na základe výsledku verejného obstarávania zákazky, formou 
súťaže návrhov v oblasti územného plánovania (Generel dopravnej infraštruktúry, ideový návrh pre PSK), 
podľa zákona č.  25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky č. 158/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží 
návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných 
podmienok a o činnosti poroty. 

Predmet zákazky je  realizácia projektu: „Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja“,  
ktorý je financovaný z prostriedkov Regionálneho operačného programu, prioritná os 4. Regenerácia sídiel, 
opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel, kód výzvy: „ROP-4.1d-2012/01“ a z vlastných zdrojov obstarávateľa. 
1.2 Metóda spracovania, základné  pojmy – skratky, východiskové podklady 

Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja je spracovaný formou územnej prognózy  (ďalej 
len územná prognóza, GDI PK) podľa § 6 zákona FZ ČSSR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon). V grafickej časti sú 
zobrazené javy, ktoré sa v použitej mierke dajú zobraziť. 
 

Základné pojmy - skratky PSK           Prešovský samosprávny kraj  
PK             Prešovský kraj  
VÚC          Veľký územný celok  
ÚPN          Územný plán  
ÚP             Územná prognóza  
GDI            Generel dopravnej infraštruktúry   
GDI PK      Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja  
PaR            Prieskumy a rozbory   
KoN           Koncept návrhu 
N                Návrh 
UN             Upravený návrh 
Č                Čistopis  
Zoznam ďalších použitých skratiek je v prílohe č.5. 

 
Východiskové podklady  Východiskovými podkladmi pre spracovanie čistopisu boli požiadavky, ktoré vyplynuli z 

vyhodnotených stanovísk a pripomienok k návrhu zapracovaných do upraveného návrhu, vyhodnotené  
pripomienky vznesené po tomto termíne k termínu schválenia upraveného  návrhu a schválený upravený 
návrh územnej prognózy Generelu dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja, schválený zastupiteľstvom 
Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 236/2015 na svojom 13. zasadnutí 17.septembra 2015. 

Súvisiace podklady definujúce strategické  zámery a legislatívu súvisiacu s európskymi, 
republikovými a regionálnymi záujmami sú uvedené v prílohe č. 2. 
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1.3 Určenie cieľa územnej prognózy  
Hlavné ciele územnej prognózy:  stanoviť hlavné zásady rozvoja dopravnej infraštruktúry, zásady jej optimalizácie a priority pre 

postup skvalitňovania dopravy v Prešovskom samosprávnom kraji, so zameraním najmä na 
optimalizáciu cestnej a železničnej dopravy, vrátane ostatných druhov dopravy  (leteckej, vodnej 
a cyklistickej), pri primeranom zohľadnení samosprávnych rozvojových zámerov definovaných 
v územnoplánovacích dokumentáciách, 

 riešiť možnosti podpory dlhodobého funkčného využívania územia samosprávneho kraja 
verejnou cestnou, železničnou a cyklistickou dopravou, pri zohľadnení mestských aglomerácií a 
území vykazujúcich vysokú návštevnosť, 

 zohľadniť a rozpracovať vybrané časti aktuálnych dopravných dokumentov na úrovni Slovenskej 
republiky,  súvisiacich s Prešovským samosprávnym krajom, napr. so Strategickým plánom  
rozvoja a údržby ciest II. a III. triedy na roky 2014-2020, 

 vytvoriť územnoplánovací podklad, ktorý bude slúžiť pre spracovanie Územného plánu 
Prešovského samosprávneho kraja.                               

Špecifické ciele:  riešiť vzájomnú dopravnú nadväznosť PSK a jeho obcí, väzby na susediace samosprávne kraje a 
štáty,  

 špecifikovať hlavné a vedľajšie dopravné rozvojové osy na riešenom  území, 
 definovať každý druh riešenej dopravy zvlášť a ich vzájomné väzby, 
 definovať zásady verejného dopravného vybavenia a štruktúry súvisiacej s osídlením, 

priestorovým usporiadaním a funkčným vyžívaním územia, technickým vybavením,  s 
požiadavkami ochrany prírodných zdrojov, významných krajinných prvkov, starostlivosti o ŽP a 
chránené územia, 

 definovať relevantné zmeny v demografii, identifikovať rozhodujúce požiadavky urbanistického 
rozvoja a pomenovať dôvody zvyšovania negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie, 

 vytvoriť podmienky pre systém integrovanej dopravy so znižovaním podielu individuálnej 
motorovej dopravy a zvyšovania cyklistickej dopravy, predovšetkým v ťažiskách osídlenia 
a v územiach preukazujúcich aglomeračné súvislosti a vnútroaglomeračné vzťahy, 

 v riešení navrhnúť možné sprístupnenie obcí PSK podľa územnotechnických možností aspoň 
z dvoch nezávislých smerov (odstránenie koncových obcí najmä pri automobilovej doprave), 

 vytvoriť podmienky pre  nadväzné spracovanie Koncepcie dopravy vo verejnom záujme pre  
Prešovský samosprávny kraj, resp. zapracovať výstupy KDVZ PSK do GDI PK. 

 Územná prognóza je podľa § 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie v znení neskorších zákonov strategickým dokumentom, je spolufinancovaná Európskou úniou a 
bola posúdená podľa uvedeného zákona. 
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I. SYNTETICKÁ ČASŤ 
1.4 Vymedzenie riešeného územia 

Riešeným územím je celý územný obvod Prešovského samosprávneho kraja (PSK), t.j. Prešovský 
kraj bez Vojenského obvodu Valaškovce. PSK je zároveň samostatným správnym celkom Slovenskej 
republiky. Návrhovým  rokom územnej prognózy je rok 2040. 
 
Identifikačné údaje riešeného územia  
 
Rozloha 8 854,17 km2 (18,05 % rozlohy SR) 
Počet obyvateľov:  819 977 (15,1 % obyvateľstva SR) - stav k 31. 12. 2014 (zdroj: ŠÚ SR) 
Hustota osídlenia:  92,6 obyvateľov/km2 
Počet okresov:  13 
Počet miest:  23 
Počet obcí:  664  
Sídlo kraja: Prešov  

 
Identifikácia územia PK, riešené územie 
 

 Schéma č.1                                                Zdroj: vlastný podklad 
 Na severe je riešené územie vymedzené štátnou hranicou Slovenskej republiky s Poľskou republikou 
(Malopoľské a Podkarpatské vojvodstvo) v dĺžke asi 360 km, na východe štátnou hranicou s Ukrajinou 
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(Zakarpatská oblasť) v dĺžke asi 38 km, na juhu hranicou Košického kraja a územím VO Valaškovce a na 
západe hranicami Banskobystrického a Žilinského kraja. 

Hranica bilančného územia územnej prognózy GDI PK  je totožná so správnou hranicou 
Prešovského kraja. 

Záujmovým územím sú prihraničné územia Košického, Banskobystrického a Žilinského kraja 
Slovenskej republiky, Malopoľského a Podkarpatského vojvodstva Poľskej republiky a Zakarpatskej 
oblasti Ukrajiny. 
1.5 Základné demografické údaje 

Počtom 819 977 obyvateľov k 31. 12. 2014 predstavoval podiel Prešovského kraja na celkovom 
počte obyvateľov SR 15,1 %. Hustota osídlenia 91 obyvateľov na km2 dosahuje druhú najnižšiu hodnotu po 
Banskobystrickom kraji a je o pätinu nižšia ako priemerná hustota zaľudnenia v Slovenskej republike. 

V mestách žije takmer 50% obyvateľov kraja, aj keď v súčasnosti má tento kraj najväčší počet obcí 
do 500 obyvateľov na Slovensku, čo je problém predovšetkým s cestnou a  železničnou  dopravou, 
dostupnosťou do sídelných centier, dochádzkou za prácou a samotnou obslužnosťou týchto obcí 
(predovšetkým zásobovanie, údržba ciest a miestnych komunikácií).  Najviac obyvateľov žije v krajskom 
meste Prešov. 

Vývoj  počtu  a prognóza obyvateľov v členení podľa krajov SR  s  indexom  rastu 
Kraj, SR Počet obyvateľov Prognóza 

k r. 2035 
Index rastu 

k 26.5. 
2001 

31.12. 
2007 

31.12. 
2014 

2035 2035/2001 2035/2007 2035/2012 

Bratislavský  599 015 610 850 625 167 650931 108,67 106,56 106,24 
Trnavský 551 003 557 151 558 677 582170 105,66 104,49 104,60 
Trenčiansky  605 582 599 831 591 233 604569 99,83 100,79 101,92 
Nitriansky  713 422 706 758 684 922 701894 98,38 99,31 101,96 
Žilinský  692 332 695 698 690 449 719705 103,95 103,45 104,29 
Banskobystrický  662 121 654 668 655 359 643957 97,26 98,36 97,79 
Prešovský 789 968 801 939 817 382 850280 107,63 106,03 104,02 
Košický  766 012 774 103 795 565 796885 104,03 102,94 100,36 
SR 5 379 455 5 400 998 5 410 836 5550391 103,18 102,77 102,58 
 Zdroj: INFOSTAT 2012, vlastný 
 Index rastu počtu obyvateľstva v PSK je stúpajúci hlavne z dôvodu nárastu rómskej populácie. 

Prognóza vývoja obyvateľstva SR podľa krajov 

Kraj,  SR 
Rok 2014 Prognóza Prognóza Prognóza Prognóza Prognóza 

(stav k 
31.12.) rok 2020 rok 2025 rok 2030 rok 2035 rok 2040 

Bratislavský 625 167 645386 650084 651821 650931 650620 
Trnavský 558 677 577211 581412 582966 582170 582175 
Trenčiansky 591 233 599418 603781 605394 604569 604350 
Nitriansky 684 922 695915 700980 702853 701894 702283 
Žilinský 690 449 713573 718767 720688 719705 719520 
Banskobystrický 655 359 638472 643119 644837 643957 644920 
Prešovský 817 382 843036 849172 851441 850280 851560 
Košický 795 565 790097 795847 797974 796885 797128 
SR spolu 5 410 836 5503107 5543161 5557973 5550391 5552556 

 Zdroj: INFOSTAT 2012, vlastný 
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 Podľa prognózy vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2040, spracovanej Prognostickým 
ústavom SAV, Výskumným demografickým centrom a Katedrou humánnej geografie a demografie 
Prírodovedeckej fakulty UK v roku 2013,  je predpokladaný vývoj počtu obyvateľov v Prešovskom kraji 
a v jeho okresoch nasledovný: 

Prognóza obyvateľstva v okresoch Prešovského kraja 

Okres, kraj 

Predpokladaný počet obyvateľov Zmena      
2014 – 2040 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 abs. % 
Bardejov 78 143 78 420 78 364 78 162 77 500 76 818 -1 325 -0,44 
Humenné 63 975 63 502 62 565 61 359 59 766 58 164 -5 811 -6,77 
Kežmarok 72 852 75 169 77 259 79 251 81 045 83 298 10 446 13,53 
Levoča 33 905 34 662 35 273 35 842 36 318 36 761 2 856 8,83 
Medzilaborce 12 178 11 928 11 638 11 382 11 117 10 864 -1 314 -9,76 
Poprad 104 662 104 790 104 159 103 100 101 459 99 683 -4 979 -2,72 
Prešov 172 426 175 365 177 286 179 124 180 611 182 634 10 208 5,91 
Sabinov 59 574 61 332 62 900 64 448 65 714 66 969 7 395 12,43 
Snina 37 755 37 427 36 984 36 409 35 635 34 858 -2 897 -6,03 
Stará Ľubovňa 54 192 55 844 57 227 58 527 59 609 60 694 6 502 12,17 
Stropkov 20 899 20 975 20 900 20 725 20 436 20 140 -759 -1,86 
Svidník 33 232 33 323 33 250 33 066 32 666 32 248 -984 -1,44 
Vranov nad Topľou 80 730 81 601 82 116 82 445 82 436 82 337 1 607 2,99 
Prešovský kraj 824 523 834 338 839 921 843 840 844 312 845 468 20 945 3,29 
Zdroj údajov: Prognostický ústav SAV, Výskumné demografické centrum, Katedra humánnej geografie a demografie 
Prírodovedeckej fakulty UK., vlastný 
 Počet obyvateľstva v PSK je stúpajúci hlavne z dôvodu nárastu rómskej populácie, predovšetkým 
v okresoch Levoča, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Sabinov a Prešov, pričom PSK má viac ako 60 % 
obyvateľov v produktívnom veku a takmer 23% v predproduktívnom veku. Priemerný vek obyvateľstva 
predstavuje 34 rokov.  

Z uvedených informácií je možné predpokladať, že počet obyvateľov na území PSK bude naďalej 
narastať, ale rastová krivka sa bude znižovať. V roku 2040 bude  v PSK  podľa prognózy 845 468 obyvateľov, čo 
predstavuje 15,28 % z celkového počtu obyvateľov SR. Podľa Výskumného demografického centra v Prognóze 
obyvateľstva Slovenskej republiky do roku 2060, bude v bilančnom roku 2040 v Slovenskej republike  
5 532 024 obyvateľov. 

Dôležitým faktorom pre dimenzovanie cestnej siete bude nárast obyvateľstva v obciach s rómskym 
obyvateľstvom, ktoré v uvažovanom horizonte roku 2040 predstihne aj dnešné regionálne centrá 
(predpokladá sa nárast stupňa motorizácie tejto skupiny obyvateľstva, ktorý sa tak priblíži priemeru). 
Prehľad týchto obcí je v prílohe č.5. 
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Nasledujúce tabuľky zobrazujú ekonomické aktivity obyvateľstva PSK v porovnaní s ostatnými 
krajmi Slovenska.   
 

Bilancia ekonomickej aktivity obyvateľstva v roku 2014 (podľa Výberového zisťovania pracovných síl) 

Kraj, SR 
2014 

Počet pracujúcich 
spolu (tis. osôb) podiel na SR v % index 2014/2013 

Bratislavský 315,6 13,4 101,4 
Trnavský 261,6 11,1 99,9 
Trenčiansky 270,2 11,4 102,5 
Nitriansky 306,3 13,0 102,2 
Žilinský 292,3 12,4 100,9 
Banskobystrický 275,8 11,7 100,5 
Prešovský 325,7 13,8 101,7 
Košický 315,7 13,4 103,5 
SR spolu 2 363,0 100,0 101,4 
Zdroj: ŠÚ SR     

Z uvedeného vyplýva, že v porovnaní k roku 2014, z celkového počtu 819 446 obyvateľov pracuje 
325 700 obyvateľov, čo tvorí 39,74% ,  v porovnaní s Bratislavou z počtu 621 773 obyvateľov je 
zamestnaných 315 600 obyvateľov, čo tvorí 50,75 %. PSK má najhoršiu bilanciu na Slovensku.  
 

Bilancia ekonomickej aktivity obyvateľstva v roku 2014 (podľa Výberového zisťovania pracovných síl) 

 
Okrem iných faktorov ide predovšetkým o rómsku komunitu, kde sa neuvažuje so zvýšeným 

percentom vzdelania, čo má za dôsledok, že z dôvodov nevznikania pracovných príležitostí odchádzajú 
v prevažnej miere za prácou do zahraničia alebo do západných regiónov Slovenska, resp. veľká časť tejto 
populácie je nezamestnaná. 

Prešovský kraj v ekonomickej výkonnosti a v príjmoch obyvateľstva zaostáva v hospodárskom 
rozvoji za úrovňou Slovenskej republiky. Na tvorbe celoštátneho hrubého domáceho produktu sa podieľa 
objemom 9%, čo predstavuje najmenší podiel zo všetkých krajov Slovenska. Regionálny hrubý domáci 
produkt za posledné roky rastie, aj keď jeho výška je stále pod priemerom EÚ. Najvýznamnejšie odvetvie 
hospodárstva predstavuje obchodná činnosť. Z tohto dôvodu je potrebné intervenciou štátu zrealizovať na 
území kraja väčšie investície vo väzbe na zvýšený rast HDP a vyššiu zamestnanosť obyvateľstva (viď 
investície v automobilovom priemysle v Trnavskom a Žilinskom kraji). 

Kraj, SR 
2014 

Počet nezamestnaných Miera 
nezamestnanosti 

v % spolu (tis. osôb) podiel 
na SR v % 

index 
2014/2013 

Bratislavský 20,0 5,6 93,46 5,96 
Trnavský 36,9 10,3 101,37 12,37 
Trenčiansky 25,3 7,1 91,67 8,56 
Nitriansky 41,2 11,5 90,55 11,86 
Žilinský 46,0 12,8 97,46 13,60 
Banskobystrický 61,7 17,2 92,64 18,28 
Prešovský 69,2 19,3 96,78 17,53 
Košický 58,4 16,3 83,43 15,61 
SR spolu 377,5 100,0 93,93 13,18 
Zdroj: ŠÚ SR 
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Aglomerácie nad 100000 obyvateľov na území PSK 
 

 Schéma č.2                                                                                                                                                                    Zdroj: VÚC PSK  V dopravnej prognóze v kapitole č.4 sú zohľadnené demografické a ekonomické predpoklady 
obyvateľstva, pracovné príležitosti  a dopravné  napojenie  obcí, kde  sa predpokladá nadpriemerný nárast 
obyvateľstva  v uvažovanom horizonte roku 2040.  
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2 Podmienky rozvoja územia 
2.1 Priestorové  usporiadanie a funkčné využívanie územia 
2.1.1 Európske a republikové súvislosti 

Princípy európskej územnej spolupráce sú viac rozpracované v Územnej agende Európskej únie. 
Územná agenda stavia na troch hlavných cieľoch dokumentu Európske perspektívy územného rozvoja 
(ESDP). Agenda taktiež vychádza z Riadiacich zásad udržateľného rozvoja európskeho kontinentu 
Európskej konferencie ministrov, zodpovedných za územné plánovanie a regionálnu politiku (CEMAT), 
potvrdených Výborom ministrov Rady Európy. 

V základnej zmluve medzi Slovenskou republikou a Európskou úniou je medzi iným zakotvená aj 
otázka politiky súdržnosti. Ekonomická a sociálna súdržnosť s osobitným zameraním na znižovanie 
nerovnovážneho vývoja medzi regiónmi predstavuje v súlade s Európskou zmluvou jeden zo základných 
cieľov EÚ. Medzi ciele politiky súdržnosti patrí taktiež Európska územná spolupráca. Cieľom tohto nového 
nástroja je zvýšiť cezhraničnú, nadnárodnú a medzi oblastnú spoluprácu. Ide o podporu spoločného riešenia 
problémov, ktoré identifikujú orgány susedných regiónov v takých oblastiach ako je urbanistický, vidiecky, 
rozvoj hospodárskych vzťahov a sieťovanie malých a stredných podnikov (MSP). Priamo nadväzuje na 
ciele a priority uvedené v základných dokumentoch zabezpečujúcich politiku súdržnosti Európskej únie v 
Slovenskej republike a to Národný strategický referenčný rámec 2014–2020 a operačné programy 
realizované v rámci Kohézneho fondu.  
2.1.2 Poloha samosprávneho kraja v systéme osídlenia 

Dôležitým prvkom Slovenskej republiky (ďalej SR) v európskych štruktúrach je aj priestorová 
integrácia, ktorá v podobe politiky územného rozvoja prispieva ku konkurencieschopnosti, produktivite a 
rastu v jednotlivých regiónoch, zabezpečuje budovanie komunikačnej i ostatnej technickej infraštruktúry a 
ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva. 

V krajinách Európy sa vytvoril rad koncepčných dokumentov obsahujúcich odporúčania, ktoré 
upravujú postavenie riešeného priestoru v medzinárodných súvislostiach,  pričom priestor Prešovského 
kraja je mimo dosahu a vplyvu aglomerácií metropolitného celoeurópskeho významu.  
 Je vytvorený z častí historicky sa formovaných regiónov, a to horného  a časti stredného  Spiša, 
horného Zemplína a takmer celého Šariša. Osídlenie v  týchto regiónoch sa formovalo na základe 
prírodných daností a ekonomicko-výrobných podmienok, v priamych súvislostiach na európske obchodné 
trasy prepájajúce balkánske krajiny s pobaltskými. 
 Historicky sa sídelné štruktúry na tomto území formovali predovšetkým severojužným smerom. 
Nové krajské administratívne usporiadanie je priečne organizované, takže tieto hlavné severojužné sídelné 
štruktúry ležia na území Prešovského aj Košického kraja. 
 Severné a východné územia v nadregionálnych väzbách sú v priamom kontakte s  cezhraničnými 
systémami Poľskej republiky a Ukrajiny, čo má priamy dopad na  vývoj štruktúr  osídlenia predovšetkým v 
prihraničných lokalitách. 
 Vychádzajúc z prírodných a územno-technických podmienok kraja, historicky sformovanej súčasnej 
urbanistickej štruktúry, formy osídlenia,  je formulované aj základné priestorové  usporiadanie a funkčné 
využívanie územia.  Geomorfologické danosti okolitého  územia aj územia Prešovského kraja poskytujú 
určité jedinečné výhody, ale tvoria aj bariéry. Väčšina územia kraja je hornatou krajinou s bohatou a 
špecifickou kultúrno–historickou tradíciou a rekreačným potenciálom. Hornatosť kraja  je však zároveň 
nevýhodou, a to najmä z pohľadu medzinárodných aj vnútroštátnych dopravno-komunikačných väzieb. 
Komunikačné danosti súčasnej i uvažovanej európskej dopravnej siete budú ovplyvňovať ďalší rozvoj 
sídelných štruktúr v Prešovskom kraji, predovšetkým v koridoroch, ktoré boli už odsúhlasené na 
medzinárodnej úrovni ako multimodálne koridory, resp. doplnkové trasy európskeho významu, ktoré 
prechádzajú cez územie Slovenska a tým aj Prešovského kraja, alebo ležia v jeho tesnej blízkosti a budú 
mať vplyv na rozvoj prihraničných oblastí. 
 Hlavné a vedľajšie dopravné  rozvojové osy, ako aj ďalšie dopravné súvislosti sú uvedené v kapitole 
č.4.  
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Rozvojové osi a medzinárodné súvislosti ťažísk osídlenia  

 Schéma č.3                                                                                                                                                                  Zdroj: KURS 2001 
 

Prehľad centier osídlenia Prešovského kraja 

Okres 
Počet 

obyvateľov 
k 31.12.2014 

Mesto 
Počet 

obyvateľov 
k 31.12.2014 

Správny 
význam 

 
Charakter centra osídlenia 
 

Bardejov 
 77 828 Bardejov 33 103 sídlo okresu 

2.skupina, 1.podskupina 
nadreg . až celošt. a medzinár. 
význam – turizmus, CR, 
pamiatky 

Humenné 64 643 Humenné 34 203 sídlo okresu 
2.skupina, 1.podskupina, 
nadreg.  až celošt. a medzinár. 
význam 

Kežmarok 72 498 
Kežmarok 16 646 sídlo okresu 2.skupina,2.poskupina, 

nadreg. význam 
Spišská Belá 6 557 - 4.skupina, reg. význam 
Spišská Stará 

Ves 2 265 - 5.skupina, subreg. význam 

Levoča 33 397 
Levoča 14 792 sídlo okresu 

2.skupina, 2. podskupina, reg. 
až nadreg. význam - turizmus,  
R, pamiatky 
 

Spišské 
Podhradie 4 036 - 4.skupina, reg. význam 

Medzilaborce 12 276 Medzilaborce 6 709 sídlo okresu 3.skupina, 2. podskupina, reg. 
až celošt. a medzinár. význam 
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Poprad 104 498 

Poprad 52 351 sídlo okresu 1.skupina, 2.podskupina, 
celoštátny význam 

Svit 7 733 - 3.skupina, 2.podskupina, reg. 
význam 

Vysoké Tatry 4 118 - 
3.skupina, 2.podskupina, reg. 
až celoštátny a medzinárodný 
význam – CR, pamiatky 

Prešov 171 793 Prešov 90 349 sídlo kraja, 
okresu 

1.skupina, 1.podskupina, 
medzinár. a celoštátny 
význam 

Veľký Šariš 5 797 - 5.skupina, subreg. význam 

Sabinov 58 966 
Lipany 6 420 - 4.skupina, reg. význam 
Sabinov 12 730 sídlo okresu 

3.skupina, 2.podskupina, reg. 
až celoštát. a medzinár.  
význam 

Snina 37 478 Snina 20 301 sídlo okresu 3.skupina, 1. podskupina 
reg.  až nadreg. význam 

Stará 
Ľubovňa 53 359 

Podolínec 3 207 - 5.skupina 
subreg. význam 

Stará Ľubovňa 16 362 sídlo okresu 
2.skupina, 2. podskupina 
nadreg. význam - turizmus, 
CR, pamiatky 

Stropkov 20 761 Stropkov 10 797 sídlo okresu 
3.skupina, 2.poskupina 
reg. . až celoštát. a medzinár.  
význam 

Svidník 33038 Svidník 11 361 sídlo okresu 3.skupina, 1.podskupina, reg. 
až nadreg. význam 

Giraltovce 4 160 - 5. skupina, subreg. významu 
Vranov nad 

Topľou 80 381 
Hanušovce nad 

Topľou 3 754 - 5.skupina, subreg. význam 
Vranov nad 

Topľou 22 924 sídlo okresu 2.skupina, 2.podskupina, 
nadreg. význam 

 Zdroj: Podľa KURS , v súčasnosti platnej ÚPN VÚC Prešovského kraja , aktualizované údaje ŠÚ SR  
Z uvedeného prehľadu je zrejmá dominancia mesta Prešov ako centra osídlenia, so sústredením 

obyvateľstva, ekonomických aktivít a ťažiska osídlenia. Spolu s Košicami svojím významom presahujú 
hranice Slovenska. Ostatné sídla – okresné mestá sú podstatne menšie, až na mesto Poprad, a sú 
regionálneho až nadregionálneho významu. 
2.1.3 Regionálne súvislosti väzby na záujmové územia 
 Väzby na záujmové územia vychádzajú z historických daností a súčasných možností osídlenia, 
krajinných a územnotechnických podmienok pre rozvoj, vzájomne prepojenej železničnej a cestnej siete, 
spoločného užívania energetických zariadení a sietí technickej infraštruktúry.  Prioritou pre funkčné 
využívanie územia  je realizácia strategických koncepcií Slovenska a Prešovského regiónu vo vzťahu 
k stratégiám, predovšetkým Poľskej republiky, Ukrajiny, Košického, Žilinského a Banskobystrického 
kraja. 
 Polohové faktory kraja v strednej Európe vytvorili podmienky pre atraktívny prepájací a rozvojový 
priestor medzi štátmi Európskej únie a ostatnými krajinami. 
 Medzi sídelno-priestorové danosti okolitého územia, ktoré môžu pozitívne ovplyvňovať aj rozvoj 
sídelných štruktúr Prešovského kraja, patrí najmä dominantnosť košicko-prešovskej aglomerácie v 
karpatskom regióne v juhovýchodnej časti Poľskej a východnej časti Maďarskej republiky a Zakarpatskej 
Ukrajiny. 
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 Popri týchto dominantných medzinárodných sídelných podmienkach budú pre ďalší rozvoj osídlenia 
a sídelných štruktúr kraja dôležité prihraničné sídelné lokality a oblasti, ktoré budú mať najvyššie 
predpoklady pre cezhraničnú spoluprácu. 
 Základné funkcie v území sú formulované dlhodobou koncepciou  tvorby trvalo udržateľného 
rozvoja  Prešovského kraja, vytvárajúce predpoklady rovnocenných podmienok v súlade s požiadavkami 
zabezpečovania funkčnej komplexnosti všetkých subregionálnych celkov. Pritom je kladený dôraz na 
optimalizáciu ich vzájomného prepojenia ako aj prepojenia na medzinárodné sídelné štruktúry pri 
zachovaní ich špecifičnosti a využitia ich vnútorných potenciálov. 
 Prevažuje funkcia obytného územia mestského a vidieckeho charakteru,  s plochami určenými pre 
bývanie a občianskou vybavenosťou zodpovedajúcou potrebám záujmového územia. Problémové sú sídla v 
okrajových polohách severnej a severovýchodnej časti regiónu a v územiach s mnohopočetnou rómskou 
komunitou. 
 Kvartérne centrá 
 Druhým najvýznamnejším centrom je v tomto smere košicko-prešovská aglomerácia, v ktorej sa 
nachádza asi 20% fakúlt a študentov vysokých škôl Slovenska. Dá sa povedať, že v uvedenej aglomerácii 
sú predpoklady k tomu, aby sa na jej území rozvíjali kvartérne aktivity rôzneho druhu a významu, ktoré 
môžu mať celoštátny až medzinárodný význam. 
 Ťažiská osídlenia  Pri vytváraní polycentrických systémov – sietí miest a aglomerácií, je potrebné sledovať vytváranie 
vyššej funkčnej komplexity subregionálnych celkov. Princíp vytvárania polycentrických systémov v 
záujme zvyšovania komplexity je potrebné uplatňovať aj v cezhraničnom a medzinárodnom meradle 
(Prešov – Košice – Miškolc). 
 Vymedzenie ťažísk osídlenia 
 V sídelnej sieti regiónu sa navrhuje podporovať vytváranie ťažísk osídlenia v niekoľkých úrovniach. 
Najviac sú rozvinuté sídelné a aglomeračné väzby okolo najväčších miest, ktoré sú v súčasnosti aj 
administratívnymi centrami kraja. Okolo týchto miest sa vytvárajú priestory sídiel – pásma.  
 Ťažiská osídlenia, ktoré sú tvorené takýmito aglomerovanými sústavami sídiel, sú zaradené do prvej 
úrovne.  
 Ťažiská osídlenia prvej úrovne 
 V rámci ťažísk prvej úrovne možno na základe ich diferencií a špecifík rozlíšiť niekoľko skupín.  
V rámci prvej úrovne -  druhej skupiny je zaradené: 
  • košicko-prešovské ťažisko osídlenia, 
 ktoré je tvorené intenzívnymi aglomeračnými väzbami sídiel medzi dvoma jadrami tvorenými 
druhým najväčším mestom Slovenska. 
 Ťažiská osídlenia druhej úrovne 
 V druhej úrovni sú zaradené ťažiská osídlenia, ktoré sú tvorené okolo stredne veľkých miest (v 
zásade okolo centier druhej skupiny – viď. kapitola Centrá osídlenia), pri ktorých sa v menšej miere 
prejavujú aglomeračné väzby medzi centrami a voči okolitým obciam prevládajú viac polarizačné 
(dostredivé) účinky jadier týchto ťažísk osídlenia. Pre ich priestorové vymedzenie platí premenlivosť a 
pružnosť hraníc. Ťažiskami osídlenia druhej úrovne sú: 
 • michalovsko-vranovsko-humenské, popradsko-spišskonovoveské. 
 Ťažiská osídlenia tretej úrovne 
 Ťažiská osídlenia tretej úrovne sú zložené z dvoch skupín. V prvej skupine ide o ťažiská osídlenia, 
ktoré sú vytvorené v zásade na základe dostredivých účinkov jadrového mesta, alebo aglomeračných 
vzťahov medzi malými mestami (spravidla dvojicami miest). Založené sú prevažne na úzko orientovaných 
vzťahoch pracovísk z predchádzajúceho vývoja.  
 Prvú skupinu tvoria: 
  • bardejovské ťažisko osídlenia. 
 K druhej skupine ťažísk osídlenia v tejto úrovni sa radia ťažiská osídlenia menšieho rozsahu, pri 
ktorých sa prejavuje iba dostredivé pôsobenie centra voči svojmu najbližšiemu okoliu. Sú nimi:  
  • medzilaborecké ťažisko osídlenia, sninské ťažisko osídlenia, staroľubovnianske ťažisko osídlenia, 
svidnícko-stropkovské ťažisko osídlenia. 
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Polycentrický systém ťažísk osídlenia a oblasti cezhraničnej spolupráce

 Schéma č.4                                                                                                                                                                   Zdroj KURS 2011  
 Rozvojové osi  Na základe komplexného vyhodnotenia rozvoja sídelnej štruktúry, odporúča sa prednostne 
podporovať územný rozvoj v smere týchto osí: 
 Rozvojové osi prvého stupňa: 

• žilinsko-podtatranská rozvojová os: Žilina –– Martin – Poprad – Prešov, 
• košicko-prešovská rozvojová os: Prešov – Košice – Čaňa – hranice MR. 

 Rozvojové osi druhého stupňa: 
• šarišská rozvojová os: Prešov – Bardejov, 
• prešovsko-svidnícka rozvojová os: Prešov – Svidník – hranice PR, 
• prešovsko-michalovská rozvojová os: Prešov – Hanušovce nad Topľou – Vranov nad Topľou – 
Strážske s odbočkou na Michalovce/Humenné, 
• vihorlatská rozvojová os: Humenné – Snina – hranice UR (návrh vo výhľade). 

 Rozvojové osi tretieho stupňa: 
• kežmarsko-ľubovnianska rozvojová os: Poprad – Kežmarok – Stará Ľubovňa – Spišská Stará Ves, 
• sabinovská rozvojová os: Prešov – Sabinov – Lipany – Plaveč, 
• ľubovniansko-bardejovská rozvojová os: Stará Ľubovňa – Bardejov, 
• ondavská rozvojová os: Bardejov – Svidník – Stropkov, 
• laborecká rozvojová os: Stropkov – Medzilaborce – Humenné, 
• hornádska rozvojová os: Spišský Štvrtok – Spišská Nová Ves – Spišský Štvrtok– Krompachy – 
Košice, 
• vranovsko-trebišovská rozvojová os: Vranov nad Topľou – Sečovce – Trebišov, 
• horehronská rozvojová os: Telgárt – Vernár – Poprad, 
• rožňavská rozvojová os: Rožňava – Dobšiná – Vernár, 
• torysko-zamagurská rozvojová os, Prešov – Sabinov – Lipany – Stará Ľubovňa – Spišská Stará 
Ves ( Lysá nad Dunajcom ) – hranica s Poľskou republikou, 
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• stropkovsko-domašská rozvojová os, hranica s PR – Svidník – Stropkov - RO Domaša – Vranov 
nad Topľou – ( Trebišov – hranica s MR ). 

 
 Rozvojové osy sídelnej štruktúry budú riešené komplexne po vyhodnotení všetkých atribútov 
územného rozvoja PK, čo bude mať vplyv aj na dopravnú infraštruktúru. V kapitole č. 4 sú 
zdokumentované a premietnuté do riešenia požiadavky vyplývajúce z prerokovania zadania.  
 Týka sa to aj vymedzení ťažísk osídlenia, centier osídlenia a rozvoja vidieka, kde bude potrebné 
využívať vlastnú metodiku a terminológiu. 
 
 Vidiecke osídlenie  Tvorí ho sídelná štruktúra sídiel vidieckeho typu spravidla o veľkosti do 5000 obyvateľov. Index 
rastu vidieckeho osídlenia je vyrovnaný,  resp. vyšší ako u mestského osídlenia. V časti vidieckeho 
osídlenia, kde dominuje rómska populácia, dochádza k postupnému neudržateľnému nárastu. 
Vyľudňovanie vidieka je predovšetkým v severovýchodnej časti kraja a v okrajových územiach okresov 
PK.  
 
 Priestory mimo ťažísk osídlenia  Osídlenie Prešovského kraja je súčasťou osídlenia východného Slovenska, s ktorým má spoločné 
základné priestorové a infraštrukturálne prvky. Sú to najmä: 

- heterogénna morfológia terénu, pričom na východnom Slovensku sa nachádza najvyššie (Vysoké 
Tatry) položený bod na území Slovenskej republiky, 

- historicky daná prevažne severo-južne orientovaná sieť dopravných ciest (na pôvodných 
kupeckých cestách, neskôr kráľovskej ceste údolím Torysy z povodia Tisy do Poľska), vznik 
v súčasnosti najvýznamnejších miest východného Slovenska, Košíc a Prešova, na tzv. východnej 
trase Jantárovej cesty, ktorá bezprostredne spájala Uhorsko s Poľským kráľovstvom, 

- vzhľadom na geografickú polohu v stredoeurópskom priestore má východné Slovensko 
z hľadiska dopravných  ciest výrazne tranzitný charakter, 

- nízky stupeň urbanizácie, podiel mestských sídiel (s počtom viac ako 5000 obyvateľov)  a podiel 
veľmi malých sídiel (s počtom menej ako 100 obyvateľov). 

  Okrem uvedeného majú na medzinárodné súvislosti priestorového rozvoja kraja vplyv danosti 
vyplývajúce z existujúcej sídelnej štruktúry. Na území susediacich štátov je relatívne vysoká koncentrácia 
ekonomických aktivít najmä v Poľskej republike, predovšetkým v oblasti cestovného ruchu, turizmu a 
kúpeľníctva. Významnou  je predovšetkým severo-južná dopravná sídelná os Rzeszów – Prešov, Košice – 
Miskolc – Debrecín – Oradea, prebiehajúca celým územím východného Slovenska. 
 Na základe rozboru ekonomicko-sociálnej a demografickej situácie možno kraj rozdeliť na 
nasledovné priestory: 
 Ťažiskový priestor (mesto Prešov) s vysokým stupňom urbanizácie,  s čiastočnou koncentráciou 
pracovných síl, nevykryštalizovanou hospodárskou základňou opierajúcou sa o tradičné odvetvia. 
Hospodársky rozvoj má mesto vytvorený pri dodržaní TUR. 
 Perspektívne sa rozvíjajúce priestory s menšou koncentráciou obyvateľstva, nižším stupňom 
urbanizácie, charakterizované miernym rastom populačnej i ekonomickej základne, vyžadujúce si niektoré 
ozdravné opatrenia. Sú to okresy Poprad, Svidník, Humenné, Stará Ľubovňa, Stropkov a Prešov (najnižšia 
miera nezamestnanosti). 
 Rozvojové priestory s výhodnými prírodnými – geografickými podmienkami (cestovný ruch, 
agroturistika) - Bardejov, Levoča. 
  V riešení je v súvislosti so sídelnou štruktúrou zohľadnené : 

- definovanie funkčného využitia územia bývalého VO Javorina s nadväznosťami dopravného 
napojenia na širšie územné súvislosti,  

- definovanie dopravných rozvojových osí s prepojením na susediace štáty, v súvislosti 
s nadradeným dopravným systémom, krajinným potenciálom, zastavaným územím a sieťami 
technickej infraštruktúry, 
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- definovanie dopravných napojení obcí s neriadeným demografickým nárastom, vymierajúce obce 
a obce v suburbánnom pásme miest, 

- dopravne definovať problémové priestory – najmä priestory, kde nie je vybudovaná výrobná 
základňa, kde sa prejavuje úbytok obyvateľov i pracovných síl. Tieto priestory sú v okresoch 
Kežmarok, Vranov Nad Topľou, Sabinov, Medzilaborce a Snina, 

- prehodnotenie ochranných  pásiem dopravnej infraštruktúry v území. Prehľad je v prílohe č. 4. 
- pri plánovaní funkčného využitia územia s obytnou a rekreačnou funkciou zohľadnenie ich 

situovania s ohľadom na existujúce líniové zdroje hluku (frekventované pozemné, železničné 
dráhy a pod.), za účelom splnenia požiadaviek na ochranu obyvateľstva pred hlukom 
a vibráciami, 

- preferovanie vedenia dopravných trás zaťažených intenzívnou dopravou mimo zastavaných 
území obcí. 
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2.2 Prírodné podmienky, kultúrne a historické  hodnoty 
Prírodné podmienky Na území Prešovského samosprávneho kraja sa nachádzajú dva odlišné geomorfologické typy. 

Nivný až rovinatý typ, ktorý je vytvorený alúviami vodných tokov, kotlinami a nížinami a typ 
vysokohorský, horský až pahorkatinový, tvorený horstvami a predhoriami. 

Územie je bohaté na historické, kultúrne a prírodné pamiatky, zdroje prírodných liečivých 
a minerálnych vôd. Prírodné prostredie je relatívne málo narušené najmä v oblastiach s nízkou 
ekonomickou aktivitou. Ucelené zachovalé časti prírody vymedzujú národné parky (Tatranský národný 
park, Národný park Nízke Tatry, Národný park Slovenský raj,  Pieninský národný park, Národný park 
Poloniny), chránené krajinné oblasti (CHKO Východné Karpaty, CHKO Vihorlat) a ďalšie územia 
chránenej krajiny s vlastným režimom. 
 Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že Prešovskom kraji má len asi 10,7 % 
poľnohospodárskych pôd relatívne dobré produkčné vlastnosti, zatiaľ čo prevažná väčšina 
poľnohospodárskych pôd (47%) je začlenená do súboru menej a málo produkčných pôd. Do skupiny veľmi 
málo produkčných pôd patrí až 35,6 % poľnohospodárskych pôd a 6,3 % pôd je málo vhodných a 
nevhodných pre poľnohospodársku výrobu. 
 

Klimatické regióny v Prešovskom kraji (Atlas SR SAŽP, 2002 – M. Lapin a kol.): 
Okrsok Charakteristika okrsku Klimatické znaky 
Teplá oblasť – 50 a viac letných dní za rok   
T 7 Teplý, mierne vlhký, s chladnou zimou Január ≤ -3 oC, Iz  = 0 – 60  
Mierne teplá oblasť - < ako 50 letných dní , júlový priemer ≥ 16 oC 
M 1 Mierne teplý, mierne vlhký, s miernou zimou, 

pahorkatinový 
Január ≤ -3 oC, júl ≥ 16 oC, LD < 50,  
Iz  = 0 – 60 do 500 m. n. m.  

M 2 Mierne teplý, mierne vlhký, so studenou zimou,  
dolinový/kotlinový 

Január ≤ -5 oC, júl ≥ 16 oC, LD < 50,  
Iz  = 0 – 60  

M 3 Mierne teplý, vlhký, pahorkatinový až vrchovinový júl ≥ 16 oC, LD < 50, Iz  = 0 – 60, okolo 500 m. n. m.   
 
 Veternosť  Veterné pomery kraja podané veternými ružicami jednotlivých staníc ukázali, že pri všeobecne pre-
vládajúcom severozápadnom vetre vietor v dolinách duje prevažne v smere dolín, ktoré ho svojím 
priebehom usmerňujú. V kraji na väčšine miest prevláda severné prúdenie, ktoré sa vystupňuje najmä v 
lete. Zimné a jarné mesiace sú veterné, koniec leta a začiatok jesene má pokojné ovzdušie. V lete je výskyt 
silných vetrov obvykle spojený s výskytom búrok. 
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Klimatické podmienky 

 Schéma č.5                                                                                                                                        Zdroj: Geografický atlas SAV 
 
  Počet dní so snehovou pokrývkou a jej priemerná výška 
 

 Schéma č .6                                                                                                                                               Zdroj: Geografický atlas SAV  
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 Počet dní so snehovou pokrývkou a jej priemerná výška má výrazný dopad na prevádzkovanie 
komunikácií a na celkovú údržbu. V bilančnom roku 2040 je predpoklad zvyšovania nákladov na udržanie 
súčasného stavu,  resp. čiastočného vylepšenia. Pozornosť bude potrebné venovať cestám, kde je 
predpoklad zvýšenia cieľovej a zdrojovej dopravy, predovšetkým v koncovej polohe okresov, t. z. cestám 
II. a III. triedy.  
 Klimatické podmienky v PK sa týkajú aj území s cyklodopravou a cyklokoridorov. 
 
 Kultúrne a historické  hodnoty  Neoddeliteľnou súčasťou krajiny a jej sociosféry sú jej kultúrne a historické hodnoty, ktoré v nej 
mnohokrát dominantne vystupujú a vo viacerých prípadoch sa podieľajú na historickej štruktúre krajiny (jej 
segmentu), často v spojení s prírodnými hodnotami. 
 Región Prešovského kraja, ktorý v zásade pokrýva historické územie stredného a horného Spiša, 
Šariša a horného Zemplína, je mimoriadne bohatý na kultúrne pamiatky. Na území regiónu sa stretávajú 
z európskeho hľadiska dve významné oblasti charakterizované určitými kultúrnymi prvkami, a to nížinná 
kultúra, ktorá v ľudovej architektúre predstavuje stavbu hlinenú, príp. kamennú a horská kultúra, ktorá 
v ľudovej architektúre predstavuje stavbu zrubovú a drevenú. 
 Zoznam pamiatkových rezervácií (ďalej aj „PR“) a pamiatkových zón (ďalej aj „PZ“) podľa registra 
pamiatkových rezervácií a pamiatkových zón sprístupneného na internetovej stránke www.pamiatky.sk 
 
 Pamiatkové rezervácie:  Mestská pamiatková rezervácia: Bardejov, Kežmarok, Levoča,  Spišská Sobota, Prešov, Spišská 
Kapitula, Podolínec. 
 Pamiatková rezervácia ľudového staviteľstva: Ždiar, Osturňa. 
 
 Ochranné pásmo  pamiatkovej rezervácie:  Bardejov, Podolínec,  Prešov,  Levoča, Kežmarok, Spišská Sobota. 
 
 Pamiatkové zóny:  Hanušovce nad Topľou, Hniezdne, Stará Ľubovňa, Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica, Spišské 
Podhradie,  Sabinov, Nižné Repaše, Torysky, Lipovce – Lačnov, Ľubica, Spišská Belá, Vrbov, Soľná Baňa 
 
 Ochranné pásmo pamiatkovej zóny:  Lipovce – Lačnov, Stará Ľubovňa, Torysky, Nižné Repaše 
 
 Zoznam ochranných pásiem nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok: (Grafické vyznačenie ochranných pásiem je k dispozícií na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov )  
 Okres Bardejov Hervartov – Rímskokatolícky kostol sv. Františka z Assisi 

Lukov - Venecia – Gréckokatolícky chrám sv. Kozmu a Damiána 
Jedlinka – Gréckokatolícky chrám Panny Márie Ochrankyne 
Tročany – Gréckokatolícky chrám sv. Lukáša 
Kožany – Gréckokatolícky chrám Očisťovania Panny Márie 
Krivé – Gréckokatolícky chrám sv. Lukáša 
Frička – Gréckokatolícky chrám sv. Michala 
Marhaň – kaštieľ 
Hertník – kaštieľ, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej a Socha sv. Antona Paduánskeho 

 
Okres Humenné    Brekov – hrad 

 
 Okres Kežmarok Spišská Belá – Strážky – kaštieľ s areálom, kostol a zvonica 

Červený Kláštor – Kláštor Kartuziánov 
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 Okres Levoča Lokalita UNESCO Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia 

Spišský Štvrtok – Kláštor minoritov 
Sídlisko opevnené (Myšia hôrka)  

 
 Okres Prešov Brežany – Gréckokatolícky chrám sv. Lukáša 

Haniska – Pamätník sedliackeho povstania 
Fričovce – kaštieľ, park, rím .kat. kostol, kaplnka 
Fintice – kaštieľ s areálom 
Čelovce – kostol ev. av. 

 
 Okres Sabinov Lipany – Rímskokatolícky kostol sv. Martina 

Brezovica nad Torysou – Rímskokatolícky kostol Všetkých svätých 
Pečovská Nová Ves – kaštieľ Ringov 
Pečovská Nová Ves – kaštieľ Mariáši 
Šarišské Dravce – kaštieľ a park 
Hanigovce – hrad – ruina 

 
 Okres Snina Snina – kaštieľ s areálom 

Ruský Potok – Gréckokatolícky chrám sv. Michala 
Hrabová Roztoka – Gréckokatolícky chrám sv. Bazila Veľkého 
Kalná Roztoka – Gréckokatolícky chrám sv. Bazila Veľkého 
Topoľa – Gréckokatolícky chrám sv. Michala 
Uličské Krivé – Gréckokatolícky chrám sv. Michala 

 
 
 Okres Stropkov Potoky – Gréckokatolícky chrám sv. Paraskevy 
 
 Okres Stará Ľubovňa Hraničné – Rímskokatolícky kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie 

Stará Ľubovňa – hrad 
Plaveč – hrad 

 
 Okres Svidník Svidník – Pamätník padlých sovietskych vojakov, Gréckokatolícky chrám sv. Paraskevy 

Bodružaľ – Gréckokatolícky chrám sv. Mikuláša  
Dobroslava – Gréckokatolícky chrám sv. Paraskevy 
Hunkovce – Gréckokatolícky chrám Zosnutia Bohorodičky 
Korejovce – Gréckokatolícky chrám Ochrany Bohorodičky 
Kračúnovce – kúria a park 
Krajné Čierno – Gréckokatolícky chrám sv. Bazila Veľkého 
Ladomírová – Gréckokatolícky drevený chrám sv. Michala Archanjela,  
                       Pravoslávny kláštorný chrám sv. Michala 
Miroľa – Gréckokatolícky chrám Ochrany Bohorodičky 
Nižný Komárnik – Gréckokatolícky chrám Ochrany Bohorodičky 
Príkra – Gréckokatolícky chrám sv. Michala 
Šemetkovce – Gréckokatolícky chrám sv. Michala 
Vyšný Komárnik – Dukla – pamätník čsl. armádneho zboru 
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 Okres Vranov nad Topľou    Sedliská – hrad Čičava 
  Grafické vyznačenie ochranných pásiem je k dispozícii na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov. 
 
 V rámci Prešovského kraja sú do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO zapísané tieto lokality: 

- Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia (MPR Spišská Kapitula, PZ Spišské Podhradie, 
Kostol sv. Ducha v Žehre) 

- historické jadro mesta Bardejov 
- drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka (Hervartov – rímsko-katolícky 

Kostol sv. Františka z Assisi (č. ÚZPF 185/1), Kežmarok – evanjelický artikulárny Kostol 
a. v. (č. ÚZPF 2582/1), Bodružaľ – grécko-katolícky Chrám sv. Mikuláša (č. ÚZPF 
1247/1), Ladomírová – grécko-katolícky drevený Chrám sv. Michala Archanjela (č. 
ÚZPF 213/1) 

 
 Skanzeny:  Múzeum ľudovej architektúry v Bardejovských Kúpeľoch 

Múzeum ľudovej architektúry v Humennom  
Múzeum ľudovej architektúry v Starej Ľubovni 
Múzeum ľudovej architektúry vo Svidníku 

 
 Územie Prešovského kraja je bohaté na vysokú koncentráciu archeologických nálezov 
a archeologických nálezísk. 
 Samostatnou a špecificky významnou skupinou stavieb kultúrneho dedičstva tohto regiónu sú stavby 
a pamätné miesta viažuce sa na udalosti prvej a hlavne druhej svetovej vojny. Sú to predovšetkým miesta 
Karpatsko-duklianskej operácie v Údolí smrti, ktoré zahŕňa katastrálne územia Dobroslava, Kapišová, 
Kružľová, Nižná Pisaná, Svidnička, Vápeník a Vyšná Pisaná. Národnými kultúrnymi pamiatkami je 
pamätník sovietskej armády vo Svidníku a pamätník 1. čs. armádneho zboru na Dukle, ktorého súčasťou je 
vojenské múzeum v prírode rozprestierajúce sa v kat. územiach Vyšný a Nižný Komárnik. V tejto 
súvislosti je treba spomenúť aj cintorín nemeckých vojakov v Prešove, Hunkovciach a v Zborove. Už 
menej známymi skutočnosťami z oblasti vojenstva je príchod bratríkov do blízkeho Bardejova, prechod 
ruskej armády do Ruska po bitke pri Slavkove a boje z čias 1. svetovej vojny v Karpatoch, kde pamätníky 
na tieto dni - cintoríny sú na susediacich územiach v Poľsku, realizovaných podľa návrhov známeho 
slovenského architekta D. Jurkoviča.  
 
 Navrhované riešenie:  nové cesty I. triedy, rýchlostné komunikácie a diaľnice viesť mimo pamiatkových území, 

národných kultúrnych pamiatok (ďalej aj „NKP“) a ochranných pásiem, 
 cestu I/68, ktorá prechádza pamiatkovou zónou, preložiť mimo centra mesta Sabinov, 
 pri úprave ciest  I/66 (I/67) a I/77 Kežmarok – Stará Ľubovňa rešpektovať pamiatkové hodnoty 

PZ Spišská Belá a národné kultúrne pamiatky, 
 pri modernizácii cesty II/536 (medzi Kežmarkom a Jánovcami), ktorá prechádza PZ Ľubica a PZ 

Vrbov, rešpektovať pamiatkové hodnoty pamiatkových zón a národné kultúrne pamiatky, 
 pri návrhu trasovania napojenia mesta Kežmarok na diaľnicu Poprad- Jánovce obchvatom cesty 

II. triedy II/536 zo smeru Ľubica – Vrbov s napojením na pripravovanú preložku cesty I/66(I/67) 
rešpektovať pamiatkové hodnoty PZ Ľubica a PZ Vrbov a národné kultúrne pamiatky, 

 eliminovať súčasnú neúnosnú záťaž dopravy v PR Levoča a na cestnej komunikácii E 50-I/18, 
 obchvat PZ Spišské Podhradie a dotknutej juhovýchodnej časti PR Spišská Kapitula. Vylúčiť 

nákladnú a tranzitnú dopravu zo strany miest Spišské Vlachy a Krompachy, s napojením cez 
okružnú križovatku Nemešany, na diaľničný privádzač diaľnice Poprad – Prešov, 
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 vymiestnenie nákladnej a tranzitnej dopravy mimo cestu I/68 mimo centra PZ Sabinov 
a rešpektovať PZ Sabinov a národné kultúrne pamiatky, 

 vymiestnenie nákladnej a tranzitnej dopravy mimo cestu I/77 mimo centra PZ Hniezdne a PR 
Podolínec a cesty 2. (3) triedy z námestia v PZ Stará Ľubovňa a rešpektovať tieto pamiatkové 
územia a národné kultúrne pamiatky, 

 prepojenie cyklotrasou Levoču s Kežmarkom cez Levočské vrchy a cyklotrasu v okolí Spišského 
hradu a Sp. Podhradia, príp. prepojenie Sp. Podhradia s Levočou cez Bijacovce, Brutovce, Repaše 
a Uložu, 

 vymiestnenie cesty I/77 mimo centra PZ Hniezdne a PR Podolínec a cesty 2. (3.) triedy 
z námestia v PZ Stará Ľubovňa, 

 pri úpravách a rekonštrukciách jestvujúcich trás vyššie uvedených kategórií ciest nezasahovanie 
do NKP, vrátane ich prostredia, 

 vytvorenie dobrej dopravnej dostupnosti k jednotlivým kultúrnym a prírodným atraktívnym 
lokalitám individuálnou aj hromadnou dopravou s napojením na hlavné dopravné osi regionálne, 
ako aj nadregionálne s napojením na zahraničie, 

 v procese napĺňania požiadaviek strategického dokumentu rešpektovanie národných kultúrnych 
pamiatok, ich bezprostredné okolie (do 10 m) a ochranné pásma pamiatkového územia (zoznam 
na www.pamiatky.sk), 

 pri napĺňaní požiadaviek vyplývajúcich zo strategického dokumentu  dotýkajúcich sa 
archeologických nálezísk, zosúladiť s § 41 odsek 4 pamiatkového zákona. KPÚ Prešov 
v spolupráci s príslušným stavebným úradom zabezpečuje podmienky ochrany archeologických 
nálezísk v územnom a stavebnom konaní, 

 rešpektovanie pamätihodností obcí, ktoré sú zaradené do Evidencie pamätihodností v obciach. 
2.3 Hospodárska základňa 
 Prešovský kraj v ekonomickej výkonnosti a v príjmoch obyvateľstva zaostáva v hospodárskom 
rozvoji za úrovňou Slovenskej republiky. Na tvorbe celoštátneho hrubého domáceho produktu (HDP) sa 
Prešovský kraj podieľa objemom deväť percent, čo predstavuje najmenší podiel zo všetkých ôsmich krajov Slovenska. Regionálny HDP postupne rastie, ale napriek tomu patrí stále k podpriemerným v rámci EÚ. 

Základné ukazovatele ekonomickej výkonnosti (zložky tvoriace HDP) SR a krajov SR 
  Hrubý obrat (tis. EUR) Medzispotreba (tis. EUR) Pridaná hodnota (tis. EUR) 

2013 % 2013 % 2013 % 
Slovenská republika 72 183 488 100 59 805 108 100 12 378 380 100 
Bratislavský kraj 24 759 616 34,30 21 330 883 35,67 3 428 733 27,70 
Trnavský kraj 10 763 750 14,91 9 201 988 15,39 1 561 762 12,62 
Trenčiansky kraj 7 339 481 10,17 5 462 297 9,13 1 877 184 15,17 
Nitriansky kraj 5 016 672 6,95 4 035 488 6,75 981 184 7,93 
Žilinský kraj 11 410 437 15,81 9 414 358 15,74 1 996 079 16,13 
Banskobystrický kraj 3 149 930 4,36 2 393 980 4,00 755 949 6,11 
Košický kraj 6 900 112 9,56 5 654 756 9,46 1 245 356 10,06 
Prešovský kraj 2 843 491 3,94 2 311 356 3,86 532 134 4,30 
Zdroj: ŠÚ SR, databáza RegD 
  Najvýznamnejším odvetvím hospodárstva je obchodná činnosť, ktorej sa v regióne venuje najviac 
podnikateľských subjektov. K najvýznamnejším hospodárskym odvetviam patrí spracovateľský priemysel, 
predovšetkým potravinársky, založený na poľnohospodárskej produkcii, odevný, textilný, drevospracujúci, 
strojársky, ale aj elektrotechnický, chemický a farmaceutický priemysel. V priemysle je zamestnaných 
približne 34 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Vzhľadom na obrovský potenciál kraja, v oblasti 
rozvoja cestovného ruchu sa prejavujú aj značné rezervy v poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb. 
Rozvoj hospodárskej základne je podmienený dostupnosťou dopravnej siete, jej napojením na nadradený 
dopravný systém, priepustnosťou a  kvalite dopravného vybavenia.  
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 V prehľadnej forme sú v hospodárskej základni uvedené najvýznamnejšie priemyselné podniky, 
priemyselné parky a ďalšie aktivity v území,  ktoré vyvolávajú značnú hybnosť, predovšetkým skládky 
odpadov, kameňolomy a štrkoviská. 
 

Najvýznamnejšie priemyselné podniky (z hľadiska objemu tržieb) v PSK (2009 - 2013) 
P. č. 
2013 

TOP 
podľa 
odv. 

Názov spoločnosti Okres Priemyselné 
odvetvie 

Tržby spolu  
(v tis. €) % 

zmena 
(tržby)

Priemerný počet 
zamestnancov 

% 
zmena  
(počet 
zam.) 2013 2012 2013 2012 

1. 5. Chemosvit a.s. Svit Poprad chemický 177180 165082 7,3 2121 2099 -1,05 
2. 19. Tatravagónka a.s. Poprad Poprad strojársky 173329 190488 -9 1896 1848 -2,60 
3. 24. Lear Corporation Seating 

Slovakia s.r.o. Prešov Prešov strojársky 160536 144206 11,3 1038 1033 -0,48 
4. 38. GGP Slovakia s.r.o. 

Poprad Poprad strojársky 105086 84963 23,7 n n n 
5. 13. Nexis Fibres a.s. Humenné Humenné chemický 79616 93858 -

15,2 321 324 0,93 
6. 12. Mecom Group s.r.o. 

Humenné Humenné potravinársky 77459 75823 2,2 786 799 1,63 
7. 13. Hydina Slovensko s.r.o. 

Nová Ľubovňa 
Stará 
Ľubovňa potravinársky 75043 79426 -5,5 197 181 -8,84 

8. 14. Tatranská mliekareň a.s. 
Kežmarok Kežmarok potravinársky 73926 63064 17,2 198 198 0,00 

9. 14. Terichem a.s. Svit Poprad chemický 57939 54422 6,5 283 274 -3,28 
10. 29. Draka Comteq Slovakia 

s.r.o. Prešov Prešov elektrotechnick
ý 40529 40599 -0,2 121 119 -1,68 

11. 11. Sanas a.s. Sabinov Sabinov drevospracujúci 36556 34536 5,8 465 379 -22,69 
12. 12. Schülle Slovakia s.r.o. 

Poprad Poprad hutnícky 29343 26788 9,5 396 381 -3,94 
13. 32. Prima Poprad s.r.o. Poprad Poprad chemický 29111 21159 37,6 122 122 0,00 
14. 88. Konfektion E – SK s.r.o. 

Prešov Prešov strojársky 27734 23782 16,6 414 379 -9,23 
15. 37. Bukóza Energo a.s. 

Hencovce 
Vranov n 
T energetický 27466 23616 16,3 157 149 -5,37 

16. 29. Baliarne Obchodu a.s. 
Poprad Poprad potravinársky 25660 27513 -6,7 247 259 4,63 

17. 39. Chemes a.s. Humenné Humenné energetický 24364 25435 -4,2 247 318 22,33 
18. 10. Tytex Slovakia s.r.o. 

Humenné Humenné textilný a 
odevný 22900 22414 2,2 456 409 -11,49 

19. 40. Podtatranská vodárenská 
prev. Spol. a.s. Poprad Poprad energetický 22700 22759 -0,3 531 532 0,19 

20. 43. Scametatra a.s. Poprad Poprad chemický 20024 17269 16 97 90 -7,78 
 
ZDROJ:  TOP TREND v priemysle 2013 
 
Priemyselné parky 

Priemyselné parky Prešovského kraja 
P. 
č. Priemyselný park Obec/Mesto Okres Rozloha 

(v ha) 
Voľné 
miesto 
(v ha) 

Typ PP 
(GF/BF 

Pripojenie 
PP na 
komunikáciu 

Dostupnosť 
železnice 

1. Poprad - Matejovce Matejovce Poprad 9,1 0,3 GF I/66A 
(I/67)na D1 áno 

2. Spišský Hrhov Spiš. Hrhov Levoča 50 N GF I./18 (D1) nie 
3. Hnedá priemyselná 

zóna Levoča - juh Levoča Levoča 11,9 8,5 BF II./533 (D1) áno 
4. Sabinov Sabinov Sabinov N N N I./68 áno 
5. Lipany – PP Za Traťou Lipany Sabinov 9 1,8 GF III./54325 

(I./68) áno 
6. PP Záborské Záborské Prešov 30,8 17 GF III./06811 áno 
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(D1) 
7. PP Petrovany Petrovany Prešov N N GF III./06810 

(D1) áno 
8. Hnedý PP Stropkov – I. 

etapa Stropkov Stropkov 2,1 0,8 BF I./15 (R4) nie 
9. PP Medzilaborce Medzilaborce Medzilaborce 4,75 4,75 GF II./559 áno 
10. Rekonštrukcia 

výrobných hál - Snina Snina Snina 0,5 0 BF I./74 áno 
11. PP Myslina Myslina Humenné 1,83 0 GF II./558 

(I./74) áno 
12. PP Guttmannovo Humenné Humenné 5 1,06 GF I./74 áno 
13. PP Vranov n. T. - 

Ferovo Vranov n. T. Vranov n. T. 17,98 15,72 GF I./18 áno 
ZDROJ:  MH Invest 2014, N – nezistené 
 
 Ďalšími dôležitými priemyselnými parkami sú PP v Sabinove a Lipanoch na trase cesty I/68. 
Priemyselné parky a významné priemyselné podniky na území PSK majú z väčšej časti priame napojenie 
účelovými komunikáciami na hlavné dopravné osi, multimodálne koridory (cestná aj železničná doprava). 
Väčšina z nich má dobré napojenie na súčasnú dopravnú sieť a na sieť, ktorá je v realizácií  alebo je 
plánovaná v období do roku 2040, (predovšetkým D1a R4) ako aj na železnicu. V prípade PP Petrovany je  
potrebné prioritne riešiť problémové parametre cesty III/3445  (068010) a jej napojenie križovatkou na 
D1.PP Stropkov s potrebou napojenia na nadriadený dopravný systém . 
 
 Nerastné suroviny   Geologická stavba Prešovského kraja priamo ovplyvňuje štruktúru nerastných surovín, preto územie 
kraja je chudobné na surovinové zdroje, resp. zásoby rudných surovín. Napriek tomu predstavuje 
významnú surovinovú bázu nerudných surovín a stavebných materiálov, zásoby ktorých umožňujú rozvoj 
hlavne stavebného priemyslu. 
 Z energetických surovín sa jedná o oblasti s výskytom ropy a plynu v oblasti vnútrokarpatského 
paleogénu a bradlového pásma, ktoré je aj recentne aktívne ako hlavný migračný kanál uhľovodíkov. 
Geologický prieskum bol vykonávaný v oblasti Lipany v okrese Sabinov, kde sa okrem metánu zistila aj 
prítomnosť ľahkej parafinickej ropy a v oblasti Hanušovce v okrese Vranov nad Topľou, kde sa z 
jemnozrnného silne spevneného, rozpukaného pieskovca zistil prítok metánu. 
 Rudná surovinová základňa Prešovského kraja je pomerne obmedzená. Známe sú limonitové 
impregnácie v andezitových tufobrekciách Slanských vrchov. V minulosti tu boli nafárané tri ložné žily, 
ktoré mali limonitovú výplň v spodnej časti s menejcenným sideritom s obsahom barytu a antimonitu. 
Ložiská polymetalických rúd a ortuťové ložiská oblasti Merník, Zlatá Baňa, Červenica v súčasnej dobe 
nespĺňajú a kvalitatívne kritériá, takže za súčasných ekonomických podmienok vydobytie týchto zásob nie 
je hospodársky účelné. 
 
 Prehľad stavu vybraných evidovaných položiek Štátnym  geologickým ústavom Dionýza Štúra, Bratislava - 
Prešovský kraj k roku 2014 : 
 Rudné a nerudné suroviny v dobývacích priestoroch a chránených ložiskových územiach. 
  Rudné suroviny: 

- polymetalické rudy v chránenom ložiskovom území „Zlatá Baňa“, 
- ortuťové rudy v chránenom ložiskovom území „Červenica“. 

  Nerudné suroviny: 
- stavebný kameň (dolomitický vápenec, dolomit) v dobývacích priestoroch: Brekov, Sedlice, 
Sedlice I, 
- stavebný kameň (andezit)v v dobývacích priestoroch: Fintice, Fintice I, Hubošovce, Okružná - 
Borovník, Vechec, Záhradné, Zemplínske Hámre, Juskova Vôľa, 
- stavebný kameň (dioritový porfyrit) v dobývacích priestoroch: Hubošovce, Vyšná Šebastová, 
- tehliarske suroviny, keramické íly v dobývacích priestoroch: Bystré, Čemerné, Drieňov, 
Močarmany, Sabinov, Tisinec a v chránenom ložiskovom území „Gregorovce“, 
- kamenná soľ v chránených ložiskových územiach: „Prešov - Solivary“ , „Poša“ a „ Soľ“, 
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- bentonit v chránených ložiskových územiach: Fintice II, Kapušany, 
- zeolit v dobývacích priestoroch: Majerovce, Kučín, Nižný Hrabovec a v chránenom ložiskovom 
území „Kučín-Pusté Čemerné“, 
- vápenité sliene v dobývacom priestore „Skrabské - Starý lom“, 
- drahé kamene v chránenom ložiskovom území „Červenica I“ a v dobývacom priestore 
„Červenica“, 
- ostatné suroviny (ryodacit) v dobývacom priestore Čičava, 
- štrkopiesky v dobývacom priestore Rožkovany, Plaveč, Orlov. 

 
  Problémom je predovšetkým prístup k dobývacím priestorom a skládkam TKO, ktoré sú často 
vedené po cestách II. a III. triedy a nie sú na extrémnu záťaž nákladnými vozidlami dimenzované. Cesty sú 
vedené cez zastavané územia obcí, kde dochádza okrem poškodzovania komunikácií aj k narúšaniu statiky 
existujúcich objektov. Je potrebné realizovať opatrenia na elimináciu negatív z tejto dopravy, 
predovšetkým úpravou parametrov týchto ciest a ich preložkami. Ide predovšetkým o cestu z lomov 
Fintice, Vyšná Šebastová, Sedlice, Jarabina a Vechec, kde je prioritná potreba preložky cesty II/576 cez 
obec Vechec (z dôvodu bezpečnosti obyvateľov obce Vechec od ťažkej nákladnej dopravy, vyvolanej 
zvýšenou ťažbou stavebného kameňa – andezitu, v množstve 500 000 t /rok, kde dobývanie prebieha denne 
v čase od 600 – 2200 hod. s hybnosťou 156 prejazdov 32 t  nákladných áut odvozu kameňa denne). 
 
 Navrhované riešenie:  vytváranie dopravnej dostupnosti významných hospodárskych základní (najmä výroby 

a obchodu) na území PSK, kde je problémové napojenie na nadradený dopravný systém 
(predovšetkým, kde prístupové komunikácie nespĺňajú potrebné parametre pre cesty I. a II. 
triedy), 

 PP Záborské a Petrovany – napojenie cestou III/3445  (068010) a  križovatkou na D1 a východný 
obchvat Prešova, 

 PP Stropkov – napojenie na nadradený dopravný systém,  
 preložka cesty II/576 cez obec Vechec (Lom Vechec), 
 generálna oprava,  úprav parametrov a komplexná údržba cesty III/3462  (546003) v úseku 

Klenov – Miklušovce – Sedlice – Suchá Dolina – Ľubovec – Radatice – Janov – Bzenov 
(neúmerná preťaženosť nákladnými vozidlami z dvoch  kameňolomov v obci Sedlice), 

 generálna oprava , úprava parametrov a komplexná údržbu cesty III/3452  (543002) (Terňa, 
Gregorovce, Demjata), cesty III/3431 (018200) (Mošurov, Fintice, Prešov)  a cesty III/3454 
(543004) (Terňa, Hradisko),  na ktoré sa napájajú tri kameňolomy, 

 obchvat obce Jarabina - cesta III/3128 (541002) – kameňolom. 
2.4 Rekreácia a cestovný ruch 
 Koncepčnými dokumentmi reagujúcimi na tieto skutočnosti na úrovni Slovenska  sú predovšetkým: 
Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020(uznesenie vlády SR č. 379/2013 z 10. júla 2013) a 
Marketingová stratégia SACR na roky 2014 - 2020. 
 Podľa dostupných štatistických údajov bolo v  Prešovskom kraji bolo ku koncu roka 2012 zo 724 
ubytovacích zariadení, z toho 274 hotelov, motelov a penziónov, 61 turistických ubytovní, 7 chatových 
osád, 163 ostatných hromadných ubytovaní (kempingy a ostatné) a 213 ubytovaní v súkromí. Návštevníci 
mali k dispozícii 11 381 izieb s 30 553 lôžkami. Dominantnú pozíciu má okres Poprad, s veľkým odstupom 
nasledovaný okresmi Kežmarok, Bardejov, Prešov a Stará Ľubovňa. Ostatné okresy majú pomerne malé 
kapacity ubytovacích zariadení. Návštevnosť sa odvíjala od sezónnosti, ubytovacích možností, úrovne 
poskytovaných služieb i atraktívnosti jednotlivých regiónov. Prešovský kraj, rozlohou ako druhý najväčší 
na Slovensku, poskytol ubytovanie 664 863 hosťom. 
 V týchto okresoch je predpoklad zvýšenej turistickej návštevnosti, čo zároveň vytvára aj zvýšené 
nároky na dynamickú a statickú dopravu. Návrhy riešenia na optimalizáciu dopravy sú uvedené v kapitole 
č. 4.  
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Regióny turizmu 

 Schéma č.7                                                                                                                                                                  Zdroj KURS 2011  
 Územné regióny cestovného ruchu: 11. Liptovský, 13. Gemerský, 14. Horehronský, 16. Tatranský, 
17. Spišský, 18. Košický, 19. Šarišský, 20. Hornozemplínsky, 21. Dolnozemplínsky. 
 
 Na základe členenia Regionalizácie cestovného ruchu a turizmu na Slovensku, v PSK je v rozpore 
s týmto návrhom mesto Prešov, ako jedno z najvýznamnejších lokalít z hľadiska denného poznávacieho 
turizmu, vo väzbe na turizmus mesta Košice. Jedna z najnavštevovanejších lokalít je MPR Prešov, vrátane 
technickej pamiatky Solivar. V súčasnosti sa tzv. poznávací turizmus zameriava na skupiny dôchodcov zo 
Slovenska, Maďarska a Poľska.  
 Je predpoklad, že zo zrušením vojenského obvodu Javorina bude možné vytvoriť nový rekreačný 
krajinný celok (RKC) Levoča. Patrili by do neho všetky obce a mestá, ktoré majú k.ú. v Levočských 
vrchoch - časti okresov Sabinov, Stará Ľubovňa, Kežmarok a Levoča (obce riešeného územia UŠ Javorina) 
+ Vrbov, Žakovce, Vlková, Abrahámovce a Vlkovce z Kežmarského okresu a zbytok okresu Levoča, 
vrátane Spišského hradu (spoločná pamiatka UNESCO s Levočou), čo bude riešené v súčasnosti 
rozpracovanom ÚPN PSK. V dokumente ÚPN PSK je predpoklad, že v riešení budú zohľadnené nielen 
čiastkové územia, ale celková urbanizácia PK. 
 Na základe súčasného stavu turizmu a CR území PSK, prognóz k návrhovému roku 2040 a po 
zohľadnení cezhraničných súvislostí sú v riešení stanovené medzinárodné turistické koridory 
a nadregionálne turistické koridory. 
 
 Medzinárodný turistický koridor: - EuroVelo 11 
 
 Nadregionálne turistické koridory: - št. hranica Poľsko – Spišská Stará Ves – Kežmarok - Ruskinovce (bývalý VO Javorina) – Levoča - 

hranica krajov  PO/KE, 
- št. hranica Poľsko – Becherov – Bardejov – Prešov - hranica krajov  PO/KE, 
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- št. hranica Poľsko – Svidník – Stropkov – RO Domaša – Vranov nad Topľou - hranica krajov  
PO/KE. 

 Obslužnosť týchto koridorov bude predovšetkým cestami I. triedy. 
 
 Kúpeľníctvo  Na území PSK sa nachádzajú kúpeľné územia kúpeľných miest Vysoké Tatry, Lučivná, Vyšné 
Ružbachy, Bardejova ochranné pásma I. a II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Bardejove, v 
Červenom Kláštore a vo Vyšných Ružbachoch. V Prešovskom kraji sú aj ochranné pásma I. a II. stupňa 
prírodných minerálnych zdrojov v Novej Ľubovni, Starom Smokovci, Baldovciach, Lipovciach, v Sulíne a 
Cigeľke. 
 Prírodné liečivé zdroje sa na liečebné účely využívajú v prírodných liečebných kúpeľoch v 
Bardejove, v Červenom Kláštore a vo Vyšných Ružbachoch. Klimatické podmienky vhodné na liečenie sa 
využívajú v prírodných klimatických kúpeľoch v mestských častiach Horný Smokovec, Nový Smokovec, 
Tatranská Kotlina mesta Vysoké Tatry, v obci Lučivná a v kúpeľných liečebniach v mestskej časti 
Tatranská Polianka a Tatranské Zruby mesta Vysoké Tatry.  
 Prírodné minerálne zdroje sú využívané na plnenie do spotrebiteľského obalu vo vybudovaných 
plniarňach, a to v obci Sulín, v obci Cígeľka, v obci Nová Ľubovňa, v obci Baldovce a Lipovce. V Starom 
Smokovci je vydané povolenie na využívanie prírodného minerálneho zdroja, ale v súčasnosti sa 
nevyužíva, pretože prebieha výstavba plniarne prírodnej minerálnej vody. V obci Legnava sú uznané zdroje 
za prírodné minerálne zdroje, ale v súčasnosti nie je vydané povolenie na využívanie prírodnej minerálnej 
vody a ani tu nie je vybudovaná plniareň prírodnej minerálnej vody. 
 
 Navrhované riešenie:  v lokalitách s predpokladom zvýšenej turistickej návštevnosti je potrebné  vytvorenie podmienok 

pre možnú dynamickú a kapacitne významnú statickú dopravu, 
 rešpektovanie ochranných pásiem existujúcich a navrhovaných území kúpeľova rozvíjať 

netradičné druhy dopravy (elektromobily, nemotorovú dopravu a iné), 
 rozvíjanie rekreačných ciest vytváraním stavebno-technických podmienok a rezerv plôch pre 

ďalšie turistické, cykloturistické a netradičné druhy dopráv, 
 rešpektovanie turistickej dopravnej obslužnosti územia (Tatranská Lomnica, Vrbov, Spišská Belá, 

Tatranská Kotlina). 
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2.5 Životné prostredie, ochrana prírody a krajiny 
2.5.1 Ochrana prírody a krajiny 

Chránené územia v kategóriách národný park a chránená krajinná oblasť vyhlásené v zmysle zákona  č. 
543/2002 Z.z. v Prešovskom kraji podľa okresov (stav k 01.10.2014) 

Názov 
chráneného               

územia 
Rok 

vyhlásenia 
/zmeny 

Výmera v ha Výmera 
v okresoch   v ha Zonácia celková Z toho v 

kraji 
NP Nízke Tatry 1978/ 1997 72843 5736 Poprad 5 736  
Ochranné pásmo 
NP Nízke Tatry  110162 1584 Poprad 1 584 
NP PIENAP 1967/ 1996 3750 3750 Kežmarok 438 Schválená 

r.2004 St. Ľubovňa 3 312 
Ochranné pásmo 
NP PIENAP  22444 22444 Kežmarok 16263 

St. Ľubovňa 6 181 
NP Poloniny 1997 29 805 29 805 Snina 29 805  
Ochranné pásmo 
NP Poloniny  10 975 10 975 Snina 10 975 
NP Slovenský raj 1964/1988 19 763 5 004 Poprad 5 004 Rozpracovaná 

v r.2014 Ochranné pásmo 
NP Slovenský raj  13 011 3 883 Poprad 3 383 
TANAP 1948/1987/ 

2003 
73 800 48 818 Poprad 48 818 Rozpracovaná 

v r.2014 Ochranné pásmo 
TANAP 30 703 14 352 Poprad 9 197 

Kežmarok 5 155 
CHKO Vihorlat 1973/1999 17 485 6 577 Snina 2 557  

Humenné 4 020 
CHKO Východné 
Karpaty 

1977/1997/ 
2001 

25 307 25 307 
Snina 1 645  
Humenné 1 922 
Medzilaborce 13 673 
Stropkov 482 
Svidník 7 584 

Výmera CHKO+NP a ich ochranných pásiem v Prešovskom kraji spolu:                                                                                                                       
178 235  

Zdroj: ŠOP SR 
Poznámka: NP – národný park, CHKO – chránená krajinná oblasť 
  V Prešovskom kraji je k 1.10.2014 vyhlásených v rámci národnej siete chránených území 174 
maloplošných chránených území národnej siete (okrem jaskýň): 57 národných prírodných rezervácií, 79 
prírodných rezervácií, 1. národnú prírodnú pamiatku, 29 prírodných pamiatok, 7 chránených areálov a 1 
súkromná prírodná rezervácia. 
 Za prírodné  pamiatky   sú  považované i jaskyne a prírodné vodopády, ktoré sa od roku  1995 už 
nevyhlasujú samostatným právnym predpisom,  pretože tieto objekty sú chránené priamo zo zákona  
č.543/2002 Z.z.  
 Zoznam chránených území národnej siete s bližšími informáciami o nich je na www.sopsr.sk  
v Štátnom zozname osobitne chránených častí prírody SR. 
 V rámci európskej sústavy chránených území (Natura 2000) sa v Prešovskom kraji nachádza, resp. 
sem zasahuje   10 chránených vtáčích území  zabezpečujúcich ochranu druhov vtákov európskeho významu 
v ich prirodzenom areáli. Sú to: CHVÚ Bukovské vrchy, CHVÚ Laborecká vrchovina, CHVÚ Nízke 
Tatry, CHVÚ Slanské vrchy CHVÚ Tatry, CHVÚ Vihorlatské vrchy, CHVÚ Volovské vrchy, CHVÚ 
Čergov, CHVÚ Levočské vrchy, CHVÚ Slovenský raj. V kraji sa tiež nachádza 72 území európskeho 
významu (ÚEV), ktoré sa vyhlasujú na ochranu prírodných biotopov európskeho významu a biotopov  
druhov európskeho významu. Zoznam území Natura2000 je na www.sopsr.sk/natura/. 
 Na území Prešovského kraja  je niekoľko ďalších druhov  území  so štatútom medzinárodne 
chráneného územia -  lokalita Svetového prírodného dedičstva UNESCO: Karpatské bukové pralesy staré  
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bukové  lesy Nemecka,  územie Programu „Človek a biosféra": Medzinárodná biosférická rezervácia 
Východné Karpaty  a Biosférická rezervácia Tatry, územie Diplomu Rady Európy: NP Poloniny. 
 Bližšia špecifikácia záujmov ochrany prírody je súčasťou Správy o hodnotení strategického 
dokumentu a jeho príloh, vrátane návrhu kritérií pre hodnotenie vplyvu budúcich navrhovaných zmien 
strategického dokumentu na životné prostredie. 
 V chránených územiach ochrany prírody väčšieho plošného rozsahu (ako napr. NP a ich ochranné 
pásma, CHKO, CHVÚ) je taktiež predpoklad zvýšenej turistickej  návštevnosti s dopadom na dynamickú 
a statickú dopravu s  potrebou zohľadnenia platnej legislatívy ochrany prírody. 
 
Chránené územia a lokality Svetového prírodného dedičstva (UNESCO) 

 Schéma č.8                                                                                                                                                                   Zdroj KURS 2011  
 V chránených územiach a lokalitách Svetového prírodného dedičstva (UNESCO), najmä kde je 
predpoklad zvýšenej turistickej návštevnosti, je potrebné riešiť dopad na dynamickú a statickú dopravu s 
 potrebou zohľadnenia platnej legislatívy ochrany.  
 
 Navrhované riešenie:  rešpektovať a zapracovať doriešenia následných územnoplánovacích dokumentácií požiadavky 

vyplývajúce zo Záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu - GDI, ktoré 
súvisia s minimalizáciou vplyvov prvkov dopravnej infraštruktúry na chránené časti prírody, 
najmä vo vzťahu  k územiam  Natura 2000 , 

 v chránených územiach a lokalitách Svetového prírodného dedičstva (UNESCO), najmä kde je 
predpoklad zvýšenej turistickej návštevnosti minimalizovať dopad dynamickej a statickej 
dopravy s  potrebou zohľadnenia platnej legislatívy ochrany,  

 v územiach Natura2000 a v ostatných územiach so 4.a 5. stupňom územnej ochrany neprepájať 
koncové obce cestnými komunikáciami . 
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2.5.2 Životné prostredie 
Z hľadiska podielu jednotlivých stupňov poškodenia životného prostredia v Prešovskom kraji je 

v rámci tohto kraja najmenší súhrnný percentuálny rozsah územia zaradeného do 3. stupňa (prostredie 
mierne narušené), 4. stupňa (prostredie narušené) a 5. stupňa (prostredie silne narušené) a rovnako 
najmenší percentuálny rozsah územia zaradeného do 5. stupňa (prostredie silne narušené) v rámci 
Slovenskej republiky, pričom takto vymedzené územie plošne zasahuje iba do okresov Prešov a Vranov 
nad Topľou. 
 Negatívnymi vplyvmi dopravy na životné prostredie ako sú najmä emisie, hluk, otrasy, znečistenie 
pôdy, povrchových a podzemných vôd, k čomu čiastočne prispieva aj technický stav ciest a jej trasovanie. 
Na územie Prešovského kraja plošne zasahujú 2 chránené vodohospodárske oblasti – Nízke Tatry - 
východná časť a Horné povodie Hnilca. Podmienky ochrany vôd v CHVO sú upravené v § 31 zákona č. 
364/2004 Z.z. o vodách (chránená vodohospodárska oblasť (CHVO) je územie, ktoré svojimi prírodnými 
podmienkami tvorí prirodzenú akumuláciu vôd). 
 

Chránené vodohospodárske oblasti na území PSK 

Názov CHVO        Plocha CHVO Využiteľné množstvá vodných zdrojov (m.s-1 ) 
Celkom Z toho v PO 

kraji povrchové podzemné Spolu 
Nízke Tatry–východná časť 805 275 2,33 2,43 4,76 

Horné povodie Hnilca 108 22 0,16 0,1 0,26 
Zdroj: MV SR         V riešení sú zohľadnené požiadavky súvisiace s novonavrhovanými komunikáciami v týchto 
chránených vodohospodárskych oblastiach. 
 
 Základným dokumentom pre oblasť odpadového hospodárstva je Program odpadového hospodárstva 
Prešovského kraja na roky 2011 – 2015. 
 Zariadení na zhodnocovanie odpadov na území PSK je 74.Zámery na vybudovanie zariadení na 
zhodnocovanie odpadov do roku 2015 je 28. 
 

Skládky odpadov prevádzkované na území PSK 
Okres Názov skládky Katastrálne 

územie Trieda skládky Predpokladaný rok ukončenia 
prevádzky 

Prešov Skládka odpadov Svinia Svinia O 2015 
Sabinov Skládka Ražňany Ražňany O 2015 
Bardejov Skládka 

Hertník - Bartošovce Bartošovce O 2015 

Humenné 
Skládka TKO  
Papín I. kazeta Papín O 2030 
Myslina -Lúčky Myslina O 2015 

Kežmarok 
 

Skládka odpadov Úsvit Žakovce N 2022 
Skládka odpadov Úsvit Žakovce O 2022 
Skládka odpadov Úsvit Žakovce I 2021 
Skládka odpadov  
Ľubica Ľubica O 2023 
Skládka odpadov 
Spišská Belá Spišská Belá O 2033 

Snina 
 

Skládka odpadov Snina O 2032 
Stará 
Ľubovňa 

Skalka  Stará Ľubovňa O 2015 
Svidník Skládka Šemetkovce I. Šemetkovce O 2028 
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etapa 
Stropkov Skládka 

Stropkov - ,,Chotča" Chotča O 2023 
Medzilaborce Monastýr - I.kazeta Krásny Brod O 2015 
Vranov nad 
Topľou 

Skládka odpadov 
Hanušovce- Petrovce Petrovce O 2027 
Skládka TKO 
Holčíkovce Holčíkovce O 2030 

Zdroj: OÚŽP PO Vysvetlivky: NNO – nie nebezpečný odpad 
NO– nebezpečný odpad 
O – ostatný odpad 
 

Zámery na rozšírenie skládok odpadov po roku 2015 
Názov zariadenia 

 Kapacita 
[ m3 ] 

Katastrálne územie a 
lokalita Druhy odpadov 

Názov investora 
Okres Bardejov 
Skládka odpadov 
Ekočergov – rozšírenie 
skládky odpadov 200 000 Bartošovce Odpady kategórie „O“ 
Ekočergov a.s. Bartošovce 
Okres Humenné 
Skládka odpadov Papín – II. 
kazeta 92 000 Papín Odpady kategórie „O“ 
FÚRA s.r.o., Rozhanovce 
Skládka odpadov Myslina –
Lúčky III.etapa 400 000 Myslina, lokalita Lúčky Odpady kategórie „O“ 
Ekoservis s.r.o. Humenné 
Skládka Janov Dol Udavské 21 158 Udavské Odpady kategórie „O“ CHEMES a.s. Humenné 
Okres Kežmarok 
Skládka odpadov Úsvit 
Žakovce, IV.a V. etapa 

335 410 
 
 
 

11 000 

Žakovce 
Odpady kategórie „O“ 

 
 

inertný odpad TOS s.r.o., Žakovce 
Okres Medzilaborce 
Skládka KO 
MonastýrI.- II etapa 9 730 Krásny Brod Odpady kategórie „O“ 
Mesto Medzilaborce 
Okres Sabinov 
Skládka Ražňany 
dobudovanie I. etapy 
dobudovanie II. etapy 
vybudovanie IV. etapy 

 
 

29 558 
 

18 745 
 

Ražňany Odpady kategórie „O“ 

Spoločnosť Šariš, a.s., 
Sabinov 
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25 392 
Rozšírenie skládky 
Ražňany 
v rámci IZNO 
vybudovanie V. etapy 

417 600 
Časť A) 
120 000 

Ražňany Odpady kategórie „O“ 
Spoločnosť Šariš, a.s., 
Sabinov 
Okres Stará Ľubovňa 
Skládka odpadov Skalka-
Vabec 80 000 Stará Ľubovňa Odpady kategórie „O“ 
EKOS s.r.o., Stará Ľubovňa 
Okres Vranov n/T. 
Skládka odpadov 
III. etapa 575 000 Petrovce Odpady kategórie "O" 
Ozón a.s. Petrovce 

 Zdroj: OÚŽP PO 
Vysvetlivky: NNO – nie nebezpečný odpad 
                        NO – nebezpečný odpad 
                           O – ostatný odpad  
 Riešenie požiadaviek na dopravnú dostupnosť skládok s odstránením  rizík spojených s 
prejazdnosťou obcami je uvedené v kapitole č. 4. 

Spaľovne odpadov Do konca roku 2005 boli v prevádzke dve spaľovne odpadu na zneškodňovanie odpadu zo 
zdravotnej starostlivosti a to pri NsP Humenné a pri NsP Levoča. Obidve spaľovne ukončili prevádzku z 
dôvodu nesplnenia požiadaviek platných po 27.12.2005 ustanovených zákonom č. 478/2002 o ochrane 
ovzdušia a vyhlášky MŢP SR č. 706/2002 Z.z. o zdrojoch znečisťovania a emisných limitoch. Spaľovňa 
komunálneho odpadu sa v kraji nenachádza ani sa neuvažuje s jej realizáciou. Spaľovňa komunálneho 
odpadu sa v kraji nenachádza ani sa neuvažuje s jej realizáciou.  

V Prešovskom kraji sa nachádza jedna spaľovňa nebezpečného odpadu (D10) FECUPRAL spol. 
s. r .o. v Prešove, s kapacitou zariadenia 950 t/rok. Je napojená miestnou komunikáciou  na cestu I/20 
(I/68),ktorá predmetnej prevádzke vyhovuje. 
 Emisie  

Produkcia celkových emisií z dopravy v SR 
% rastu CO2 celkovo 

 CO2 celkovo CO2 celkovo 
rok optimistický realistický pesimistický 

2010 36 596 38 020 39 122 
2011 38 169 39 655 40 804 
2012 39 811 41 360 42 559 
2013 41 522 43 139 44 389 
2014 43 308 44 994 46 298 
2015 45 170 46 929 48 288 
2016 47 113 48 946 50 365 
2017 49 138 51 051 52 530 
2018 51 251 53 246 54 789 
2019 53 455 55 536 57 145 
2020 55 754 57 924 59 602 

Zdroj: Technická univerzita, Košice 
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Scenáre do roku 2020 

 
Zdroj: Technická univerzita, Košice  
 Po roku 2020 je možné predpokladať, že k bilančnému roku na cestách II. a III. triedy dôjde 
k nárastu produkcie emisií z dopravy, aj keď je možné v celoeurópskom kontexte uvažovať 
s pesimistickým scenárom. Na cestách I. triedy, R a D je predpoklad, že aj keď dôjde ku zvýšeniu počtu 
vozidiel a hybnosti, a tým nárastu emisií z dopravy, realizáciou prijatých opatrení nedôjde k výraznému 
zníženiu kvality ŽP v dotknutých územiach. 
 Na území Prešovského kraja sa nachádzajú, resp. do územia plošne zasahujú  oblasti vyžadujúce 
osobitnú ochranu ovzdušia: 

- oblasť riadenia kvality ovzdušia pre znečisťujúcu látku PM10 Územie mesta Prešov a obce 
Ľubotice.  
- oblasť riadenia kvality ovzdušia pre znečisťujúcu látku PM10 Územie mesta Vranov nad Topľou 
a obcí  Hencovce, Kučín, Majerovce a Nižný Hrabovec, 
- Tatranský národný park, 
- Národný park Nízke Tatry, 
- Pieninský národný park, 
- Národný park Slovenský raj, 
- Národný park Poloniny, 
- Národná krajinná oblasť Vihorlat, 
- Chránená krajinná oblasť Východné Karpaty, 
- Kúpeľné miesto Vysoké Tatry, 
- Kúpeľné miesto Vyšné Ružbachy, 
- Kúpeľné miesto Bardejovské kúpele. 

 
Emisie z dopravy   

Celkové emisie z dopravy (tis. t) v SR 
Rok 1995 2000 2005 2009 2010 2011 2012 
CO 156,743 121,909 108,688 56,256 49,307 47,525 42,666 
CO2 4 377,590 4 319,280 6 394,860 6 436,167 6 997,699 7 328,872 5 647,738 
NOx 45,452 38,297 41,828 42,240 45,548 46,758 32,218 
VOC 34,116 26,145 20,089 8,719 7,758 7,177 7,398 
SO2 2,490 0,857 0,208 0,235 0,254 0,236 0,049 
TPM 2,648 2,374 2,821 1,500 1,571 1,410 0,964 
PM10 . . . . 2,187 2,068 1,447 
PM2,5 . . . . . 1,751 1,214 

Zdroj: Monitoring a analýza životného prostredia, VÚD, a.s., Žilina   
Pozn.: Údaje do roku 2007 boli vypočítané metodikou COPERT III, rok 2008 - 2012 metodikou COPERT IV, ktorá bola 
doporučená pre účastníkov Dohovoru EHK OSN o znečisťovaní ovzdušia 

obdobie + scenár emisie CO2 (tis. t) prognózovaný 
rozdiel 

výsledky za r. 1990 62 765  
stratégia EÚ na r.2020 50 212  
optimistický scenár 4,30 % 55 754 5 542 
realistický scenár 8,36 % 57 924 7 712 
pesimistický scenár 11,50 % 59 602 9 390 
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Emisie oxidu uhoľnatého (CO) za jednotlivé druhy dopráv (tis. t) SR 
 Rok 1995 2000 2005 2009 2010 2011 2012 
Doprava celkom 156,743 121,909 108,688 56,257 49,308 47,525 42,666 

v tom 

Individuálna automobilová 
doprava *1 139,176 106,388 91,227 45,432 37,874 34,625 33,072 
z toho : osobné automobily 133,475 104,115 88,741 44,030 36,730 33,662 32,053 
Cestná verejná os. doprava *2 1,717 1,402 1,350 0,529 0,513 0,684 0,506 
Cestná nákladná doprava 14,255 12,400 14,545 8,935 9,464 10,973 7,853 
Železničná doprava – 
motorová trakcia 0,768 0,586 0,401 0,323 0,363 0,284 0,241 
Vodná doprava 0,390 0,429 0,569 0,470 0,499 0,509 0,532 
Letecká doprava 0,436 0,704 0,595 0,568 0,595 0,450 0,462 

Zdroj: Monitoring a analýza životného prostredia, VÚD, a.s., Žilina 
Poznámky: Údaje do roku 2007 boli vypočítané metodikou COPERT III, rok 2008 - 2012 metodikou COPERT IV, ktorá bola 
doporučená pre účastníkov Dohovoru EHK OSN o znečisťovaní ovzdušia 
1* individuálna automobilová doprava a motocykle 
2* cestná verejná osobná doprava vrátane MHD 
Údaje za rok 2012 - Cestná doprava - predbežné údaje 

Emisie oxidu uhličitého (CO2) za jednotlivé druhy dopráv (tis. t) SR 
 Rok 1995 2000 2005 2009 2010 2011 2012 
Doprava celkom 4 377,592 4 319,283 6 394,857 6 436,166 6 997,698 7 328,872 5 647,738 

v tom 

Individuálna 
automobilová doprava 
*1 

1 960,422 2 182,483 2 579,770 2 268,617 2 284,566 2 198,534 2 117,949 
z toho : osobné 
automobily 1 933,398 2 171,785 2 567,183 2 259,083 2 275,527 2 188,088 2 106,297 
Cestná verejná osobná 
doprava *2 435,305 369,925 442,868 368,894 384,394 397,183 297,410 
Cestná nákladná 
doprava 1 647,121 1 465,370 3 072,358 3 543,499 4 057,646 4 463,465 2 973,101 
Železničná doprava – 
motorová trakcia 204,070 155,751 106,590 85,905 96,355 83,463 70,657 
Vodná doprava 103,740 113,904 151,170 124,798 132,493 149,338 156,140 
Letecká doprava 26,934 31,850 42,102 44,453 42,244 36,889 32,480 

Zdroj: Monitoring a analýza životného prostredia, VÚD, a.s., Žilina 
Poznámky: Údaje do roku 2007 boli vypočítané metodikou COPERT III, rok 2008 - 2012 metodikou COPERT IV, ktorá bola 
doporučená pre účastníkov Dohovoru EHK OSN o znečisťovaní ovzdušia 
1* individuálna automobilová doprava a motocykle   2* cestná verejná osobná doprava vrátane MHD 
Údaje za rok 2012 - Cestná doprava - predbežné údaje 
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Emisie NOx  za jednotlivé druhy dopráv (tis. t)SR 
Rok 1995 2000 2005 2009 2010 2011 2012 
Doprava celkom 45,452 38,298 41,828 42,240 45,548 46,758 32,218 

v tom 

Individuálna automobilová 
doprava *1 17,760 14,492 10,443 6,259 5,565 5,323 4,649 
z toho : osobné automobily 17,747 14,485 10,432 6,241 5,543 5,303 4,628 
Cestná verejná osobná doprava 
*2 6,268 5,143 4,979 3,191 3,143 3,159 2,315 
Cestná nákladná doprava 15,910 13,803 21,684 28,898 32,633 34,290 21,380 
Železničná doprava – motorová 
trakcia 3,649 2,785 1,906 1,536 1,723 1,393 1,179 
Vodná doprava 1,822 2,001 2,703 2,231 2,369 2,492 2,606 
Letecká doprava 0,043 0,074 0,113 0,125 0,115 0,101 0,089 

Zdroj: Monitoring a analýza životného prostredia, VÚD, a.s., Žilina 
Poznámky: Údaje do roku 2007 boli vypočítané metodikou COPERT III, rok 2008 - 2012 metodikou COPERT IV, ktorá bola 
doporučená pre účastníkov Dohovoru EHK OSN o znečisťovaní ovzdušia 
1* individuálna automobilová doprava a motocykle      
2* cestná verejná osobná doprava vrátane MHD 
Údaje za rok 2012 - Cestná doprava - predbežné údaje 

Emisie prchavých organických látok (VOC) za jednotlivé druhy dopráv (tis. t)SR 
Rok 1995 2000 2005 2009 2010 2011 2012 
Doprava celkom 34,116 26,144 20,089 8,718 7,760 7,176 7,398 

v tom 

Individuálna automobilová 
doprava *1 27,865 21,050 11,446 6,054 4,809 4,338 5,432 
z toho : osobné automobily 25,022 19,978 12,403 5,495 4,431 4,064 5,084 
Cestná verejná osobná doprava 
*2 0,601 0,493 0,638 0,179 0,169 0,158 0,120 
Cestná nákladná doprava 5,033 4,057 5,494 2,056 2,321 2,257 1,436 
Železničná doprava – motorová 
trakcia 0,339 0,258 0,178 0,143 0,161 0,128 0,109 
Vodná doprava 0,172 0,189 0,252 0,208 0,221 0,230 0,240 
Letecká doprava 0,106 0,097 0,082 0,078 0,079 0,065 0,061 

Zdroj: Monitoring a analýza životného prostredia, VÚD, a.s., Žilina 
Poznámky: Údaje do roku 2007 boli vypočítané metodikou COPERT III, rok 2008 - 2012 metodikou COPERT IV, ktorá bola 
doporučená pre účastníkov Dohovoru EHK OSN o znečisťovaní ovzdušia 
1* individuálna automobilová doprava a motocykle    
2* cestná verejná osobná doprava vrátane MHD 
Údaje za rok 2012 - Cestná doprava - predbežné údaje 
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Emisie oxidu siričitého (SO2) za jednotlivé druhy dopráv (tis. t) SR 

 
Zdroj: Monitoring a analýza životného prostredia, VÚD, a.s., Žilina 
Poznámky: Údaje do roku 2007 boli vypočítané metodikou COPERT III, rok 2008 - 2012 metodikou COPERT IV, ktorá bola 
doporučená pre účastníkov Dohovoru EHK OSN o znečisťovaní ovzdušia 
1* individuálna automobilová doprava a motocykle          
2* cestná verejná osobná doprava vrátane MHD 
Údaje za rok 2012 - Cestná doprava - predbežné údaje 

Emisie pevných častíc (TPM) za jednotlivé druhy dopráv SR 
Rok 1995 2000 2005 2009 2010 2011 2012 
Doprava celkom 2,647 2,373 2,821 1,500 1,571 1,410 0,964 

v tom 

Individuálna automobilová 
doprava *1 0,332 0,343 0,397 0,216 0,222 0,222 0,157 
z toho : osobné automobily 0,332 0,343 0,397 0,207 0,216 0,216 0,151 
Cestná verejná osobná doprava 
*2 0,274 0,225 0,136 0,064 0,058 0,053 0,037 
Cestná nákladná doprava 1,594 1,407 1,856 0,924 0,972 1,015 0,653 
Železničná doprava – motorová 
trakcia 0,275 0,210 0,145 0,117 0,131 0,040 0,034 
Vodná doprava 0,166 0,182 0,205 0,170 0,180 0,072 0,076 
Letecká doprava 0,006 0,006 0,009 0,009 0,008 0,008 0,007 

Zdroj: Monitoring a analýza životného prostredia, VÚD, a.s., Žilina 
Poznámky: Údaje do roku 2007 boli vypočítané metodikou COPERT III, rok 2008 - 2012 metodikou COPERT IV, ktorá bola 
doporučená pre účastníkov Dohovoru EHK OSN o znečisťovaní ovzdušia 
1* individuálna automobilová doprava a motocykle  
2* cestná verejná osobná doprava vrátane MHD 
Údaje za rok 2012 - Cestná doprava - predbežné údaje 
 Napriek nárastu počtu dopravných prostriedkov, vďaka zvýšenej kvalite a technickému pokroku 
v konštrukcii, hlavne osobných a nákladných automobilov,  dochádza k znižovaniu  emisií. Taktiež dôležitú 
úlohu v poklese emisií malo zavedenie kvalitnejších palív (bezolovnatý benzín, bezsírna nafta atď.). 
 

Rok 1995 2000 2005 2009 2010 2011 2012 
Doprava celkom 2,490 0,857 0,226 0,234 0,254 0,235 0,049 

v 
tom 

Individuálna automobilová 
doprava *1 0,358 0,214 0,077 0,070 0,071 0,067 0,013 
z toho : osobné automobily 0,357 0,214 0,077 0,070 0,071 0,067 0,013 
Cestná verejná osobná doprava *2 0,388 0,094 0,014 0,011 0,012 0,012 0,002 
Cestná nákladná doprava 1,415 0,360 0,098 0,112 0,129 0,142 0,019 
Železničná doprava – motorová 
trakcia 0,192 0,039 0,003 0,003 0,003 0,000 0,002 
Vodná doprava 0,130 0,143 0,033 0,027 0,029 0,005 0,005 
Letecká doprava 0,007 0,007 0,011 0,011 0,010 0,009 0,008 
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 Hluk  Nadmerné zaťažovanie obyvateľstva hlukom má výrazný podiel na ovplyvňovaní zdravotného stavu 
obyvateľov v území. Celkový podiel populácie vystavenej nadmernému účinku hluku na území kraja nie je 
známy, pretože sledovacia analýza nebola vykonaná plošne,  ale vždy iba vo väzbe na bodové lokality v 
intravilánoch niektorých sídiel. 
 Z hľadiska navrhovaných rozvojových investícii v území,  môžeme považovať za budúci možný 
zdroj hluku dopravné komunikácie, a to dopravné tepny cestnej a železničnej dopravy. V prípade realizácie 
týchto investícií v zmysle príslušných zákonných nariadení budú musieť  orgány štátnej správy posúdiť 
a vyhodnotiť,  resp. nariadiť opatrenia pre zamedzenie emisií hluku do okolia účinnými technickými alebo 
organizačnými systémami.  
 Na území kraja sa jedná hlavne o navrhované trasy nadradenej kapacitnej siete rýchlostných 
cestných komunikácií, a to najmä v území, kde sú vedené v blízkosti zastavaných území alebo území 
s najvyšším stupňom ochrany prírody.  V týchto prípadoch je treba počítať už pri príprave technickej 
dokumentácie s opatreniami na ochranu proti hluku.  
 
Strategická hluková mapa SR 

  
Schéma č. 9 Zdroj: © EUROAKUSTIK, s.r.o.  
 
 Na území Prešovského samosprávneho kraja boli spracované strategické hlukové mapy na 
zobrazených úsekoch ciest I. triedy. 
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Strategická hluková mapa SR ciest I. triedy. 

 Schéma č .10 Zdroj: © EUROAKUSTIK, s.r.o.  
 

Úseky ciest I. triedy s prekročenými hodnotami povolených hlukových limitov na území PSK 
Č. úseku IVSC Úsek Dĺžka [km] Plocha [km2] 
19 Košice Poprad, cesty I/18 a I /66 (I/ 67) 13,0 17,3 
20 Košice Prešov, cesta I/18 10,48 14,2 
 
Úsek cesty I/18 a I/66, I/66A ( I/67) Poprad, číslo úseku 19 Dĺžka hodnotených ciest: 13,0 km 
Plocha úseku: 17,3 km2 
Počet dotknutých obyvateľov: 34 182 
Protihlukové opatrenia: žiadne 
Úsek pokrýva asi 90 % územia Svitu a približne 80 % mesta Poprad. Úsekom prechádza cesta I/18, ktorú v 
Poprade pretína cesta I/66 ( I/67). V blízkosti uvedených ciest je železničná trať. 
 
Úsek cesty I/18 Prešov, číslo úseku 20 Dĺžka hodnotených ciest: 10,48 km 
Plocha úseku: 14,2 km2 
Počet obyvateľov: 20190 
Protihlukové opatrenia: žiadne 
Hodnotený úsek pokrýva asi 40 % mesta Prešov. Výrazne zasahuje do územia obcí Ľubotice, Nižná 
Šebestová a Kapušany. Úsekom prechádza cesta I/18, na ktorú sa hlavne v meste Prešov pripájajú ďalšie 
cesty. Dvakrát križuje železničná trať. 
 
 V grafickej časti KN sú vyznačené vymedzené sídelné aglomerácie atakované nadmerným hlukom z 
dopravne zaťažených území. 
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Nadmerné zaťaženie hlukom - PSK 

 Schéma č.11                                                                                                                                                                 Zdroj: VÚC PSK  
 V zastavaných územiach obcí, vyznačených na schéme, v koridore ciest D1, I/18 a železnice riešiť 
protihlukové opatrenia. 
 
 Navrhované riešenie:  vytvoriť podmienky pre dopracovanie strategických hlukových máp zaťažených aglomerácií, pri 

zohľadnení hluku vytváraného predovšetkým cestnou, železničnou a leteckou dopravou, 
 na jednotlivých úsekoch cestnej a železničnej dopravy vytvoriť podmienky na realizáciu 

protihlukových opatrení na území PSK, so zameraním na obytné, rekreačné, chránené a kúpeľné 
územia, 

 realizovať kvalitné prístupové komunikácie k územiam, kde sa nachádzajú predovšetkým 
zariadenia na zhodnocovanie odpadov a cieľová, resp. zdrojová doprava súvisiaca s hospodárskou 
základňou, 

 účinne riešiť dopravu negatívne neovplyvňujúcu  kvalitu pôdy, povrchových a podpovrchových 
vôd,  

 vyhlásiť legislatívnym spôsobom na úrovni PSK aglomerácie na ochranu pred hlukom z dopravy. 
 
 Zdravotný stav obyvateľstva 
 Dostupný zdroj informácií nezohľadňuje územnosprávnu jednotku na úrovni kraja a okresu, a tým 
nekonkretizuje požadované výstupy uplatniteľné pri spracovaní problematiky.   
 Stredná dĺžka života pri narodení (očakávané dožitie pri narodení ) u mužov v 70. - 80. rokoch 
stagnovala na úrovni 66,7 roka, u žien 73,22 roka. Rozdiel SDŽ u mužov a žien bol 6,52 roka.  
 Od roku 2001 na území Prešovského samosprávneho kraja stúpla priemerná dĺžka života u mužov 
z 69, 68 o 3,30 roka na súčasných 72,98 roka, u žien z 77,62 o 2,41 roka na súčasných 80,03. Rozdiel 
medzi mužmi a ženami v roku 2013 je 7,05 roka. Priemernú dĺžku života skresľuje  rómska populácia. 
 Rizikovými faktormi vplývajúcimi na zdravotný stav obyvateľstva a dĺžku života ma aj doprava, a to 
najmä tam, kde sú prekročené prípustné limity. Ide o predovšetkým o úseky ciest I. a II. triedy. Ich 
výkonnosť a intenzita (hustota) je uvedená v prílohe č. 3. 
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 Navrhované riešenie:  rešpektovať a realizovať odporúčania vyplývajúce zo Záverečného stanoviska z posúdenia 
strategického dokumentu, 

 zohľadniť pri plánovaní funkčného využitia územia s obytnou a rekreačnou funkciou ich 
situovanie s ohľadom na existujúce líniové zdroje hluku (frekventované pozemné cestné a 
železničné dráhy a pod.) za účelom splnenia požiadaviek na ochranu obyvateľstva pred hlukom 
a vibráciami,  

 preferovať vedenie cestných trás zaťažených intenzívnou dopravou mimo zastavaných území 
obcí. 

 
3 Požiadavky na overenie dlhodobej stratégie rozvoja vybraného územia 
3.1 Požiadavky vyplývajúce z územnoplánovacej dokumentácie 

Základným legislatívnym dokumentom súvisiacim s riešeným územím je ÚPN VÚC PSK a KURS, 
kde je záväzne definovaná doprava v rámci PSK a SR. Záväzná časť ÚPN VÚC PSK a KURS sú uvedené 
v prílohe č. 1. Z Koncepcie územného rozvoja Slovenska, z časti dopravy súvisiacej s riešeným územím je možné 
zohľadniť predovšetkým medzinárodné a republikové súvislosti. V územnej  prognóze sú riešené 
nadregionálne súvislosti, ale predovšetkým s regionálnymi požiadavkami,  pre obdobie 2040 a po ňom, čo 
je uvedené v kapitole č. 4. 
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II. DOPRAVNÁ PROGNÓZA (NÁVRHOVÁ ČASŤ) S NÁVRHOM 
PREROZDELENIADOPRAVNÝCH/PREPRAVNÝCH 
VÝKONOV (VRÁTANE SYNTETICKEJ ČASTI) 

4 Prognóza dopravnej infraštruktúry Prešovského samosprávneho 
kraja 
Riešenie konceptu návrhu preberá nadriadené dopravné siete medzinárodného, republikového 

a nadregionálneho charakteru, ktorých predovšetkým vedenie (trasovanie) je zdokumentované 
v rezortných, resp. strategických dokumentoch s možným spresnením, vyplývajúcim z dostupných 
schválených ÚPN O. Týkalo sa to predovšetkým miest, veľkých obcí a obcí vykazujúcich predpokladaný 
výrazný  demografický nárast. Regionálne dopravné siete všetkých druhov dopráv boli taktiež takto 
hodnotené, kde sa navyše  hodnotili aj lokálne možnosti, vyplývajúce z požiadaviek súborného stanoviska. 

Územná prognóza sa nezaoberá vnútroobecnými a vnútromestskými komunikáciami (MK), a preto nie 
sú súčasťou bilancií a prognóz. V návrhu nadregionálnych a regionálnych dopráv sú v časti jednotlivých 
okresov uvádzané komunikácie aj v prejazdných úsekov obcí a miest v kategóriách D, R, cesty I., II., a III. 
triedy. 

 
 Medzinárodné súvislosti  Hlavná sieť európskych koridorov kombinovanej dopravy TEN-T (Zdroj: Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady EÚ č.1315/2013 z 11.decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej 
dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ) 
 

 
Schéma č.12                                                                                                                                        Zdroj: TEN-T Connecting Europe 
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Hierarchia a štruktúra rozvojových koridorov európskeho významu - cestná doprava 

 Schémač.13                                                                                                                                      Zdroj:TEN-Connecting Europe 
 Hierarchia a štruktúra rozvojových koridorov európskeho významu - železničná doprava  

        Schéma č. 14                                                                                                                         Zdroj: TEN-T Connecting Europe  
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 Slovenská republika sa nachádza v centrálnej polohe v rámci Európy a je na okolité štáty napojená 
tzv. medzinárodnými dopravnými koridormi.  
 

Porovnanie hustoty dopravnej infraštruktúry s vybranými členskými štátmi EÚ 
Rok 2001 Švajčiarsko Rakúsko Nemecko Česká  

republika 
Belgicko EÚ15 SR  

 
Železničné trate km/tis.km2 120 70 100 120 110 50 75 
Diaľnice km/tis. km2 30 20 30 7 60 20 6 
Cestná sieť  spolu km/tis. km2 1720 1290 680 1620 4860 1150 876 
Zdroj: VÚD, a.s.  
 Z  uvedeného prehľadu vyplýva, že SR za EU 15 zaostáva v dĺžke a kvalite hlavne diaľnic 
a rýchlostných ciest, ale aj celkovej hustote cestnej siete na km2. 
 Keďže predovšetkým Nemecko a Švajčiarsko majú podstatne odlišnú  sídelnú štruktúru (veľkosť, 
ľudnatosť a hustota zaľudnenia) je uvedené porovnanie len  deklaratívne. 
 
 Hierarchia a štruktúra rozvojových koridorov európskeho významu – civilné letectvo a vodná doprava  

 Schéma č.15                                                                                                                                        Zdroj :TEN-T Connecting Europe  
 Na území Slovenskej republiky patrí do základnej siete letísk systému transeurópskej dopravnej siete 
TEN-T Letisko M. R. Štefánika Bratislava. Letisko Poprad - Tatry spolu s letiskom Košice patria do 
súhrnnej siete letísk systému transeurópskej dopravnej siete TEN-T. Obyvatelia Slovenskej republiky môžu 
z hľadiska dostupnosti využívať aj letiská transeurópskej dopravnej siete TEN-T vo Viedni, Prahe, Krakove 
a Budapešti.  
 Z hľadiska TEN-T vodných ciest a prístavov, má Slovensko existujúcu len jednu hlavnú vodnú 
cestu, a to rieku Dunaj s troma prístavmi hlavnej siete, a to Bratislavou, Štúrovom a Komárnom.  
 Medzi navrhované vodné cesty je uvažované spojenie Žiliny s Komárnom po rieke Váh.        
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4.1 Cestná doprava 
Aktuálny stav  cestných komunikácií SR (podľa krajov) k1.1.2014 je prevzatý najmä z nasledovných 

dokumentov Slovenskej správy ciest Bratislava, odbor cestnej databázy:  
Prehľad údajov o sieti cestných komunikácií SR (D,R ciest I.,II.,III. triedy), Celkový prehľad stavu 

vozoviek cestných komunikácií SR, Cestné objekty, Miestopisný priebeh komunikácií, Vybrané údaje 
o objektoch na sieti cestných komunikácií SR (územné členenie SR- kraje - okresy), Vybrané údaje 
o objektoch na sieti cestných komunikácií SR (vlastníctva / správca) a Dĺžky spoplatnených úsekov 
cestných komunikácií na území SR.  

Ďalšie východiskové podklady sú uvedené v prieskumoch a rozboroch územnej prognózy a jej 
prílohách. 
 Aktuálny stav nadradenej dopravnej infraštruktúry - diaľnice a rýchlostné cesty 

 Schéma č.16                                                                                                                                                                Zdroj: PU Prešov 

4.1.1 Medzinárodná doprava- cezhraničné súvislosti 
 Územím Slovenska  prechádzajú tri koridory základnej transeurópskej dopravnej siete (stav k 
01.01.2014):Baltský – jadranský koridor, koridor Orient/Východné Stredomorie a koridor Rýn – Dunaj, 
ktorý prechádza PSK v línii D1 a železničnej trate Ostrava/Přerov -  Žilina – Poprad – Košice –   hranica 
SR/Ukrajina. 

Koridory, v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach 
Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ, sú uvádzané ako 
Základná sieť TEN-T a súhrnná sieť TEN-T (bez označenia TINA). 

   Základná sieť TEN-T: multimodálny koridor č. V.a. (TEM 4):  
  Bratislava – Žilina – Prešov/Košice –  Záhor/Čierna nad Tisou –  Ukrajina totožný s trasou diaľnice 
D-1, v základnej kategórii D26,5/120 po úsekoch s napojovacími uzlami v Prešovskom samosprávnom 
kraji: hranica ŽSK (Važec,I/18), Štrba (II/538), Mengusovce (II/539), letisko Poprad (letisko a I/18), 
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Poprad - Veľká (II/534), Poprad – Matejovce(I/66 (I/67)), Spišský Štvrtok(I/18), Levoča (II/533), Spišské 
Podhradie (I/18), Behárovce (I/18), Široké (I/18), Fričovce, Bertotovce, Chminianska Nová Ves, Prešov - 
Západ (II/546, I/18), Prešov - Juh (I/20 (I/68)). 
  Diaľnica D1 je zrealizovaná v úsekoch: Prešov –Košice (pôvodný úsek), hranica ŽSK - Jánovce, 
Jablonov – Fričovce, Svinia - Prešov, západ, Prešov, juh – hranica KSK.  
  Pred ukončením sú úseky Jánovce – Jablonov a Fričovce – Svinia. Pripravuje sa úsek Prešov západ – 
Prešov, juh. 
 
  Súhrná sieť TEN-T:   

-  cestné  prepojenie Rzeszów – Vyšný Komárnik – Prešov – Košice – Milhosť – Miškolc (do doby  
realizácie multimodálneho „Pobaltského koridoru“), 

-  multimodálny koridor s pracovným názvom „ Pobaltský koridor“ vedeným v línii PR (Lublin, 
Rzeszow), Prešov – Košice – MR (Miškovec, Debrecen) – koridor č.IV Constanca/Istanbul 
a v jeho rámci cestné   prepojenie ako rýchlostná  komunikácia R4 (Via Carpatia)  v kategórií R 
24,5 v línii Rzeszów – Vyšný   Komárnik –Svidník – Stročín - Giraltovce – Lipníky - Prešov – 
Košice – Milhosť – Miškolc v koridoroch medzinárodných ciest E371, E50 a v koridoroch 
ciestI/21( I/73), I/18 a I/20( I/68).  

 
Paneurópske multimodálne koridory ITF (ECMT) a koridory siete TEN-T, dopravná regionalizácia územia 
SR 

 
Schéma č.17                                                                                                                                                           Zdroj: KURS 2011  
 Medzinárodná sieť „ E“- sieť európskych ciest E 5O, E 371, a „TEM “ – transeurópskych magistrál 
E50. 
 Dopravná sieť zaradená podľa európskych dohôd (AGR, AGC, AGTC) cestné prepojenie Lipníky – 
Vranov nad Topľou – Humenné/Michalovce – hr. SR/UA (R v koridoroch I/18 – I/74k návrhovému roku 
2040). 
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4.1.2 Celoštátna doprava, susediace regióny 
 Celoštátnu dopravnú sieť a nadväznosť na susediace regióny vytvárajú predovšetkým cesty: 

- I/18,I/21(I/73) , I/74 hranica ŽSK (Važec, Liptovský Mikuláš)  - Poprad – Levoča – Prešov - 
Lipníky - Vranov nad Topľou - Humenné – hranica KSK (Strážske, Michalovce) v rámci 
výhľadovej siete cestných komunikácií v systéme AGR, 

- I/74 hranica KSK (Strážske) - Humenné – Snina – Ubľa – hranica SR/Ukrajina (Malyj Bereznyj) 
ako súčasť ciest celoštátnej úrovne, 

- I/68, I/20 (I/68) hranica SR/PR (Piwniczna-Zdroj) – Mníšek nad Popradom -  Stará Ľubovňa -  
Ľubotín – Sabinov – Prešov – hranica KSK (Budimír, Košice)  ako súčasť ciest celoštátnej 
úrovne, 

- I/66, I/66A (I/67) hranica KSK (Stratená) – Poprad – Kežmarok – Spišská Belá – Tatranská 
Javorina, Lysá Poľana – hranica SR/PR (Lysá Poľana) ako súčasť ciest celoštátnej úrovne,  

- I/77 Spišská Belá –Podolínec -  Stará Ľubovňa – Mníšek nad Popradom – hranica SR/PR 
(Piwniczna-Zdroj) ako súčasť ciest  celoštátnej   úrovne, 

- I/79 Vranov n. Topľou – hranica KSK (Parchovany, Trebišov) ako súčasť ciest celoštátnej 
úrovne,  

- I/21 (I/73), I/15, II/575 Svidník –Stropkov - Medzilaborce – Palota –hranica SR/PR (Radoszyce) 
ako cestný koridor nadregionálnej úrovne,   

- I/15, II/556, I/21 (I/73) Stropkov – Lomné – Kručov – Fijaš – Giraltovce - Prešov ako cestný 
koridor nadregionálnej úrovne (najkratšia spojnica medzi okresným mestom Stropkov a krajským 
mestom Prešov ),   

- II/559, Humenné - Medzilaborce ako cestný koridor nadregionálnej úrovne, 
- I/18 Prešov – Vranov – hranica KSK (Strážske) ako cestný koridor nadregionálnej úrovne, 
- II/545 hranica SR/PR (Konieczna) – Becherov – Zborov – Bardejov – Kapušany (I/18, E371) ako 

cestný koridor nadregionálnej úrovne, 
- I/77, III/3483 (544005) Bardejov – Tarnov – Kurov – hranica SR/PR (Muszynka ) ako cestný 

koridor nadregionálnej úrovne, 
- II/536 Kežmarok – Ľubica – Spišský Štvrtok – hranica KSK (Spišská Nová Ves, Spišské 

Vlachy)ako cestný koridor nadregionálnej úrovne, 
- II/547 Spišské Podhradie – hranica KSK (Spišské Vlachy, Košice) ako cestný koridor 

nadregionálnej úrovne, 
- III/3078 (067029), I/66, I/66A ( I/67), (Krakow, Nowy Targ, Jurgov) hranica SR/PR – Tatranská 

Javorina, Podspády – Spišská Belá – Kežmarok – Poprad – Vernár - hranica KSK (Rožňava) ako 
hlavný koridor pre medzinárodnú turistickú dopravu, 

- II/537, I/66(I/67),hranica ŽSK (Pribylina) – Starý Smokovec – Tatranská Javorina, Lysá Poľana – 
hranica SR/PR ako hlavný koridor pre medzinárodnú turistickú dopravu s vylúčením nákladnej 
tranzitnej dopravy v celom úseku, 

- I/66, I/66A (I/67), I/77,I/68 Poprad – Kežmarok – Stará Ľubovňa - Ľubotín ako koridor 
nadregionálnej úrovne,       

- I/21 (I/73) a I/15 Svidník -  Stročín – Stropkov - Domaša – Vranov nad Topľou – hranica KSK 
(Trebišov). 

 
V súlade s KURS 2001 v znení zmien a doplnkov 2011, v priestore východného Slovenska sa 

nachádza dopravno-gravitačné centrum Košice/Prešov.  
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4.1.3 Regionálna doprava 
Prešovský samosprávny kraj je prihraničným regiónom. Z hľadiska dopravnej polohy má významné 

postavenie pre celé východné Slovensko. 
 Dopravne sa spolu s Košickým samosprávnym krajom nachádza v dopravnom gravitačnom centre 
Východ. Na území Prešovského samosprávneho kraja sú definované hlavné a vedľajšie dopravné 
rozvojové osi zohľadňujúce ich význam v území (schéma č. 18). 
   Hlavnú  dopravnú rozvojovú os západ - východ tvorí prepojenie: o hranica ŽSK - Štrba - Poprad – Levoča – Prešov – Vranov nad Topľou -Humenné – Snina – 

Ubľa - hranica SR/Ukrajina (Malyj Bereznyj).  
 Hlavnú  dopravnú rozvojovú os sever – juh tvorí prepojenie: o hranica SR/PR (Barwinek)– Vyšný Komárnik - Svidník – Prešov – hranica KSK (Košice, 

hranica SR/MR).  
  Vedľajšiu dopravnú rozvojovú os západ - východ tvorí prepojenie: o hranice BBSK (Telgárt) a KSK (Stratená) – Vernár - Poprad - Kežmarok – Stará Ľubovňa – 

Bardejov – Svidník – Stropkov - Medzilaborce – Snina. 
 Vedľajšie  dopravné rozvojové osy sever – juh tvoria prepojenia: o hranica SR/PR (Niedzica) – Spišská Stará Ves, Lysá nad Dunajcom – Kežmarok – 

Ruskinovce (bývalý VO Javorina) – Levoča - hranica KSK (Spišská Nová Ves), o hranica SR/PR (Piwniczna-Zdroj) – Mníšek nad Popradom - Stará Ľubovňa – Sabinov - 
Prešov,  o hranica SR/PR (Muszynka)– Kurov – Bardejov – Kapušany, o Stropkov –Domaša - Vranov nad Topľou. 

 
Hlavné a vedľajšie dopravné rozvojové osy PSK 

 Schéma č. 18                                                                                                                                                                   Zdroj: vlastný  
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Preprava tovaru (tis. ton) za roky 2001 až 2012 

Zdroj: ŚÚ SR    
 V tabuľke je znázornená celková preprava tovaru všetkými druhmi dopravy. 

Prepravené osoby (tis. osôb) za roky 2002 až 2012 

Zdroj: ŚÚSR 
 

V tabuľke je znázornená celková preprava osôb všetkými druhmi dopravy. 
Počet motorových vozidiel a dopravných prostriedkov v Prešovskom kraji v roku 2013 

 
Slovensko Prešovský kraj Podiel PSK voči SR 

(%) 
Spolu 2 622 939 304 170 11,59 % 
Osobné 1 879 759 217 758 11,58 % 
Autobusy 8 821 1 162 13,17 % 
Nákladné autá vr. špeciálnych 288 436 

 

30 568 10,59 % 
Motocykle (bez malých) 74 101 

 

6 273 8,46 % 
Ťahače 27 561 

 

2 306 8,36 % 
Zdroj: ŚÚSR  
 

Porovnanie dĺžky ciest v SR a Prešovský kraj (v km) v roku 2013 

 
Slovensko Prešovský kraj Podiel PSK voči SR 

(%) 
Dĺžka ciest spolu 17 969,62 3 149,06 17,52 % 
Cesta I. triedy 3291,12 624,01 18,96 % 
Cesta II. triedy 3 617,05 521,02 14,40 % 
Cesta III. triedy 10 378,66 1 915,72 18,46 % 
Diaľnice a diaľničné privádzače 422,86 83,84 19,82 % 
Rýchlostné cesty a privádzače 259,95 4,47 1,72 % 

Zdroj: ŚÚSR 

Kraj 2001 2002 2003 2004 2005                 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Bratislavský 4 706 4 469 3 547 5 136 6 050 7 242 7 972 8 202 7 229 8 255 8 105 12 810 
Trnavský 3 201 960 5 415 4 800 4 423 4 007 3 870 3 994 4 085 5 651 6 754 4 199 
Trenčiansky 4 227 2 943 2 062 3 057 2 566 2 840 5 164 5 147 4 823 8 921 11 252 10 648 
Nitriansky  5 259 1 338 1 863 3 213 3 506 2 664 4 111 4 556 3 331 2 875 3 074 3 004 
Žilinský 5 132 6 478 5 796 3 765 3 837 4 525 4 777 6 059 4 152 4 320 4 220 3 849 
Banskobystrický 2 942 6 025 4 211 2 851 3 664 3 479 2 917 5 447 4 361 3 968 3 076 3 147 
Prešovský 5 213 2 868 3 850 3 568 3 985 3 576 4 086 3 509 3 208 4 258 3 330 3 284 
Košický  4 093 7 954 3 938 3 662 4 527 5 762 8 272 5 725 5 731 6 369 4 718 3 999 

Kraj 2002 2003 2004 2005                 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Bratislavský  22 549 20 220 19 014 18 229 17 658 17 094 16 934 15 722 15 748 15 564 14 543 
Trnavský  45 047 40 354 37 772 37 549 36 783 35 145 33 071 29 027 28 437 27 450 26 441 
Trenčiansky  90 024 81 651 77 397 85 019 65 209 62 301 59 151 53 177 51 506 48 242 44 747 
Nitriansky  75 503 65 293 62 815 61 436 58 066 58 101 60 106 54 651 53 866 50 175 48 138 
Žilinský  86 408 79 103 73 437 69 187 66 704 62 926 58 975 52 904 50 332 49 745 50 918 
Banskobystric
ký  98 533 95 775 87 886 79 999 63 824 59 487 53 745 46 020 45 020 42 692 41 367 
Prešovský  68 691 65 809 60 830 56 818 53 369 49 095 45 870 39 604 38 472 36 370 35 028 
Košický  49 858 45 501 42 621 41 219 41 657 40 488 37 667 32 037 29 336 29 341 28 046 
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Z uvedeného vyplýva, že PSK vzhľadom k rozlohe a počtu obyvateľov má nedostatok 
predovšetkým  rýchlostných ciest a privádzačov, čiastočne diaľnic a ciest I. triedy, čo má dopad jednak na 
mobilitu obyvateľstva, ale aj vstup zahraničného kapitálu do tohto územia. 
 

Hybnosť obyvateľov SR  

Ukazovateľ Celková hybnosť 
Podiel v % 
Verejná 
hromadná doprava 

Individuálna automobilová 
doprava 

Rok oskm/obyv. % % 
1970 3 767,49 77,03 22,97 
1975 4 915,38 66,28 33,72 
1980 6 072,66 57,71 42,29 
1985 6 029,39 57,50 42,50 
1990 8 240,63 62,26 37,74 
1995 7 378,93 48,60 51,40 
2000 6 923,18 34,00 66,00 
2005 7 353,15 29,00 71,00 
2010 6 564,88 24,40 75,60 
2011 6 680,15 25,20 74,80 

Zdroj: VÚD Žilina  
 Podľa zahraničných skúseností je deľba prepravnej práce (Modal split) medzi hromadnou verejnou a 
individuálnou automobilovou dopravou osôb vyhovujúca do pomeru 66,6:33,4 %. Jej pomer závisí okrem 
základných prepravných charakteristík (kvalita prepravy, cena za prepravu a pod.) aj od účelu cesty. Voľba 
dopravného prostriedku pomerne silne závisí od cieľa cesty. 
 Vzhľadom k očakávanému ďalšiemu zvyšovaniu hybnosti obyvateľstva (v SR priemer cca 6 500 
km/obyv./rok, v EU 15 cca 12 000 km/obyv./rok), a prirodzenej tendencii realizovať nárast hybnosti 
pomocou individuálnej mobility,  je hlavnou úlohou zachovania súčasnej deľby prepravnej práce medzi 
IAD a verejnou dopravou, skvalitnením ponuky verejnej dopravy a miernou reguláciou individuálnej 
dopravy. 
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Dostupnosť modelového územia 
 Dostupnosť krajského mesta z okresných miest kraja 

 Schéma č.19 Zdroj: VUC PSK 
  Na základe tejto schémy je preukázané, že najnižšie stupne dostupnosti sú v okresoch Kežmarok, 
Medzilaborce a Snina, čo predpokladá zvýšené požiadavky na dopravu k návrhovému roku 2040. 
 Pre objektívne stanovenie zdrojových oblastí denného pohybu na území PK je potrebné  vykonať 
smerový prieskum. 
 
 Národná diaľničná spoločnosť a.s. Bratislava v Prešovskom samosprávnom kraji pripravuje 
nasledujúce stavby: 

 diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh s predpokladaným termínom výstavby 10/2015-
09/2019,stavba je v stupni dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), 

 rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat s predpokladaným termínom výstavby 03/2017-
03/2021,stavba je v stupni dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), 

 rýchlostná cesta R4 Štátna hranica SR/PR - Kapušany. Stavba je v stupni štúdie realizovateľnosti, 
ktorá pre ďalšiu prípravu odporučila realizáciu tzv. červeného variantu v kombinovanom 
šírkovom usporiadaní a s etapizáciou výstavby. V súčasnosti prebieha proces EIA, s 
predpokladaným termínom vydania záverečného stanoviska MŽP SR koncom roku 2016. 
Predpokladané termíny výstavby jednotlivých úsekov predmetnej R4 sú v rozmedzí rokov 2019 
až 2040. 

 privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, II. etapa s predpokladaným termínom výstavby 07/2017-
01/2019, stavba je v stupni dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), 

 diaľničný privádzač Nová Polhora s predpokladaným termínom výstavby 05/2015-03/2016,stavba 
je v stupni dokumentácie na realizáciu stavby (DRS). 
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4.1.3.1 Výkonnosť a intenzita (hustota) cestnej dopravy D, R, a ciest I., II. a III. triedy 

Hustota dopravnej infraštruktúry v SR 
Hustota dopravnej infraštruktúry v SR [ km/ tis. km2] 

Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Diaľnice 4,039 4,385 4,464 5,960 6,016 6,031 6,045 6,150 6,379 
Cestné a miestne  
komunikácie spolu 865,52 865,49 868,88 870,68 871,08 876,07 876,09 876,42 876,87 
 Zdroj: VÚD, a.s.  
 Intenzita dopravy na vybraných komunikáciách SR  Posúdenie kapacity súčasného stavu a výhľadového dopravného zaťaženia na diaľniciach a cestách I. 
– III. triedy je len orientačné. Vychádza z predpokladanej optimálnej kategórie ciest danej triedy podľa 
STN 73 6101. Neobsahuje posúdenie MK v sídelných útvaroch . Úseky ciest najmä I. triedy v súbehu s D1, 
resp. R4 v súčasnom rozbore v tejto etape nerozdeľuje dopravný prúd a reálne rozdelenie je možné až po 
jeho výstavbe. Pre výkonnosť cestnej siete v Prešovskom  kraji sú niektoré úseky/krčky v kategórii 
uvedené len ako „zodpovedajúce“ a v uvedenej kategórii neboli vybudované. Z uvedeného dôvodu sú 
zvýraznené úseky,  u ktorých by bolo žiaduce dosiahnuť odporúčanú min. kategóriu pre cesty I. triedy 
podľa STN 73 6101. 
 
Intenzita dopravy na vybraných komunikáciách SR 

 Schéma č.20                                                                                                                                  Zdroj: Sčítanie dopravy v roku 2010   Vzhľadom na skutočnosť, že dostupné zhodnotenie výkonnosti ciest II. triedy je len z roku 2000, je 
pomerne zastaralé, nie je v prieskumoch zhodnotené a v návrhu bude potrebné zhodnotiť aj cesty II. triedy, 
prípadne aj využitie uvedeného materiálu a jeho aktualizáciu. V tejto etape rozborov nie sú zhodnotené 
prieťahove úseky ciest, ani porovnanie uplatnených kategórií MK (nadväznosť kategórií ciest – STN 73 
6101 a kategórií MK – STN 73 6110). Pre posúdenie a  pri určení funkčných tried je nutné koordinovať 
použitie sčítania dopravy v sídlach a zohľadnenie „sčítania vonkajšej dopravy 2007“.  
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 Pre prognózu dopravnej infraštruktúry bolo použité „Celoštátne sčítanie dopravy 2010“ na D 
a cestách I. až III. triedy a „TP 07/2013 Technické podmienky prognózovanie výhľadových intenzít na 
cestnej sieti do roku 2040“.  Očakávané dopravné intenzity sú prepočítané v skutočných vozidlách/24 hod – 
S2040 a zvýraznené sú úseky, kde je predpoklad prekročenia „Odporúčaných rozpätí intenzít dopravy 
cestných komunikácií na území neurčenom na zastavanie“ pre bilančný rok 2040 a v konečnom návrhu 
bude potrebné im venovať pozornosť.  V prehľade očakávaných intenzít sú vyznačené úseky, kde je 
predpoklad podstatného presunu dopravného prúdu na D1, resp. R4, čo podstatne zníži nároky z dopravy 
na cestách I. triedy. 
 Predpokladané dopravné intenzity bilančného roku 2040môžu byť ovplyvnené rozvojovými 
programami v kraji (vplyv rozvoja/útlmu sídiel, vplyv predpokladaného rozvoja a zvýšené aktivity 
vyplývajúce z dislokácie a dopravnej obsluhy „Priemyselných parkov a logistických centier“). Pri 
predpokladaných  vyšších dopravných intenzitách je tieto nutné zohľadniť aj po bilančnom roku 2040 
(Technické podmienky – Prognózovanie výhľadových intenzít na cestnej sieti do roku 2040, Metodický 
pokyn a návod prognózovania výhľadových intenzít na cestnej sieti  do roku 2040).  
 Výkonnosť cestnej siete na cestách I. triedy SR r. 2040 (mapa), Výkonnosť cestnej siete SR - I. 
triedy Prešovský kraj, Predpokladané intenzity dopravy 2040 - Prešovský kraj, Výkonnosť cestnej siete SR 
- II. triedy Prešovský kraj (staré územno-správne členenie PK – r. 2010), Cestná sieť SR – Prešovský kraj 
(mapa), Celoštátne sčítanie dopravy 2010 – PSK (mapa) a Celoštátny smerový dopravný prieskum 
vonkajšej dopravy v SR rok 2007- PSK sú zdokumentované v prílohe č. 3. 
 Kritické dopravné uzly sú v prevažnej miere v mestách , čiastočne vo väčších obciach. Riešenie 
zohľadňuje koncepciu SSC,  a to realizáciu nadradenej cestnej siete s obchvatmi miest a obcí, čím sa 
zminimalizujú  predmetné uzly. K tomu smerujú aj návrhy územnej prognózy  GDI PK. Uvedenú 
problematiku je možné odhadnúť prostredníctvom dopravného modelu. 
4.1.3.2 Dopravná nehodovosť ciest I., II. a III. tried 
 Uvádzaná štatistika sa nezaoberá dôvodmi dopravných nehôd (stav a kvalita ciest, technické závady, 
či ľudský faktor), zaoberá sa len druhom vzniknutých škôd.  
 

Porovnanie nehodovosti 
Slovenská 
republika 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Usmrtené osoby 614 610 645 603 560 579 627 558 347 345 324 296 223 
Dopravné 
nehody len s 
hmotnou škodou 

4907
7 

4919
4 

5175
3 

5279
0 

5208
8 

5405
2 

5257
1 

5066
5 

1952
4 

2077
2 

1431
4 

1324
0 12937 

Dopravné 
nehody s 
usmrtením 

545 532 566 531 492 519 568 509 303 319 294 264 206 
Prešovský kraj 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Usmrtené osoby 63 73 97 81 80 76 97 73 37 53 44 30 37 
Dopravné 
nehody len s 
hmotnou škodou 

5406 5150 5797 5782 5737 5933 5934 6630 2812 3141 2029 2078 1907 
Dopravné 
nehody s 
usmrtením 

59 67 79 70 64 62 84 70 31 46 41 29 33 
 Zdroj: ŚÚ SR 
 
 Z hľadiska porovnania nehodovosti v rámci celoslovenských štatistík vychádza, že medzi rokmi 
2001 –2013 dochádza k poklesu všetkých troch hodnotených ukazovateľov. Obdobne tento trend je 
vnímateľný aj v Prešovskom samosprávnom kraji, hlavne za roky 2009 –2013. Z uvedeného vyplýva, že 
najväčší vplyv na nehodovosť nemá ani tak počet vozidiel, u ktorého dochádza k pravidelnému nárastu, ale 
skôr počet dopravných nehôd je skôr závislý na stave a povahe ciest (bodové a líniové závady, 
neprispôsobenie rýchlosti k stavu a povahe ciest). V niektorých prípadoch došlo k zmene kategórie  
niektorých ciest na vyššiu kategóriu, nedošlo však k zmene ich parametrov. Na zníženie dopravnej 
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nehodovosti, okrem zvyšovania kvality ciest na území PK,  majú veľký vplyv aj opatrenia policajných 
zložiek. Pre tento účel je potrebné spracovať samostatnú analýzu. 
4.1.3.3 Základné parametre ciest I., II. a III. triedy 
 Charakteristika cestných komunikácií  Cestné komunikácie, a to cesty I., II. a III. triedy sú určené na vzájomné dopravné spojenie medzi 
sídelnými útvarmi alebo ich záujmovým územím, medzi regiónmi, príp. krajmi a okresmi, s 
mimoúrovňovými a úrovňovými križovatkami; môžu byť s neobmedzeným a obmedzeným prístupom, 
alebo s obmedzeným pripojením. 
 Cesty prechádzajúce z územia nášho štátu na územie susediaceho štátu a naopak, by mali byť na 
rovnakej kvalitatívnej úrovni z pohľadu kategórie cesty a technických parametrov. 
 Cesty I. triedy; cesty, ktoré majú význam najmä pre medzinárodnú a celoštátnu dopravu. 
Zabezpečujú bez prerušenia vzájomné prepojenia sídiel krajov a prepojenia hraničných priechodov. 
 Cesta I. triedy môže začínať a končiť na štátnej hranici, alebo na cestnej komunikácii vyššieho alebo 
rovnakého dopravného významu (diaľnici, rýchlostnej ceste, ceste I. triedy). Začiatok sta ničenia je na 
štátnej hranici, na cestnej komunikácii vyššieho alebo rovnakého dopravného významu  (cesta nižšieho 
čísla). 
 Základnou kategóriou pre cesty I. triedy je kategória C11,5/80,70,60. V prípade že táto dvojpruhová 
kategória svojou výkonnosťou nepostačuje, použije sa štvorpruhová kategória C22,5/100,80,70. 
 Kategória C11,5 sa bezvýhradne ako minimálne šírkové usporiadanie používa u ciest s 
medzinárodnou dopravou označenej ako „E“ (E50, E65, E77 atď.). U ostatných ciest I. triedy je možné 
použiť i kategóriu C 9,5 v prípade, že táto postačuje pre návrhové obdobie. 
 Pri voľbe kategórie a návrhovej rýchlosti je potrebné vziať do úvahy samozrejme plánovaný rozvoj 
územia, investičné náklady a prípadnú homogenitu ťahu v priečnom usporiadaní nadväzne na susedné 
úseky, resp. priečne usporiadanie celého ťahu. 
 Uvedené zásady platia i pri rozhodovaní o šírkovom usporiadaní pri sólo rekonštrukciách mostných 
objektov. 
 Z charakteristiky ciest I. triedy vyplýva, že by mali vzhľadom na technické parametre zabezpečovať 
rýchlu a bezpečnú, najmä tranzitnú dopravu a obchádzať najmä mestá a obce, s cieľom minimalizovať 
negatívny účinok exhalátov a hluku z dopravy. 
 Pri zvažovaní požiadaviek na obchvaty miest a obcí u ciest I. triedy je nevyhnutné vziať do úvahy 
vplyv už vybudovanej diaľnice, či rýchlostnej cesty, resp. plánovaný čas ich realizácie a z tohto pohľadu 
posúdiť opodstatnenosť a efektívnosť takejto investície pri doprave, ktorá zostala, resp. zostane na ceste I. 
triedy. Iná situácia je u tých ciest I. triedy, v koridoroch ktorých nie je v blízkej budúcnosti plánovaná 
nadštandardná cestná sieť, alebo nie je v koncepcii uvažovaná vôbec a teda nie je predpoklad prerozdelenia 
dopravy. 
 Cesty II. triedy;  cesty, ktoré majú význam najmä pre dopravu medzi krajmi a okresmi. Zabezpečujú 
vzájomné prepojenie miest okresného významu. 
 Cesty II. triedy môžu začínať a končiť na štátnej hranici, na cestnej komunikácii vyššieho alebo 
rovnakého dopravného významu (cesta nižšieho čísla). 
 Začiatok staničenia je vždy na štátnej hranici, na cestnej komunikácii vyššieho alebo rovnakého 
dopravného významu (cesta nižšieho čísla). 
 Základnou kategóriou pre cesty II. triedy je kategória C 9,5/80,70,60. V prípade že táto svojou 
výkonnosťou nepostačuje, je možné použiť kategóriu C 11,5/80,70,60, prípadne až štvorpruhovú kategóriu 
C 22,5/100,80,70, t.j. detto ako u ciest I. triedy. 
 Cesty II. triedy po pretriedení v roku 2003 (pred ich delimitáciou na VUC) už neplnia funkciu 
medzinárodných cestných ťahov („E“),  túto funkciu prevzali cesty vyššieho dopravného významu, počnúc 
cestami I. triedy. 
 Z charakteristiky ciest II. triedy vyplýva, že môžu obchádzať mestá a obce v prípadoch, ak značná 
časť dopravy má tranzitný charakter. Obdobne ako u ciest I. triedy, je potrebné analyzovať pred 
rozhodnutím o preložke – obchvate, aká je skladba dopravného prúdu a vplyv ostatnej cestnej siete na jeho 
skladbu a intenzitu a posúdiť i ekonomickú efektívnosť prípadnej preložky. 
 U značnej časti ciest II. triedy pre pomerne nízku intenzitu dopravy a tým nízku ekonomickú 
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efektívnosť neprichádza preložka či obchvat do úvahy. 
 Obdobne ako u ciest I. triedy je pri uvažovaných rekonštrukciách mostných objektov a úsekov ciest 
potrebné vziať do úvahy nielen súčasný, ale i plánovaný výhľadový stav cestnej siete ako i rozvoj územia  
(priemyselné parky a pod.). 
 Cesty III. triedy; cesty, ktoré majú spravidla miestny význam. 
Spájajú obce s cestou I. alebo II. triedy, ak obce ležia mimo nich a dopĺňajú cestnú sieť ekonomicky a 
dopravne zdôvodnenými cestnými prepojeniami. 
 Cesty III. triedy nemôžu súčasne začínať a končiť v zastavanom území, alebo v území určenom na 
súvislé zastavanie tej istej obce. 
 Cesta III. triedy môže 

a) začínať iba na štátnej hranici, ceste I. triedy, ceste II. triedy, ceste III. triedy, 
b) končiť na štátnej hranici, ceste I. triedy, ceste II. triedy, ceste III. triedy a v ktoromkoľvek 
mieste intravilánu a extravilánu. 

 Začiatok staničenia je vždy na ceste z ktorej odbočuje, t.j. menšieho čísla a vyššieho dopravného 
významu. 
 Základnou kategóriou ciest III. triedy je kategória C 7,5/70,60,50, ktorá vyhovuje prevažnej väčšine 
ciest v tomto zatriedení. Nadväzne na požadovanú výkonnosť je možné v zmysle STN 736101 uvažovať i s 
kategóriou C 11,5/80,70,60, alebo C 9,5/80,70,60 a naopak výnimočne i s nižšou kategóriou C 6,5/60,50. 
 Základné parametre ciest I., II. a III. triedy sú zohľadnené v navrhovanom riešení a sú obsiahnuté 
v odporúčaní pre cestnú dopravu. 
4.1.4 Dopravná obslužnosť v regióne 
 Hlavné dopravné osi  na území PSK sú súčasťou hlavného medzinárodného dopravného koridoru a 
hlavného dopravného koridoru, ktoré podporujú regionálne dopravné koridory. Tieto osi korešpondujú 
s hierarchiou súčasného a navrhovaného nadradeného dopravného systému a obslužnosťou regiónu.  

Urbanistický rozvoj je vedený v trase sever – juh, s možnosťami vytvorenia Prešovsko-košickej 
aglomerácie. Ostatné rozvojové centrá vznikajú v okolí okresných sídiel a ich pridružených obcí. 

Sídelná štruktúra sa stále vyvíja a po prehodnotení v koncepcii určí ďalšie možné smerovanie 
hlavných dopravných osí PSK. S tým súvisia aj ďalšie aspekty, predovšetkým ako výkonnosť cestnej siete 
a predpokladané intenzity dopravy sú uvedené v kapitole 4.1.3.1 tejto územnej prognózy. 

Cestná sieť v súčasnosti vyhovuje, len v koridore diaľnice D1 Prešov – Košice, s výhľadom po jej 
dokončení v smere západ – východ, kde sa očakáva nárast prepravy tovarov a pasantov v smere na 
Ukrajinu. Z tohto dôvodu je potrebné zlepšiť podmienky prechodu Ubľa – Malyj Bereznij. Jeho priorita 
bude stúpať až do vybudovania diaľničného prepojenia D1. V smere sever – juh je nutné dobudovať 
koridor R 4, I/18 a I/21 (I/73) po hranicu PR vo Vyšnom Komárniku, z dôvodov očakávaného zvýšeného 
nárastu dopravy v smeroch Miskolc a Rzeszow. Významnými dopravnými cestnými uzlami v riešenom 
území sú Prešov a Poprad. 
  Podľa stanoviska  Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. (ďalej len NDS) v PSK v rámci diaľnice D1 
sú všetky úseky v prevádzke, výstavbe alebo je na nich vydané územné rozhodnutie a sú zakomponované v 
posledných zmenách a doplnkoch ÚPN VÚC. Ďalšie pripravované úseky diaľnice D1 a rýchlostnej cesty 
R4  ako celoštátny nadradený systém dopravy  sú premietnuté v dopravnej časti jednotlivých okresov. 

Dopravnou funkciou ciest III. triedy je predovšetkým  pripájať obce na cestnú sieť vyššieho 
dopravného významu. Ide teda o dopravu zdrojovú a cieľovú. Z uvedeného dôvodu obchvaty miest a obcí u 
ciest III. triedy nie sú aktuálne pre ich neopodstatnenosť. Správcom ciest II. a III. triedy je PSK, ktorý 
určuje možnosti ich využitia, údržby a opráv. Pre tento účel, okrem iných s tým súvisiacich dokumentov 
má spracovaný Strategický plán rozvoja a údržby ciest II. a III. triedy - Vybraná časť súvisiaca 
s Prešovským samosprávnym krajom, na obdobie rokov 2014-2020, ktorý je uvedený v prílohe prieskumov 
a rozborov GDI PK. Súčasťou tohto dokumentu je zhodnotenie zaťaženia cestnej siete,  šírkové pomery 
cestnej siete, stanovenie kritických miest a stav  mostných objektov. Cestná sieť v prihraničných územiach, 
cesty II. a III. triedy z hľadiska priepustnosti vyhovujú. Predpoklad je potreba vytvorenia podmienok pre 
zlepšenie technického stavu na kritických úsekoch. Obecne predpokladaný vývoj závisí aj na rámcových 
podmienkach a ich zmenách  v socioekonomickej oblasti (z demografických a ekonomických premenných 
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ukazovateľov, rámca dopravného chovania -  obsahujúci vývoj mobility a automobilizácie, rámca rozvoja 
územia a dopravnej infraštruktúry -  ovplyvňovanie modálneho rozdelenia a ekonomického a sociálneho, 
resp. spoločenského rozhodovania štátu).  
 Od roku 2011 je súčasťou Prešovského samosprávneho kraja územie zrušeného Vojenského obvodu 
Javorina, ktoré nie je obslúžené žiadnymi cestnými komunikáciami (cesty III. triedy a vyššie). Územie je 
sprístupnené relatívne hustou sieťou spevnených  a nespevnených lesných ciest ako aj účelovo upravených 
plôch a komunikácií vojenských výcvikových areálov. 
 Návrh riešenia na odstránenie nedostatočného dopravného sprístupnenia tých obcí, ktoré sú dopravne 
sprístupnené len z jedného smeru (tzv. koncové obce) je jedným z cieľov tejto územnej prognózy. 
Zabezpečenie zlepšenia dopravného sprístupnenia koncových obcí  je verejným  záujmom, a to najmä 
z dôvodu, že týmto sa vytvoria predpoklady predovšetkým pre  prístup  záchranných zložiek ( živelné 
pohromy) , únik pre obyvateľov, zásobovanie a efektívnosť zokruhovania  hromadnej dopravy. 
 Určité odporúčania  pre sprístupnenie obcí aspoň z dvoch nezávislých smerov (odstránenie 
koncových obcí z hľadiska ich dopravného prepojenia, najmä pri automobilovej doprave – zohľadňujúce 
základné parametre je uvedené v kapitole 4.1.3.3.) sú uvedené v cestnej doprave jednotlivých okresov.  
 Pri hľadaní riešenia spresnenia trasy na dopravné sprístupnenie koncových obcí, ktoré sa nachádzajú 
v chránených územiach prírody, a to najmä v prihraničných oblastiach, je potrebné  pristupovať k návrhom 
dopravného prepojenia veľmi citlivo, zohľadňujúc všetky limity, ktoré  pre  územie  vyplývajú  z existencie 
špecifických záujmov ochrany prírody a krajiny, prípadne využiť možnosť návrhu verejne prístupnej 
poľnej alebo lesnej komunikácie.   
 V  prílohe č.7 je zdokumentované prepojenie aj ďalších obcí na území PSK potenciálne 
vyhovujúcich,  zohľadňujúcich územnotechnické možností.  

Vzťah k demografickým trendom je predovšetkým v tom , že v asi 200 obciach Prešovského  kraja 
je predpokladaný nárast počtu obyvateľov v priemere 2,9x do roku 2035. Z toho vyplývajú požiadavky na 
rozsiahle zväčšovanie sídiel, zvýšenia stupňa ich motorizácie a nároky na dopravnú obsluhu územia obcí. 
 
 Navrhované riešenie:  rešpektovanie navrhovaných hlavných a vedľajších dopravných a turistických rozvojových osí  na 

území PSK zohľadňujúcich medzinárodné, republikové a regionálne súvislosti a nadradený 
dopravný systém, 

 chránenie cesty a ich koridory D1, R, cesty I., II. triedy a vybrané úseky III. triedy, ich úpravy, 
preložky a prepojenia vrátane prejazdných úsekov dotknutých sídiel, 

 na cestách I. triedy rešpektovanie parametrov ciest  11,5/80 mimo zastavané územie obce, na 
hlavných turistických rozvojových osiach minimálne C 9,5/60, 

 realizovanie nadradenej cestnej siete s obchvatmi miest a obcí, čím sa zminimalizujú  kritické 
dopravné uzly , ktoré sú v prevažnej miere v mestách , čiastočne vo väčších obciach, 

 neakceptovanie stotožnenia ciest I. triedy a rýchlostných ciest vzhľadom k ich odlišnému 
 dopravnému významu a prístupu, 
 chránenie  koridorov ciest I. triedy, ich preložiek, rekonštrukcií a úprav vrátane prejazdných 

úsekov dotknutými sídlami, 
 vytvorenie podmienok pre homogenizáciu  dvojpruhových komunikácií I, II. a III. triedy, 

rešpektovať navrhované chýbajúce obchvaty sídel, 
 odporúčanie za účelom zvyšovania bezpečnosti a plynulosti dopravy na dvojpruhových cestách I., 

II. a III. triedy miestne rozširovanie na 3 pruhy (v stúpaní alebo pre striedavú možnosť 
predbiehania), 

 odporúčanie odstraňovania bodových a líniových dopravných závad a obmedzení, 
 vytvorenie podmienok pre modernizáciu a údržbu súbežných ciest I., II. a III. triedy k diaľniciam 

a rýchlostným cestám, vrátane prípojných komunikácií a križovatiek ( jedná sa o náhradné trasy v 
prípadoch núdzových odklonov alebo veľkých opráv na hlavných ťahoch), 

 zohľadnenie modernizácie ciest II. a III. triedy, súvisiacich dopravných zariadení a ich prepojenie 
na miestne komunikácie, 
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 rešpektovanie existujúcich ciest II. a III. triedy a v primeranom rozsahu ciest II. a III. triedy 
navrhovaných v schválených územných plánoch obcí a miest, 

 pre zabezpečovanie dopravnej obsluhy územia Levočských vrchov vytvárať z  vybraných častí 
súčasnej siete lesných ciest sústavu, tvorenú cestou I. triedy a cestami III. triedy, v smeroch 
prepájajúcich okresné mestá Levoča, Kežmarok, Stará Ľubovňa a Sabinov, pričom: o za základnú nosnú dopravnú os Levočských vrchov považovať cestu I. triedy v trase bývalej 

cesty II/533 Levoča - Kežmarok, ktorá spojí diaľnicu D1 v Levoči s cestou I/66 (I/67) 
v Kežmarku. Cesta je zároveň súčasťou hlavnej turistickej rozvojovej osi hranica SR/PR –
Spišská Stará Ves, Lysá nad Dunajcom- Kežmarok - Levoča - Spišská Nová Ves - hranica 
MR, ako významné turistické prepojenie Poľska s Maďarskom územím Prešovského 
a Košického samosprávneho kraja, o na navrhovanú cestu I. triedy budú napojené dve cesty III. triedy v smeroch Kežmarok -
 Sabinov (západ/východ) a Levoča - Stará Ľubovňa (juh/sever), ktoré sa budú pretínať na 
hlavnom hrebeni Levočských vrchov v lokalite Javor (Veľký Václavák), o sa cestou III. triedy prepoja koncové sídla Torysky a Levoča, časť Závada,  o ostatné lesné cesty budú ponechané ako lesné cesty slúžiace na zabezpečenie hospodárskej 
činnosti subjektov, ktoré hospodária v priestore bývalého VO Javorina, 

 vytvorenie  predpokladov pre zníženie počtu koncových obcí priechodnosťou vo viacerých 
smeroch. 

 vytváranie podmienok pre sprístupnenie obcí aspoň z dvoch nezávislých smerov (odstránenie 
koncových obcí, najmä pri automobilovej doprave), 

 prepájanie koncových obcí verejnými účelovými lesnými a poľnými komunikáciami v úsekoch 
Natura 2000 a v ostatných chránených územiach so 4.a 5. stupňom územnej ochrany, 
v konfliktných úsekoch s ochranou prírody  využívanie lesných(trieda 1L 7,5/60) 
a poľných(trieda P 7/60)ciest ako verejné účelové komunikácie, 

 v procese napĺňania  požiadaviek strategického dokumentu rešpektovanie národných kultúrnych 
pamiatok, ich bezprostredné okolie (do 10 m) a ochranné pásma pamiatkového územia (zoznam 
na www.pamiatky.sk), archeologické náleziská a pamätihodnosti obcí a zohľadňovanie záujmov 
ochrany prírody, 

 rešpektovanie elimináciu dopravných stretov s lesnou zverou, 
 eliminácia nepriaznivých opatrení a vplyvov predovšetkým z navrhovanej dopravy a 

rešpektovanie pásma hygienickej ochrany pred negatívnymi účinkami dopravy, 
 venovanie zvýšenej pozornosti cestám III. triedy, ktoré sú značne poškodené, čo do istej miery 

sťažuje dopravu a jej bezpečnosť, 
 akceptovanie dopravnej siete regionálnej úrovne, vytvorenej z vybraných existujúcich ciest II. 

a III. triedy a navrhovaných ciest II. a III. triedy v aktuálnych územných plánoch, 
 iniciovanie realizácie chodníkov pre chodcov okolo ciest III. triedy, 
 chránenie existujúcich verejných dopravných zariadení, 
 vytváranie a chránenie priestorov pre zariadenia verejnej hromadnej dopravy, 
 podporovanie vzniku mototuristických obslužných centier pozdĺž tranzitných a turistických  trás, 
 v oblasti obrany štátu: o nezasahovanie a neobmedzovanie činnosti existujúcich vojenských objektov a zariadení a ich 

ochranných pásiem umiestnených na území Prešovského samosprávneho kraja, pri 
plánovanom rozvoji dopravnej infraštruktúry, o zohľadnenie skutočnosti , že na riešenom území sa v súčasnosti nachádzajú tiež automobilové 
cesty a železničné trate zaradené do určenej cestnej a železničnej infraštruktúry Ozbrojených 
síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojených síl“) s nakladacími a vykladacími rampami a 
priestormi vo vybraných železničných staniciach. Táto infraštruktúra sa využíva na 
zabezpečenie presunov a rozvinovania ozbrojených síl v čase mieru ( jej hlavným cieľom je 
zabezpečenie presunov ozbrojených síl a síl spojencov na území štátu v čase vojny alebo 
vojnového stavu). o  akceptovanie základnej požiadavky určenej cestnej siete a zabezpečenie jej stálej prejazdnosti. 
Určená automobilová sieť je tvorená prevažne diaľnicami, rýchlostnými cestami a cestami I. 
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Triedy, ktoré musia spĺňať požadované parametre. Z hľadiska dlhodobých zámerov a 
predpokladaných potrieb ozbrojených síl bude v súlade s postupnou výstavbou cestnej 
infraštruktúry Slovenska posudzované zaradenie novovybudovaných diaľničných úsekov, 
rýchlostných komunikácií a ciest I. Triedy do systému určených automobilových ciest s 
dôrazom na napojenie na dopravné koridory EÚ (medzinárodné cestné ťahy a multimodálne 
koridory). o zabezpečenie základnej požiadavky určenej železničnej siete a to presuny ozbrojených síl na 
území Slovenskej republiky s dôrazom na naloženie a vyloženie osôb, techniky a materiálu v 
záujmových priestoroch. Z hľadiska dlhodobých zámerov je prioritným zámerom 
zabezpečenie trvalej prejazdnosti určenej železničnej siete pre potreby presunu ozbrojených síl 
a vybudovanie udržiavacích nakladacích a vykladacích rámp a priestorov vo vybraných 
priestoroch. o vzhľadom na požiadavky a zámery ozbrojených síl týkajúcich sa určenej cestnej a železničnej 
infraštruktúry na území Prešovského samosprávneho kraja, je pri realizácii rozvojových 
zámerov dopravnej infraštruktúry potrebné zabezpečenie spolupráce s Ministerstvom obrany 
Slovenskej republiky, 

 rešpektovanie Strategického plánu  rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020. (Uznesenie 
vlády SR č. 311 z 25. 06. 2014 k Strategickému plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do 
roku 2020, v bode C.l. - odporúča predsedom samosprávnych krajov, predsedovi Združenia miest 
a obcí Slovenska, prezidentovi Únie miest Slovenska v spolupráci s ministrom dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja postupovať pri ich aktivitách v súlade s prioritami a opatreniami, ktoré sú 
definované v strategickom pláne a v Stratégii rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR 
do roku 2020), 

 odporúčanie spracovania generelu „krajských ciest“, t.j. II. a III. triedy, predovšetkým 
v nadväznosti na nadradený dopravný systém, očakávané cezhraničné prepojenia a rozhranie ciest 
III. triedy a miestnych komunikácií, kde kritériom pre „krajskú cestu“ a jej zachovanie je okrem 
iného prevádzka obslužnosti PAD, 

 iniciovanie spracovanie štúdie uskutočniteľnosti ako vhodného nástroja na identifikáciu 
potrebných, opodstatnených a potenciálne prospešných riešení, 

 iniciovanie zabezpečenia projektovej prípravy návrhov stavieb uvedených v Dopravnej 
obslužnosti regiónu GDI PK (obsahuje podrobný zoznam navrhovaných stavieb, usporiadaných 
podľa jednotlivých okresov Prešovského samosprávneho kraja), pre potreby podrobnejšej znalosti 
problematiky, reálnosti či ich opodstatnenosť, 

 zabezpečenie smerového prieskumu pre objektívne stanovenie zdrojových oblastí denného 
pohybu na území PK, 

 kapacitné posúdenie tvaru a parametrov novozriaďovaných križovaní na výhľadovú intenzitu,  
predovšetkým pri mimoúrovňových križovaniach cestných komunikácií aj ciest a železničných 
tratí, čo je potrebné overiť na úrovni DID, 

 akceptovanie aktuálnych projektov PSK v rámci ROP výzvy 4.1 a 5.1 – odstránenie následkov 
povodní, 

 vytváranie podmienok pre alternatívne spôsoby dopravy hlavne so zameraním na elektrodopravu,  
a s tým súvisiacu sieť zásobných staníc pre elektromobily alebo hybridné automobily. 

 
  Okres Bardejov  dobudovanie úseku cesty I/77 Ľubotín - Obručné - Bardejov - Nižná Polianka na kategóriu C 

11,5/80 s územnou rezervou sídiel Lenartov, Malcov, Lukov, Gerlachov, Tarnov, Rokytov, 
Mokroluh a Bardejov (juhozápadný obchvat centra), s napojením na stavbu I/77 BJ juhozápadný 
obchvat, v súčasnosti v realizácii s termínom ukončenia v roku 2016, 

 rekonštrukcia cesty I/77 v úseku Bardejov - Svidník, s územnou rezervou obchvatu sídiel 
Bardejov - časť Dlhá Lúka, Zborov, Smilno, Nižná Polianka, Hutka, Vyšný Mirošov(obchvat BJ - 
Dlhá Lúka - pripravovaná stavba SSC I/77 Bardejov – Bardejovské .kúpele, rekonštrukcia cesty 
ostatnými obchvatmi SSC nedisponuje), 

 v úseku cesty I/77 Nižná Polianka – Svidník  dobudovanie na kategóriu C 11,5/80, v úseku Nižný  
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 Orlík - Svidník na MZ – 14/80, 
 zmenenie  kategórie cesty III/3483 (544005) na cestu I. triedy ako obchvat obce Kurov ( na trase 

Krakov – Bardejov – Prešov - Košice  využívanej aj pre letisko Krakov) a z dôvodu 
navrhovaného hraničného prechodu Kurov – Krynica pre nákladnú dopravu a TIR (za 
predpokladu súčasnej modernizácie cesty I/77 v smere na Spišskú Belú a cesty I/68 v smere na 
Prešov s riešením obchvatov dotknutých obcí a miest)  so zmenou kategórie cesty II/545 v úseku 
BJ – Kapušany na cestu I. tr. a obchvatmi obcí Kľušov, Kobyly, Raslavice, Demjata a Kapušany, 

 prepojenie koncových obcí Stebnícka Huta – Blechnarka v gmine Wysowa Zdroj, 
 prepojenie koncových obcí Cigeľka - Wysowa Zdroj, 
 na ceste III/3533 (556005) v úseku Bardejov, mestská časť Bardejovská Nová Ves – Kučín –

Giraltovce s územnou rezervou na obchvaty Bardejovská Nová Ves a obcí Kučín, Nemcovce, 
Porúbka, Kurima, Dubinné, Marhaň, Lascov, Brezov rozšírenie na parametre cesty II. triedy a jej 
prepojenie na trasu Krakov- Bardejov- Prešov- Košice (podkladmi disponuje SÚC PSK Prešov), 

 prekategorizovanie cesty II/545 Kapušany – Demjata - Bardejov na cestu I. triedy s napojením na 
cestu I/18 a R4, s územnou rezervou na obchvaty sídiel  Kapušany, Demjata , Raslavice, Kobyly 
a Kľušov(vedľajšia dopravná rozvojová os), 

 posun cesty III/3491 (545009) - smer Osikov, 
 posun obchvatu Raslavice – preložka II/545 (vedľajšia dopravná rozvojová os), 
 posun cesty  III/3491 (545009) - smer Osikov, 
 rekonštruovanie cesty Bartošovce – Osikov, 
 chránenie priestorov pre rozvoj existujúcich a výstavbu nových cestných komunikácií 

pretínajúcich štátnu hranicu bez kontroly, vnútri schengenského priestoru na úseku hranice s 
Poľskom, 

 rekonštruovanie cesty III/ 3535 (55919) Okrúhle - Šarpanec - Kožany šírkové usporiadanie 
C9,5/60. 

 
  Okres Humenné  rešpektovanie cestného  prepojenia v úseku Lipníky – Humenné - Ubľa rýchlostnou cestou (R), 

ktoré je súčasťou hlavnej dopravnej rozvojovej osi PSK v termíne do návrhového  roku 2040 
(návrh cestného prepojenia je študovaný s odporúčaným variantom - štúdia a Zámer I/18 a I/74 
Lipníky - Ubľa s etapizáciou výstavby po roku 2020), 

 rešpektovanie cestného  prepojenia Lipníky – Ubľa (R) v koridore cesty I/74 s  preložkou cesty 
I/74 Brekov - Humenné - Hažín nad Cirochou  v trase ako vo výhľade v Zmenách a doplnkoch č. 
10 ÚPN – SÚ Humenné (z časti zasahujúce aj do k. ú. Jasenov), 

 zmenenie cesty I/74 Humenné – Ubľa na šírkový parameter 11,5m ( zmena v jestvujúcom 
koridore cesty I/74 mimo zastavané územie obcí), 

 rešpektovanie cestného prepojenia ( R) Lipníky - Ubľa v koridore cesty I/74 s preložkou cesty 
I/74 Brekov – Humenné v k. ú. Humenné- Hažín nad Cirochou  a  Jasenov v trase podľa 
aktuálneho ÚPN PSK, 

 v obci Hažín nad Cirochou vytvorenie územnej rezervy na preložku cesty I/74 (nezodpovedá 
kritériám cesty I. triedy), preložka cesty I/74 v obci Hažín nad Cirochou je riešená v rámci 
cestného prepojenia Lipníky - Ubľa severným obchvatom,  rešpektovanie cestných obchvatov obcí po trase štátnej cesty Humenné - Snina – Ubľa, obchvaty obcí sú riešené v rámci Lipníky – Ubľa,  rešpektovanie cestyII/554 v úseku Ruská Kajňa – Košarovce , ktorá má spojovací charakter 
s minimálnym dopravným zaťažením s požadovanou úpravou  C 7,5/60, 

 rešpektovanie cesty II/567 v úseku Nižná Jablonka - Hostovice v priebežnej trase cez okres 
Humenné , ktorá bude v plnej dĺžke plniť medziokresnú dopravnú funkciu v prepojení miest 
Medzilaborce a Snina s úpravou v kategórii C 9,5/70,  

 hľadanie riešenia (vyhľadávacou štúdiou) preložky cesty III/3832 (558013) v priestore Podskalka 
v úseku od napojenia tejto preložky cesty na cestné prepojenie Lipníky – Ubľa (preložka I/74) 
v križovatke v lokalite Krámová po kataster obce Ptičie a jej rekonštrukcia v priebehu katastrom 
obce Ptičie v jestvujúcej trase po odbočku do obce Ptičie a rekonštrukcia nadväzujúceho úseku 
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cesty III/3833 (558014) v kategórii štvorpruhovej cesty II. triedy, do nástupného priestoru 
Tematického zábavného parku Vtáčie údolie (viď zásady v kapitole III.4.), 

 hľadanie riešenia(vyhľadávacou štúdiou) rekonštrukcie  cesty III/3832 (558013) v úseku odbočka 
Ptičie – Porúbka v kategórii C 7,5/60 za účelom posilnenia rekreačných aktivít v  záujmovom 
území Vtáčie údolie,  

 preloženie cesty III/3832 (558013) v úseku okolo lokality Podskalka (malý obchvat západným 
smerom od osady Podskalka), 

 preloženie cesty III/3832 (558013) v priestore Podskalka v úseku od napojenia tejto preložky 
cesty na cestné prepojenie Lipníky - Ubľa (preložka 1/74) v križovatke Krámová po kataster obce 
Ptičie tak, aby nezasahovala do územia cintorína, ktorý slúži obyvateľom osady Podskalka, 

 preloženie cesty III/3832 (558013) v úseku okolo lokality Podskalka podľa schváleného 
územného plánu mesta Humenné (za účelom zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky a 
bezproblémového prístupu k zariadeniu PSK - Centrum sociálnych služieb Garden Humenné, 
Ptičie 158, i z dôvodu posilnenia rekreačných aktivít v atraktívnych lokalitách obcí Ptičie, 
Chlmec a Porúbka), 

 preloženie cesty III/3826 (558007) - Brestovská cesta v úseku severnej časti k.ú Humenné, 
 hľadanie riešenia (vyhľadávacou štúdiou)cestného prepojenia rekreačného priestoru Chlmec 

(lyžiarsky areál Ski park so strediskom rekreácie a cestovného ruchu v časti Zemplínskej Šíravy) 
obchvatom Porúbka – Vinné cestu III. triedy,(viď zásady v kapitole III.4.), 

 prepojenie koncových obcí Prituľany (HE) a Jakušovce (SP) na ceste III/3822 (554015), 
 vytvorenie územnej rezervy pre obchvat obce Brestov na ceste III/3826 (558007). 

 
  Okres Kežmarok 

 na diaľnici D1 vybudovanie diaľničnej križovatky v Abrahámovciach a privádzača na cestu 
II/536 pre napojenie okresu Kežmarok na dopravnú sieť TEN-T, 

 na cestnom ťahu cesty I/66 (pôvodne I/67) realizovanie štvorpruhovej cesty kategórie C 22,5/80, 
s obchvatmi sídiel Veľká Lomnica, Huncovce, Kežmarok, Spišská Belá, pričom je potrebné: o  rešpektovanie vydaného územného rozhodnutia pre II. etapu výstavby cesty v úseku Veľká 

Lomnica – Kežmarok s obchvatmi Veľkej Lomnice (južný), Huncoviec (južný) a Kežmarku 
(západný) a križovatkami Veľká Lomnica (II/540 do Tatranskej Lomnice), Huncovce (novo 
navrhovaná cesta I. triedy na hlavnej turistickej rozvojovej osi Spišská Stará Ves – Kežmarok 
- Levoča), Kežmarok (III/3096 (06724) do priemyselnej zóny a Malého Slavkova) 
a Kežmarok (Pradiareň a priemyselný park), o realizovanie obchvatov mimo zastavané územia dotknutých sídiel,  o  zváženie vybudovania križovatky s cestou III/3095 (06722) do Žakoviec a Vrbova, 

 na ceste I/77 Spišská Belá– hranica okresu a ďalej v smere Stará Ľubovňa: o zmenenie šírkového parametru cesty na 11,5 m, o rešpektovanie pamiatkových hodnôt PZ Spišská Belá a národných kultúrnych pamiatok, o obchvaty realizovať mimo zastavané územia sídiel Spišská Belá a Bušovce, 
 realizovanie cesty I. triedy na hlavnej turistickej rozvojovej osi v smere hranica SR/PR – Spišská 

Stará Ves - Kežmarok - Levoča - Spišská Nová Ves - MR na území okresu Kežmarok: o zmenou kategórie cesty II/542 v úseku hranica SR/ PR Spišská Stará Ves, Lysá nad Dunajcom 
- Spišská Belá na cestu I. triedy s vylúčením TIR (vylúčenie TIR na cestách I. triedy 
obsluhujúcich územia určené prevažne na cestovný ruch, si vyžiada úpravu dnes platných 
podzákonných noriem v doprave), o súbehom s navrhovanou štvorpruhovou cestou I/66 (I/67) v úseku Spišská Belá - Kežmarok - 
križovatka Huncovce, o prečíslovaním súčasnej cesty  I/66 (I/67) v úseku medzi navrhovanými križovatkami 
Huncovce a Turbína, o vybudovaním obchvatov Slovenskej Vsi, Kežmarku a Ľubice s vylúčením TIR, o zmenou kategórie a prekládkou cesty III. triedy Ľubica – Zaľubica s vylúčením TIR, o zmenou kategórie lesnej cesty v úseku Zaľubica - Ruskinovce - Dvorce, hranica okresu 
(bývalá cesta II/533)s vylúčením TIR, 
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 zabezpečenie dopravnej obsluhy územia horného toku Ľubice v  bývalom Vojenskom obvode 
Javorina z navrhovanej cesty I. triedy Kežmarok – Zaľubica -Levoča novou cestou III. triedy 
v úseku Zaľubica -  Ľubické Kúpele -  Javor, hranica okresu a ďalej v smeroch Tichý Potok, 
Jakubany a Levoča, 

 vytvorenie územnej rezervy pre obchvat obce Slovenská Ves na ceste III/3105 (541004) 
s napojením na novo navrhovanú cestu I. triedy Spišská Belá – Slovenská Ves – Spišská Stará 
Ves, 

 modernizácia cesty II/536 v úseku Kežmarok - Abrahámovce z dôvodu napojenia okresu 
Kežmarok na dopravnú sieť TEN-T, vrátane obchvatov Abrahámoviec, Vlkovej, Vrbova,  Ľubice 
a Kežmarku, ktorá prechádza PZ Ľubica, PZ Vrbov a v kontakte s MPR Kežmarok, 
s rešpektovaním pamiatkových hodnôt pamiatkových území a národných kultúrnych pamiatok, 

 zváženie napojenia modernizovanej cesty II/536 na navrhovanú cestu I. triedy v priestore 
súčasnej križovatky ciest II/536 a III/3092 (018163) k obciam Tvarožná a Vlkovce, 

 prepojenie koncových obcí Vlkovce (KK) a Dlhé Stráže (LE) novou cestou III. triedy v kategórii 
C 7,5/50,  

 zabezpečenie obchvatu Veľkej Lomnice cestou II/540 v smere na Tatranskú Lomnicu v šírkovom 
usporiadaní tak, aby bol v súlade s usporiadaním v katastrálnom území Tatranská Lomnica (dvoj 
pruh alebo štvorpruh),                    

 prepojenie koncovej obce Malý Slavkov predĺžením cesty III/3096 (067024) do komplexu 
navrhovaných klimatických kúpeľov obce a ďalej cez rekreačné a obytné rozvojové plochy 
v obciach Huncovce a Veľká Lomnica s jej napojením na cestu II/540 vo Veľkej Lomnici, 

 prepojenie koncovej obce Mlynčeky s okolitými podtatranským obcami smerom na Vysoké Tatry 
(Cesta slobody) v trase bývalej cesty III/3098  (067026) Mlynčeky –Kežmarské Žľaby, ktorá bola 
v r. 1989 vyradená zo siete,  

 preložka úseku cesty III/3098 (067026) v obci Rakúsy vo východnej časti obce, 
 hľadanie (vyhľadávacou štúdiou) prepojenia cestou III. triedy medzi obcou Lendak (Tatranská 

ulica)a cestou I/66 (I/67) v lokalite „Šarpanec“ v katastrálnom území mesta Spišská Belá, napr. v 
mieste pôvodnej trasy lesnej železnice (viď zásady v kapitole III.4), 

 hľadanie  (vyhľadávacou štúdiou) prepojení koncových obcí Veľká Franková, Malá Franková 
a Osturňa na cestu I/66 (I/67) v priestore Ždiaru cestami III. triedy v kategórii C 7,5/60 na 
posilnenie priemyslu cestovného ruchu v Zamagurí a Belianskych Tatrách,   

  rekonštrukcia cesty III/3111 (542004) v úseku Matiašovce - Zálesie, 
 vybudovanie cesty III. tr. z obce Malá Franková až do areálu Furmanec, 
 prepojenie koncovej obce Veľká Franková s obcou Kacwin po hranicu s PR cestou III.triedy, 
 prepojenie koncovej obce Matiašovce s obcou Kacwin (PL), 
 prepojenie koncovej obce Osturňa s obcou Lapszanka (PL), 

 
  Okres Levoča 

 rešpektovanie stavby privádzača D1Spišská Nová Ves-Levoča, II. etapa v rozsahu právoplatného 
územného rozhodnutia z roku 2014, 

 rešpektovanie cesty I/18,ktorá je vedená súbežne s trasou diaľnice D1 na úseku Spišský Štvrtok - 
Beharovce. Cesta ostáva v pôvodnej základnej kategórii C-11,5/80, technicky aj stavebne sa budú 
upravovať jej napájacie uzly - križovatky Spišské Podhradie a Beharovce,  s rezervovaním 
územia pre zriadenie južného obchvatu mesta Levoča v trase podľa ÚPN  mesta Levoča, 

 realizovanie cesty I. triedy na hlavnej turistickej rozvojovej osiv smere hranica SR/PR – Spišská 
Stará Ves - Kežmarok - Levoča - Spišská Nová Ves - MR na území okresu Levoča: o zmenou kategórie lesnej cesty v úseku hranica okresu (Dvorce)–Levočská dolina(bývalá cesta 

II/533) s vylúčením TIR, (vylúčenie TIR na cestách I. triedy obsluhujúcich územia určené 
prevažne na cestovný ruch, si vyžiada úpravu dnes platných podzákonných noriem v doprave), o zmenou kategórie cesty III/05333 v úseku Levočská dolina –Levoče podľa ÚPN M Levoča 
s vylúčením TIR, o realizáciou severného obchvatu Levoče v úseku Levočská dolina – križovatka D1 Levoča 
s vylúčením TIR, 
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o realizáciou dopravného napojenia Spišskej Novej Vsi, Harichoviec a Levočských Lúk na 
križovatku D1 Levoča navrhovanými obchvatmi podľa platných územných plánov sídiel 
a VÚC, 

 zabezpečenie dopravnej obsluhy územia  bývalého Vojenského obvodu Javorina: o z navrhovanej cesty I. triedy novou cestou III. triedy v úseku Levočská dolina -  Javor, hranica 
okresu a ďalej v smere Jakubany, Stará Ľubovňa a Tichý Potok, Lipany, o prepojením koncových sídiel Torysky a Levoča, časť Závada cestou III. triedy cez Hrby, 

 rešpektovanie návrhu prestavby križovatky ciest I/18 - II/536 a križovatky ciest II/536 - III/3227  
(536014) - MK Spišský Štvrtok podľa spracovanej dopravno-inžinierskej štúdie, 

 rešpektovanie cesty II/533 v úseku križovatka D1 Levoča - Spišská Nová Ves, 
 cesta II/547 Spišské Podhradie - smer Spišské Vlachy tvorí spojovaciu cestu s prípojkou na 

diaľnicu D1 cez cestu I/18. Napojenie vyžaduje preložku cesty po východnom okraji mesta 
Spišské Podhradie (pod Spišským hradom) pre odklon prejazdnej kamiónovej dopravy mimo 
historického osídlenia. 

 vytvorenie územnej rezervy pre obchvat PZ Spišské Podhradie a dotknutej juhovýchodnej časti 
PR Spišská Kapitula (vylúčenie nákladnej a tranzitnej dopravy  miest Spišské Vlachy 
a Krompachy) s napojením cez okružnú križovatku Nemešany na diaľničný privádzač diaľnice 
D1, 

 ako cestu II. triedy riešiť prepojenie Lipany, Nižný Slavkov – hranica okresu – križovatka D1 
Behárovce. Úsek Nižný  Slavkov - Behárovce overiť samostatnou vyhľadávacou štúdiou (viď 
zásady v kapitole III.4), 

 zabezpečenie dopravnej obsluhy medzinárodného náboženského pútnického miesta v lokalite 
Levoča, Mariánska hora cestou III. triedy z existujúceho prieťahu cesty I/18v Levoči, 

 rešpektovanie rozostavanej stavby „III/3219  (018185) Dúbrava - Oľšavka,  prepojenie 
ciest“(územné rozhodnutie č. SP 1723/2002/, časť stavby je zrealizovaná rozhodnutím Obce 
Dúbrava č. SP 124/2009/Pk), 

 prepojenie obce Spišský Hrhov s cestou III/3208 (081072) v smere na Domaňovce, 
 prepojenie koncových obcí Dlhé Stráže (LE) a Vlkovce (KK) novou cestou III. triedy v kategórii 

C 7,5/50. 
 
  Okres Medzilaborce 

 cesta II/559 v úseku Hrabovec nad Laborcom - Medzilaborce úprava v kategórii  C9,5/80, 
(dopravne je cesta málo zaťažená), 

 cesta II/559 v úseku Medzilaborce - Čertižné - hranica PR rekonštrukcia v kategórii  C 7,5/60, 
ako pre cestu pretínajúcu štátnu hranicu pre prihraničný styk (len osobná doprava), 

 cesta II/575 v úseku Malá Poľana - Krásny Brod a v úseku Medzilaborce - Palota – štátna hranica 
PR úprava na kategóriu S C-9,5/70 ako plánovaná cestná komunikácia pretínajúca štátnu hranicu  
pre  osobnú dopravu a nákladnú dopravu s obmedzením tovarového styku, do 7,5t celkovej 
hmotnosti , 

 cesta II/554 v úseku Repejov - Ruská Kajňa má miestny význam, rekonštrukcia  v kategórii C 
9,5/60, 

 na ceste  II/567 vytvorenie územnej rezervy  na jej  úpravu na kategóriu C 9,5/60 a na obchvaty 
sídiel Výrava a Nižná  Jablonka, 

 vytvorenie územnej rezervy pre obchvat mesta Medzilaborce na ceste II/559. 
 
  Okres Poprad 

 na ceste I/66, I/66A (I/67) v úseku Poprad - Matejovce-Spišská Belá vytvorenie územnej rezervy 
na štvorpruhovú cestu kategórie C 22,5/80, s obchvatmi sídiel Matejovce, Veľká Lomnica, 
Huncovce, Kežmarok, Spišská Belá, (v nadväznosti na cestu I/77 s obchvatom obce Bušovce), 

 úprava cesty I/66 (I/67) v jestvujúcom koridore mimo zastavané územie obcí (rekonštrukcia I/66 
(I/67)Lysá Poľana most - Medzivládna dohoda SR/PR pred podpisom), 
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 rešpektovanie cestyI/66 (I/67) v úseku hranica KSK - Vernár - Poprad, s obchvatom obce 
Hranovnica, Vernár a s tunelom v katastri obce Vernár v zmysle ÚPN týchto obcí so zmenou na 
šírkový parameter 11,5 m, 

 rozšírenie cesty I/18 medzi mestami Svit a Poprad na štvorpruhovú, s parametrami na výhľadovú    
intenzitu (čo je potrebné overiť na úrovni DID), 

 vytvorenie územnej rezervy pre preložku cesty I/18  juhozápadným smerom od obce Hôrka 
(preťažená, nevyhovujúca z hľadiska výškového usporiadania, bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky najmä v zimných mesiacoch) a pre  cestu  III/3068  (018156) - preťažená, 
nevyhovujúca z hľadiska šírkového a výškového usporiadania, 

 preloženie cesty I/18 ako obchvat sídiel Hozelec, Švábovce, Hôrka a chodníka v obci Švábovce 
ako spojnicu obce Švábovce s obcou Hozelec a obcou Hôrka, 

 vymiestnenie prístupovej cesty v obci Hozelec na regionálnu skládku odpadov v Žakovciach 
triedy III/3073  (018256) Hozelec – Úsvit, 

 preloženie cesty III/3074  (067016) v strede obce Kravany (medzi súčasnou a plánovanou 
autobusovou zastávkou), 

 akceptovanie pripravovanej dopravnej stavby „Podjazd Svit“ na ceste III/3064  (018150)  - 
jediné cestné prekonanie železnice,  spojnica rozdeleného územia mesta Svit (rekreačná oblasť, 
záhradkárska osada, kompostáreň), dopravného spojenia obcí Batizovce, Gerlachov, osady 
Tatranská Polianka s pokračovaním do mesta Vysoké Tatry. Využívaná je nielen pre osobnú 
dopravu (obec Batizovce počíta len do roku 2020 s výstavbou 191 nových rodinných domov), 
ale aj autobusovú dopravu, nákladnú dopravu (Štrkopiesky Batizovce, s.r.o., FIRES, s.r.o.) a 
obzvlášť dôležité pre záchranné zložky ( podklady má k dispozícii spoločnosť SUDOP Košice, 
a.s), 

 zohľadnenie už rozpracovaných a posúdených návrhov plánovanej zástavby a využití územia v 
k.ú. Štrba, s rešpektovaním záujmov obce, 

 pre medzinárodné prepojenie oblasti Vysokých Tatier s Poľskou republikou v oblasti cestovného 
ruchu rešpektovanie úpravy šírkového usporiadania komunikácie od hraničného priechodu 
Tatranská Javorina a Tatranská Javorina- Podspády  smerom na Ždiar, s jej pokračovaním na 
Vysoké Tatry a Spišskú Belú so zohľadnením navrhovaných zmien kategorizácie, 

 rešpektovanie na ceste  II/538 Tatranská Štrba - Štrbské Pleso (sfunkčnenie diaľnice D1) 
predĺženie v trase cesty III/3060  (018144) do obce Štrba s napojením na diaľnicu pri obci Štrba v 
kategórii C-9,5/60, 

 upravenie cesty II/537 v úseku obce  Štrba na kategóriu C 9,5/60, 
 rešpektovanie komunikačného systému cestnej dopravy mesta Vysoké Tatry v schválenom ÚPN 

mesta Vysoké Tatry, 
 upravenie cesty II/539 Mengusovce-Vyšné Hágy, ktorá má funkciu radiálnej obsluhy stredísk 

Vysokých Tatier ( s  nárastom dopravy, vzhľadom k liečebnému charakteru strediska Vyšné 
Hágy) na kategóriu C-9,5/60, 

  cesta II/534 Poprad mesto - Poprad Veľká (napojenie na D1) - Starý Smokovec, cesta je stavebne 
a parametrami vyhovujúca (C-11,5/70) . Podľa  ÚPN M Vysoké Tatry je riešená úprava jej 
vypojenia na navrhovanú preložku Cesty slobody (II/537), 

 na ceste II/540 Veľká Lomnica - Tatranská Lomnica vytvorenie územnej rezervy k navrhovanej 
preložke trasy III/3083  (537007) v kategórii C 9,5/60 v úseku apartmánových domov v areáli 
Eurocamp v kategórii B2-MZ 14/60. V úseku areál Eurocamp -Veľká Lomnica v kategórii C 
9,5/60, 

 na ceste III/3083  (537007) vytvoriť územnú rezervu na preložku do trasy II/540 v úseku od 
križovatky s II/537 po križovatku s II/540 v kategórii C 7,5/60 a B3-MZ 8,5/50, 

 hľadanie riešenia (vyhľadávacou štúdiou) prepojenia ciest I/66 (I/67) Ždiar (v katastrálnom území 
obce Ždiar v mieste pôvodnej trasy obecnej cesty) - III/3109 (542002) Osturňa - II/542 Spišské 
Hanušovce cestou III. triedy v kategórii C 7,5/60 (ako trasu pre turistickú dopravu v línii V. Tatry 
– Zamagurie), viď zásady v kapitole III.4, 

 hľadanie riešenia (vyhľadávacou štúdiou) prepojenia verejnou účelovou komunikáciou Ždiar – 
Bachledová dolina od cesty I/66 (I/67) , (v katastrálnom území obce Ždiar v pôvodnej trase 
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obecnej cesty) , ako súčasť prepojenia ciest medzi obcou Ždiar - Veľká Franková - Spišské 
Hanušovce (cestné prepojenie koncovej obce), viď zásady v kapitole III.4, 

 prekategorizovanie cesty I/66 (67) v úseku Tatranská Javorina, časť Podspády – Tatranská 
Javorina – Tatranská Javorina, časť Lysá Poľana – hranica SR/PR (Lysá Polana) na cestu II. 
triedy, 

 prekategorizovanie cesty II/06729 v úseku Tatranská Javorina, časť Podspády – hranica SR/PR 
(Jurgow) na cestu I. triedyI/66 (I/67), 

 vytvorenie územnej rezervy pre obchvat obce Vydrník na ceste III/3071 (018159). 
 
  Okres Prešov  rešpektovanie , že v rámci výstavby sietí rýchlostných ciest je v príprave úsek R4 Prešov - 

severný obchvat,  na ktorý je vydané právoplatné územné rozhodnutie roku 2010, 
 na úseku rýchlostnej cesty R4 PL - Svidník- Giraltovce –Kapušany – Prešov,  zohľadnenie 

spracovanej  štúdie realizovateľnosti, ktorá odporučila červený variant, v kombinovanom 
šírkovom usporiadaní a etapizáciu výstavby (usmernenie postup určil Minister dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR listom z 19. 01. 2015), 

 za účelom najkratšieho  prepojenia priestoru Hornej Torysy na diaľnicu D1rešpektovanievýjazdu 
na diaľnicu v križovatke pred Chminianskou Novou Vsou s jej dobudovaním (smer na Poprad aj 
Prešov). Úsek Jarovnice – Bertotovce ponechať ako cestu III. triedy s parametrami cesty II. 
triedy. Križovatku (výjazd) D1 Fričovce obchvat  zrušiť. Akceptovanie cesty Sabinov – Ražňany 
– Jarovnice – Lažany – Svinia - križovatka D1 Chminianska Nová Ves ako cestu II. triedy 
s obchvatmi obcí, 

 rešpektovanie v meste Prešov: 
o cesty I/68, prieťah mestom Prešov podľa ÚPN  mesta Prešov  v trase  I/68 Sabinovská- nám. Mieru - ul. Levočskej v súbehu s I/18 a I/20 - Obrancov mieru - ul. Škultétyho (Jána Pavla II.) -  križovatka ZVL , o cesty I/18 v prejazdnom úseku mestom Prešov v trase križovatka Prešov západ (v nadväznosti 

na tunelovú trasu  D1 Prešov západ – Prešov juh a trasu R4) – ulica Levočská s rozšírením 
mosta cez Torysu na štvorpruh – Duklianska – Vranovská a s napojením na R4 privádzačom 
na R4 v línií I/18 (križovatka s Herlianskou ulicou) – Fintice juh , o  úprav križovatiek I/68 a III/3450 (068015) Prešov ul. Rusínska - A.G. 
Svobodu,križovatkaI/68, o  úpravu východnej križovatky I/18 Prešov, križovatka Ľubotice, o stavieb I/68 Prešov východná a I/18 Prešov, križovatka Ľubotice –Kronospan, ktoré sú v 
súčasnosti v realizácii , 

o stavby I/68 Prešov, Solivarská okružná križovatka, na ktorú je vydané územné rozhodnutie a 
prebieha MPV stavby s predpokladom  realizácie v roku 2016, o východného obchvatu  mesta Prešov definovaného ako rýchlostná cesta funkčnej úrovne A2 
(vzdialenosti križovatiek min. 600 m a výnimočne úrovňové križovanie), v kategórii MR 
24,5/80 (v kategórii „miestna rýchlostná  komunikácia“) s križovatkami ciest nižších kategórií 
v počte nutnom pre zabezpečenie dopravnej obsluhy priľahlého územia, o  napojenia východného obchvatu na diaľnicu D1 v križovatke Prešov – juh a na severný 
obchvat R4 mimoúrovňovou križovatkou v priestore  obce Kapušany (prepojenie I/18,  E-371 
na diaľnicu D-1 ,E-50  v súlade s  ÚPN mesta Prešov a ÚPN obcí Kapušany,  
Teriakovce, Ruská Nová Ves a Dulová Ves), o prepojenia Dulová Ves (Vlčie doly, Košariská) – Jesenná ulica (Košická – križovatka pri 
ZVL) ako cestu III. triedy, o  prepojenia ul. Sabinovská - Bardejovská – Košická (štúdiu v súčasnosti vypracovalo mesto 
Prešov), 

 vytvorenie územnej rezervy na cestnom ťahu ciest I/18 a I/74 Prešov -Uhľa - hranica  Ukrajina 
pre navrhované súbežné cestné prepojenie Lipníky (R4) - Ubľa (I/18 a I/74 Lipníky - Ubľa) v 
samostatnej trase vrátane v súčasnosti pripravovaných úsekov preložiek I/18 Vranov-obchvat, 
I/18 Nižný Hrabovec-Petrovce n/Laborcom, I/74 Brekov-Humenné, I/74 Snina-Kolonica,  
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 realizácia úseku cesty I/18 Lada - Lipníky v dĺžke 6,2 km, kde je prekročená prípustná intenzita 
v kontexte s návrhom rýchlostnej komunikácie R4 v tomto koridore s mimoúrovňovou  
križovatkou Lipníky, 

 vytvorenie v úseku Lipníky - Vranov nad Topľou - Strážske (I/74) územnú rezervu pre súbežnú 
trasu rýchlostnú komunikáciu Lipníky – Ubľa na hlavnej dopravnej rozvojovej osi PSK (R 
s výhľadom po roku 2040), 

 cesta I/20, I/68 má celoštátny význam a stúpajúci význam pre turisticko-rekreačnú dopravu vo 
väzbe na Poľsko. Z hľadiska hospodárskeho plní významnú funkciu v rámci regionálnej dopravy 
v urbanizačnej ose (PR) - Lipany - Sabinov - Prešov – Košice – (MR). Navrhovaná je kategória 
cesty C 22,5/80 v úseku Prešov (mimoúrovňová križovatka s komunikáciou R4 Dúbrava) – 
Šarišské Michaľany  s mimoúrovňovými križovatkami Veľký Šariš, Gregorovce, Šarišské 
Michaľany, 

 cesta II/546 Prešov - Margecany má horský charakter, prepája Prešov s osídlením v údolí riek 
Hornádu a Hnilca (tzv. Dolný Spiš). Je nevhodná pre nákladnú dopravu a má v súčasnosti 
minimálne zaťaženie. Postupne aktivizovať tento koridor odstraňovaním líniových závad. Z nich 
najzávažnejšie sú v úsekoch Rokycany – Bajerov - Kvačany - Žipov - Klenov a Cemjata – Prešov 
s obchvatmi Rokycany – Bajerov – Kvačany – Klenov a miestnej časti Prešov – Cemjata s 
návrhom samostatných trás preložiek týchto úsekov s cieľom zatraktívniť túto časť okresu pre 
rozvoj ich podnikateľských aktivít s postupnou  realizáciou v kategórii 9,5/60,  

 cesta II/545 Kapušany – Demjata – Bardejov má nadregionálny význam. Zvýšená atraktivita 
cesty II/545 je vyvolaná  uvažovanými aktivitami v rámci cezhraničnej spolupráce Bardejov – 
Kurov - Krynica - Nowy Sacz. Navrhovaná je zmena kategórie cesty na cestu I. triedy, 

 rekonštrukcia cesty III/3445  (068010) Prešov juh (D1) - Petrovany - Drienov – Lemešany (D1) 
na kategóriu C 7,5/60 a jej napojenie na D1 a I/20 (I/68) v priestore medzi Drienovskou Novou 
Vsou a Ličartovcami, pre zabezpečenie primeranej dopravnej obslužnosti územia s navrhovanými 
funkčnými plochami výroby a skladov v priestore medzi Petrovanmi a Drienovom, 

 prepojenie cesty II/546 z priestoru Klenov do obce Hrabkov III/3423 (018190)  úpravou 
jestvujúcej cesty III/3465  (546006) ako najkratšie prepojenie regiónu Čierna Hora na I/18 a D1, 

 realizovanie úpravy parametrov a komplexnú údržbu cesty III/3462  (546003) v úseku Klenov – 
Miklušovce – Sedlice – Suchá Dolina – Ľubovec – Radatice – Janov – Bzenov (neúmerná 
preťaženosť nákladnými vozidlami z dvoch  kameňolomov v obci Sedlice), 

 rekonštrukcia cesty III/3448 (068013) na trase Tuhrina - Lúčina – Červenica, 
 vedenie rýchlostnej cestyR4 Svidník - Prešov (schválený variant 1- červený), v obci Čelovce 

v trase podľa schváleného ÚPN O, 
 kompletná rekonštrukcia úseku cesty I/20 (I/68) v obci Lemešany (s dobudovaním a úpravou 

chodníkov pre peších tak, aby sa vytvoril zelený ochranný pás medzi chodníkom 
a komunikáciou), 

 úprava cesty III/3445 (068010) v časti Hora v katastri obce Petrovany a jej zmenu na 
štvorprúdovú komunikáciu až po „ areál Správy diaľnic“, 

 vytvorenie územnej rezervy pre obchvat obce Kendice z juhovýchodnej strany (začiatok odbočka 
z cesty I/20 (I/68) južne od cintorína až po jestvujúci nadjazd nad železničnou traťou smer obec 
Petrovany, prepojenie cesty I/68 smerom obec Petrovany - časť Močarmany s križovaním 
železničnej trate, rieky Torysa aj diaľnice s následným napojením na jestvujúcu miestnu 
komunikáciu a s vyústením na cestu III/3445  (068010)Lemešany- Drienov - Petrovany - Prešov 
v Močarmanoch), 

 v súvislosti so stavbou „Diaľnica D l Prešov západ - Prešov juh“  úprava križovatky Petrovany - 
Záborské v kruhovom tvare s napojením PP Záborské a Petrovany a východného obchvatu 
Prešov, 

 zmenu trasy cesty III/3445 (068010) v úseku  plánovanej rekonštrukcie vstupu do areálu Správy 
diaľnic, 

 rekonštrukcia cesty III/3446  (068011) v úseku od priemyselného parku IPZ Záborské po koniec 
obce Záborské (zvýšenia bezpečnosti užívateľov, pretože je to úsek častých kolízií, vážnych 
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dopravných  nehôd) s trolejbusovou sieťou s možným obratiskom v obci Záborské (konečná 
zastávka MHD) a kruhový objazd nad obcou Záborské, 

 prekategorizovanie miestnych komunikácií Petrovany - Kendice a Petrovany - Drienovská Nová 
Ves na komunikácie III. triedy, vrátane cestných objektov, 

 realizácia protihlukovej steny na D1 a to 400 m na sever a 400 m na juh od jestvujúcej steny v 
obci Petrovany,  

 realizovanie úpravy parametrov a komplexnú údržbu cesty III/3452 (543002) Terňa - Gregorovce 
- Demjata, cesty III/3431 (018200) Mošurov -  Fintice -  Prešova cesty III/3454 (543004) Terňa, 
Hradisko,  na ktoré sa napájajú tri kameňolomy, 

 vytvorenie územnej rezervy pre preložku cesty  III/3431(018200) ako východný obchvat obce 
Fintice, 

 rekonštrukcia cesty III/3440 (068002) v úseku Kokošovce - Zlatá Baňa, 
 vytvorenie územnej rezervy pre druhý vjazd a výjazd z obce Župčany, 
 prepojenie koncových obcí Malý Slivník (obchvat)- Geraltov – Závadka – Hradisko, 
 vytvorenie územnej rezervy pre obchvat obce Kojatice III/3427 (018194), 
 prepojenie obce Kojatice (miestna časť Kojatická Dolina) s obcou Rokycany,  
 obchvat obce Hermanovce III/3177 (543009). 

 
  Okres Sabinov 

 dopravné prepojenie okresu Sabinov a diaľnice D1, s ohľadom aj na nákladnú kamiónovú 
dopravu: o prepojenie ciest III/3193 (54353), III/3216 (018181) Lipany – Brezovica – Nižný Slavkov -  

Brutovce – križovatka D1 Behárovce – Spišské Podhradie ako cestu II.triedy. Na úseku Nižný  
Slavkov - Behárovce je potrebná samostatná vyhľadávacia štúdia (viď zásady v kapitole III.4), o za účelom najkratšieho prepojenia priestoru Hornej Torysy na diaľnicu D1 rešpektovanie 
výjazdu  na diaľnicu v križovatke pred Chminianskou Novou Vsou s jej dobudovaním (smer 
na Poprad aj Prešov). Úsek Jarovnice – Bertotovce ponechať ako cestu III. triedy s 
parametrami cesty II. triedy. Križovatku (výjazd) D1 Fričovce obchvat  zrušiť. Cestu Sabinov 
– Ražňany – Jarovnice – Lažany – Svinia - križovatka D1 Chminianska Nová Ves rešpektovať 
ako cestu II. triedy s obchvatmi sídiel. 

 vytvorenie územnej rezervy v úseku cesty I/68hranica PL - Ľubotín - Lipany – Šarišské 
Michaľany pre obchvaty obcí Kamenica , Lipany, Červenica pri Sabinove, Pečovská Nová Ves, 
Sabinov (rešpektovať PZ Sabinov) , Šarišské Michaľany v samostatnej novej trase v kategórii C 
11,5/80 súbežnej s pôvodnou , s mimoúrovňovými napojeniami sídiel v mimoúrovňových 
križovatkách Miľpoš, Pečovská Nová Ves,  Sabinov -  sever, Sabinov – Jakubovany, Drienica a 
Šarišské Michaľany, 

 vytvorenie územnej rezervy v úseku cesty I/68 Šarišské Michaľany - Prešov na úpravu  kategórie 
C 22,5/80 s mimoúrovňovými križovatkami v napojení sídiel Gregorovce, Veľký Šariš a pri 
krížení rýchlostnej cesty R4 (severný obchvat), kríženie R4 s I/68 v križovatke Dúbrava, 

 v obci Ďačov z miestnej časti Budzín,  napojenie  cesty od križovatky do miestnej časti s cestou 
III/3191 (543025) - cez  Ortáš,  premostením rieky Torysa s napojením na existujúce železničné 
priecestie v smere Lipany - Krivany,  napojením sa na Kriviansku ulicu v Lipanoch (prepojenie 
Lipian na navrhovaný aquapark z južnej a zo severnej strany mesta zo smeru Prešov a zo smeru 
Stará Ľubovňa), 

 vytvorenie územnej rezervy pre obchvat obce Krivany podľa schválenej ÚPN O, 
 overenie možnosti dať miestnu komunikáciu  p. č. 5172/1 a 5172/3 v  katastri mesta Sabinov – 

Zálesie pod správu VÚC za účelom jej rekonštrukcie a udržiavania (kvôli chatárskej oblasti za 
účelom ťažby lesa, či hubárskym návštevám v susednom katastri Mesta Sabinov – Zálesie),  prepojenie obce Tichý Potok – Ľubické kúpele,  vytvorenie územnej rezervy pre obchvat centra mesta Lipany navrhovanou cestou C-11,5/80 v novej trase súbežne s cestou I/68, od severnej hranice extravilánu mesta Lipany s napojením v križovatke na Dubovicu, na zrealizovanú preložku cesty I/68 (stavba I/68 Lipany,  preložka cesty), 
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 rešpektovanie nového prepojenia z hlavného ťahu Prešov - Stará Ľubovňa na navrhovaný 
aquapark v južnej a zo severnej strany mesta Lipany (od Prešova a od Starej Ľubovne), 

 prepojenie so susednou obcou Hanigovce – Milpoš (vzdialenosť asi 1,5 km ). 
 
  Okres Snina 

 rešpektovanie cestného  prepojenia Lipníky – Ubľa v koridore cesty I/74, 
 vytvorenie územnej rezervy pre cestné prepojene v úseku Lipníky – Humenné - Ubľa rýchlostnou 

cestou (R), ktoré je súčasťou hlavnej dopravnej rozvojovej osi PSK k návrhovému  roku 2040, 
 na ceste I/74 v úseku Kamenica nad Cirochou – Modrá nad Cirochou – Dlhé nad Cirochou - 

Snina - Ubľa - hranica Ukrajina v jestvujúcej trase realizovanie  úprav prejazdných úsekov za 
účelom zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky,  

 vytvorenie územnej rezervy pre obchvat Snina – Kolonica , ktorým sa obíde zosuvné pásmo pri 
ceste I/74 medzi obcami Snina – Stakčín,  

 na ceste  II/567 v úseku Hostovice - Pčoliné -Snina vytvorenie územnej rezervy pre úpravu  
kategórie na  C  9,5/60,  

 zrušenie cesty II/558 v  úseku Jalová - Starina - Príslop pre verejnú dopravu z dôvodu jej kolízie 
s prvým ochranným pásmom hygienickej ochrany vodárenskej nádrže Starina. Hľadanie riešenia   
cestného prepojenia Stakčín  - Stakčínska Roztoka  - Príslop v kategórii cesty II. triedy ako 
náhradu za vylúčený úsek (viď zásady v kapitole III.4) a zároveň vyhodnotenia už študovaného 
prepojenia cez Brezovec, 

 predĺženie cesty III/3887  (559019)Osadné – hranica PR  (Balnica)  ako cestu III. triedy, 
 rekonštrukcia cesty III. triedy Ulič – hranica Ukrajina (Zabriď). 

 
  Okres Stará Ľubovňa 

 vytvorenie územnej rezervy na ceste I/77 v úseku Podolínec - Stará Ľubovňa s obchvatom obcí 
v kategórii C 11,5/80,60 pre preložky  mesta Podolínec (zo strany južnej podľa UPN mesta) 
a obcí  Nižné Ružbachy a Hniezdne, 

 úsek Ľubotín - Čirč - Obručné - smer Bardejov (I/77), súčasť  cestnej komunikácie v 
prihraničnom ČR/SR/PR  západo-východne orientovanom cestnom koridore celoštátneho 
významu  na území krajov Žilina a Prešov v línii Spišská Stará Ves – Stará Ľubovňa – Bardejov – 
Svidník – Medzilaborce – Palota – PR,  v súčasnosti spĺňa medziokresnú dopravnú funkciu 
severnej časti východného Slovenska, hospodárskou stagnáciou v tejto časti kraja má nízke 
dopravné zaťaženie. Postupne homogenizovať kategóriu C 7,5 do kategórie C 11,5/80. 

 z dôvodu navrhovaného hraničného prechodu Mníšek nad Popradom - Piwniczna  pre nákladnú 
dopravu a TIR modernizácia cesty I/77 v smere na Spišskú Belú a cestu I/68 v smere na Prešov 
s riešením obchvatov dotknutých obcí a miest, 

 úprava cesty I/68 na úseku štátna hranica PR  - Mníšek nad Popradom  - Stará Ľubovňa 
celoštátneho významu, na ktorú sa napája cesta I/77 Spišská Belá – Stará Ľubovňa (má horský 
charakter s ťažkými dopravno-technickými podmienkami) na kategóriu C 11,5/70,  

 homogenizácia úseku cesty I/68 Mníšek nad Popradom (hr. PR) - Stará Ľubovňa - Ľubotín - 
Lipany (obchvat centra) a s obchvatmi obcí Plavnica a Kamenica,  

 postupné homogenizovanie úseku cesty I/68 Ľubotín - Pusté Pole - smer Prešov v kategórii C 
11,5/80 s odstránením dopravných závad, s obchvatom obce Plavnica,  

 rekonštrukcia cesty II/543 v úseku Hniezdne (I/77) - Kamienka - Červený Kláštor na kategóriu C 
9,5/60 s vylúčením priebežnej dopravy sídlami Kamienka a Červený Kláštor (aj Veľký Lipník 
ako alternatívny  koridor pre tzv. Karpatskú cestu  resp. Via Montana),                             

 cesty III. triedy číslo 3138 (543032), 3142 (543036) a 3127 (541012) v trase Plavnica - Malý 
Lipník - Sulín - Medzibrodie – Kače - Mníšek nad Popradom sú významné turisticko-rekreačné 
a hospodárske trasy s obsluhou úzkeho prihraničného pásma rieky Poprad  (výrazne rozvinutá 
turisticko-rekreačná zóna na poľskej strane vyžaduje protiváhu aj na slovenskej strane). 
CestuIII/3142 (543036) realizovať  v kategórii min. C 7,5/60 a jej prepojenie na I/68 v úseku 
Sulín-Kremná v kategórii C 7,5/60, 
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 zabezpečenie dopravnej obsluhy územia  bývalého Vojenského obvodu Javorina novou cestou III. 
triedy v úseku Jakubany -  Javor, hranica okresu a ďalej v smere Levočská dolina a navrhovaná 
cesta I. triedy Levoča - Kežmarok, 

 prepojenie Legnava – Milik ( PL), 
 prepojenie Lesnica – Sczawnica (PL), 
 prepojenie koncových obcí Medzibrodie – Závodie – časť Sulín, 
 prepojenie obcí Litmanová – Kamienka, 
 vytvorenie územnej rezervy pre obchvat obce Jarabina cesta III/3128 (541013)  – kameňolom, 
 vymiestnenie nákladnej a tranzitnej dopravy mimo cestu I/77, mimo centra PZ Hniezdne , PR 

Podolínec a cesty II. (III.) triedy z námestia v PZ Stará Ľubovňa . Rešpektovať tieto pamiatkové 
územia a národné kultúrne pamiatky. 

 vytvorenie  územnej rezervy pre preložku cesty I/77 severozápadne od centra mesta Stará 
Ľubovňa (v nadväznosti na  realizovanú preložku cesty I/68). 

 
  Okres Stropkov 

 vytvorenie územnej  rezervy obchvatu Stropkova v kategórii C11,5/80 ( pripravovaná stavba SSC  - I/15 Stropkov, preložka cesty),  vytvorenie  podmienok  pre napojenie PP Stropkov na R4 (diaľničným privádzačom),  prepojenie ciest I/15 a I/21(I/73) Stropkov – Šandal – Radoma ( rekonštrukcia cesty III/55714 Radoma – Šandal – Stropkov),  prepojenie ciest I/15 a I/21 (I/73) Miňovce – Lomné –Kručov – Fijaš – Giraltovce (časť Francovce),  prepojenie ciest I/21 (I/73) a II/575 - Krajná Poľana - Miroľa – Staškovce, 
 prepojenie ciest I/21 (I/73) a II/575 - Ladomirova - Vislava - Chotča, 
 rozšírenie cesty II/575 v úseku Stropkov - Chotča – Makovce, 
 prepojenie koncových obcí Prituľany (HE) a Jakušovce (SP) na ceste III/3822 (554015), 
 zaradenie miestnej komunikácie Bžany – Valkov do zoznamu ciest III.triedy,  
 vytvorenie územnej rezervy pre obchvaty obcí Turany nad Ondavou, Miňovce, Breznica, Sitník, 

Stropkov, Tisinec a Duplín na ceste I/15, 
 vytvorenie podmienok pre  modernizáciu úsekov ciest II a III. triedy v okrese Stropkov. 

 
  Okres Svidník 

 rešpektovanie rýchlostnej cesty R4  v trase hranica SR/PR - Svidník - Giraltovce – Prešov 
(červený variant), 

 úprava cesty I/77 Čirč – Svidník na kategóriu 11,5/80, 
 realizácia stavebno-bezpečnostných opatrení na zníženie nehodovosti na medzinárodnom cestnom 

ťahu E 371 , cestaI/21 (I/73) Šarišský Štiavnik – Hunkovce ( stavby sú v súčasnosti v realizácii s 
termínom ukončenia 05/2016), 

 rekonštrukcia úsekov ciest I/21 (I/73) Giraltovce - Fijaš, I/21 (I/73) Lipníky – Kračúnovce (stavby 
sú v súčasnosti v realizácii s termínom ukončenia 05/2016),  

 úprava šírkového usporiadania cesty III/3581  (557014) Radoma –Šantal – Stropkov ako C 
9,5/60, 

 úprava šírkového usporiadania cesty III/3517  (556014) a obchvat obcí Okrúhle – Šapinec -
Kožany ako C 9,5/60, 

 dobudovanie ciest III/3546 (556030) a III/3548(556030) vzhľadom na ich regionálny význam 
(prístup k hraničnému priechodu Vyšný Komárnik/Barwinek a súčasť Karpatskej cesty) v úseku 
Krajná Poľana – Staškovce v zmysle  STN 73 6101 na kategóriu C9,5 /60,  

 dobudovanie cesty III/3581 Stropkov – Radoma (núdzová trasa obchádzky pre vybranú kategóriu 
vozidiel pri uzávierke cesty I/21 (I/73) Šarišský Štiavnik – Rakovčík) na kategóriu C 9,5 /60,  

 v základnej kategórii ciest III. triedy vytvorenie územnej rezervy pre cestné prepojenia medzi 
koncovými obcami ( tak, aby boli cestne sprístupnené aspoň z dvoch nezávislých smerov): o Roztoky III/3555 (557023) – Kečkovce III/3553 (557021) – Vápeník III/3537 (556021), o Šemetkovce III/3541 (556025) – Oľšavka III/3591 (575009), 
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o Medvedie III/3543 (556027) – Krajná Bystrá III/3545 (556029) – Nižný Komárnik I/21 (I/73), 
 dobudovanie neudržiavaných úsekov ciest III. triedy medzi obcami Krajné Čierno – Kožuchovce 

III/3542 (556026) a Šapinec – Kožany III/3551 (557019) s úpravou šírkového usporiadania ako C 
9,5/60, 

 cestu III/3553 (557023) v úseku Vyšný Orlík – pripojenie ku kameňolomu v k.ú. Vyšný Orlík o 
dĺžke1,9 km rekonštruovať na únosnosť zodpovedajúcu záťaži pri vývoze vyťaženého kameňa 
vozidlami kategórie N3,  

 prepojenie obcí Kalnište - Brezov. 
 
  Okres Vranov nad Topľou 

 rešpektovanie  juhozápadného obchvatu  mesta Hanušovce nad Topľou a cesta I/18 v úseku 
Prešov – Kapušany – Lipníky–Vranov nad Topľou – Strážske, v spoločnom koridore s  
navrhovaným cestným prepojením Lipníky – Ubľa s možnosťou úprav prejazdných úsekov za 
účelom zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky, s  južným obchvatom mesta Vranov nad Topľou, 
v kontexte s východným obchvatom cesty I/79, 

 vytvorenie územnej rezervy pre obchvat obce Medzianky, Bystré variant „B“ na ceste I/18 (ÚPN 
O a uznesenie obecného zastupiteľstva v Bystrom ) a obce Soľ,  cestu I/79 Vranov nad Topľou – Trebišov upraviť mimo zastavané územie obcí na kategóriu C11,5/80,  vytvorenie územnej rezervy cesta I/79 v úseku Vranov nad Topľou (východný obchvat) – 
Sačurov ( obchvat )  - Sečovská Polianka (obchvat) kategórie C-11,5/80 - Trebišov – Slovenské 
Nové Mesto – hranica MR/UA, 

 na ceste I/15 v úseku Turany nad Ondavou - Malá Domaša - Sedliská  v kategórii C 11,5/80 
(zabezpečuje okrem priebežnej  medziokresnej dopravy aj distribučnú  dopravu ku strediskám  
rekreácie pri vodnej nádrži Domaša - Nová Kelča, Holčíkovce a  Poľany) vytvorenie  územnej 
rezervy v úseku Nová Kelča - Turany pre preložku a pre obec Benkovce východný obchvat 
v kategórii C 11,5/80, 

 úprava cesty I/15 v úseku VN Domaša (Turany nad Ondavou ) – Vranov nad Topľou na 
 kategóriuC11,5/80 mimo zastavané územie obcí, 

 úprava cesty I/15 v úseku Vranov nad Topľou –odbočka Továrne na  kategóriu C11,5/80,  
 vytvorenie územnej rezervy pre obchvat obce Sedliská na ceste I/15, 
 cesta II/554 v úseku Košarovce - Továrne - Nižný Hrušov má spojovací význam, požadovaná 

úprava je na kategóriu C 9,5/70, s obchvatom obce Kučín, 
 cesta III/3630 (556001) v úseku  Hanušovce nad Topľou  - Matiaška  a III/3635 (557003) v úseku 

Matiaška - Detrík -  rekreačné stredisko Dobrá - Malá Domaša má rozhodujúci  význam pre 
návštevnosť rekreačného strediska Dobrá navrhovaného ako  významné stredisko cestovného 
ruchu a to zo smeru Prešov -  Košice - MR. Cestu v úseku  Remeniny - Matiaška - Detrík a 
čiastočne  v úseku Malá Domaša - rekreačné stredisko Dobrá s úpravou na kategóriu  cesty III. 
triedy,  

 na ceste II/576 vytvorenie územnej rezervy pre  preložku (obchvat sídla Vechec podľa 
chváleného ÚPN O Vechec) v kategórii C 11,5/80 s napojením na obchvat mesta Vranov nad 
Topľou,  

 rešpektovanie v meste Vranov nad Topľou (zmena č. 2 ÚPN mesta Vranov nad Topľou): o v časti Čemerné na  južnom obchvate cesty I/18 -MÚK Vranov Sever, MÚK Vranov Lomnica 
a MÚK Vranov Juh v kategórii C 11,5/80, o preložku cesty I/79 v južnej časti k. ú. Vranova nad Topľou a k. ú. Čemerné so zaústením do 
MÚK Vranov Lomnica v kategórii C 11,5/80, o nové severné komunikačné napojenie mesta z cesty I/18 na Budovateľskú ulicu, o nové južné komunikačné napojenie mesta z preložky cesty I/18 z MÚK Vranov Lomnica v 
trase MÚK Vranov Ferovo - Záhradná ulica - Dlhá ulica, o nové komunikačné napojenie mesta realizovať ako hlavné mestské zberné komunikácie v 
intravilánových úsekoch v kategórii MZ 8,5/50 v extravilánových úsekoch v kategórii C 
7,5/60, 
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o preložku cesty II/576 mimo zastavaného územia mesta v kategórii C 9,5/70 včítane mostného 
kríženia s preložkou cesty I/18, 

 prepojenie Dlhé Klčovo – Nižný Hrušov, 
 prepojenie Zamutov – Červenica, 
 prepojenie obcí Nová Kelča –Ďapalovce – Košarovce cestou III. triedy, 
 prepojenie obcí Sačurov – Davidov – Cabov, 
 prepojenie obcí Jastrabie nad Topľou – Vyšný Žipov cestou III. triedy. 

 
  Požiadavky Košického kraja súvisiace s Prešovským regiónom: 

-  rešpektovanie diaľničného privádzača Nová Polhora, na rozhraní Prešovského a Košického 
samosprávneho kraja na diaľnici D l, v úseku medzi existujúcou križovatkou „Lemešany“ a 
križovatkou „Budimír“.  Mimoúrovňová križovatka Nová Polhora spolu s diaľničným privádzačom 
umožní napojenie existujúcej cestnej siete s priľahlým územím na diaľnicu D l, 

-  v oblasti dopravnej infraštruktúry v ÚPN O jednotlivých dotknutých miest a obcí v územnom 
obvode  OU Spišská Nová Ves zohľadňovanie stratégie a rozvoj dopravnej infraštruktúry 
Košického kraja, 

-  rešpektovanie koridoru napojenia mesta Spišská Nová  Ves na diaľnicu D1 formou diaľničného 
privádzača v zmysle platného ÚPN mesta Spišská Nová Ves (v koridore cesty II/533, obchvat obce 
Harichovce  – Levoča), ktoré  zohľadňuje potreby bezpečného dopravného napojenia širšieho 
spádového územia mesta, 

-  rešpektovanie preložky cesty II/547 s obchvatmi sídiel Spišské Podhradie (PSK) a Spišské 
Vlachy (KSK), 

-  rešpektovanie cestného prepojenia Dúbrava (PSK) – Oľšavka (KSK) cestou III/3219 (018185) 
v kategórií cesty III. triedy (vydané UR číslo SP 1723 / 2002/ De, dňa 2.01.2003). 
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4.2 Železničná doprava 
 Riešenie železničnej dopravy zohľadňuje dostupné informácie z prerokovania zadania a podklady, 
ktoré sú uvedené v PaR a prílohách územnej prognózy. Okrem týchto  podkladov súvisiacich so 
železničnou dopravou sú základné štatistické údaje za roky 2011-2013 uvedené  Štatistickým úradom SR 
v Ročenke dopravy,  pôšt a telekomunikácií 2010. 
 Prognóza vývoja osobnej a nákladnej železničnej dopravy je obsiahnutá predovšetkým 
v Strategickom pláne rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020. V tomto strategickom dokumente 
okrem iného je uvedené, že na území PSK sa nachádza oblasť s nízkym zaťažením v regionálnej 
železničnej doprave menej ako 500 os/24h a to úseky Stará Ľubovňa – Plaveč a Lipany – Plaveč. MDVRR 
SR v Zozname projektov strategického plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej osobnej 
dopravy uvádza, že na železničnej trati  Žilina – Košice v rámci modernizácie pôjde o úseky súvisiace 
s úsekom Poprad- Tatry v rokoch 2015- 2018. Celkovo v rámci SR sa predpokladá, že výkonnosť 
a prepravné schopnosti železníc,  najmä v nákladnej doprave k roku 2040  budú mať klesajúcu tendenciu. 
Tento trend umocňujú aj nejasnosti okolo prevádzkovateľov železničnej dopravy. 
 Železničnú sieť Prešovského kraja tvorí 430 km železničných tratí.  
 Železničné trate medzinárodného, resp. celoštátneho významu tvoria Žilina – Košice -  Medzilaborce 
a Plaveč – Prešov – Košice. Trať Žilina – Košice je zaradená do systému medzinárodných dohôd AGC 
a AGTC. Trať Kysak – Prešov – Plaveč je zaradená do systému trás AGTC.  
 V železničnom uzle Prešov sa na túto trať napájajú trate regionálneho významu Bardejov, Vranov 
nad Topľou, Humenné, Snina, Medzilaborce. 
 
Hierarchia a štruktúra rozvojových koridorov - železničná doprava 

 Schéma č.21                                                                                                                                                               Zdroj: KURS 2011  
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Dopravnú infraštruktúru zaradenú podľa európskych dohôd (AGC, AGTC) koridory konvenčných 
tratí a zariadenia železničnej a kombinovanej dopravy tvoria trate: 
E 40, C - E 40 (Le Havre - Paríž - Norimberg - Praha -Hranice na Morave - Ostrava) - Čadca - Žilina - 
Košice -Čierna nad Tisou - (Čop),  
(Hranice na Morave) - Lúky pod Makytou - Púchov,  
E 52, C - E 52 (Viedeň - Marchegg) - Bratislava -Galanta - Nové Zámky - Štúrovo - (Szob - Budapešť -
Nyíregyháza),  
E 61, C - E 61 (Štokholm - Berlín - Praha - Lanžhot) -Kúty - Bratislava/Rusovce - (Hegyeshalom), 
Bratislava - Nové Zámky - Komárno - (Komárom - Budapešť),  
E 63 (Viedeň - Kittsee) - Bratislava - Leopoldov - Žilina, Galanta - Leopoldov,  
C - E 63 (Viedeň - Kittsee) - Bratislava - Leopoldov - Žilina - Čadca - Skalité - (Czechowice-Dzedzice), 
Galanta - Leopoldov,  
C 30/1 (Krakov - Muszyna) - Plaveč - Prešov - Košice -Kechnec - (Hidasnémeti - Miškovec),  
Dopravnú infraštruktúru nadregionálnej úrovne – koridory konvenčných železničných tratí tvoria  
Michaľany/Výhybňa Červený Dvor – Trebišov – Strážske – Humenné – Medzilaborce – (Lupków)  
Prešov – Vranov nad Topľou – Strážske. 
4.2.1 Trate medzinárodného a celoštátneho významu 
 Územím Slovenska  prechádzajú tri koridory základnej transeuropskej dopravnej siete (1.01. 2014): 

-  Baltsko – jadranský koridor, 
-  koridor Orient/Východné Stredomorie, 
-  koridor Rýn – Dunaj (prechádza PK v línii D1 a železničnej trate Ostrava/Přerov -  Žilina – 

Košice –  hranica s Ukrajinou) . 
  
 Základná sieť TEN - T, trať Košice - Žilina, je súčasťou multimodálneho koridoru (hlavná sieť 
TINA) č. Va Bratislava - Žilina - Prešov/Košice - Záhor/Čierna nad Tisou – Ukrajina (lokalizovaného pre 
cestné komunikácie a  pre trate železničnej a kombinovanej dopravy), zasahuje územie PSK len na úseku 
Vydrník - Poprad - Štrba - Važec - (Poprad-Košice). Trať vo svojom komplexe má celoštátny a 
medzinárodný význam v dopravnom systéme SR, je zaradená do medzinárodných dohôd AGC a AGTC a 
pripravuje sa jej modernizácia pre traťovú rýchlosť 160 km/h. Po modernizácii trate sa predpokladá jej 
zaťaženie najmä tranzitnými prepravnými prúdmi v smere východ-západ (Čierna n. Tisou – Košice-Žilina). 
Z hľadiska skladby sa zvýši podiel nákladnej dopravy, hlavne kvôli potrebe rýchlych a presných 
logistických vlakov. Priepustná výkonnosť trate počas normálnej prevádzky sa radikálne nezmení. 
 Trať Kysak - Prešov - Plavec - Muszyna (PR),tvorí súčasť komplexného severojužného ťahu trate 
celoštátneho a medzinárodného významu,  v ďalšom prepojení Kysak -Košice - Čaňa - Hidasnémeti (MR). 
Trať už je zaradená do zoznamu trás AGTC (s možnosťou výstavby terminálu kombinovanej dopravy v 
Prešove - Šarišské Lúky (s plánovanou modernizáciou na parametre predpísané dohodou AGC) a je 
súčasťou multimodálneho koridoru s pracovným názvom „ Pobaltský koridor" vedeným v línii PR (Lublin 
- Rzeszów) - Prešov - Košice - MR (Miškovec - Debrecen) - koridor Č.IV Constanca/lstanbul 
lokalizovaným pre cestné komunikácie a pre trate železničnej a kombinovanej dopravy. Trať je toho času 
jednokoľajná, elektrifikovaná s plánom modernizácie na traťovú rýchlosť 80 až 100 km/h, s územnou 
rezervou na jej zdvojkoľajnenie. 
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4.2.2 Trate nadregionálneho a regionálneho významu 
Kategórie železničných tratí 

Kategória 
trate 

Km OD DO Číslo trate nové Číslo trate 
staré 

1 203,445 Košice Kraľovany 105 A 180 
1 78,192 Kysak Plaveč štátna hranica PL 107 A 188 
1 0,900 Plaveč výhybka č. 1/3 Plaveč výhybka č. 5/6 107 B 188 
2 119,934 Medzilaborce štátna hranica PL Michaľany 103 A 191 
2 61,547 Strážske Prešov 107 D 193 
2 60,661 Plaveč Poprad-Tatry 112 A 185 
3 26,763 Stakčín Humenné 104 B 196 
3 31,909 Vranov nad Topľou Trebišov 104 C 192 
3 34,564 Bardejov Kapušany pri Prešove 104 D 194 
4 8,796 Tatranská Lomnica Výhybňa Studený Potok 112 C 185 
4 12,656 Levoča Spišská Nová Ves 110 C 186 
4 9,226 Spišské Podhradie Spišské Vlachy 110 B 187 
5 13,088 Poprad - Tatry Starý Smokovec 112 D 183 
5 16,022 Starý Smokovec Štrbské Pleso 112 D 183 
5 5,950 Tatranská Lomnica Starý Smokovec 112 E 184 
5 4,609 Štrbské Pleso Štrba 112 F 182 

Zdroj: ŽSR a vlastné 
V tabuľke sú uvedené kategórie železničných tratí a ich číslovanie.  
 Trate nadregionálneho a regionálneho významu: 

-  Prešov - Vranov - Strážske - Humenné - Medzilaborce - Palota - Lupkow (PR) do času realizácie 
„Pobaltského koridoru" má aj medzinárodný význam s čiastočnou prevádzkou osobnej a 
nákladnej dopravy. Zámerom je úsek Bánovce nad Ondavou - Strážske - Humenné elektrifikovať 
a úsek Strážske - Humenné zdvojkoľajniť, 

-  Prešov - Vranov nad Topľou - Strážske, zámerom je  elektrifikovať, 
-  Plaveč - Stará Ľubovňa - Poprad - slúži ako odklonová trasa hlavného ťahu v úseku Poprad - 

Kysak so zámerom  elektrifikovať. 
 
 V Komplexnom programe riešenia železničných tratí SR sa uvádza, že na území PSK sa nachádzajú 
nebezpečné železničné priecestia na tratiach Bardejov – Kapušany pri Prešove, Lupkow – Medzilaborce – 
Michaľany, Sabinov – Lipany, Studený Potok – Tatranská Lomnica a Poprad – Podolínec. 
 Tatranská elektrická železnica (TEŽ) vrátane ozubnicovej železnice Štrba – Štrbské Pleso vytvára 
hlavný nosný systém vnútornej hromadnej dopravy osôb Štrbského plesa a  mesta Vysoké Tatry s cieľom  
zabezpečiť zlepšenie jej kvalitatívnych parametrov, prostredníctvom stavebných a technických opatrení. 
 Okrem iných dostupných vstupných podkladov súvisiacich so železničnou dopravou, sú v Ročenke 
dopravy pôšt a telekomunikácií 2010 (Štatistický úrad SR)  uvedené základné štatistické údaje za roky 
2011-2013. Súhrn informácií a podkladov je v prílohe č. 2. 
 
 V smere hranica PR – Plaveč – Prešov- Kysak – Košice sa v územných plánoch mesta Prešov 
uvažovalo s prekládkou trate už v roku 1980 z centra mesta cez stanicu Šarišské lúky okolo Sekčova až po 
Čierny most. Toto riešenie by pomohlo hlavne mestu Prešov, ktoré nemá vyriešené mimoúrovňové 
prechody cez túto trať. V územnom pláne PSK, schválenom VZN č. 17/2009 sa rovnako navrhuje zvýšenie 
rýchlosti v tomto železničnom koridore s tým, že obchvat mesta Prešov nie je riešený. Ostatné zámery 
rekonštrukcie a výstavby železničnej dopravy sú koordinované v rámci operačného programu Stredná 
Európa. Mesto Košice zvažuje v rámci IDS zapojiť koľajový systém do zvýšenia obslužnosti mesta Košíc 
(rozchod železničných koľají a rozchod koľají MHD je zhodný). PSK Prešov v rámci spracovania návrhu 
IDS bude musieť zapracovať železničné stanice a zastávky do systému prestupných staníc.  



  

 
ENVIO, s.r.o., Levočská č.2, Prešov  75 / 115  

 Problémová trať v zmysle stanoviska Železníc SR - Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, rozvoj 
železničných tratí a stanoviska Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR je úsek trate 
Kysak – Plaveč, ktorý bol uvedený do prevádzky v roku 1873. Rozvoj osídlenia na tejto trase vo väčšine 
sídel, ale hlavne v meste Prešov, vytvoril bariéru v rámci urbanizovaného územia mesta Prešova, čo 
nemôže byť pre mesto vo výhľade akceptovateľné. Eliminácia tohto barierového efektu, ktorý bol doposiaľ 
zanedbávaný, si vyžiada nákladné riešenia s vyhodnotením podrobných riešení, ktoré je nutné urýchlene 
vypracovať. Navrhuje sa preto rezervovať koridor pre výstavbu preložky a zdvojkoľajnenia trate po roku 
2025 v intenciách územného plánu sídelného útvaru mesta Prešov. Úsek trate Kysak - Prešov po roku 2020 
sa odporúča zdvojkoľajniť, čo umožní zrýchlenie prepravy pri uvažovanej intervalovej doprave medzi 
Košicami a Prešovom,  príp. integrovaným systémom osobnej hromadnej dopravy medzi týmito krajskými 
sídlami. 
 Pre bilančné obdobie územnej prognózy – rok 2040, v zmysle stanoviska Železníc SR - Generálne 
riaditeľstvo, odbor expertízy, rozvoj železničných tratí a stanoviska Ministerstva dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja SR, bude zameraný na modernizáciu vetví „koridoru č. Va" (prednostne na 
medzinárodné tranzitné trate), ďalej elektrifikáciu niektorých hlavných tratí, pritom vedľajšie trate 
miestneho charakteru a významu by sa mali transformovať. 
  Riešenie zohľadňuje požiadavky z prerokovania zadania. Podľa aktuálnych prognóz bude očakávaný 
nárast osobnej a nákladnej tranzitnej dopravy zvládnutý (najmä na tranzitných koridoroch) za predpokladu, 
že ich modernizácia prebehne skôr ako reálny nárast prepravných požiadaviek. 
 Po vyhodnotení súčasného stavu k potrebám bilančného roka 2040 je potrebné najmä: 

-  urýchlené riešenie železničného tunelu „Obišovce“ podľa schváleného ÚPN VÚC Košický kraj 
(dopravný koridor severojužného magistrálneho ťahu, návrh na zdvojkoľajnenie a modernizáciu 
železničnej trate na rýchlosť 120km/hod), 

-  zvýšenie cestovnej rýchlosti vlakových súprav TEŽ prostredníctvom odstránenia úsekov s nízkou 
dovolenou traťovou rýchlosťou, (nové súpravy sú konštruované pre rýchlosť 80km/hod.), 

-  zabezpečenie koľajových úprav staníc a výhybní, 
-  zabezpečenie úprav traťových koľají zaústených do železničnej stanice Starý Smokovec zo smeru 

od Popradu a v Dolnom Smokovci,  
-  zabezpečenie rekonštrukciu železničných priecestí, 
-  zabezpečenie peronizácie a stavebné úpravy železničných staníc a zastávok,    
-  zabezpečenie modernizácie úseku Tatranská Lomnica – Starý Smokovec – Štrbské Pleso, 

s predĺžením trasy z Tatranskej Lomnice cez Malý Slavkov do Kežmarku, 
-  ponechanie úseku Poprad – Starý Smokovec ako jednokoľajný so stavebnými  úpravami trate a s 

územnou rezervou pre druhú koľaj,  
-  zvýšenie kapacity ozubnicovej železnice Štrba – Štrbské Pleso (je možné využitím záložnej 

vlakovej  súpravy), 
-  zvládnutie hromadnej dopravy osôb na území mesta Vysoké Tatry, ktoré si vyžaduje vytvorenie 

integrovaného dopravného systému na celom území mesta vrátane Štrbského Plesa, 
-  zohľadnenie, že podľa aktuálnych prognóz bude očakávaný nárast osobnej a nákladnej tranzitnej 

dopravy zvládnutý (najmä na tranzitných koridoroch) za predpokladu, že ich modernizácia 
prebehne skôr ako reálny nárast prepravných požiadaviek. 

 
 Navrhované riešenie:  zohľadnenie modernizácie trate 180 Žilina - Poprad - Košice na rýchlosť 120 – 160 km/h, 

 zohľadnenie  modernizácie železničných uzlov Kysak a Plaveč, 
 zohľadnenie modernizácie a zdvojkoľajnenie trate 188 Kysak - Prešov - Plaveč,  
 posilnenie  železničnej dopravy na tratiach Žilina – Poprad – (Košice) a Červená Skala – 

Margecany z dôvodu zabezpečenia minimalizácie vplyvu cestnej dopravy na dotknuté chránené 
územia,  

 zachovanie železničnej trate Prešov – Plaveč v prieťahu mestom ako trať pre miestnu osobnú 
železničnú dopravu v rámci IDS (v prípade jej prekládky - Šarišské Lúky), 

 odstránenie najviac zanedbaných prvkov,  limitujúcich plnohodnotné využívanie dopravnej cesty, 
 vytvorenie územnej rezervy pre novú železničnú trať v úseku Bardejov – Svidník - Stropkov – 
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Medzilaborce s odbočkou Stropkov – Vranov n/T (v zmysle ÚPN VÚC- doposiaľ nezačala 
príprava), 

 zohľadnenie modernizácie a elektrifikácia trate č. 191 Humenné - Medzilaborce – Palota, vrátane 
rekonštrukcie tunela Lupkow, 

 hľadanie riešenia (vyhľadávacou štúdiou) modernizácie a predĺženia trate TEŽ smer  Svit a 
Tatranská Lomnica, Malý Slavkov,  Kežmarok, Vrbov a Spišská Belá, 

 hľadanie riešenia (vyhľadávacou štúdiou) predĺženia  TEŽ z Tatranskej Lomnice do Tatranskej 
Kotliny, s možnosťou  až do Ždiaru a prepojenie TEŽ Tatranskej Kotliny a Spišskej Belej, 

 využitie nepotrebnej dopravnej infraštruktúry, hlavne neprevádzkovaných regionálnych železníc, 
vlečiek, prekladísk, plôch a zariadení pre depóniu a údržbu železničných vozidiel a pod. s 
preferenciou využitia pre dopravné účely (napr. využitie telies tratí ako cyklotrasy), 

 modernizovanie železničnej trate Poprad - Plaveč - modernizácia nástupíšť a zastávok, 
 zachovanie železničnej trate Spišské podhradie – Spišské Vlachy, 
 zachovanie železničnej trate Levoča – Spišská Nová Ves a obnovenie osobnej dopravy, 
 predĺženie ozubnicovej železničnej trate z Tatranskej Štrby do Štrby,   
 v obci Štrba zabezpečenie výstavby protihlukových stien pre eliminovanie hluku zo železničnej 

dopravy a dopravného vybavenia v blízkosti obytnej zástavby (s prioritným zabezpečením v 
blízkosti stavieb určených pre trvalé bývanie umiestnených v ochrannom pásme dráhy). Týka sa 
to celého územia PSK. 

 vytvorenie územnej rezervy pre novú železničnú trať v úseku Bardejov – Svidník - Stropkov – 
Medzilaborce s odbočkou Stropkov – Vranov n/T (v zmysle ÚPN VÚC - doposiaľ nezačala 
príprava), 

 v rámci navrhovanej činnosti so zásahom do ochranného pásma dráhy je potrebné postupovať 
podľa ustanovení zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Nové križovania s cestnými komunikáciami (trasa plánovanej preložky cesty I/18,...) riešiť 
mimoúrovňovo, 

 iniciovanie zapracovania nadväznosti železničnej dopravy PK na iné módy dopravy v  Koncepcii 
dopravy vo verejnom záujme PSK. 

4.2.3 Kombinovaná doprava 
 V zmysle Európskej „Dohody“ o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy 
AGTC, územie východoslovenského regiónu  zahrňujú železničné trate: C - E 40 : (ČR) - Čadca - Žilina - 
Poprad – Kysak - Košice - MR (ČR) - Horní Lideč – Púchov, C - E 30/1: (PR) - Plaveč - Prešov – Kysak - 
Košice – Kechnec – MR, v rámci hlavnej siete TEN – T ,  multimodálny koridor č. Va  ( TEM 4 ) 
Bratislava – Žilina  – Prešov/Košice  –  Záhor/Čierna nad Tisou   – Ukrajina, lokalizovaný pre cestné 
komunikácie a a pre trate železničnej a kombinovanej dopravy, multimodálny koridor s pracovným názvom 
Východný „ Pobaltský koridor“ vedeným v línii PR (Lublin – Rzeszów) hranica PR - Vyšný Komárnik – 
Giraltovce -  Prešov – hranica Košického kraja - Košice – hranica MR  (Miskolc  – Debrecín) – koridor 
č.IV Constanca/Istanbul lokalizovaným pre cestné  komunikácie a pre trate železničnej a kombinovanej 
dopravy v línii:  hranica PR – Plaveč – Prešov – hranica Košického kraja - Košice –  hranica MR 
(Miškovec – Debrecen).  
 V ekonomických a územných súvislostiach Slovenska je efektívne budovanie štyroch terminálov 
kombinovanej dopravy medzinárodného významu v Bratislave, Žiline, Košiciach a Dobrej pri Čiernej n. 
Tisou. Na území Prešovského kraja sa predpokladá len zriadenie doplnkového terminálu kombinovanej 
dopravy v Prešove - Šarišské Lúky. 
 Cez územie PSK prechádza aj Európsky železničný koridor nákladnej dopravy č.9 (CS Corridor 
alebo RFC 9), ktorý je totožný s multimodálnym koridorom č. Va , kde sa predpokladá prechod 30% 
objemu cestnej nákladnej dopravy na železničnú prepravu nad 300 km do roku 2030. 
 
 Navrhované riešenie:  rešpektovanie legislatívnych zásada navrhovaných zámerov zriadenia doplnkového terminálu 

kombinovanej dopravy v Prešove - Šarišské Lúky. 
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4.2.4 Civilné letectvo 
 Spolu s letiskom Košice patrí letisko Poprad - Tatry do súhrnnej siete letísk systému transeurópskej 
dopravnej siete TEN-T. 
 V súčasnosti sa z tohto letiska vykonáva pravidelná a nepravidelná (charterová) letecká doprava. 
Zároveň sa na území Prešovského samosprávneho kraja nachádza vojenské letisko Prešov a tiež letiská pre 
všeobecné letectvo, a to vnútroštátne verejné letisko Svidník, vnútroštátne neverejné letiská Ražňany, 
Kamenica nad Cirochou a heliport vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby pri NsP Poprad. V súvislosti 
s vnútroštátnym verejným letiskom Svidník má jeho prevádzkovateľ zámer rozšíriť technické vybavenie 
letiska, budov, hangárov a plôch vrátane výstavby novej prístupovej komunikácie s mestom Svidník. 
 V Prešovskom samosprávnom kraji sa nachádzajú tieto letiská pre letecké práce v 
poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve: Hertník, Kurov, Zborov, Kurima, Udavské, Voliča, 
Veľká Lomnica, Mirkovce, Ďačov, Šarišské Michaľany, Kamienka, Kolonica, Stropkov - Sitník, Vranov - 
Čemerné.  
  V rámci plánovanej výstavby a ďalších aktivít na území Prešovského samosprávneho kraja je 
potrebné rešpektovať ochranné pásma a územia letísk a leteckých pozemných zariadení. 
 Ochranné pásma a územia letísk a leteckých pozemných zariadení sú  uvedené v prílohe č. 4. 
 
 Navrhované riešenie:  rešpektovanie legislatívnych zásad a navrhovaných zámerov v oblasti civilného letectva, 

 pre dopravnú obslužnosť územia kraja neverejným civilným letectvom (civilné letiská/ heliporty) 
zabezpečenie riešenia samostatnou štúdiou a  primeraným zapracovaním výsledkov do nového 
Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja.  

 
Hierarchia a štruktúra rozvojových koridorov republikového a krajského významu vo väzbe na ťažiská a 
centrá osídlenia – civilné letectvo a vodná doprava 

 Schéma č.22                                                                                                                                                                  Zdroj: UPN VUC  
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4.2.5 Vodná doprava 
 Dopravnú infraštruktúru zaradenú podľa európskych dohôd AGN Európska dohoda o hlavných 
vnútrozemských vodných cestách medzinárodného významu, existujúce aj plánované a Protokolu k 
Dohode AGTC o kombinovanej doprave po vnútrozemských vodných cestách k európskej dohode o 
najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy a súvisiacich objektoch z roku 1991 tvoria: 

vodná cesta: E 80, C – E 80 rieka Dunaj  
verejné prístavy a terminály kombinovanej dopravy: P 80 – 38, C – P 80 – 38 Bratislava, P 80 – 40, C – P 80 – 40 Komárno, P 80 – 41, C – P 80 – 41 
Štúrovo,  
vodná cesta – návrh: E 81, C - E 81 koridor rieky Váh od ústia do Dunaja po Žilinu , E 81 Váh - E 30 Odra  
verejné prístavy:  P 81 - 01 Komárno, P 81 - 04 Hlohovec, P 81 - 05 Piešťany, P 81 - 06 Nové Mesto nad Váhom, P 81 
- 07 Trenčín, P 81 - 08 Dubnica nad Váhom, P 81 - 09 Púchov, P 81 - 10 Považská Bystrica, P 81 - 
11 Žilina, P 81 - 12 Čadca  
terminály kombinovanej dopravy v prístavoch: P81 - 03, C81 - 01 Sereď, P81 - 02, C81 - 02 Šaľa,  
vodná cesta: E 20, E 30, C - 20, C - E 30 koridor rieky Morava na území Slovenska ako súčasť prepojenia 
vodných ciest Dunaj - Odra - Labe. a hlavná    dopravná    infraštruktúra    pre medzinárodnú 
turistickú dopravu - Baťov kanál v úseku (Prístav Sudoměřice) - Prístav Skalica -rieka Morava - 
(Prístav Rohatec).  

 
 Na území PSK sa vodná doprava nenachádza. V PSK sa nachádza len regionálna rekreačná vodná 
doprava na rieke Dunajec s dvoma prístaviskami (Červený Kláštor, Lesnica) v hraničnom pásme s 
Poľskom.  
 Medzi sledované úseky patria stredný tok rieky Poprad, Ondava, Topľa a Laborec. Ostatné rieky nie 
sú z hľadiska prietokov sledované pre rekreačnú plavbu. 
 
 Navrhované riešenie:  vytváranie podmienok pre využívanie vodných tokov na rekreačné účely, vrátane príslušnej 

infraštruktúry, 
 pri návrhoch turistického a rekreačného využívania vodných tokov vyhnúť sa úsekom tokov, 

ktoré sú súčasťou maloplošných chránených území a území európskeho významu a na ostatných 
úsekoch riešiť športové a turistické využitie tokov tak, aby nebol  negatívne ovplyvnený predmet 
ochrany chráneného územia. 
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4.2.6 Cyklistická doprava a cykloturistika, pešia doprava 
4.2.6.1 Cyklistická doprava 
 Cyklistická doprava v platnom ÚPN VÚC PK nebola riešená na jednotlivých úrovniach aj  z dôvodu, 
že tento druh dopravy nebol tak požadovaný, neboli k dispozícii relevantné podklady ani objektívne názory 
na konkrétne vedenie ich trás v jednotlivých regiónoch.  
 V územnej prognóze sú  zohľadnené požiadavky PSK a požiadavky, ktoré vyplynuli 
z prerokovacieho procesu zadania kladené na cyklodopravu a na cykloturistiku v riešenom území. Aj keď 
došlo k nárastu informácií tohto druhu, tie sa rôznia a zväčšia sú protichodné. Dostupné projekty 
nevystihujú problematiku komplexne, ostávajú prevažne na lokálnej úrovni. Spleť týchto vstupov 
obstarávateľ v súčinnosti so spracovateľom územnej prognózy mal snahu vyhodnotiť tak, aby vznikol 
ucelenejší vstup do tejto problematiky.  
 Podkladom sú predovšetkým dokumentácie obstarané PSK a to: Vyhľadávacia štúdia a štúdia 
uskutočniteľnosti pre trasovanie medzinárodnej cyklistickej cesty EuroVelo 11 a jej napojenie na národnú 
Tatranskú magistrálu (2014) a Urbanistická štúdia bývalého VO Javorina (2012). Ide o jednotlivé 
dokumenty neriešiace celé územie PK, ktoré nemajú  žiadnu legislatívnu záväznosť. Základnými 
dokumentmi pre rozvoj cyklistickej dopravy sú predovšetkým uznesenie EU parlamentu(2011) o európskej 
bezpečnosti cestnej dopravy v rokoch 2011 – 2020,Stratégia zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v SR 
pre roky 2011 až 2020 a Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky na Slovensku 
(2013).Ďalšie dokumenty na republikovej a európskej úrovni sú uvedené v prílohe č.2.  
 S cieľom znižovania podielu motorovej dopravy a zvyšovania podielu cyklistickej dopravy, 
predovšetkým v ťažiskách osídlenia samosprávneho kraja a na územiach preukazujúcich aglomeračné 
súvislosti, je navrhnutá základná sieť cyklociest a cyklotrás Prešovského samosprávneho kraja v rozsahu 
podľa výkresu č. 3 grafickej časti návrhu územnej prognózy.  
 Záväzným predpokladom pre návrh je schéma základnej siete území s cyklodopravou 
a cyklokoridormi Prešovského kraja z grafickej prílohy (M 1 : 500 00) súborného stanoviska ku konceptu 
územnej prognózy Generel dopravy infraštruktúry Prešovského kraja, ktorý odsúhlasilo zastupiteľstvo 
Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 212/2015 na svojom 12. zasadnutí 25. augusta 2015. 
 Základná sieť cyklociest a cyklotrás je založená na základnej sieti území s cyklodopravou, ktoré sú 
navzájom prepojené do uzavretého systému cyklokoridormi. Doplnená je návrhom prepojovacích 
cyklociest na hraničné prechody samosprávneho kraja do Poľska, na Ukrajinu a na územia okolitých 
samosprávnych krajov. 
 Za územia s cyklodopravou sú považované aglomerácie sídiel samosprávneho kraja zložené z miest 
a obcí, z ktorých je centrum najbližšieho mesta dostupné za 30 minút cesty na bicykli (predovšetkým ako 
alternatíva k individuálnej automobilovej doprave). 
 Pre dopravnú obsluhu aglomerácie cyklistickou dopravou, určenou prioritne na prenášanie 
dopravného výkonu, je navrhnutá základná kostra cyklociest ako nemotoristických miestnych komunikácií 
určených pre cyklistickú premávku s vylúčením alebo oddelením akejkoľvek nemotorovej dopravy. 
Riešenie vychádza z predpokladu, že mestá vytvárajú dostatočnú ponuku pracovných príležitostí pre 
svojich obyvateľov a zároveň obyvateľov okolitých obcí. 
 

Zoznam území s cyklodopravou (RCc ) 
Označenie Názov 
A Bardejov 
B  Svidník – Stropkov 
C Medzilaborce 
D Stredný Zemplín 
E Hanušovce nad Topľou 
F Giraltovce 
G Údolie Torysy 
I Údolie Popradu 
J  Spišská Stará Ves 
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 Za cyklokoridory sú považované územia obslúžené základnými cykloturistickými trasami 
(cyklotrasami), ako vyznačenými ťahmi pre cyklistov v teréne poexistujúcich pozemných komunikáciách, 
ktoré sú určené prevažne na rekreáciu a šport ako súčasť ponuky cestovného ruchu (cykloturistika ako 
voľnočasová aktivita). 
 Pre potreby samosprávneho kraja sú cyklokoridory hierarchicky členené do dvoch úrovní. 
Nadregionálne cyklokoridory, spoločne s prihraničnými územiami cyklodopravy, kopírujú hranice 
samosprávneho kraja. Regionálne cyklokorydory sú navrhnuté na obsluhu uzavretých vidieckych regiónov 
najmä v severojužnom a východozápadnom smere.  
 

Zoznam nadregionálnych cyklokoridorov (NRCk) 
Označenie Názov 
I Čergov 
II Ondavská vrchovina 
III Laborecká vrchovina 
IV Východné Karpaty 
V Slanské vrchy 
VI Branisko 
VII Kozie chrbty 

Zoznam regionálnych cyklokoridorov (RCk) 
Označenie Názov 
01 Čergov – údolie Torysy 
02 Bardejov – údolie Torysy 
03 Údolie Torysy – Giraltovce 
04 Hanušovce nad Topľou – údolie Torysy 
05 Svidník – Stropkov – Giraltovce 
06 Hanušovce nad Topľou - Giraltovce 
07 Hanušovce nad Topľou – Slanské vrchy 
08 Svidník – Stropkov – Stredný Zemplín 
09 Laborecká vrchovina - Stredný Zemplín 
09 Laborecká vrchovina - Stredný Zemplín 
10 Medzilaborce - stredný Zemplín 
11 Giraltovce – Východné Karpaty 
11 Giraltovce – Východné Karpaty 
11 Giraltovce – Východné Karpaty 
12 Východné Karpaty 
13 Stredný Zemplín - Východné Karpaty 
14 Humenné – Hlinné 
15 Prešov – Košice 
16 Údolie Torysy – Volovské Vrchy 
17 Spišské Podhradie – Lipany 
18 Lipany – Stará Ľubovňa 
19 Údolie Popradu – údolie Hornádu 
19 Údolie Popradu – údolie Hornádu 
20 Kežmarok - Levoča 
21 Údolie Popradu - údolie Torysy 
22 Údolie Hornádu – Liptov 
23 Východné Tatry- Liptov 
24 Východné Tatry – Štrba 
25 Východné Tatry - údolie Popradu – Svit 
26 Východné Tatry - údolie Popradu –Poprad 
27 Východné Tatry - údolie Popradu –Kežmarok 
28 Východné Tatry - údolie Popradu –Spišská Belá 
29 Zamagurie - Východné Tatry 
30 Zamagurie - údolie Popradu 
31 Pieniny- údolie Popradu 
32 Pieniny 
33 Východné Tatry – údolie Popradu - Veľká Lomnica 
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 Základná sieť je tvorená základnou sieťou  cyklociest v územiach s cyklodopravou, na ktoré 
nadväzujú základné cyklotrasy v koridoroch nadregionálnej úrovne v územiach s cyklokoridormi 
(nadregionálne a regionálne).  
 Cyklotrasami v územiach s cyklodopravou sa návrh územnej prognózy podrobnejšie nezaoberá 
a cyklotrasy mimo vymedzených území s cyklokoridormi sú považované za miestne. 
 Vychádzajúc z chápania cestovného ruchu ako jedného z pilierov hospodárskeho rozvoja riešeného 
územia vytvára základná sieť cyklociest a cyklotrás predpoklady na sprístupnenie všetkých lokalít 
zapísaných do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO pre cykloturistov 
v samosprávnom kraji. 
 Spresnenie smerového vedenia cyklociest v územiach s cyklodopravou si vyžaduje samostatné 
územné prognózy (napr. 1: 50 000, 25 000) spracované v spolupráci s dotknutými mestami a obcami. 
 Spresnenie nadregionálnych a regionálnych cyklotrás, obsluhujúcich nadregionálne a regionálne 
územia s cyklokoridormi, si vyžaduje samostatné územné prognózy (napr. 1 : 25 000, 10 000) spracované 
v spolupráci s dotknutými obcami a organizáciami cestovného ruchu. 
 Riešenie zohľadňuje záujmy cestovného ruchu s vytvorením podmienok pre sprístupnenie 
predovšetkým prírodných a kultúrnych lokalít svetového a európskeho významu na území PSK (napr. 
Dohovor UNESCO, diplom Rady Európy). 
 Návrhy samospráv a záujmových združení v jednotlivých častiach PSK sú vo vzťahu k základnej 
sieti vyhodnotené nižšie.  
 Predpokladá sa, že cyklocesty na území PK zrovnoprávnia bicykle pri výbere dopravného 
prostriedku pre realizáciu ciest za prácou, zábavou a rekreáciou, čo si bude vyžadovať  úzku spoluprácu so 
železničnou dopravou. V rámci železničnej infraštruktúry je možné a vhodné zriaďovať terminály typu 
„Bike & Ride“ s dennou úschovou bicyklov v priestoroch železničných staníc a zastávok. Potom je možné 
prostredníctvom bicykla pridať do systému verejnej dopravy väčší akčný rádius obyvateľov. Bicykel sa tak 
môže stať zaujímavou alternatívou k ostatným dopravným prostriedkom. 
 Cyklocesty z hľadiska dopravy sa berú obdobne ako IAD. V rámci miest však majú veľký význam 
z hľadiska denného používania, čo hlavne v letných mesiacoch odľahčuje MHD a znižuje používanie 
osobných motorových vozidiel. Z tohto dôvodu by všetky centrá osídlenia mali mať spracovaný systém 
mestských a prímestských cyklociest. 
 
 Prioritnou  medzinárodnou cyklotrasou, v súčasnosti prechádzajúcou územím PSK, je navrhovaná 
cyklomagistrála EuroVelo 11. Vedie z hraničného prechodu PR/ Mníšek nad Popradom cez riešené územie 
a cez územie KSK na hraničný prechod Skároš MR.  
 Územná prognóza akceptujúc požiadavky z prerokovania rieši jej vedenie tak, aby boli v plnom 
rozsahu využité komparatívne hodnoty územia cez ktoré prechádza.  
 Navrhovaná trasa EuroVelo 11: 

-  hranica PR – údolie rieky Poprad – Stará Ľubovňa – Lipany - Sabinov – Prešov – Košice – hranica      
MR (predovšetkým v koridore ciest I/66, I/66A, I/77, I/68, I/20, II/533 (Vyhľadávacia štúdia 
a štúdia uskutočniteľnosti pre trasovanie medzinárodnej cyklistickej cesty EuroVelo 11...) a v 
úseku Stará Ľubovňa – Torysa s  trasou Stará Ľubovňa – Kežmarok – Levoča, Spišské Podhradie – 
Torysa po lokalitách zapísaných v Zozname Svetového dedičstva UNESCO (Urbanistická štúdia 
bývalého VO Javorina). 

 
 V súvislosti s EuroVelo 11 je potrebné : 

-  zohľadnenie už spracovanej stratégie v oblasti cyklistickej dopravy, napr. „Cesta okolo Tatier" -
projekt Euroregiónu Tatry Kežmarok, ktorý počíta aj s napojením Štrby - Popradu - Kežmarku - 
Spišskej Belej - Podolínca so Starou Ľubovňou, s napojením na EuroVelo 11 (miesto napojenia 
Stará Ľubovňa), 

-  napojenie úseku Svit - Lučivná – Štrba vedením cyklotrasy cez Veľký Tatranský okruh, ktorý 
vedie cez jednotlivé obce  podľa Vyhľadávacej  štúdie..., 
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-  zapracovanie územia regiónu Horná Torysa, konkrétne cez obce Červenica, Rožkovany, mesto 
Lipany, Krivany, Torysa, Šarišské Dravce, Krásna Lúka a Bajerovce podľa vyhľadávacej  
štúdie..., 

-  vedenie trasy cez obec Šambron podľa Vyhľadávacej  štúdie..., 
-  napojenie všetkých okolitých obcí na ťah koridoru EuroVelo 11, ktoré sú v údolí Torysy, 
-  vedenie časti cyklotrasy EuroVelo 11 v trase cez k.ú. Kendice alternatívou č. 1 po ochrannej 

hrádzi vodného toku  Torysy (modrá farba) podľa návrhu štúdie PSK (Vyhľadávacia štúdia... ), 
-  vedenie cyklotrasy v k.ú. Drienovská Nová Ves východne od vodného  toku Torysa (malé 

prevýšenie a dajú sa predpokladať nižšie náklady na údržbu), 
 
 Vyhodnotenie požiadaviek a návrhov samospráv a záujmových združení na riešenie 
turistických cyklotrás vo vzťahu k základnej sieti území s cyklodopravou a území  cyklokoridorov. 

Použité skratky vyhodnotenia: 
RCc – územie s cyklodopravou 
E - EuroVelo 11  
NRCk – nadregionálny cyklokoridor 
RCk – regionálny cyklokoridor 
M – mimo RCc, NRCk, RCk (cyklotrasy sú miestneho, resp. lokálneho charakteru)  
N - návrh 

 Okres Bardejov  -  cyklotrasa Bardejov – Giraltovce (N), RCc, RCk,,  
- cyklotrasa  2892 cyklotrasa Bardejov – Kurovské sedlo – Krynica Zdrój,  časť v RCc, NRCk 
- M  

-         cyklotrasa Zlaté - Tvarožec - Cígeľka - Vyšná Polianka,  
-         cyklotrasa Vyšná Polianka - okruh,  
-         cyklotrasa Raslavice - Marhaň,  
-         cyklotrasa Kružlov - Richvald - Hervartov,  
-         5892 cyklotrasa „Na križovatke kultúr“ Bardejov – Jaslo, 

 
Okres Humenné - cyklotrasa 016 Východokarpatská cyklomagistrála RCc, RCk, 
- cyklotrasa Humenné – Vinianske jazero – Zemplínska Šírava – Michalovce, RCc, RCk, 
- Zemplínska cyklomagistrála (vedúca Košickým samosprávnym krajom, končiaca v obci Vinné) Vinné 

– Porúbka - Chlmec – Humenné - starý Valaškovský most – hrádza vodného toku Laborec - hranica 
k. ú. Humenné, cesta I/74 - Hubkovú – humenský kaštieľ - vodný tok Laborec (hrádza resp. 
nábrežie) – Brekov - Strážske – Michalovce -  Zemplínska Šírava (začiatok Zemplínskej 
cyklomagistrály). RCc, RCk,  

- Medzinárodná cyklotrasa „Po stopách príhod dobrého vojaka Švejka“ /5880/CB – 52 km: Laborecké 
sedlo, hr. priechod do PL –Medzilaborce – Radvaň nad Laborcom, Humenné – žel. stanica RCc, 
RCk, 

- Humenská cyklotrasa /5856/MTB – 24 km: Humenné, kaštieľ – Starý most – Jasenov – Chlmec – 
Ptičie – Kamienka – Kamenica nad Cirochou – Hažlín – Lackovce –  Humenné kaštieľ, RCc ,RCk, 

- prepojovací chodník medzi obcami Hažín nad Cirochou a Lackovcami a cyklochodník popri železničnej  
trati v smere na Humenné a vedľa cesty I/74 v smere na obec Kamenica nad Cirochou (N), RCc. 

 
Okres Kežmarok - cyklotrasa v smere Spišská Stará Ves - Matiašovce - Spišské Hanušovce - Reľov - Spišská  Magura (N), 

RCc, RCk, 
- cyklotrasa v obci Matiašovce a jej širšom okolí spájajúcich sídla Spišská Stará Ves - Matiašovce - Spišské 

Hanušovce - Reľov - Spišská Magura (kríž), Matiašovce - Zálesie - Spišská Magura (sedlo), Matiašovce 
- Spišské Hanušovce - Veľká Franková - Malá Franková - Ždiar a ďalšie, ktoré sú z pohľadu 
cykloturistiky mimoriadne atraktívne (N), časť je v RCc,, 
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- cyklochodníky s napojením na sieť cyklochodníkov v regióne – k.ú. Výborná, Tatranská Kotlina, Spišská 
Magura a Spišská Belá (N), prevažná časť je v RCc, RCk, 

- cyklotrasy Slovenská Ves – Spišská Belá – Podolínec – Vyšné Ružbachy  je v úseku Spišská Belá – Nižné 
Ružbachy cyklocestou, (N), RCc, RCk, 

- cyklochodníky v obci  Lendak s napojením na sieť cyklochodníkov v regióne – k.ú. Výborná, Tatranská 
Kotlina a Spišská Magura, (cyklomagistrála,, Cesta okolo Tatier“ a cyklotrasy regionálneho a 
nadregionálneho významu) (N), prevažná časť je v  RCc, RCk,  

- cyklistické cesty Levočských vrchov (bývalý VO Javorina) s napojením na všetky medzinárodné 
cyklotrasy (N), v rozsahu základnej siete nadregionálnych a regionálnych cyklokoridorov, 

- cyklotrasa Tvarožná - Vrbov, s napojením na cyklotrasy Kežmarok, Vrbov, Hradisko, Vlkovce, Hradisko 
– Brezová (N), RCc, RCk, 

- cyklotrasa Spišská Stará Ves  popri rieke Dunajec  cez k.ú. Majere a   k. ú. Červený Kláštor (N), RCc, 
- cyklotrasa Tvarožná – Vrbov (Kežmarok – Vrbov – súčasťou „Cesta okolo Tatier“) – západným 
smerom a východné napojenie na Hradisko, Vlkovce, Levoča, E, 
-   M 
-   cyklotrasa po ceste III/3110 (542003) cez otočku autobusu na urbársky sklad, po lesnej ceste až na 

hrebeň Spišskej Magury a napojiť sa na cestu Ždiar - Bachledová dolina (N).  
 
Okres Levoča - cyklistické cesty Levočských vrchov (bývalý VO Javorina) s napojením na medzinárodné cyklotrasy (N), 

RCk, 
- prepojenie Levočskej doliny do Jakubian (SL) tzv. Probstnerovou cestou (N), RCk, 
- cykloturistická trasa Žehra – Bijacovce – Prašivé sedlo, RCc,  
- cyklotrasa Levoča- Kežmarkom cez Levočské vrchy a cyklotrasa v okolí Spišského hradu a Spišského 

Podhradia, príp. prepojenie Spišské Podhradia s Levočou cez Bijacovce, Brutovce, Repaše a Uložu, 
- M 
            -        cykloturistická trasa Levoča – Kováčova vila,  
            -        cykloturistická trasa Levoča – Pod Kačelákom,  
            -         cykloturistická trasa Spišské Podhradie – Pavľany. 

 
Okres Medzilaborce - cyklotrasa Medzilaborce – Snina (N), RCc, NRCk, 
- M 
            -         cyklotrasa Habura – Miková,  
            -         cyklotrasa Habura – okruh k št. hranici s PL,  
            -         cyklotrasa Cesta umenia WARHOL (N).  
 
Okres Poprad -  cyklotrasa 007 Podtatranská cyklomagistrála, RCk, 
-  cyklotrasa 014 Spišská cyklomagistrála (severná vetva), RCc, RCk, 
-  cyklotrasa Tatranská cyklomagistrála, RCk, 
-  koridor pre cyklotrasy pod názvom „Cesta okolo Tatier“ pre mesto Poprad (N), RCk, 
-  jestvujúca cyklotrasa v katastri obce Mlynica a jej prepojenie do siete regionálnych cyklotrás (N), RCk, 
-  cyklochodníky s napojením obce Veľká Lomnica na sieť cyklochodníkov v regióne - k.ú. Huncoviec, 

Popradu — Matejoviec, Tatranskej Lomnice a Starej Lesnej (N), RCc, 
-  cyklochodníky a cyklotrasy historicko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier. RCc, RCk, 

        -  cyklotrasa - hraničný prechod Lysá nad Dunajcom m.č. Spišskej Starej Vsi s napojením na Červený 
Kláštor  - Lesnica – PR a  v smere na Osturňu – Ždiar – PR. RCc, RCk, 

-  cyklochodník pozdĺž cesty veľká Lomnica – Stará lesná – Tatranská Lomnica v napojení na okružnú 
trasu Šarpanec – Spišská Belá – Kežmarok – Huncovce – Veľká Lomnica – Stará Lesná – Tatranská 
Lomnica – Šarpanec RCc, RCk, 

-  cyklocesta Štrba – Lučivná – Svit, RCc, 
-  cyklocesta Svit – Batizovce – Gerlachov – Smokovce (alebo Tatranská Polianka), RCc, RCk, 
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-cyklocesta Poprad Kvetnica (obaľovačka) – Gánovce – Kišovce – Betlanovce – Podlesok, RCc, NRCk. 
 
Okres Prešov -cyklotrasa 015 Šarišská cyklomagistrála, RCc, NRCk, RCk, 
- cyklotrasa 018 Slanská cyklomagistrála, RCc, NRCk, 
-cyklotrasy obcí Petrovany, Záborské , Kendice a Haniska a ich zokruhovanie (N), RCc,  
- bezpečné prepojenie medzi dotknutými obcami a ich nadväznosť na Prešov za účelom dochádzania 

obyvateľov tohto regiónu do zamestnania (hlavne do štyroch najväčších priemyselných centier v okolí 
Prešova – IPZ Záborské, Logistický park Lidl Záborské, Logistický park Petrovany, Logistický park 
Haniska) (N), RCc,  

- bezpečné prepojenie všetkých dotknutých obcí s hlavným sídelným útvarom kraja mesta Prešov 
prostredníctvom bezpečnej komunikácie pre nemotoristov za účelom dochádzania do práce a zároveň za 
účelom rozšírenia možností rekreačného vyžitia všetkých obyvateľov v okolí mesta a obyvateľov  Prešov 
(N),  

- rozvoj cyklodopravy a budovanie cyklotrás na území obce Záborské a okolie (N), RCc, 
- cyklotrasy v okolí obce Župčany s napojením na mestá Prešov, Veľký Šariš a obec Široké s využitím 

turistických kapacít (N), M časť v RCc, 
-  prepojenie obce Lipníky a časti obce Podhrabina cyklotrasou vedenou popri hlavnej ceste 73/1 (N), RCk,  
- cyklotrasa Prešov – Ľubovec – Kysak/Klenov – Margecany, RCc, NRCk,  
- M  
-     prepojenie cyklotrasy medzi I/20 (I/68) a cestou III. triedy v úseku Chabžany (časť obce Lemešany) a 

Šarišské Bohdanovce, s možnosťou výstavby nadväzujúcej cyklotrasy na hlavnú trasu EuroVelo 
(N). 

 
Okres Sabinov - cyklotrasa Toryská cyklomagistrála (N), ÚCd, E,   
-  rekreačná cyklotrasa z mesta  Sabinov cez Červenú Vodu  s pokračovaním po horskom chodníku do 

rekreačnej oblasti Drienica-Lysá cez Olejníkov, Ľutina - Jakovany a späť do mesta  Sabinov (N), RCc, 
RCk,  

- cyklotrasa po ceste III/3182 (543015) cez obce Jakovany - Ľutina - Olejníkov - Pečovská Nová Ves  a 
späť do mesta Sabinov (N), RCc, RCk, 

- cyklocesta a cyklotrasa od Kňazovej cez pohorie Hromovce smerom cez Šambron do Ľubovnianskych 
kúpeľov, E, 

- cyklotrasa Lipany – Šambron – Stará Ľubovňa, E, 
- cyklocesta Lipany – Jakubova Voľa – Červenica pri Sabinove – Hanigovce – Hanigovský hrad, časť E, 

RCc, 
- cyklocesta Lipany – Krivany – Torysa – Brezovica – Brezovička – Nižný Slavkov – Vyšný Slavkov – 

smer Spišské Podhradie, RCc, RCk, 
- cyklocesta Lipany – Krivany – Torysa – Brezovica – Tichý Potok – Levočské vrchy (bývalý vojenský 

priestor) – možnosť prepojenia na Kežmarok, Starú Ľubovňu, Levoču, RCk. 
 
Okres Snina -  016 Východokarpatská cyklomagistrála, RCc, RCk, 
-  cyklotrasa Medzilaborce – Snina (N), NRCk, 
-  mestská cyklotrasa Za históriou Sniny, RCc, NRCk,  
-  cyklotrasa Okolo vodnej nádrže Starina, RCk,  
-cyklotrasa Po sninskej úzkokoľajke: Snina, žel. zastávka mesto – Snina, kaštieľ – Zemplínske Hámre, 

kameňolom – Biele kamene – Snina, Vojenský cintorín, RCc,  
-  M 

- cyklotrasa Po stakčínskej úzkokoľajke: Stakčín, križovatka pri tanku – Barankov   most – 
Šponáreň (križovatka s červenou - Karpatská cyklistická cesta – 015), 

                -  cyklochodník malých planét /8912/  5 km: Kolonický vrch – Astronomické observatórium. 
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Okres Stará Ľubovňa -  cyklotrasa Pieninská cesta okolo Dunajca, Lesnica – Červený Kláštor, RCc, 
-  cyklotrasa, respektíve cyklochodník v meste Podolínec s prepojením na okolité obce (N), RCc , 
-  cyklotrasa Lesnica – Veľký Lipník – Červený Kláštor, RCc , RCk, 
-  cyklotrasa Veľký Lipník – cez hrebeň do Podolínca, RCk, 
-  cyklotrasa Červený Kláštor – Lesnica RCc, RCk, 
-cyklotrasa  Stará Ľubovňa – Nová Ľubovňa – Ľubovnianske Kúpele – Šambron – Bajerovce – Krásna 

Lúka – Torysa – Lipany, E, 
- M 
            -  cyklotrasa Veľký Lipník – Haligovce – sedlo – Toporec. 
 
Okres Stropkov -  systém cykloturistických chodníkov v priestore Stropkov - Chotča - Buková hora       (cesta Jozefínka, 

ktorú dala postaviť Mária Terézia) - Gribov - Staškovce - Driečna - Medzilaborce - št. hranica (PL) 
zatraktívniť priestory pri rybníkoch v Stropkove, Chotči a Vyškovce (N),časť RCc, NRCk, 

-cyklotrasy predovšetkým na poľných cestách historických spojníc medzi obcami   v okrese Stropkov, 
ktoré sa už nepoužívajú (N), RCc, 

-  cyklotrasa Stropkov – RO Domaša - Vranov nad Topľou (N). RCc, RCk. 
 
Okres Svidník -cyklotrasa nadregionálneho a regionálneho charakteru v okrese Svidník s prepojením   na susedné regióny, 

RCc, NRCk, RCk, 
-cyklotrasa Svidník -  Stropkov - Stročín - Svidník (N) RCc, RCk, 
-   M  
           -  cyklotrasa Vyšný Mirošov – Dubová  

 
Okres Vranov nad Topľou -  cyklomagistrála - 023 Alžbeta, M 
-  cyklotrasa Stropkov – RO Domaša - Vranov nad Topľou, RCc, RCk 
-  zámer vybudovania bikeparku v Slanských vrchoch na území okresov Vranov nad Topľou – Prešov 

ako prioritu v rozvoji cestovného ruchu v regióne – sieťovanie cyklotrás, 
- M 
               -    cyklochodník Okolo Domaše. 
 
 Súčasťou základnej siete území s cyklodopravou a území s  cyklokoridormi sú cyklocesty 
k hraničným prechodom z prihraničných okresov, okrem okresov Humenné a Stropkov (prechody 
medzinárodné) :  
- Cigeľka - Wysowa Zdrój - Nižná Polianka - Oźenna 
Okres Kežmarok: - Veľká Franková – Kacwin 
- Červený Kláštor - Sromowce Nižne 
Okres Medzilaborce: - Čertižné-Jaśliska 
- Palota – Radoszyce 
Okres Poprad - Tatranská Javorina - Lysá Poľana 
- Podspády - Jurgow 
Okres Snina - Osadné-Balnica(Poľsko) 
- Ruské sedlo - Roztoki Górne ( Poľsko) 
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- Ulič – Zabriď(Ukrajina) - Ubľa-Malyj Bereznyj( Ukrajina) 
Okres Stará Ľubovňa - Lesnica - Sczawnica - Litmanová - Jaworki 
Okres Svidník - Vyšný Komárnik-Barwinek 

  Súčasťou základnej siete území s cyklodopravou a území s cyklokoridormi sú cyklocesty 
k susedným samosprávnym krajom z každého susediaceho okresu (priechody vnútroštátne): 
KSK: - okres Svidník – Dúbrava, Zemplínske Hámre 
- okres Humenné – Porúbka, Brekov 
- okres Vranov nad Topľou – Sečovská Polianka 
- okres Prešov – Seniakovce, Klenov,  - okres Levoča - Spišské Podhradie, Levoča 
- okres Poprad – Vernár 
BSK: - okres Poprad – Liptovská Teplička 
ŽSK: - okres Poprad  - Štrba, Podbanské 
  Navrhované  riešenia :  rešpektovanie základnej siete území s cyklodopravou (cyklocesty)  a cyklokoridormi(cyklotrasy) 

PSK, ktorá je súčasťou grafickej  časti vo výkrese č. 3, 
 spresnenie  smerového vedenia  cyklociest v územiach s cyklodopravou samostatnými územnými 

prognózami (napr. 1: 50 000, 25 000) spracovať v spolupráci s dotknutými mestami a obcami, 
 upresnenie trás nadregionálnych a regionálnych cyklotrás obsluhujúcich nadregionálne 

a regionálne cyklokoridory samostatnými územnými prognózami (napr. 1 : 25 000, 10 000) 
spracovať v spolupráci s dotknutými obcami a organizáciami cestovného ruchu, 

 iniciovanie spracovania dokumentu cykloturistickej a cyklistickej dopravy na území PSK (v 
koordinácii s ostatnými samosprávnymi krajmi a susediacimi štátmi) ako územnoplánovací 
podklad s definovaním ich parametrov, na základe čoho sa vyhodnotí ich kategorizácia, 

 vytvorenie podmienok pre zriadenie investorsko-inžinierskeho útvaru na realizáciu stavieb pre 
cyklistickú dopravu na území PSK, predovšetkým z dôvodov možností čerpania eurofondov cez 
investičné projekty, 

 primerané zohľadnenie významných dopravných väzieb medzi regionálnymi centrami pre 
nemotorovú dopravu, a to v zmysle národnej Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a 
cykloturistiky schválenej Vládou SR v roku 2013, 

 primerané zohľadnenie systému medzinárodných a nadregionálnych a regionálnych cyklotrás 
prepájajúcich PSK   s významnými aglomeráciami, centrami CR v okolitých krajinách, na 
Slovensku a v regióne , 

 zohľadnenie mestských aglomerácií, ich vzájomné prepojenie a sprístupnenie prírodných 
a kultúrnych lokalít svetového a európskeho významu (napr. Dohovor UNESCO, diplom Rady 
Európy) samosprávneho kraja, v zmysle Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy 
a cykloturistiky na Slovensku schválenej Vládou SR v roku 2013, 

 hlavné cyklistické koridory na území PSK (zohľadňujúce aktivity samospráv a záujmových 
združení), 

 primerané zohľadnenie siete existujúcich a navrhovaných cyklotrás regionálneho a 
nadregionálneho významu, na ktorú nadväzujú miestne cykloturistické a turistické cesty,  

 vytvorenie podmienok pre budovanie cyklotrás predovšetkým na poľných cestách 
historických spojníc medzi obcami, ktoré sa už nepoužívajú (zohľadniť aj klimatické 
podmienky PK - kap.2.2 ), 

 vytvorenie podmienok pre súbeh cyklistickej a pešej dopravy v dopravne zaťažených územiach 
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(s oddeleným dopravným režimom), 
 cyklistickú dopravu na cyklocestách je potrebné v maximálnej  možnej  miere odčleňovať od 

automobilovej cestnej dopravy  
 turistické cyklotrasy nebudú vedené po cestách I. triedy ale zásadne po cestách III. triedy, 
 prioritnú pozornosť venovať nemotorovej doprave, najmä výstavbe cyklistických komunikácií a 

cyklokoridorov na existujúcich komunikáciách v mestách a medzi mestami (sídlami) a 
doplnkovej cyklistickej infraštruktúry (stanovištia pre bicykle a pod.). 

 
4.2.6.2 Pešia doprava 

Koncepcia rozvoja pešej dopravy vychádza z nadradených dokumentov, predovšetkým Uznesenie 
EU parlamentu(2011) o európskej bezpečnosti cestnej dopravy v rokoch 2011 – 2020,Stratégia zvýšenia 
bezpečnosti cestnej premávky v SR pre roky 2011 až 2020. 

Pešia doprava priamo súvisí s cestnou a cyklistickou dopravou, predovšetkým regionálnymi 
turistickými a cykloturistickými trasami, ktoré prepájajú významné turistické centrá regiónu a centrá 
nachádzajúce sa v záujmovom území.  
 
 Navrhované riešenie:  akceptovať legislatívne zásady EÚ, 

 realizovať chodníky pre peších pozdĺž dopravných komunikácií, najmä cestných s vysokou 
intenzitou dopravy v zastavaných územiach obcí,  prepojením obcí a sprístupnenia významných 
aktivít v území, kde sa predpokladá zvýšený pohyb peších, vrátane bezkolíznych priechodov, 

 v súbehu s prieťahom ciest III. triedy sídlami s tranzitnou dopravou dobudovať jednostranný 
chodník pre peších účastníkov cestnej premávky, 

 vytvárať podmienky pre segregácie pešej dopravy predovšetkým tam,  kde dochádza k nadmernej 
kumulácii návštevníkov (ako napr. pútnické miesta   Levoča , Gaboltov, a pod.). 
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4.2.7 Integrovaný dopravný systém 

 Integrovaný dopravný systém je bližšie špecifikovaný,  resp. riešený v samostatnom strategickom 
dokumente v Koncepcii dopravy vo verejnom záujme Prešovského samosprávneho kraja. Územná 
prognóza GDI PK ako strategický dokument rieši túto problematiku rámcovo s čiastkovými  
odporúčaniami. 

V nadväznosti na celoštátnu Dopravnú politiku SR a Strategický plán rozvoja dopravnej 
infraštruktúry SR do roku 2020 a podpory dopravnej obslužnosti území (dokumenty vypracované 
ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a schválené vládou SR bude v blízkej budúcnosti 
povinnosťou krajov ako garantov dopravnej obsluhy územia spracovávať strednodobé plány dopravnej 
obslužnosti územia, v nadväznosti na celorepublikový akčný plán.  

Plány dopravnej obslužnosti krajov budú obsahovať tiež návrhy na úpravy infraštruktúry pre verejnú 
dopravu, a to ako na jej rozvoj (nová výstavba, modernizácia), tak aj na útlm alebo transformáciu 
nepotrebných (neperspektívnych) komunikácií, tratí, plôch a zariadení, ktorých údržba a prevádzka by boli 
neefektívne. 

V súvislosti s vyššie uvedenými strategickými dokumentmi sa predpokladá, že minimálnu dopravnú 
obslužnosť územia (obcí), ktorá bude definovaná štandardami, nebude štátom predpisovaná a garantovaná, 
ale bude mať len odporúčací charakter. Kraje budú mať vo svojej kompetencii navrhnúť, schváliť a 
následne garantovať vlastné štandardy (minimálnej) dopravnej obslužnosti, platné pre ich územie. V zásade 
bude možné definovať štandardy ako minimálne doporučenú úroveň obsluhy sídla (vyjadrenú napr. počtom 
párov spojov v pracovných dňoch, sobotu a nedeľu), určitej minimálnej veľkosti vrátane maximálnej 
vzdialenosti pešej dostupnosti k zastávke v rámci zastavaného obytného územia sídla. Vyhlásenie 
štandardov pre svoje územie by malo byť právom a nie povinnosťou kraja, pričom týmto aktom kraj 
garantuje na svojom území jednotnú minimálnu úroveň obsluhy. Obce a mestá si môžu realizovať vyššiu 
úroveň obslužnosti pre svoje územie. 

 
Územia vhodné na realizáciu IDS na území PSK s priemetom KSK 

Schéma č. 23                                                                                                                                                                 Zdroj: VÚC PSK 
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Ak to chcú dosiahnuť na základe zahraničných ale aj republikových skúseností, musia rozpracovať 
integrovaný dopravný systém (ďalej IDS) na úrovni PSK kompatibilný s ostatnými krajmi. IDS okrem 
pozitívneho vplyvu na ŽP (znižovanie exhalátov v ovzduší, znižovanie prašnosti a hluku) môže viesť 
k poklesu IAD na úrovni miest, ako aj regiónov. Očakávaný nárast po zavedení IDS je cca o 30 %, čím by 
sme sa dostali na úroveň roku 2007 cca 40 000 pasantov. Samozrejme je to podmienené aj výhodnosťou 
pre občanov.  

Rovnako mestá musia v rámci svojich katastrov postupne vybudovať sieť záchytných parkovísk na 
okraji zastavaných území a prepojiť ich s IDS (MHD).  
Na území PSK v súčasnosti neexistuje žiadny funkčný typ integrovaného dopravného systému. V príprave 
je štúdia IDS vo Vysokých Tatrách,  skúmajúca napojenie turisticky atraktívneho regiónu Vysokých Tatier 
a blízkych spišských miest (Poprad, Stará Ľubovňa...). Spracovateľom štúdie je Výskumný ústav dopravný 
v Žiline. 
 V susednom regióne je v príprave projekt integrovanej dopravy v Košiciach - KORID - Košická 
Osobná Regionálna Integrovaná Doprava. 
 
 Navrhované riešenie:  vytvoriť podmienky pre nadväzné zabezpečenie  IDC PSK, 

 presadzovať riešenia integrovaných dopravných systémov na území PSK (najmä integráciu 
autobusovej a železničnej dopravy) a z toho dôvodu vychádzať z podkladov pre generel 
vychádzať pri vypracovaní Plánu udržateľnej regionálnej mobility a Plánu regionálnej dopravnej 
obsluhy PSK, 

 zosúlaďovať IDS s  GDI PK s inými pripravovanými strategickými dokumentmi PSK (ÚPN 
VÚC, PHSR, Program rozvoja vidieka PSK  a iné), 

 vytvoriť podmienky pre spracovanie IROP-u ako jedného z princípov udržateľnej mobility, 
 zosúladiť strategické dokumenty PSK s IROP (s prioritnou osou č.1) tak, aby sa dali využiť pre 

potreby spracovania RIUS a čerpania finančných prostriedkov z IROP pre oblasť dopravy, 
 napojiť dotknuté obce v rámci integrovaných dopravných systémov na siete verejnej dopravy 

(železničná trať a pod.). 
4.2.8 Hraničné priechody 
 Hraničné priechody - cestné komunikácie a železničné trate pretínajúce štátnu hranicu na 
území Prešovského kraja  Hraničné priechody na úseku štátnej hranice s Ukrajinou a Poľskou republikou pre všetky druhy 
dopráv vytvárajú optimálne  podmienky predovšetkým pre sprístupnenie regiónu na nadriadenú 
medzinárodnú dopravnú sieť, sprístupnenie cezhraničných aktivít nadregionálneho, regionálneho aj 
lokálneho charakteru. Časť priechodov je stabilizovaná s definovaním druhu dopráv.  
 Odporúčania zohľadňujú morfologické a technické danosti priechodu a s ním súvisiaceho územia. 
V niektorých prípadoch je potrebné pristúpiť ku komplexnému riešeniu problematiky, a to na základe 
vznesených požiadaviek jednotlivých subjektov,  resp. strategických potrieb a politiky PSK. 
 
Hraničné priechody na úseku štátnej hranice s Ukrajinou  
Okres Snina Ubľa-Malyj Bereznyj 
súčasný stav: PZ - medzinárodný colný priechod pre všetky štáty sveta, cestný na ceste   I/74, osobná 
doprava a nákladná s obmedzením tovarového styku do 3,5 t celkovej hmotnosti,   
Navrhované riešenie: PZ -   medzinárodný colný priechod pre všetky štáty sveta, cestný na ceste I/74 resp. na navrhovanej 
s návrhom rýchlostnej komunikácie  R Lipníky - Ubľa, osobná doprava a nákladná doprava bez 
obmedzenia tovarového styku, TIR doprava, 
 
Ulič - Zabriď 
súčasný stav :  priechod nezriadený -  lesná nespevnená cesta, 
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Navrhované riešenie: PZ - cestný na rekonštruovanej ceste v úseku Ulič - hranica UA, osobná doprava a nákladná doprava do 
3,5t, 
 
Hraničné priechody na úseku štátnej hranice s Poľskou republikou  
Okres Snina Osadné-Balnica 
súčasný stav: priechod  nezriadený -  Osadné-Balnica príjazd po ceste III. triedy do 3,5 t, peší, cyklisti 
Navrhované riešenie: THP -  prístup po rekonštruovanej ceste III. tr., osobná doprava, MPS, peší, cyklisti 
 
Ruské sedlo - Roztoki Górne 
súčasný stav:  priechod nezriadený 
Navrhované riešenie: THP -  prístup po rekonštruovanej poľnej ceste, MPS,  peší,  cyklisti 
 
Okres Bardejov Becherov-Konieczna 
súčasný stav:  PZ -  cestný  na ceste II/545, do 7,5 t 
Navrhované riešenie: PZ - cestný ,rekonštrukcia cesty II/545 v úseku Becherov - Zborov, osobná doprava a nákladná doprava do 
12 t celkovej hmotnosti aautobusová doprava (s účinnosťou od 03.08.2015 bola odsúhlasená zmena 
zaťaženia na hraničnom priechode Becherov – Konieczna po dohode so zástupcami Gorlíc a Uścia 
Gorického, podklady sú na SUC PSK Prešov, OU Bardejov – OCDPK)  
 
Kurov –Muszynka (Krynica) 
súčasný stav: PK -  cestný na ceste III/3483 (544005), osobná doprava a nákladná doprava do 7,5 t   
celkovej hmotnosti 
Navrhované riešenie: PK - cestný na ceste III/3483 (544005), so zmenou kategórie na cestu I. triedy osobná doprava a nákladná 
doprava TIR 
 
Nižná Polianka-Oźenna 
súčasný stav: MPS /THP - príjazd po ceste III/3519 (557024) t.č. v rekonštrukcii, peší, cyklisti, 
motocykle do 50 cm3, konské povozy 
Navrhované riešenie: PZ - príjazd po rekonštruovanej  ceste III/3519 (557024), osobná doprava a  nákladná doprava do 7,5 t 
celkovej hmotnosti bez TIR 
 
Stebnícka Huta-Blechnarka-Wysowa 
súčasný stav: MPS - príjazd po nevyhovujúcej lesnej ceste, v koncovej polohe peší , cyklisti 
Navrhované riešenie:  PZ - nové cestné prepojenie v plnom rozsahu, osobná doprava a  nákladná doprava do 7,5 t celkovej 
hmotnosti, bez TIR, Bardejov - Zborov - Stebník - Stebnícka Huta - štát. hranica SK/PL - Wysowa (Zdroj), 
na úrovni cesty III. triedy 
 
Regetovka-Wysowa Zdroj 
súčasný stav: MPS -  príjazd po nevyhovujúcej lesnej ceste, v koncovej polohe peší ,cyklisti 
Navrhované riešenie: PZ - nové cestné prepojenie v plnom rozsahu, osobná doprava  
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Cigeľka-Wysowa Zdrój 
súčasný stav: MPS - príjazd po nevyhovujúcej lesnej ceste, v koncovej polohe peší , cyklisti 
Navrhované riešenie:  THP -  prístup po rekonštruovanej ceste, nákladná doprava do 3,5 t, MPS, peší, cyklisti 
 
Frička - Izba 
súčasný stav: MPS - príjazd po nevyhovujúcej lesnej ceste, v koncovej polohe peší , cyklisti 
Navrhované riešenie: THP -  prístup po rekonštruovanej ceste, MPS,  peší, cyklisti  
Okres Kežmarok  Lysá nad Dunajcom-Niedzica 
súčasný stav: PK -  cestný na ceste II/543, osobná doprava  
Navrhované riešenie: PK - cestný na ceste II/543, osobná doprava a nákladná doprava do 7,5 t celkovej hmotnosti, bez TIR 
 
Červený Kláštor – Sromowce Nižne 
súčasný stav: THP medzinárodný VŠS, lávka na rieke Dunajec, peší, cyklisti 
Navrhované riešenie: THP medzinárodný VŠS, lávka na rieke Dunajec, MSP, peší, cyklisti 
 
Veľká Franková-Kacwin 
súčasný stav :  MSP - príjazd po poľnej ceste, peší, cyklisti, 
Navrhované riešenie: THP -  cestné prepojenie v koridore poľnej cesty, nákladná doprava do 3,5 t, MPS, peší, cyklisti, lyžiari 
 
Osturňa – Lapszanka 
súčasný stav : THP -  MPS -  prístup po lesnej ceste, peší, cyklisti 
Navrhované riešenie: Ponechať súčasný stav  
 
Matiašovce  - Kacwin 
súčasný stav : priechod  nezriadený, 
Navrhované riešenie:  THP -  MPS -  prístup po lesnej ceste, peší, cyklisti 
 
Okres Medzilaborce  Palota – Lupków 
 súčasný stav:  Ž - železničný, osobná doprava, nákladná doprava bez obmedzenia  tovarového styku 
Navrhované riešenie: Ponechať súčasný stav  
 Palota - Radoszyce 
súčasný stav:  PK - cestný na rekonštruovanej ceste II/575, osobná doprava a nákladná doprava do 7,5 t 
celkovej hmotnosti, bez TIR  
Navrhované riešenie: Ponechať súčasný stav  
  
Čertižné-Jaśliska 
súčasný stav : MPS - príjazd po neudržiavanej, pre verejnú premávku nevhodnej ceste II/559, peší, 
cyklisti 
Navrhované riešenie: THP, MPS, osobná doprava a nákladná doprava do 3,5 t , príjazd po rekonštruovanej ceste II/559 
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Okres Poprad Tatranská Javorina - Lysá Poľana 
súčasný stav:  PK -  cestný na ceste I/66 (I/67), osobná doprava a nákladná doprava do 7,5 t celkovej  
hmotnosti,  od r. 2006 vylúčená TIR doprava 
Navrhované riešenie: PK - cestný na ceste I/66 (I/67) zmena kategórie na cestu II. triedy, osobná doprava a nákladná doprava do 
3,5 t celkovej hmotnosti, bez TIR 
 
Podspády-Jurgow 
súčasný stav : PK  - cestný na ceste III/3078 (067029) do7,5 t 
Navrhované riešenie:  PK - cestný na prekategorizovanej  ceste III/3078 (067029) na cestu I.triedy, osobná doprava, nákladná 
doprava do 7,5 t celkovej hmotnosti, bez TIR 
 
Okres Stará Ľubovňa  Plaveč-Muszyna 
súčasný stav:  Ž - železničný, osobná doprava a nákladná doprava bez obmedzenia tovarového styku 
Navrhované riešenie: Ponechať súčasný stav  
 
Mníšek nad Popradom-Piwniczna 
súčasný stav: PK -  cestný na ceste I/68, do 3,5t  
Navrhované riešenie: PK - cestný na ceste I/68, rozšírenie o nákladnú dopravu  TIR 
 
Lesnica-Sczawnica 
súčasný stav :  THP - MPS, turistický peší, cyklisti 
Navrhované riešenie: Ponechať súčasný stav  
  
Čirč - Leluchów 
súčasný stav :  PK - cestný pri ceste I/77, osobná doprava,  nákladná doprava do 7,5 t  celkovej hmotnosti  
Navrhované riešenie:  PK - medzinárodný VŠS, cestný pri ceste I/77, osobná doprava,  nákladná doprava do 7,5 t celkovej   
hmotnosti 
 
Legnava-Milik 
súčasný stav:  priechod nezriadený - prístup po nespevnenej poľnej ceste, bez premostenia rieky  Poprad   
Navrhované riešenie:  PK - cestný na ceste III/3138 (543032), nový cestný most cez rieku Poprad, osobná doprava, nákladná 
doprava do 7,5 t celkovej  hmotnosti 
 
Sulín-Źegiestów 
súčasný stav:  priechod nezriadený 
Navrhované riešenie:  THP – MPS, príjazd po ceste III/3142 (543036), lávka pre peších cez rieku Poprad, parkovisko, peší, 
cyklisti 
 
Malý Lipník – Andrzejówka 
súčasný stav:  priechod nezriadený  
Navrhované riešenie:  THP  - MPS,  prístup po poľnej ceste, lávka pre peších cez rieku Poprad, peší, cyklisti 
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Litmanová- Jaworki 
súčasný stav:  MPS - peší, lyžiari 
Navrhované riešenie: THP, MPS, prístup po rekonštruovanej ceste, peší, cyklisti 
 
Stráňany- Jaworky 
súčasný stav:  MPS - peší, lyžiari 
Navrhované riešenie: THP -  MPS, prístup po rekonštruovanej ceste, peší, cyklisti  
 
Veľký Lipník-Szlachtowa 
súčasný stav :  MSP - peší, cyklisti, lyžiari 
Navrhované riešenie:  THP – MPS, prístup po rekonštruovanej ceste, peší, cyklisti 
 
Okres Svidník  Vyšný Komárnik-Barwinek 
súčasný stav:  PK -  cestný na ceste I/21 (I/73), E371,  osobná doprava a nákladná doprava bez 
obmedzenia, TIR doprava, bez obmedzenia tovarového styku 
Navrhované riešenie:  PK - pre VŠS, cestný na ceste I/21 (I/73), E371, R4, osobná doprava a nákladná doprava bez obmedzenia 
(TIR)  
 
Vysvetlivky: MPS – malý pohraničný styk , THP – turistické hraničné priechody ,PZ – pozemné komunikácie, Ž – 
železnice, VŠS – všetky štáty sveta. 
 
 Navrhované riešenie:  rešpektovať požiadavky na riešenie uvedené pri jednotlivých hraničných priechodoch. 
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5 Súhrnné zhodnotenie územnej prognózy GDI PK 
Podkladom pre spracovanie územnej prognózy  GDI PK po etape prípravných prác, PaR, zadania, 

konceptu spracovaného v dvoch variantoch, bolo súborné stanovisko ku konceptu územnej prognózy 
Generelu dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja, ktorý odsúhlasilo zastupiteľstvo Prešovského 
samosprávneho kraja uznesením č. 212/2015 na svojom 12. zasadnutí 25. augusta 2015,vyhodnotenie 
stanovísk a pripomienok k návrhu konceptu územnej prognózy GDI PK a relevantné výstupy z KoN, ktoré 
spresnili obsah a požiadavky na rozsah a spôsob spracovania textovej a grafickej časti územnej prognózy 
.Na základe tohto bol spracovaný návrh. 

Východiskovými podkladmi pre spracovanie čistopisu  boli požiadavky, ktoré vyplynuli z 
vyhodnotených stanovísk a pripomienok k návrhu zapracovaných do upraveného návrhu (prerokovanie 
bolo ukončené  obstarávateľom 07. septembra 2015) , vyhodnotené  pripomienky vznesené po tomto 
termíne k termínu schválenia upraveného  návrhu a schválený upravený návrh územnej prognózy Generelu 
dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja, zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja uznesením 
č. 236/2015 na svojom 13. zasadnutí 17.septembra 2015 .Návrh, upravený návrh a čistopis bol spracovaný 
invariantne, v rozsahu vyplývajúcom zo zmluvy o dielo č. 1/2015/AAR.  

Územná prognóza GDI PK riešila predovšetkým problematiku PSK v cestnej doprave 
(medzinárodné komunikácie – D1, R4, nadregionálne – cesty R , cesty I. triedy a regionálne komunikácie – 
cesty II. a III. triedy , obchvaty a preložky komunikácií , komunikačné prepojenia časti koncových obcí, 
prehodnotenie kategórií a šírkového usporiadania vybraných komunikácií), železničnej dopravy (obnovenie 
a posilnenie železničných tratí pre osobnú dopravu , rozšírenie tratí v hornošarišskom regióne , rozšírenie 
TEŽ a predĺženie ozubnicovej železničnej trate). Bola vypracovaná nová filozofia základnej siete  území 
s cyklodopravou a cyklokoridormi vytvárajúca podmienky pre  definovanie cyklociest a cyklotrás na území 
PSK. 

Územná prognóza GDI PK ako strategický dokument spolufinancovaný Európskou úniou bola 
posúdená podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení 
neskorších zákonov strategickým dokumentom. Tieto dokumenty vytvorili dostatočný priestor pre 
spracovanie Územnej prognózy GDI PK, ako územnoplánovacieho podkladu pre spracovanie nového UPN 
PSK. Konkrétne riešenia sú súčasťou jednotlivých kapitol a Odporúčaní. 

Keďže ide o podrobne spracovaný dokument s veľkým množstvom konkrétne navrhovaných 
dopravných riešení, ich opodstatnenosť ako i možný súlad s celkovou koncepciou rozvoja cestnej siete 
v SR nadväzne  preukáže štúdia uskutočniteľnosti a projektová dokumentácia s technickými, 
ekonomickými a environmentálnymi závermi. 
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III. ODPORÚČANIA 
Odporúčania vychádzajú z odsúhlaseného zadania a schváleného súborného stanoviska, zohľadňujú 

pripomienky k návrhu a výstupy zo záverečného stanoviska procesu hodnotenia vplyvu  na ŽP. 
1 Prírodné podmienky, kultúrne a historické  hodnoty 
1.1 Nové cesty I. triedy,  rýchlostné komunikácie a diaľnice viesť mimo pamiatkových území, 

národných kultúrnych pamiatok (ďalej aj „NKP“) a ich ochranných pásiem. 
1.2 Pri úpravách a rekonštrukciách jestvujúcich trás vyššie uvedených kategórií ciest nezasahovať do 

NKP vrátane ich prostredia. 
1.3 Vytvoriť dobrú dopravnú dostupnosť k jednotlivým atraktívnym kultúrnym, turistickým a prírodným 

lokalitám individuálnou a hromadnou dopravou s napojením na hlavné  nadregionálne a regionálne 
dopravné osi a na zahraničie. 

1.4 V procese napĺňania požiadaviek strategického dokumentu v jednotlivých okresoch Prešovského 
kraja rešpektovať národné kultúrne pamiatky, ich bezprostredné okolie (do 10m) a ochranné pásma, 
pamiatkové územia a ich ochranné pásma, archeologické náleziská a pamätihodnosti obcí. Existujúce 
cesty I. triedy preložiť mimo pamiatkové územia (napr.I/67Kežmarok,I/18Levoča, I/68 Sabinov). 

2 Hospodárska základňa 
2.1 Zlepšovať dopravnú dostupnosť významných hospodárskych základní (najmä výroby a obchodu) na 

území PSK, s problémovým napojením na nadradený dopravný systém (predovšetkým v úsekoch, 
kde komunikácie nespĺňajú parametre pre cesty I. a II. triedy). 

2.2 Realizovať napojenie PP Záborské a Petrovany kruhovou križovatkou na D1 a východný obchvat 
Prešova. 

2.3 Vytvárať podmienky pre napojenie PP Stropkov na R 4 (diaľničným privádzačom). 
2.4 Realizovať preložku cesty II/576 v časti obce Vechec ( Lom Vechec). 
2.5 Realizovať preložku cesty III/3128 v obci Jarabina  ( kameňolom). 
3 Rekreácia a cestovný ruch 
3.1 V lokalitách s predpokladom zvýšenej turistickej návštevnosti vytvoriť podmienky pre možnú 

dynamickú a kapacitne významnú statickú dopravu. 
3.2 Rešpektovať ochranné pásma existujúcich a navrhovaných kúpeľov v území a rozvíjať netradičné 

druhy dopravy (elektromobily, nemotorovú dopravu a iné). 
3.3 Rozvíjať rekreačné cesty vytváraním stavebnotechnických podmienok a rezerv plôch pre ďalšie 

turistické, cykloturistické a netradičné druhy dopráv. 
3.4 Rešpektovať turistickú dopravnú obslužnosť územia (Tatranská Lomnica, Vrbov, Spišská Belá, 

Tatranská Kotlina). 
4 Životné prostredie, ochrana prírody a krajiny 
4.1 V chránených územiach a lokalitách Svetového dedičstva (UNESCO), najmä kde je predpoklad 

zvýšenej turistickej návštevnosti, minimalizovať dopad dynamickej a statickej dopravy s  potrebou 
zohľadnenia platnej legislatívy v oblasti ochrany chránených území prírody a ochrany kultúrnych 
pamiatok. 

4.2 Vytvoriť podmienky pre dopracovanie strategických hlukových máp zaťažených aglomerácií pri 
zohľadnení hluku vytváraného predovšetkým cestnou, železničnou a leteckou dopravou. 

4.3 Na jednotlivých úsekoch cestnej a železničnej dopravy vytvoriť podmienky na realizáciu 
protihlukových opatrení na území PSK so zameraním na obytné, rekreačné, chránené a kúpeľné 
územia. 

4.4 Realizovať kvalitné prístupové komunikácie k územiam, kde sa nachádzajú predovšetkým 
zariadenia na zhodnocovanie odpadov a cieľová, resp. zdrojová doprava súvisiaca s hospodárskou 
základňou. 
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4.5 Účinne riešiť dopravu negatívne neovplyvňujúcu  kvalitu pôdy, povrchových a podpovrchových 
vôd. 

4.6 Zohľadniť pri plánovaní funkčného využitia územia s obytnou a rekreačnou funkciou ich 
situovanie s ohľadom na existujúce líniové zdroje hluku (frekventované pozemné cestné a 
železničné dráhy a pod.), za účelom splnenia požiadaviek na ochranu obyvateľstva pred hlukom 
a vibráciami. 

4.7 Preferovať vedenie cestných trás zaťažených intenzívnou dopravou mimo zastavaných území obcí. 
4.8 Vyhlásiť legislatívnym spôsobom na úrovni PSK aglomerácie na ochranu pred hlukom z dopravy. 
4.9 Pri riešení nových dopravných prepojení sa vyhýbať územiam, ktoré sú známymi a dôležitými 

biotopmi chránených druhov živočíchov (napr. biotopy hlucháňa). 
4.10 V územiach Natura 2000 a v ostatných chránených územiach so 4. a 5. stupňom územnej ochrany 

neprepájať koncové obce cestnými komunikáciami, ich prepojenie   riešiť   verejnými účelovými 
lesnými a poľnými komunikáciami. 

4.11 Úseky cyklociest k hraničným priechodom nachádzajúce sa v 4 .a 5. stupni územnej ochrany alebo 
v územiach Natura 2000 rekonštruovať, resp. realizovať z lokálnych prírodných materiálov. 

4.12 Rešpektovať a realizovať odporúčania vyplývajúce zo záverečného stanoviska z posúdenia 
strategického dokumentu: 

4.12.1 Prvky (zámery), ktoré zasahujú do území Natura2000 alebo ktoré sú vedené v ich blízkosti, 
nemôžu byť bez primeraného posúdenia ich vplyvu súčasťou takého strategického dokumentu, 
ktorým by sa stali záväznými. 

4.12.2 Prvky (zámery), ktoré zasahujú do území Natura 2000 alebo ktoré sú vedené v ich blízkosti, 
v územnoplánovacích dokumentáciách, v ktorých sa tieto prvky môžu stať záväznými, riešiť 
variantne. 

4.12.3 Vzhľadom k miere informácií o jednotlivých prvkoch strategického dokumentu, ktoré významne 
ovplyvnili možnosť vypracovania dostatočného posúdenia ich vplyvu na Natura 2000  je potrebné 
prvky (zámery) v tejto územnej prognóze  považovať len za podmienečne odporúčateľné pre ich 
zapracovanie do následnej ÚPD, pričom podmienkou ich záväznosti, resp. realizovateľnosti je 
zabezpečenie ich podrobného posúdenia vo vzťahu k blízkym, resp. zasiahnutým územiam 
Natura2000, ktorého výsledkom bude, že tieto dopravné prvky nebudú mať významný negatívny 
vplyv na územia Natura 2000. 

4.12.4 Cestné prepojenie obce Lendak  s lokalitou Šarpanec  (k.ú. Spišská Belá) a  železničné prepojenie 
Tatranská Lomnica – Tatranská Kotlina – Ždiar  a Tatranská Lomnica – Spišská Belá   riešiť 
vyhľadávacími štúdiami a z nich vzídené varianty návrhov trás, resp. iné alternatívne spôsoby 
prepravy posúdiť ako zámery (projekty) z hľadiska ich vplyvu na územia Natura 2000  už   pred 
ich zapracovaním do návrhu územnoplánovacích  dokumentácií. 

5 Cestná doprava 
5.1 Všeobecné odporúčania 
5.1.1 Rešpektovať navrhované hlavné a vedľajšie dopravné a turistické rozvojové osy na území PSK 

zohľadňujúce medzinárodné, republikové a regionálne súvislosti a nadriadený dopravný systém. 
5.1.2 Chrániť cesty a ich koridory D1, R, cesty I., II. triedy a vybrané úseky III. triedy, ich úpravy, 

preložky a prepojenia vrátane prejazdných úsekov dotknutých sídiel. 
5.1.3 Na cestách I. triedy rešpektovať mimo zastavané územie obce parametre ciest  11,5/80 a na 

hlavných turistických rozvojových osiach minimálne C 9,5/60. 
5.1.4 Realizovať nadradenú cestnú sieť s obchvatmi miest a obcí, čím sa zminimalizujú  kritické 

dopravné uzly , ktoré sú v prevažnej miere v mestách , čiastočne vo väčších obciach. 
5.1.5 Neakceptovať stotožnenie ciest I. triedy a rýchlostných ciest vzhľadom k ich odlišnému 

dopravnému významu a prístupu. 
5.1.6 Chrániť koridory ciest I. triedy, ich preložiek, rekonštrukcií a úprav vrátane prejazdných úsekov 

dotknutými sídlami. 
5.1.7 Vytvoriť podmienky pre homogenizáciu dvojpruhových komunikácií I., II. a III. triedy, 

rešpektovať navrhované chýbajúce obchvaty sídiel. 
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5.1.8 Odporúčať za účelom zvyšovania bezpečnosti a plynulosti dopravy na dvojpruhových cestách I., 
II. a III. triedy miestne  rozširovanie  na 3 pruhy (v stúpaní alebo pre striedavú možnosť 
predbiehania). 

5.1.9 Odporúčať odstraňovanie bodových a líniových dopravných závad a obmedzení. 
5.1.10 Vytvoriť podmienky pre modernizáciu a údržbu súbežných ciest I., II. a III. triedy k diaľniciam a 

rýchlostným cestám, vrátane prípojných komunikácií a križovatiek ( jedná sa o náhradné trasy v 
prípadoch núdzových odklonov alebo veľkých opráv na hlavných ťahoch). 

5.1.11 Zohľadniť modernizáciu ciest II. a III. triedy, súvisiacich dopravných zariadení a ich prepojenie 
na miestne komunikácie. 

5.1.12 Rešpektovať existujúce cesty II. a III. triedy a v primeranom rozsahu cesty II. a III. triedy 
v schválených územných plánoch obcí a miest. 

5.1.13 Pre zabezpečenie dopravnej obsluhy územia Levočských vrchov vytvoriť z vybraných častí 
súčasnej siete lesných ciest sústavu, tvorenú cestou I. triedy a cestami III. triedy, v smeroch 
prepájajúcich okresné mestá Levoča, Kežmarok, Stará Ľubovňa a Sabinov, pričom: 

5.1.13.1 Za základnú nosnú dopravnú os Levočských vrchov považovať cestu I. triedy v trase bývalej 
cesty II/533 Levoča - Kežmarok, ktorá spojí diaľnicu D1 v Levoči s cestou I/66 (I/67) v 
Kežmarku. Cesta je zároveň súčasťou hlavnej turistickej rozvojovej osi hranica SR/PR – 
Spišská Stará Ves, Lysá nad Dunajcom- Kežmarok - Levoča - Spišská Nová Ves - hranica MR, 
ako významné turistické prepojenie Poľska s Maďarskom územím Prešovského a Košického 
samosprávneho kraja. 

5.1.13.2 Na navrhovanú cestu I. triedy budú napojené dve cesty III. triedy v smeroch Kežmarok -
 Sabinov (západ/východ) a Levoča - Stará Ľubovňa (juh/sever), ktoré sa budú pretínať na 
hlavnom hrebeni Levočských vrchov v lokalite Javor (Veľký Václavák). 

5.1.13.3 Prepojiť koncové sídla Torysky a Levoča, časť Závada cestou III. triedy. 
5.1.13.4 Ostatné lesné cesty ponechať ako lesné cesty slúžiace na zabezpečenie hospodárskej činnosti 

subjektov, ktoré hospodária v priestore bývalého VO Javorina. 
5.1.14 Vytvoriť  predpoklady pre zníženie počtu koncových obcí priechodnosťou vo viacerých smeroch. 
5.1.15 Vytvárať podmienky pre sprístupnenie obcí aspoň z dvoch nezávislých smerov (odstránenie 

koncových obcí, najmä pri automobilovej doprave). 
5.1.16 Prepájať koncové obce verejnými účelovými lesnými a poľnými komunikáciami v úsekoch 

Natura 2000 a v ostatných chránených územiach so 4.a 5. stupňom územnej ochrany. 
5.1.17 V konfliktných úsekoch s ochranou prírody  je možné  ako verejné účelové komunikácie využívať 

lesné cesty tr. 1L 7,5/60 a poľné cesty tr. P 7/60. 
5.1.18 Rešpektovať národné  kultúrne pamiatky, ich bezprostredné okolie (do 10 m) a ochranné pásma 

pamiatkového územia (zoznam na www.pamiatky.sk), archeologické náleziská a pamätihodnosti 
obcí a zohľadňovať záujmy ochrany prírody. 

5.1.19 Rešpektovať opatrenia eliminovania dopravných stretov s lesnou zverou. 
5.1.20 Eliminovať nepriaznivé vplyvy predovšetkým z navrhovanej dopravy a rešpektovať pásma 

hygienickej ochrany pred negatívnymi účinkami dopravy. 
5.1.21 Zvýšenú pozornosť venovať cestám III. triedy, ktoré sú značne poškodené, čo do istej miery 

sťažuje dopravu a jej bezpečnosť. 
5.1.22 Akceptovať dopravnú sieť regionálnej úrovne, vytvorenú z vybraných existujúcich ciest II. a III. 

triedy a navrhovaných ciest II. a III triedy v aktuálnych územných plánoch. 
5.1.23 Iniciovať realizáciu chodníkov pre chodcov okolo ciest III. triedy. 
5.1.24 Chrániť existujúce verejné dopravné zariadenia. 
5.1.25 Vytvárať a chrániť priestory pre zariadenia verejnej hromadnej dopravy. 
5.1.26 Podporovať vznik mototuristických obslužných centier pozdĺž tranzitných a turistických  trás. 
5.1.27 V oblasti obrany štátu: 
5.1.27.1 Pri plánovanom rozvoji dopravnej infraštruktúry nezasahovať do existujúcich vojenských 

objektov a zariadení a ich ochranných pásiem umiestnených na území Prešovského 
samosprávneho kraja, ani inak neobmedzovať ich činnosť. 
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5.1.27.2 Zohľadniť skutočnosť, že na riešenom území sa v súčasnosti nachádzajú tiež automobilové 
cesty a železničné trate zaradené do určenej cestnej a železničnej infraštruktúry Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojených síl“) s nakladacími a vykladacími rampami a 
priestormi vo vybraných železničných staniciach. Táto infraštruktúra sa využíva na 
zabezpečenie presunov a rozvinovania ozbrojených síl v čase mieru (jej hlavným cieľom je 
zabezpečenie presunov ozbrojených síl a síl spojencov na území štátu v čase vojny alebo 
vojnového stavu). 

5.1.27.3 Akceptovať, že  základnou požiadavkou určenej cestnej siete je zabezpečenie stálej 
prejazdnosti. Určená automobilová sieť je tvorená prevažne diaľnicami, rýchlostnými cestami a 
cestami I. triedy, ktoré musia spĺňať požadované parametre. Z hľadiska dlhodobých zámerov a 
predpokladaných potrieb ozbrojených síl bude v súlade s postupnou výstavbou cestnej 
infraštruktúry Slovenska posudzované zaradenie novovybudovaných diaľničných úsekov, 
rýchlostných komunikácií a ciest I. triedy do systému určených automobilových ciest s dôrazom 
na napojenie na dopravné koridory EÚ (medzinárodné cestné ťahy a multimodálne koridory). 

5.1.27.4 Základnou požiadavkou určenej železničnej siete je zabezpečiť presuny ozbrojených síl na 
území Slovenskej republiky s dôrazom na naloženie a vyloženie osôb, techniky a materiálu v 
záujmových priestoroch. Z hľadiska dlhodobých zámerov je prioritným zámerom zabezpečenie 
trvalej prejazdnosti určenej železničnej siete pre potreby presunu ozbrojených síl a vybudovanie 
udržiavacích nakladacích a vykladacích rámp a priestorov vo vybraných priestoroch. 

5.1.27.5 Vzhľadom na požiadavky a zámery ozbrojených síl týkajúcich sa určenej cestnej a železničnej 
infraštruktúry na území Prešovského samosprávneho kraja, pri realizácii rozvojových zámerov 
dopravnej infraštruktúry spolupracovať s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky. 

5.1.28 Rešpektovať Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020. (Uznesenie 
vlády SR č. 311 z 25. 06. 2014 k Strategickému plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do 
roku 2020, v bode C.l. - odporúča predsedom samosprávnych krajov, predsedovi Združenia miest 
a obcí Slovenska, prezidentovi Únie miest Slovenska v spolupráci s ministrom dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja postupovať pri ich aktivitách v súlade s prioritami a opatreniami, ktoré sú 
definované v strategickom pláne a v Stratégii rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR 
do roku 2020). 

5.1.29 Odporúčať spracovanie generelu „krajských ciest“, t.j. II. a III. triedy, predovšetkým 
v nadväznosti na nadradený dopravný systém, očakávané cezhraničné prepojenia a rozhranie ciest 
III. triedy a miestnych komunikácií, kde kritériom pre „krajskú cestu“ a jej zachovanie je okrem 
iného prevádzka obslužnosti PAD. 

5.1.30 Iniciovať spracovanie štúdie uskutočniteľnosti ako vhodného nástroja na identifikáciu 
ekonomicky potrebných, opodstatnených a potenciálne prospešných riešení. 

5.1.31 Iniciovať zabezpečenie projektovej prípravy návrhov stavieb uvedených  v Dopravnej obslužnosti 
regiónu GDI PK (obsahuje podrobný zoznam navrhovaných stavieb usporiadaných podľa 
jednotlivých okresov Prešovského kraja) pre potreby podrobnejšej znalosti problematiky, 
reálnosti či ich opodstatnenosť. 

5.1.32 Pre objektívne stanovenie zdrojových oblastí denného pohybu na území PK  je potrebné  
zabezpečiť smerový prieskum. 

5.1.33 Tvar a parametre novo zriaďovaných križovaní je potrebné kapacitne posúdiť na výhľadovú  
intenzitu predovšetkým pri mimoúrovňových križovaniach cestných komunikácií aj ciest 
a železničných tratí, čo je potrebné overiť na úrovni DID. 

5.1.34 Akceptovať aktuálne projekty PSK v rámci ROP výzvy 4.1 a 5.1 – odstránenie následkov 
povodní. 

5.1.35 Vytvárať podmienky pre alternatívne spôsoby dopravy hlavne so zameraním na elektrodopravu 
a s tým súvisiacu sieť zásobných staníc pre elektromobily alebo hybridné automobily. 
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5.2 Okres Bardejov  
5.2.1 Dobudovať úsek cesty I/77 Ľubotín - Obručné - Bardejov - Nižná Polianka na kategóriu C 

11,5/80 s územnou rezervou sídiel Lenartov, Malcov, Lukov, Gerlachov, Tarnov, Rokytov, 
Mokroluha Bardejov (juhozápadný obchvat centra), s napojením na stavbu I/77 BJ juhozápadný 
obchvat. 

5.2.2 Rekonštruovať cestu I/77 v úseku Bardejov - Svidník, s územnou rezervou obchvatu sídiel 
Bardejov - časť Dlhá Lúka, Zborov, Smilno, Nižná Polianka, Hutka, Vyšný Mirošov. 

5.2.3 Úsek cesty I/77 Nižná Polianka – Svidník  dobudovať na kategóriu C 11,5/80, v úseku Nižný 
Orlík - Svidník na MZ – 14/80. 

5.2.4 Zmeniť kategóriu cesty III/3483 (544005) na cestu I. triedy ako obchvat obce Kurov ( na trase 
Krakov – Bardejov – Prešov - Košice  využívanej aj pre letisko Krakov) a z dôvodu 
navrhovaného hraničného prechodu Kurov – Krynica pre nákladnú dopravu a TIR (za 
predpokladu súčasnej modernizácie cesty I/77 v smere na Spišskú Belú a cesty I/68 v smere na 
Prešov s riešením obchvatov dotknutých obcí a miest)s  prekategorizovaním cesty II/545 v úseku 
Bardejov – Kapušany na cestu I. tr. a obchvatmi obcí Kľušov, Kobyly, Raslavice, Demjata a 
Kapušany. 

5.2.5 Prepojiť koncové obce  Stebnícka Huta – Blechnarka v gmine Wysowa Zdroj. 
5.2.6 Prepojiť koncové obce Cigeľka - Wysowa Zdroj. 
5.2.7 Vytvoriť na ceste III/3533 (556005) v úseku Bardejov, mestská časť Bardejovská Nová Ves – 

Kučín – Giraltovce územnú rezervu na obchvaty Bardejovská Nová Ves a obcí Kučín, 
Nemcovce, Porúbka, Kurima, Dubinné, Marhaň, Lascov, Brezov rozšírenie na parametre cesty II. 
triedy a túto prepojiť na trasu Krakov - Bardejov - Prešov - Košice. 

5.2.8 Prekategorizovať cestu II/545 Kapušany – Demjata - Bardejov na cestu I. triedy s napojením na 
cestu I/18 a R4, s územnou rezervou na obchvaty sídiel  Kapušany, Demjata , Raslavice, Kobyly, 
a Kľušov (vedľajšia dopravná rozvojová os). 

5.2.9 Posunúť obchvat Raslavice – preložka II/545 (vedľajšia dopravná rozvojová os). 
5.2.10 Posunúť cestu  III/3491 (545009) - smer Osikov. 
5.2.11 Rekonštruovať cestu Bartošovce – Osikov. 
5.2.12 Chrániť priestory pre rozvoj existujúcich a výstavbu nových cestných komunikácií pretínajúcich 

štátnu hranicu bez kontroly, vnútri schengenského priestoru na úseku hranice s Poľskom. 
5.2.13 Rekonštruovať cestu III/  3535 (55919) Okrúhle - Šapinec – Kožany s parametrami 9,5/60. 
5.3 Okres Humenné  
5.3.1 Rešpektovať cestné prepojenie v úseku Lipníky – Humenné - Ubľa rýchlostnou cestou (R), ktoré 

je súčasťou hlavnej dopravnej rozvojovej osi PSK v termíne do návrhového  roku 2040. 
5.3.2 Rešpektovať cestné prepojenie Lipníky – Ubľa (R) v koridore cesty I/74 s  preložkou cesty I/74 

Brekov - Humenné - Hažín nad Cirochou  v trase ako vo výhľade v Zmenách a doplnkoch č. 10 
ÚPN – SÚ Humenné (z časti zasahujúce aj do k. ú. Jasenov). 

5.3.3 Cestu I/74 Humenné – Ubľa zmeniť na šírkový parameter 11,5 m ( zmena v jestvujúcom koridore 
cesty I/74 mimo zastavané územie obcí). 

5.3.4 Rešpektovať cestné prepojenie (R) Lipníky - Ubľa v koridore cesty I/74 s preložkou cesty I/74 
Brekov – Humenné v k. ú. Humenné a  Jasenov v trase podľa aktuálneho ÚPN PSK. 

5.3.5 V obci Hažín nad Cirochou vytvoriť územnú rezervu na preložku cesty I/74 (nezodpovedá 
kritériám cesty I. triedy), preložka cesty I/74 v obci Hažín nad Cirochou je riešená v rámci 
cestného prepojenia Lipníky - Ubľa severným obchvatom. 

5.3.6 Rešpektovať cestné obchvaty obcí po trase štátnej cesty Humenné - Snina – Ubľa, obchvaty sú 
riešené v rámci cestného prepojenia Lipníky – Ubľa. 

5.3.7 Rešpektovať cestu II/554 v úseku Ruská Kajňa – Košarovce , ktorá má spojovací charakter 
s minimálnym dopravným zaťažením s požadovanou úpravou  C 7,5/60. 

5.3.8 Rešpektovať cestu II/567 v úseku Nižná Jablonka - Hostovice v priebežnej trase cez okres 
Humenné , ktorá bude v plnej dĺžke plniť medziokresnú dopravnú funkciu v prepojení miest 
Medzilaborce a Snina s úpravou v kategórii C 9,5/70. 
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5.3.9 Hľadať  riešenie preložky cesty III/3832 (558013) v priestore Podskalka v úseku od napojenia 
tejto preložky cesty na cestné prepojenie Lipníky – Ubľa (preložka I/74) v križovatke v lokalite 
Krámová po kataster obce Ptičie a jej rekonštrukcia v priebehu katastrom obce Ptičie 
v jestvujúcej trase po odbočku do obce Ptičie a rekonštrukcia nadväzujúceho úseku cesty III/3833 
(558014) v kategórii štvorpruhovej cesty II. triedy, do nástupného priestoru tematického 
zábavného parku Vtáčie údolie (viď zásady v kapitole III.4.). 

5.3.10 Hľadať  riešenie cesty III/3832 (558013) v úseku odbočka Ptičie – Porúbka v kategórii C 7,5/60 
za účelom posilnenia rekreačných aktivít v  záujmovom území Vtáčie údolie (viď zásady 
v kapitole III.4.). 

5.3.11 Preložiť cestu III/3832 (558013) v úseku okolo lokality Podskalka (malý obchvat západným 
smerom od osady Podskalka). 

5.3.12 Preložiť cestu III/3832 (558013) v priestore Podskalka v úseku od napojenia tejto preložky cesty 
na cestné prepojenie Lipníky - Ubľa (preložka 1/74) v križovatke Krámová po kataster obce 
Ptičie tak, aby nezasahovala do územia cintorína, ktorý slúži obyvateľom osady Podskalka. 

5.3.13 Preložiť cestu III/3832 (558013) v úseku okolo lokality Podskalka podľa schváleného územného 
plánu mesta Humenné (za účelom zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky a bezproblémového 
prístupu k zariadeniu PSK - Centrum sociálnych služieb Garden Humenné, Ptičie 158, i z dôvodu 
posilnenia rekreačných aktivít v atraktívnych lokalitách obcí Ptičie, Chlmec a Porúbka). 

5.3.14 Preložiť cestu III/3826 (558007) - Brestovská cesta v úseku severnej časti k.ú Humenné. 
5.3.15 Hľadať  riešenie cestného prepojenia rekreačného priestoru Chlmec (lyžiarsky areál Ski park so 

strediskom rekreácie a cestovného ruchu v časti Zemplínskej Šíravy) obchvatom Porúbka – Vinné 
cestou III. triedy (viď zásady v kapitole III.4). 

5.3.16 Prepojiť koncové obce Prituľany (HE) a Jakušovce (SP) na ceste III/3822 (554015). 
5.3.17 Vytvoriť územnú rezervu pre obchvat obce Brestov na ceste III/3826 (558007). 
5.4 Okres Kežmarok  
5.4.1 Na diaľnici D1 vybudovať diaľničnú križovatku  v Abrahámovciach, vrátane privádzača na cestu 

II/536 pre napojenie dopravnej siete okresu Kežmarok na dopravnú sieť TEN-T. 
5.4.2 Na cestnom ťahu cesty I/66 (pôvodne I/67) realizovať štvorpruhovú cestu kategórie C 22,5/80, s 

obchvatmi sídiel Veľká Lomnica, Huncovce, Kežmarok, Spišská Belá, pričom: 
5.4.2.1 Rešpektovať vydané územné rozhodnutie pre II. etapu výstavby cesty v úseku Veľká Lomnica – 

Kežmarok s obchvatmi Veľkej Lomnice (južný), Huncoviec (južný) a Kežmarku (západný) a 
križovatkami Veľká Lomnica (II/540 do Tatranskej Lomnice), Huncovce (novo navrhovaná cesta 
I. triedy na hlavnej turistickej rozvojovej osi Spišská Stará Ves – Kežmarok - Levoča), Kežmarok 
(III/3096 (06724) do priemyselnej zóny a Malého Slavkova) a Kežmarok (Pradiareň a 
priemyselný park). 

5.4.2.2 Obchvaty realizovať mimo zastavané územia dotknutých sídiel. 
5.4.2.3 Zvážiť vybudovanie križovatky s cestou III/3095 (06722) do Žakoviec a Vrbova. 
5.4.3 Na ceste I/77 Spišská Belá – hranica okresu a ďalej v smere Stará Ľubovňa: 
5.4.3.1 Zmeniť šírkový parameter cesty na 11,5 m, 
5.4.3.2 Rešpektovať pamiatkové hodnoty PZ Spišská Belá a národných kultúrnych pamiatok. 
5.4.3.3 Obchvaty realizovať mimo zastavané územia sídiel Spišská Belá a Bušovce. 
5.4.4 Realizovať cestu I. triedy na hlavnej turistickej rozvojovej osi v smere hranica SR/PR – Spišská 

Stará Ves - Kežmarok - Levoča - Spišská Nová Ves - MR na území okresu Kežmarok: 
5.4.4.1 Zmeniť kategóriu cesty II/542 v úseku hranica SR/ PR Spišská Stará Ves, Lysá nad Dunajcom - 

Spišská Belá na cestu I. triedy s vylúčením TIR. 
5.4.4.2 Zabezpečiť súbeh s navrhovanou štvorpruhovou cestou I/66 (I/67) v úseku Spišská Belá - 

Kežmarok - križovatka Huncovce. 
5.4.4.3 Prečíslovať súčasnú cestu I/66 (I/67) v úseku medzi navrhovanými križovatkami Huncovce 

a Turbína. 
5.4.4.4 Vybudovať obchvaty Slovenskej Vsi, Kežmarku a Ľubice s vylúčením TIR. 
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5.4.4.5 Zabezpečiť zmenu kategórie a prekládku cesty III. triedy Ľubica – Zaľubica s vylúčením TIR. 
5.4.4.6 Zmeniť kategóriu lesnej cesty v úseku Zaľubica - Ruskinovce - Dvorce, hranica okresu (bývalá 

cesta II/533) s vylúčením TIR. 
5.4.5 Zabezpečiť dopravnú obsluhu územia horného toku Ľubice v  bývalom Vojenskom obvode 

Javorina z navrhovanej cesty I. triedy Kežmarok – Zaľubica - Levoča novou cestou III. triedy v 
úseku Zaľubica -  Ľubické Kúpele -  Javor, hranica okresu a ďalej v smeroch Tichý Potok, 
Jakubany a Levoča. 

5.4.6 Vytvoriť územnú rezervu pre obchvat obce Slovenská Ves na ceste III/3105 (541004) s 
napojením na navrhovanú cestu I. triedy Spišská Belá – Slovenská Ves – Spišská Stará Ves. 

5.4.7 Modernizovať cestu II/536 v úseku Kežmarok - Abrahámovce z dôvodu napojenia okresu 
Kežmarok na dopravnú sieť TEN-T, vrátane obchvatov Abrahámoviec, Vlkovej, Vrbova,  Ľubice 
a Kežmarku, ktorá prechádza PZ Ľubica, PZ Vrbov a v kontakte s MPR Kežmarok, s 
rešpektovaním pamiatkových hodnôt pamiatkových území a národných kultúrnych pamiatok. 

5.4.8 Zvážiť napojenie modernizovanej cesty II/536 na navrhovanú cestu I. triedy v priestore súčasnej 
križovatky ciest II/536 a III/3092 (018163) obsluhujúcej koncové obce Tvarožná, Hradisko 
a Vlkovce. 

5.4.9 Prepojiť koncové obce Vlkovce (KK) a Dlhé Stráže (LE) novou cestou III. triedy v kategórii C 
7,5/50. 

5.4.10 Zabezpečiť obchvat Veľkej Lomnice cestou II/540 v smere na Tatranskú Lomnicu v šírkovom 
usporiadaní tak, aby bol v súlade s usporiadaním v katastrálnom území Tatranská Lomnica 
(dvojpruh alebo štvorpruh). 

5.4.11 Prepojiť koncovú obec Malý Slavkov predlžením cesty III/3096 (067024) do komplexu 
navrhovaných klimatických kúpeľov obce a ďalej cez rekreačné a obytné rozvojové plochy 
v obciach Huncovce a Veľká Lomnica na cestu II/540 vo Veľkej Lomnici. 

5.4.12 Prepojiť koncovú obec Mlynčeky s okolitými podtatranským obcami smerom na Vysoké Tatry 
(Cesta slobody) v trase bývalej cesty III/3098  (067026) Mlynčeky - Kežmarské Žľaby, ktorá bola 
v r. 1989 vyradená zo siete. 

5.4.13 Preložiť vo východnej časti obce Rakúsy úsek cesty III/3098 (067026). 
5.4.14 Vyhľadávacou štúdiou overiť možnosti prepojenia obce Lendak a lokality Šarpanec (I/66) cestou 

III. triedy, napr. v mieste pôvodnej trasy lesnej železnice. 
5.4.15 Vyhľadávacou štúdiou overiť možnosti prepojení koncových obcí Veľká Franková, Malá 

Franková a Osturňa na cestu I/66 (I/67) v priestore Ždiaru cestami III. triedy v kategórii napr. C 
7,5/60 na posilnenie priemyslu cestovného ruchu v Zamagurí a Belianskych Tatrách. 

5.4.16 Vybudovať predĺženie cesty III. z obce Malá Franková do areálu Furmanec. 
5.4.17 Prepojiť cestou III. triedy koncovú obec Veľká Franková s obcou Kacwin po hranicu SR/PR. 
5.4.18 Prepojiť cestou III. triedy koncovú obec Matiašovce s obcou Kacwin po hranicu SR/PR. 
5.4.19 Prepojiť cestou III. triedy koncovú obec Osturňa s obcou Lapszanka po hranicu SR/PR. 
5.5 Okres Levoča 
5.5.1 Rešpektovať stavbu privádzača D1 Spišská Nová Ves - Levoča II. etapa v rozsahu  právoplatného 

územného rozhodnutia z roku 2014. 
5.5.2 Rešpektovať cestu I/18,ktorá je vedená súbežne s trasou diaľnice D1 na úseku Spišský Štvrtok - 

Beharovce. Cesta ostáva v pôvodnej základnej kategórii C 11,5/80. Upraviť križovatky Spišské 
Podhradie a Beharovce a rezervovať územie pre zriadenie južného obchvatu mesta Levoča v trase 
podľa ÚPN  mesta Levoča. 

5.5.3 Realizovať cestu I. triedy na hlavnej turistickej rozvojovej osi v smere hranica SR/PR – Spišská 
Stará Ves - Kežmarok - Levoča - Spišská Nová Ves –hranica SR/MR na území okresu Levoča: 

5.5.3.1 Zmeniť kategóriu lesnej cesty v úseku hranica okresu (Dvorce) – Levočská dolina (bývalá cesta 
II/533) s vylúčením TIR. 

5.5.3.2 Zmeniť kategóriu cesty III/05333 v úseku Levočská dolina – Levoče podľa ÚPN M Levoča, s 
vylúčením TIR. 
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5.5.3.3 Realizovať severný obchvat Levoče v úseku Levočská dolina  –  križovatka D1 Levoča s 
vylúčením TIR. 

5.5.3.4 Realizovať dopravné  napojenie Spišskej Novej Vsi, Harichoviec a Levočských Lúk na 
križovatku D1 Levoča navrhovanými obchvatmi podľa platných územných plánov sídiel a VÚC. 

5.5.4 Dopravnú obsluhu územia  bývalého Vojenského obvodu Javorina zabezpečiť z navrhovanej 
cesty I. triedy novou cestou III. triedy v úseku Levočská dolina -  Javor, hranica okresu a ďalej v 
smere Jakubany, Stará Ľubovňa a Tichý Potok, Lipany a prepojením koncových sídiel Torysky a 
Levoča, časť Závada cestou III. triedy cez Hrby. 

5.5.5 Rešpektovať návrh prestavby križovatky ciest I/18 - II/536 a križovatky ciest II/536 - III/3227  
(536014) - MK Spišský Štvrtok podľa spracovanej dopravno-inžinierskej štúdie. 

5.5.6 Rešpektovať cestu II/533 v úseku križovatka D1 Levoča - Spišská Nová Ves. 
5.5.7 Realizovať preložku cesty II/547 Spišské Podhradie - Spišské Vlachy v úseku okolo mesta 

Spišské Podhradie po východnom okraji mesta (pod Spišským hradom). 
5.5.8 Ako cestu II. triedy riešiť prepojenie Lipany, Nižný Slavkov – hranica okresu – križovatka D1 

Behárovce. Úsek Nižný  Slavkov - Behárovce overiť samostatnou vyhľadávacou štúdiou. 
5.5.9 Zabezpečiť dopravnú obsluhu medzinárodného náboženského pútnického miesta v lokalite 

Levoča, Mariánska hora cestou III. triedy z existujúceho prieťahu cesty I/18v Levoči. 
5.5.10 Rešpektovať rozostavanú stavbu „III/3219  (018185) Dúbrava - Oľšavka,  prepojenie ciest“ podľa 

platného územného rozhodnutia z roku 2002. 
5.5.11 Prepojiť obec Spišský Hrhov s cestou III/3208 (081072) v smere na Domaňovce. 
5.5.12 Prepojiť koncové obce Dlhé Stráže (LE) a Vlkovce (KK) novou cestou III. triedy v kategórii C 

7,5/50. 
5.6 Okres Medzilaborce 
5.6.1 Cestu II/559 v úseku Hrabovec nad Laborcom - Medzilaborce upraviť na kategóriu  C 9,5/80. 
5.6.2 Cestu II/559 v úseku Medzilaborce - Čertižné hranica PR rekonštruovať na kategóriu  C 7,5/60 

ako cestu pretínajúcu štátnu hranicu pre prihraničný styk ( len osobná doprava ). 
5.6.3 Cestu II/575 v úseku Malá Poľana - Krásny Brod a v úseku Medzilaborce - Palota – štátna hranica 

PR upraviť na kategóriu C 9,5/70 ako plánovaná cestná komunikácia pretínajúca štátnu hranicu  
pre  osobnú dopravu a nákladnú dopravu s obmedzením tovarového styku, do 7,5 t celkovej 
hmotnosti. 

5.6.4 Cesta II/554 v úseku Repejov - Ruská Kajňa, ktorá má miestny význam, navrhnúť  v kategórii C 
9,5/60. 

5.6.5 Na ceste II/567 vytvoriť územnú rezervu na jej  úpravu na kategóriu C 9,5/60 a obchvaty sídiel 
Výrava a Nižná  Jablonka. 

5.6.6 Vytvoriť územnú rezervu pre obchvat mesta Medzilaborce na ceste II/559. 
5.7 Okres Poprad 
5.7.1 Rešpektovať cestuI/66 a I/66A (I/67) v úseku Poprad - Matejovce - Veľká Lomnica; cestu I/66 

ako štvorpruhovú cestu kategórie C 22,5/80. 
5.7.2 Upraviť cestu I/66 (I/67)v jestvujúcom koridore mimo zastavané územie obcí - rekonštrukcia I/66 

(I/67) Lysá Poľana, most - medzivládna dohoda SR/PR. 
5.7.3 Rešpektovať cestu I/67 v úseku hranica KSK - Vernár - Poprad s obchvatom obcí Hranovnica a 

Vernár a s tunelom v katastri obce Vernár v zmysle ÚPN týchto obcí a zmeniť na šírkový 
parameter 11,5 m. 

5.7.4 Rozšíriť cestu I/18 medzi mestami Svit a Poprad na štvorpruhovú, s parametrami na výhľadovú    
intenzitu (čo je potrebné overiť na úrovni DID). 

5.7.5 Vytvoriť územnú rezervu pre preložku cesty I/18 juhozápadným smerom od obce Hôrka 
(preťažená, nevyhovujúca z hľadiska výškového usporiadania, bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky najmä v zimných mesiacoch) a pre cestu   III/3068  (018156) - preťažená, 
nevyhovujúca z hľadiska šírkového a výškového usporiadania. 

5.7.6 Preložiť cestu I/18  ako obchvat sídiel Hozelec,  Švábovce,  Hôrka a chodníka v obci Švábovce 
ako spojnicu obce Švábovce s obcou Hozelec a obcou Hôrka. 
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5.7.7 Vymiestniť prístupovú cestu III/3073  (018256) v obci Hozelec na regionálnu skládku odpadov v 
Žakovciach (smer Hozelec - Úsvit). 

5.7.8 Preložiť cestu III/3074  (067016) v strede obce Kravany (medzi súčasnou a plánovanou 
autobusovou zastávkou). 

5.7.9 Akceptovať pripravovanú dopravnú stavbu „Podjazd Svit“ na ceste III/3064  (018150) - jediné 
cestné prekonanie železnice, spojnica rozdeleného územia mesta Svit (rekreačná oblasť, 
záhradkárska osada, kompostáreň), dopravného spojenia obcí Batizovce, Gerlachov, osady 
Tatranská Polianka s pokračovaním do mesta Vysoké Tatry. Využívaná je nielen pre osobnú 
dopravu (obec Batizovce počíta len do roku 2020 s výstavbou 191 nových rodinných domov), ale 
aj pre autobusovú dopravu, nákladnú dopravu (Štrkopiesky Batizovce, s.r.o., FIRES, s.r.o.) a 
obzvlášť dôležité pre záchranné zložky (podľa SUDOP Košice, a.s.). 

5.7.10 Zohľadniť už rozpracované a posúdené návrhy plánovanej zástavby a využití územia v k.ú. Štrba, 
s rešpektovaním záujmov obce. 

5.7.11 Pre medzinárodné prepojenie oblasti Vysokých Tatier s Poľskou republikou v oblasti cestovného 
ruchu rešpektovať úpravu šírkového usporiadania cesty I/66 (I/67) od hraničného priechodu 
Tatranská Javorina a Tatranská Javorina - Podspády smerom na Ždiar, s jej pokračovaním na 
Vysoké Tatry a Spišskú Belú so zohľadnením navrhovaných zmien kategorizácie. 

5.7.12 Rešpektovať na ceste II/538 Tatranská Štrba - Štrbské Pleso (sfunkčnenie diaľnice D l) predĺženie 
v trase cesty III/3060  (018144) do obce Štrba s napojením na diaľnicu pri obci Štrba v kategórii 
C 9,5/60. 

5.7.13 Upraviť cestu II/537 v úseku obce  Štrba na kategóriu C 9,5/60. 
5.7.14 Rešpektovať komunikačný systém cestnej dopravy mesta Vysoké Tatry v schválenom ÚPN mesta 

Vysoké Tatry. 
5.7.15 Upraviť cestu II/539 Mengusovce - Vyšné Hágy, ktorá  má funkciu radiálnej obsluhy stredísk 

Vysokých Tatier (s nárastom dopravy, vzhľadom k liečebnému charakteru strediska Vyšné Hágy) 
na kategóriu C-9,5/60. 

5.7.16 Cesta II/534 Poprad mesto - Poprad Veľká (napojenie na D1) - Starý Smokovec, cesta je stavebne 
a parametrovo vyhovujúca (C l1,5/70) . Podľa ÚPN M Vysoké Tatry realizovať úpravu jej 
vypojenia na navrhovanú preložku Cesty slobody II/537. 

5.7.17 Na ceste II/540 Veľká Lomnica - Tatranská Lomnica vytvoriť územnú rezervu k navrhovanej 
preložke trasy III/3083  (537007) v kategórii C 9,5/60 v úseku apartmánových domov v areáli 
Eurocamp v kategórii B2-MZ 14/60. V úseku areál Eurocamp - Veľká Lomnica v kategórii C 
9,5/60. 

5.7.18 Na cesteIII/3083  (537007) vytvoriť územnú rezervu na preložku do trasy II/540 v úseku od 
križovatky s II/537 po križovatku s II/540 v kategórii C 7,5/60 a B3-MZ 8,5/50. 

5.7.19 Prepojiť cesty I/66 (I/67) Ždiar (v katastrálnom území obce Ždiar v mieste pôvodnej trasy obecnej 
cesty) - III/3109 (542002) Osturňa - II/542 Spišské Hanušovce cestou III. triedy v kategórii C 
7,5/60 ako trasu pre turistickú dopravu v línii Vysoké Tatry - Zamagurie (viď zásady v kapitole 
III.4).  

5.7.20 Prepojiť verejnou účelovou komunikáciou Ždiar – Bachledová dolina od cesty I/66 (I/67), v 
katastrálnom území obce Ždiar v mieste pôvodnej trasy obecnej cesty, ako súčasť prepojenia ciest 
medzi obcou Ždiar - Veľká Franková - Spišské Hanušovce - cestné prepojenie koncovej obce 
(riešiť samostatnou vyhľadávacou štúdiou viď zásady v kapitole III. 4). 

5.7.21 Prekategorizovať cestu I/66 (67) v úseku Tatranská Javorina, časť Podspády – Tatranská Javorina 
– Tatranská Javorina, časť Lysá Poľana – hranica SR/PR (Lysá Poľana) na cestu II. triedy. 

5.7.22 Prekategorizovať cestu II/06729 v úseku Tatranská Javorina, časť Podspády – hranica SR/PR 
(Jurgow) na cestu I. triedy I/66 (I/67). 

5.7.23 Vytvoriť územnú rezervu  pre obchvat obce Vydrník na ceste III/3071 (018159). 
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5.8 Okres Prešov 
5.8.1 Rešpektovať, že v rámci výstavby sietí rýchlostných ciest je v príprave úsek R4 Prešov - severný 

obchvat, na ktorý je vydané právoplatné územné rozhodnutie v  roku 2010. 
5.8.2 Na úseku rýchlostnej cesty R4 PL– Svidník- Giraltovce – Kapušany – Prešov zohľadniť 

spracovanú štúdiu realizovateľnosti, ktorá odporučila červený variant, v kombinovanom 
šírkovom usporiadaní a etapizáciu výstavby  (usmernenie postupu určil minister dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR listom z 19. 01. 2015). 

5.8.3 Za účelom najkratšieho prepojenia priestoru Hornej Torysy na diaľnicu D1rešpektovať výjazd na 
diaľnicu v križovatke pred Chminianskou Novou Vsou s jej dobudovaním (smer na Poprad aj 
Prešov). Úsek Jarovnice – Bertotovce ponechať ako cestu III. triedy s parametrami cesty II. 
triedy. Križovatku (výjazd) D1 Fričovce obchvat  zrušiť. Cestu Sabinov – Ražňany – Jarovnice – 
Lažany – Svinia - križovatka D1 Chminianska Nová Ves rešpektovať ako cestu II. triedy 
s obchvatmi obcí. 

5.8.4 Rešpektovať v meste Prešov: 
5.8.4.1 Cestu I/68, prieťah mestom Prešov podľa ÚPN  mesta Prešov  v trase  I/68 Sabinovská- nám. 

Mieru - ul. Levočskej v súbehu s I/18 a I/20 - Obrancov mieru - ul. Škultétyho (Jána Pavla II.) -  
križovatka ZVL. 

5.8.4.2 Cestu I/18 v prejazdnom úseku mestom Prešov v trase križovatka Prešov západ (v nadväznosti 
na tunelovú trasu  D1 Prešov západ  – Prešov juh a trasu R4) – ulica Levočská s rozšírením 
mosta cez Torysu na štvorpruh  –  Duklianska  –  Vranovská a s napojením na R4 privádzačom 
na R4 v línií I/18 (križovatka s Herlianskou ulicou) – Fintice juh. 

5.8.4.3 Úpravu križovatiek I/68 a III/3450  (068015) Prešov ul. Rusínska - A.G. Svobodu, križovatka 
I/68. 

5.8.4.4 Úpravu východnej križovatkyI/18 Prešov, križovatka Ľubotice. 
5.8.4.5 Stavby I/68 Prešov Východná a I/18 Prešov, križovatka Ľubotice – Kronospan, ktoré sú v 

súčasnosti v realizácii. 
5.8.4.6 Stavbu I/68 Prešov, Solivarská okružná križovatka, na ktorú je vydané územné rozhodnutie a 

prebieha MPV stavby. 
5.8.4.7 Východný obchvat mesta Prešov ako rýchlostnú cestu funkčnej úrovne A2 (vzdialenosti 

križovatiek min. 600 m a výnimočne úrovňové križovanie), v kategórii MR 24,5/80 (v kategórii 
„miestna rýchlostná  komunikácia“) s križovatkami ciest nižších kategórií v počte nutnom pre 
zabezpečenie dopravnej obsluhy priľahlého územia. 

5.8.4.8 Napojenie východného obchvatu na diaľnicu D1 v križovatke Prešov – juh a na severný obchvat 
R4 mimoúrovňovou križovatkou v priestore  obce Kapušany (prepojenie I/18,  E-371 na 
diaľnicu D-1, E-50  v súlade s  ÚPN mesta Prešov a ÚPN obcí Kapušany, Teriakovce, Ruská 
Nová Ves a Dulová Ves). 

5.8.4.9 Prepojenie Dulová Ves (Vlčie doly,  Košariská) – Jesenná ulica ( Košická –  križovatka    pri 
ZVL) ako cestu III. triedy. 

5.8.4.10 Prepojenie ul. Sabinovská - Bardejovská – Košická (štúdiu v súčasnosti vypracovalo mesto 
Prešov). 

5.8.5 Vytvoriť územnú rezervu na cestnom ťahu ciest I/18 a I/74 Prešov -Ubľa - hranica Ukrajina pre 
navrhované súbežné cestné prepojenie Lipníky (R4) - Ubľa (I/18 a I/74 Lipníky - Ubľa) v 
samostatnej trase vrátane v súčasnosti pripravovaných úsekov preložiek I/18 Vranov-obchvat, 
I/18 Nižný Hrabovec-Petrovce n/Laborcom, I/74 Brekov - Humenné, I/74 Snina - Kolonica. 

5.8.6 Realizovať úsek cesty I/18 Lada - Lipníky v dĺžke 6,2 km, kde je prekročená prípustná intenzita 
v kontexte s návrhom rýchlostnej komunikácie R4 v tomto koridore s mimoúrovňovou  
križovatkou Lipníky. 

5.8.7 Vytvoriť v úseku Lipníky - Vranov nad Topľou - Strážske (I/74) územnú rezervu pre súbežnú 
trasu rýchlostnej komunikácie Lipníky – Ubľa na hlavnej dopravnej rozvojovej osi PSK(R 
s výhľadom po roku 2040). 

5.8.8 Cesta I/20 , I/68 má celoštátny význam a stúpajúci význam pre turisticko-rekreačnú dopravu vo 
väzbe na Poľsko. Z hľadiska hospodárskeho plní významnú funkciu v rámci regionálnej dopravy 
v urbanizačnej ose  (PR) - Lipany - Sabinov - Prešov – Košice – (MR). Rešpektovať kategóriu 
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cesty C 22,5/80 v úseku Prešov (mimoúrovňová križovatka s komunikáciou R4 - Dúbrava) – 
Šarišské Michaľany s mimoúrovňovými križovatkami Veľký Šariš, Gregorovce, Šarišské 
Michaľany. 

5.8.9 Na ceste II/546 Prešov – Margecany realizovať obchvaty obcí Rokycany – Bajerov – Kvačany – 
Klenov a miestnej časti Prešov – Cemjata s návrhom samostatných trás preložiek týchto úsekov 
s cieľom zatraktívniť túto časť okresu pre rozvoj ich podnikateľských aktivít s postupnou  
realizáciou v kategórii 9,5/60. 

5.8.10 Prepojiť cestu II/546 z priestoru Klenov do obce Hrabkov III/3423 (018190) úpravou jestvujúcej 
cesty III/3465 (546006) ako najkratšie prepojenie regiónu Čierna Hora na I/18 a D1. 

5.8.11 Realizovať úpravu parametrov a komplexnú údržbu cesty III/3462  (546003) v úseku Klenov – 
Miklušovce – Sedlice – Suchá Dolina – Ľubovec – Radatice – Janov – Bzenov (neúmerná 
preťaženosť nákladnými vozidlami z dvoch  kameňolomov v obci Sedlice). 

5.8.12 Cesta II/545 Kapušany – Demjata – Bardejov má nadregionálny význam. Zvýšená atraktivita 
cesty II/545 je vyvolaná  uvažovanými aktivitami v rámci cezhraničnej spolupráce Bardejov – 
Kurov - Krynica - Nowy Sacz. Zmeniť kategóriu cesty na cestu I. triedy. 

5.8.13 Rekonštruovať cestu III/3445 (068010) Prešov juh (D1) - Petrovany - Drienov – Lemešany (D1) 
na kategóriu C 7,5/60   a jej napojenie na D1 a I/20 (I/68) v priestore medzi Drienovskou Novou 
Vsou a Ličartovcami  pre zabezpečenie primeranej dopravnej obslužnosti územia s navrhovanými 
funkčnými plochami výroby a skladov v priestore medzi Petrovanmi a Drienovom. 

5.8.14 Rekonštruovať cestu III/3448 (068013) na trase Tuhrina - Lúčina – Červenica. 
5.8.15 Rýchlostnú cestu R4 Svidník - Prešov (schválený variant 1- červený), v obci Čelovce viesť v trase 

podľa schváleného ÚPN O. 
5.8.16 Zabezpečiť kompletnú rekonštrukciu úseku cesty I/20 (I/68) v obci Lemešany (s dobudovaním a 

úpravou chodníkov pre peších tak, aby sa vytvoril zelený ochranný pás medzi chodníkom 
a komunikáciou). 

5.8.17 Upraviť cesty III/3445  (068010) v časti Hora v katastri obce Petrovany a jej zmenu na 
štvorprúdovú komunikáciu až po „areál Správy diaľnic“. 

5.8.18 Vytvoriť územnú rezervu pre obchvat obce Kendice z juhovýchodnej strany (začiatok odbočka z 
cesty I/68 južne od cintorína až po jestvujúci nadjazd nad železničnou traťou smer obec 
Petrovany, prepojenie cesty I/68 smerom obec Petrovany - časť Močarmany s križovaním 
železničnej trate, rieky Torysa aj diaľnice s následným napojením na jestvujúcu miestnu 
komunikáciu a s vyústením na cestu III/3445  (068010) Lemešany- Drienov - Petrovany - Prešov 
v Močarmanoch). 

5.8.19 V súvislosti so stavbou „ Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh“ upraviť križovatku Petrovany - 
Záborské v kruhovom tvare s napojením PP Záborské a Petrovany a východného obchvatu 
Prešova. 

5.8.20 Zmeniť trasu cesty III/3445 (068010) v úseku  plánovanej rekonštrukcie vstupu do areálu Správy 
diaľnic. 

5.8.21 Rekonštruovať cestu  III/3446 (068011) v úseku od priemyselného parku IPZ Záborské po koniec 
obce Záborské (zvýšenia bezpečnosti užívateľov, pretože je to úsek častých kolízií, vážnych 
dopravných  nehôd) s trolejbusovou sieťou s možným obratiskom v obci Záborské (konečná 
zastávka MHD) a kruhový objazd nad obcou Záborské. 

5.8.22 Prekategorizovať  miestne komunikácie Petrovany - Kendice a Petrovany - Drienovská Nová Ves 
na komunikácie III. triedy, vrátane cestných objektov. 

5.8.23 Zrealizovať protihlukovú stenu na D1 a to 400 m na sever a 400 m na juh od jestvujúcej steny v 
obci Petrovany. 

5.8.24 Realizovať úpravu parametrov a komplexnú údržbu cesty III/3452  (543002) Terňa -  Gregorovce 
-  Demjata, cesty III/3431 (018200) Mošurov – Fintice -  Prešov a cesty III/3454 (543004) Terňa -  
Hradisko  na ktoré sa napájajú tri kameňolomy. 

5.8.25 Vytvoriť územnú rezervu pre  preložku cesty  III/3431 (018200) ako východný obchvat obce 
Fintice. 

5.8.26 Rekonštruovať cestu III/3440  (068002) v úseku Kokošovce - Zlatá Baňa. 
5.8.27 Vytvoriť územnú rezervu pre druhý vjazd a výjazd z obce Župčany. 
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5.8.28 Prepojiť  koncové obce Malý Slivník (obchvat)- Geraltov – Závadka – Hradisko. 
5.8.29 Vytvoriť územnú rezervu pre obchvat  obce Kojatice III/3427 (018194). 
5.8.30 Prepojiť obce Kojatice (miestna časť Kojatická Dolina) s obcou Rokycany. 
5.8.31 Rekonštruovať cestu III/3448 (068013) na trase Tuhrina - Lúčina – Červenica. 
5.9 Okres Sabinov 
5.9.1 Rešpektovať dopravné prepojenie okresu Sabinov a diaľnice D1 s ohľadom aj na nákladnú 

kamiónovú dopravu: 
5.9.1.1 Prepojiť cesty III/3193 (54353), III/3216(018181) Lipany – Brezovica – Nižný Slavkov -  

Brutovce – križovatka D1 Behárovce – Spišské Podhradie ako cestu II.triedy. Úsek Nižný  
Slavkov - Behárovce riešiť samostatnou vyhľadávacou štúdiou (viď zásady v kapitole III.4). 

5.9.1.2 Za účelom najkratšieho  prepojenia priestoru  Hornej Torysy na diaľnicu D1 rešpektovať výjazd 
na diaľnicu v križovatke pred Chminianskou Novou Vsou s jej dobudovaním (smer na Poprad 
aj Prešov). Úsek Jarovnice – Bertotovce ponechať ako cestu III. triedy s parametrami cesty II. 
triedy. Križovatku (výjazd) D1 Fričovce obchvat  zrušiť. Cestu Sabinov – Ražňany – Jarovnice 
– Lažany – Svinia - križovatka D1 Chminianska Nová Ves rešpektovať ako cestu II. triedy s 
obchvatmi sídiel. 

5.9.2 Vytvoriť územnú rezervu  v úseku cesty I/68 hranica PL - Ľubotín - Lipany – Šarišské Michaľany 
pre obchvaty obcí Kamenica, Lipany, Červenica pri Sabinove, Pečovská Nová Ves, Sabinov 
(rešpektovať PZ Sabinov), Šarišské Michaľany v samostatnej novej trase v kategórii C 11,5/80 
súbežnej s pôvodnou, s mimoúrovňovými napojeniami sídiel v mimoúrovňových križovatkách 
Miľpoš, Pečovská Nová Ves, Sabinov-sever, Sabinov – Jakubovany, Drienica a Šarišské 
Michaľany. 

5.9.3 Vytvoriť územnú rezervu  v úseku cesty I/68 Šarišské Michaľany– Prešov na úpravu  kategórie C 
22,5/80 s mimoúrovňovými križovatkami v napojení sídiel Gregorovce, Veľký Šariš a pri krížení 
rýchlostnej cesty R4 (severný obchvat), kríženie R4 s I/68 v križovatke Dúbrava. 

5.9.4 V obci  Ďačov z miestnej časti Budzín napojiť cestu od križovatky do miestnej časti s cestou 
III/3191  (543025) - cez Ortáš, premostením rieky Torysa s napojením na existujúce železničné 
priecestie v smere Lipany - Krivany,  napojiť sa na Kriviansku ulicu v Lipanoch (prepojenie 
Lipian na navrhovaný aquapark z južnej a zo severnej strany mesta zo smeru Prešov a zo smeru 
Stará Ľubovňa). 

5.9.5 Vytvoriť územnú rezervu pre obchvat obce Krivany podľa schválenej ÚPN O. 
5.9.6 Overiť možnosť  správy miestnej komunikáciou  p. č. 5172/1 a 5172/3 v  katastri mesta Sabinov – 

Zálesie pod VÚC za účelom jej rekonštrukcie a udržiavania (kvôli chatárskej oblasti a účelom 
ťažby lesa či hubárskym návštevám v susednom katastri mesta Sabinov – Zálesie). 

5.9.7 Prepojiť obce Tichý Potok – Ľubické kúpele. 
5.9.8 Vytvoriť územnú rezervu pre obchvat centra mesta Lipany navrhovanou cestou C-11,5/80 v 

novej trase súbežne s cestou I/68, od severnej hranice extravilánu mesta Lipany s napojením v 
križovatke na Dubovicu, na zrealizovanú preložku cesty I/68 (stavba I/68 Lipany,  preložka 
cesty). 

5.9.9 Rešpektovať nové prepojenia z hlavného ťahu Prešov - Stará Ľubovňa na navrhovaný aquapark v 
južnej a zo severnej strany mesta Lipany (od Prešova a od Starej Ľubovne). 

5.9.10 Prepojiť obce Hanigovce – Milpoš. 
5.10 Okres Snina 
5.10.1 Rešpektovať cestné prepojenie Lipníky – Ubľa v koridore cesty I/74. 
5.10.2 Vytvoriť územnú rezervu pre cestné prepojenie v úseku Lipníky – Humenné - Ubľa rýchlostnou 

cestou (R), ktoré je súčasťou hlavnej dopravnej rozvojovej osi PSK v termíne do návrhového  
roku 2040. 

5.10.3 Na ceste  I/74 v úseku Kamenica nad Cirochou -Modrá nad Cirochou – Dlhé nad Cirochou -Snina 
- Ubľa - hranica Ukrajina v jestvujúcej trase realizovať úpravy prejazdných úsekov za účelom 
zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky. 
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5.10.4 Vytvoriť územnú rezervu pre obchvat Snina – Kolonica , ktorým sa obíde zosuvné pásmo pri 
ceste I/74 medzi obcami Snina – Stakčín. 

5.10.5 Na ceste II/567 v úseku Hostovice -  Pčoliné-Snina vytvoriť územnú rezervu pre úpravu  
kategórie na C  9,5/60. 

5.10.6 Zrušiť cestu II/558 v  úseku Jalová - Starina - Príslop pre verejnú dopravu z dôvodu jej kolízie 
s prvým ochranným pásmom hygienickej ochrany vodárenskej nádrže Starina. Hľadať riešenie   
cestného prepojenia Stakčín  - Stakčínska Roztoka  - Príslop v kategórii cesty II. triedy ako 
náhrada za vylúčený úsek (viď zásady v kapitole III.4) a zároveň vyhodnotiť už študované 
prepojenie cez Brezovec. 

5.10.7 Predĺžiť cestu III/3887  (559019)Osadné – hranica PR  (Balnica)  ako cestu III. triedy. 
5.10.8 Rekonštruovať cestu III. triedy Ulič – hranica Ukrajina (Zabriď). 
5.11 Okres Stará Ľubovňa 
5.11.1 Vytvoriť územnú rezervu na ceste I/77 v úseku Podolínec - Stará Ľubovňa s obchvatom obcí 

v kategórii C 11,5/80,60 pre preložky  mesta Podolínec (zo strany južnej podľa UPN mesta) 
a obcí  Nižné Ružbachy a Hniezdne. 

5.11.2 Úsek Stará Ľubovňa - Ľubotín je súčasťou cesty I/68, postupne homogenizovať na kategóriu C  
11,5/80 s obchvatom obce Plavnica. 

5.11.3 Úsek Ľubotín - Čirč - Obručné - smer Bardejov (I/77),  súčasť  cestnej komunikácie v 
prihraničnom ČR/SR/PR  západo-východne orientovanom cestnom koridore celoštátneho 
významu  na území krajov Žilina a Prešov v línii Spišská Stará Ves – Stará Ľubovňa – Bardejov – 
Svidník – Medzilaborce – Palota – PR,  v súčasnosti spĺňa medziokresnú dopravnú funkciu 
severnej časti východného Slovenska, hospodárskou stagnáciou v tejto časti kraja má nízke 
dopravné zaťaženie. Kategóriu C 7,5 postupne homogenizovať do kategórie C 11,5/80. 

5.11.4 Z dôvodu navrhovaného hraničného prechodu Mníšek nad Popradom - Piwniczna  pre nákladnú 
dopravu a TIR modernizovať cestu I/77 v smere na Spišskú Belú a cestu I/68 v smere na Prešov 
s riešením obchvatov dotknutých obcí a miest. 

5.11.5 Cestu I/68 na úseku štátna hranica PR  - Mníšek nad Popradom  - Stará Ľubovňa celoštátneho 
významu, na ktorú sa napája cesta I/77 Spišská Belá – Stará Ľubovňa (má horský charakter 
s ťažkými dopravno-technickými podmienkami) upraviť na kategóriu C 11,5/70. 

5.11.6 Homogenizovať úsek cesty I/68 Mníšek nad Popradom (hr. PR) - Stará Ľubovňa - Ľubotín - 
Lipany (obchvat centra) a s obchvatmi obcí Plavnica a Kamenica. 

5.11.7 Úsek cesty I/68 Ľubotín - Pusté Pole - smer Prešov postupne homogenizovaťna kategóriu C 
11,5/80 s odstránením dopravných závad, s obchvatom obce Plavnica. 

5.11.8 Cestu II/543 v úseku Hniezdne (I/77) - Kamienka - Červený Kláštor rekonštruovať na kategóriu 
C 9,5/60 s vylúčením priebežnej dopravy sídlami Kamienka a Červený Kláštor (aj Veľký Lipník 
ako alternatívny  koridor pre tzv. Karpatskú cestu  resp. Via Montana). 

5.11.9 Cesty III. triedy číslo 3138 (543032), 3142 (543036) a 3127 (541012) v trase Plavnica - Malý 
Lipník - Sulín - Medzibrodie – Kače - Mníšek nad Popradom. Cestu III/3142 (543036) realizovať 
 v kategórii min. C 7,5/60 a jej prepojenie na I/68 v úseku Sulín - Kremná v kategórii C 7,5/60. 

5.11.10 Prepojiť obce Jakubany – Levočská Dolina. 
5.11.11 Prepojiť obce Legnava – Milik ( PL). 
5.11.12 Prepojiť obce Lesnica – Sczawnica (PL). 
5.11.13 Prepojiť koncové obce Medzibrodie – Závodie – časť Sulín. 
5.11.14 Prepojiť obce Litmanová – Kamienka. 
5.11.15 Vytvoriť  územnú rezervu pre obchvat obce Jarabina cesta III/3128 (541013)  – kameňolom. 
5.11.16 Vymiestniť nákladnú a tranzitnú dopravu mimo cestu I/77, mimo centra PZ Hniezdne , PR 

Podolínec a cesty II. (III.) triedy z námestia v PZ Stará Ľubovňa. Rešpektovať tieto pamiatkové 
územia a národné kultúrne pamiatky. 

5.11.17 Vytvoriť územnú rezervu pre preložku cesty I/77 severozápadne od centra mesta Stará Ľubovňa 
(v nadväznosti na  realizovanú preložku cesty I/68). 
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5.12 Okres Stropkov 
5.12.1 Vytvoriť územnú rezervu obchvatu Stropkovav kategórii C11,5/80 (pripravovaná stavba SSC - 

I/15 Stropkov, preložka cesty). 
5.12.2 Vytvoriť podmienky pre napojenie PP Stropkov na R4 (diaľničným privádzačom). 
5.12.3 Prepojiť cesty  I/15 a I/21 (I/73) Stropkov – Šandal – Radoma (rekonštrukcia cesty III./55714 

Radoma – Šandal – Stropkov). 
5.12.4 Prepojiť cesty  I/15 a I/21 (I/73) Miňovce – Lomné –Kručov – Fijaš – Giraltovce (časť 

Francovce). 
5.12.5 Prepojiť cesty I/21 (I/73) a II/575 –Krajná  Poľana - Miroľa – Staškovce. 
5.12.6 Prepojiť cesty I/21 (I/73) a II/575 - Ladomirova - Vislava – Chotča. 
5.12.7 Rozšíriť cestu II/575 v úseku Stropkov - Chotča – Makovce. 
5.12.8 Prepojiť koncové obce Prituľany (HE) a Jakušovce (SP) na ceste III/3822 (554015). 
5.12.9 Zaradiť miestnu komunikáciu Bžany – Valkov do zoznamu ciest III. triedy. 
5.12.10 Vytvoriť územnú rezervu pre obchvaty obcí Turany nad Ondavou, Miňovce, Breznica, Sitník, 

Stropkov,   Tisinec a Duplín na ceste I/15. 
5.12.11 Vytvoriť podmienky pre  modernizáciu úsekov ciest II a III. triedy v okrese Stropkov. 
5.13 Okres Svidník 
5.13.1 Rešpektovať rýchlostnú cestu R4  v trase hranica SR/PR - Svidník - Giraltovce – Prešov (červený 

variant). 
5.13.2 Upraviť cestu I/77 Čirč – Svidník na kategóriu 11,5/80. 
5.13.3 Realizovať stavebno-bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti na medzinárodnom 

cestnom ťahu E 371, cestaI/21 (I/73) Šarišský Štiavnik – Hunkovce. 
5.13.4 Rekonštruovať úseky ciest I/21 (I/73) Giraltovce - Fijaš, I/21 (I/73) Lipníky –Kračúnovce. 
5.13.5 Šírkovo usporiadať cestu III/3581 (557014) Radoma –Šandal – Stropkov ako C 9,5/60. 
5.13.6 Šírkovo usporiadať cestu III/ 3517  (556014)a obchvaty obcí Okrúhle – Šapinec - Kožany ako C 

9,5/60. 
5.13.7 Dobudovať cesty III/3546 (556030) a III/3548 (556030) vzhľadom na ich regionálny význam 

(prístup k hraničnému priechodu Vyšný Komárnik/Barwinek a súčasť Karpatskej cesty) v úseku 
Krajná Poľana – Staškovce v zmysle STN 73 6101 na kategóriu C9,5 /60. 

5.13.8 Cestu III/3581 Stropkov – Radoma (núdzová trasa obchádzky pre vybranú kategóriu vozidiel pri 
uzávierke cesty I/21 (I/73) Šarišský Štiavnik – Rakovčík) dobudovať na kategóriu C 9,5/60. 

5.13.9 V základnej kategórii ciest III. triedy vytvoriť územnú  rezervu  pre cestné prepojenia medzi 
koncovými obcami (tak, aby boli cestne sprístupnené aspoň z dvoch nezávislých smerov ): 

5.13.9.1 Roztoky III/3555 (557023) – Kečkovce III/3553 (557021) – Vápeník III/3537 (556021). 
5.13.9.2 Šemetkovce III/3541 (556025)  – Oľšavka III/3591 (575009). 
5.13.9.3 Medvedie III/3543 (556027) – Krajná Bystrá III/3545 (556029) – Nižný Komárnik I/21 (I/73). 
5.13.10 Dobudovať neudržiavané úseky ciest III. triedy medzi obcami Krajné Čierno – Kožuchovce 

III/3542 (556026)a Šapinec – Kožany III/3551 (557019) s úpravou šírkového usporiadania ako C 
9,5/60. 

5.13.11 Cestu III/3553 (557023) v úseku Vyšný Orlík – pripojenie ku kameňolomu v k.ú. Vyšný Orlík 
odĺžke1,9 km rekonštruovať na únosnosť zodpovedajúcu záťaži pri vývoze vyťaženého kameňa 
vozidlami kategórie N3. 

5.13.12 Prepojiť obce Kalnište - Brezov. 
 
  



  

 
ENVIO, s.r.o., Levočská č.2, Prešov  109 / 115  

5.14 Okres Vranov nad Topľou 
5.14.1 Rešpektovať juho-západný obchvat mesta Hanušovce nad Topľou a cesta I/18 v úseku Prešov – 

Kapušany - Lipníky–Vranov nad Topľou – Strážske v spoločnom koridore s  navrhovaným 
cestným prepojením Lipníky – Ubľa s možnosťou úprav prejazdných úsekov za účelom zvýšenia 
bezpečnosti cestnej premávky, s  južným obchvatom mesta Vranov nad Topľou, v kontexte 
s východným obchvatom cesty I/79. 

5.14.2 Vytvoriť územnú rezervu pre obchvat obce Medzianky, Bystré variant „B“ na ceste I/18 a obce 
Soľ. 

5.14.3 Cestu I/79 Vranov nad Topľou – Trebišov upraviť  mimo zastavané územie obcí na kategóriu 
C11,5/80. 

5.14.4 Vytvoriť územnú rezervu na ceste I/79 v úseku Vranov nad Topľou (východný obchvat) – 
Sačurov (obchvat) - Sečovská Polianka (obchvat) kategórie C 11,5/80 - Trebišov – Slovenské 
Nové Mesto –.hranica MR/UA. 

5.14.5 Na ceste I/15 v úseku Turany nad Ondavou - Malá Domaša - Sedliská v kategórii C 11,5/80 
vytvoriť územnú rezervou v úseku Nová Kelča - Turany pre preložku a  pre obec Benkovce 
východný obchvat v kategórii C 11,5/80. 

5.14.6 Na ceste I/15 v úseku VN Domaša (Turany nad Ondavou ) – Vranov nad Topľou upraviť na 
kategóriu C11,5/80 mimo zastavané územie obcí. 

5.14.7 CestuI/15 v úseku Vranov nad Topľou - Továrne odbočka Továrne na  kategóriu C11,5/80. 
5.14.8 Vytvoriť územnú rezervu pre obchvat obce Sedliská na ceste I/15. 
5.14.9 Cesta II/554 v úseku Košarovce - Továrne - Nižný Hrušov , ktorá  má spojovací význam, upraviť 

na kategóriu C 9,5/70, s obchvatom obce Kučín. 
5.14.10 Cesta III/3630 (556001) v úseku  Hanušovce nad Topľou  - Matiaška  a III/3635 (557003) 

v úseku Matiaška - Detrík -  rekreačné stredisko Dobrá - Malá Domaša má rozhodujúci  význam 
pre návštevnosť rekreačného strediska Dobrá navrhovaného ako  významné stredisko cestovného 
ruchu a to zo smeru Prešov - Košice - MR. Cestu v úseku  Remeniny - Matiaška - Detrík a 
čiastočne  v úseku Malá Domaša - rekreačné stredisko Dobrá upraviť na kategóriu  cesty III. 
triedy. 

5.14.11 Na ceste II/576 vytvoriť územnú rezervu pre  preložku (obchvat sídla Vechec podľa chváleného 
ÚPN O Vechec) v kategórii C 11,5/80 s napojením na obchvat   mesta Vranov nad Topľou (lom 
Vechec). 

5.14.12 Rešpektovať v meste Vranov nad Topľou (zmena č. 2 ÚPN mesta Vranov nad Topľou): 
5.14.12.1 V časti Čemerné na južnom obchvate cesty I/18 -MÚK Vranov Sever, MÚK Vranov Lomnica a 

MÚK Vranov Juh v kategórii C 11,5/80. 
5.14.12.2 Preložku cesty I/79 v južnej časti k. ú. Vranova nad Topľou a k. ú. Čemerné so zaústením do 

MÚK Vranov Lomnica v kategórii C 11,5/80. 
5.14.12.3 Nové severné komunikačné napojenie mesta z cesty I/18 na Budovateľskú ulicu. 
5.14.12.4 Nové južné komunikačné napojenie mesta z preložky cesty I/18 z MÚK Vranov Lomnica v 

trase MÚK Vranov Ferovo - Záhradná ulica - Dlhá ulica. 
5.14.12.5 Nové komunikačné napojenie mesta realizovať ako hlavné mestské zberné komunikácie v 

intravilánových úsekoch v kategórii MZ 8,5/50 v extravilánových úsekoch v kategórii C 7,5/60. 
5.14.12.6 Preložku cesty II/576 mimo zastavaného územia mesta v kategórii C 9,5/70, včítane mostného 

kríženia s preložkou cesty I/18. 
5.14.13 Prepojiť obce Dlhé Klčovo – Nižný Hrušov. 
5.14.14 Prepojiť obce Zámutov – Červenica. 
5.14.15 Prepojiť obce Nová Kelča –Ďapalovce – Košarovce cestou III. triedy. 
5.14.16 Prepojiť obce Sačurov – Davidov – Cabov. 
5.14.17 Prepojiť obce Jastrabie nad Topľou – Vyšný Žipov cestou III. triedy. 
 
5.15 Požiadavky Košického  kraja súvisiace s Prešovským  regiónom: 
5.15.1 Rešpektovať diaľničný privádzač Nová Polhora na rozhraní Prešovského a Košického 

samosprávneho kraja, na diaľnici Dl, v úseku medzi existujúcou križovatkou „Lemešany“ 
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a križovatkou „Budimír“. Mimoúrovňová križovatka Nová Polhora spolu s diaľničným 
privádzačom umožní napojenie existujúcej cestnej siete s priľahlým územím na diaľnicu Dl. 

5.15.2 V oblasti dopravnej infraštruktúry  v ÚPN O jednotlivých dotknutých miest a obcí v územnom 
obvode  OU Spišská Nová Ves zohľadňovať stratégiu a rozvoj dopravnej infraštruktúry 
Košického kraja. 

5.15.3 Rešpektovať koridor napojenia mesta Spišská Nová  Ves na diaľnicu D1 formou diaľničného 
privádzača v zmysle platného ÚPN mesta Spišská Nová Ves (v koridore cesty II/533 , obchvat 
obce Harichovce – Levoča), ktoré  zohľadňuje potreby bezpečného dopravného napojenia 
širšieho spádového územia mesta. 

5.15.4 Rešpektovať preložku cesty II/547 s obchvatmi sídiel Spišské Podhradie (PSK) a Spišské Vlachy 
(KSK). 

5.15.5 Rešpektovať cestné prepojenie Dúbrava (PSK) – Oľšavka (KSK) III/3219 (018185) v kategórií 
cesty III. triedy (vydané UR číslo SP 1723 / 2002/ De, dňa 2.01.2003). 

6 Železničná doprava 
6.1 Zohľadniť modernizáciu trate 180 Žilina - Poprad - Košice na rýchlosť 120 – 160 km/h. 
6.2 Zohľadniť  modernizáciu železničných uzlov Kysak a Plaveč. 
6.3 Zohľadniť modernizáciu a zdvojkoľajnenie trate 188 Kysak  - Prešov – Plaveč. 
6.4 Posilniť železničnú dopravu na tratiach Žilina – Poprad – (Košice) a Červená Skala – Margecany 

z dôvodu zabezpečenia minimalizácie vplyvu cestnej dopravy na dotknuté chránené územia. 
6.5 Zachovať železničnú trať Prešov – Plaveč v prieťahu mestom ako trať pre miestnu osobnú 

železničnú dopravu v rámci IDS (v prípade jej prekládky - Šarišské Lúky). 
6.6 Odstrániť najviac zanedbaných prvkov,  limitujúcich plnohodnotné využívanie dopravnej cesty. 
6.7 Vytvoriť územnú rezervu pre novú železničnú trať v úseku Bardejov – Svidník - Stropkov – 

Medzilaborce s odbočkou Stropkov – Vranov nad Topľou(viď zásady v kapitole III.4). 
6.8 Zohľadniť modernizáciu a elektrifikáciu trate 191 Humenné - Medzilaborce – Palota, vrátane 

rekonštrukcie tunela Lupkow. 
6.9 Zabezpečiť peronizáciu a stavebné úpravy železničných staníc a  zastávok a  rekonštrukciu 

železničných priecestí. 
6.10 Využiť nepotrebnú  dopravnú infraštruktúru , hlavne neprevádzkovaných regionálnych železníc, 

vlečiek, prekladísk, plôch a zariadení pre depóniu a údržbu železničných vozidiel a pod. s 
preferenciou využitia pre dopravné účely (napr. využitie telies tratí ako cyklotrasy). 

6.11 Hľadať riešenie (vyhľadávacou štúdiou) modernizácie a rozšírenia tratí TEŽ do Svitu a v smere 
Tatranská Lomnica, Malý Slavkov, Kežmarok, Vrbov a Spišská Belá (viď zásady v kapitole III. 4). 

6.12 Hľadať riešenie (vyhľadávacou štúdiou) predĺženia TEŽ z Tatranskej Lomnice do Tatranskej 
Kotliny, s možnosťou  až do Ždiaru a prepojenie TEŽ Tatranskej Kotliny a Spišskej Belej (viď 
zásady v kapitole III. 4). 

6.13 Modernizovať železničnú trať Poprad - Plaveč - modernizácia nástupíšť a zastávok. 
6.14 Zachovať železničnú trať Spišské Podhradie – Spišské Vlachy. 
6.15 Zachovať železničnú trať Levoča – Spišská Nová Ves a obnoviť osobnú dopravu. 
6.16 Predĺžiť ozubnicovú železničnú trať z Tatranskej Štrby do Štrby. 
6.17 V obci Štrba zabezpečiť výstavbu protihlukových stien pre eliminovanie hluku zo železničnej 

dopravy a dopravného vybavenia v blízkosti obytnej zástavby (s prioritným zabezpečením v 
blízkosti stavieb určených pre trvalé bývanie umiestnených v ochrannom pásme dráhy). Týka sa to 
celého územia PSK. 

6.18 V rámci navrhovanej činnosti so zásahom do ochranného pásma dráhy postupovať podľa 
ustanovení zákona č. 513/2009 Z. Z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nové 
križovania s cestnými komunikáciami (trasa plánovanej preložky cesty I/18,...) riešiť 
mimoúrovňovo. 

6.19 Iniciovať zapracovania nadväznosti železničnej dopravy PK na iné módy dopravy v Koncepcii 
dopravy vo verejnom záujme PSK. 

6.20 Základnou požiadavkou určenej železničnej siete je zabezpečiť presuny ozbrojených síl na území 
Slovenskej republiky s dôrazom na naloženie a vyloženie osôb, techniky a materiálu v záujmových 
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priestoroch. Z hľadiska dlhodobých zámerov je prioritným zámerom zabezpečenie trvalej 
prejazdnosti určenej železničnej siete pre potreby presunu ozbrojených síl a vybudovanie 
udržiavacích nakladacích a vykladacích rámp a priestorov vo vybraných priestoroch. 

6.21 Vzhľadom na požiadavky a zámery ozbrojených síl týkajúcich sa určenej cestnej a železničnej 
infraštruktúry na území Prešovského samosprávneho kraja, pri realizácii rozvojových zámerov 
dopravnej infraštruktúry spolupracovať s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky. 

7 Kombinovaná doprava 
7.1 Rešpektovať legislatívne zásady a navrhované zámery zriadenia doplnkového terminálu  

kombinovanej dopravy v Prešove - Šarišské Lúky. 
8 Civilné letectvo 
8.1 Rešpektovať legislatívne zásady a navrhované zámery v civilnom letectve. 
8.2 Dopravnú obslužnosť územia kraja neverejným civilným letectvom (civilné letiská/ heliporty) 

riešiť samostatnou štúdiou a výsledky primerane zapracovať do nového Územného plánu 
Prešovského samosprávneho kraja. 

9 Vodná doprava 
9.1 Vytvárať podmienky pre využívanie vodných tokov pre turistické a rekreačné  účely, vrátane 

príslušnej infraštruktúry. 
9.2 Pri návrhoch turistického a rekreačného využívania vodných tokov vyhnúť sa úsekom tokov, ktoré 

sú súčasťou maloplošných chránených území a území európskeho významu, a na ostatných 
úsekoch riešiť športové a turistické využitie tokov tak, aby nebol  negatívne ovplyvnený predmet 
ochrany chráneného územia. 

10 Cyklistická doprava (cyklocesty), cykloturistika (cyklotrasy) a pešia doprava 
10.1 Rešpektovať základnú sieť území s cyklodopravou (cyklocesty)  a cyklokoridormi (cyklotrasy) 

PSK podľa výkresu č.3. 
10.2 Pre spresnenie smerového vedenia cyklociest v územiach s cyklodopravou zabezpečiť samostatné 

územné prognózy (napr. 1:50 000, 1: 25 000) spracované v spolupráci s dotknutými mestami 
a obcami. 

10.3 Pre spresnenie trás nadregionálnych a regionálnych cyklotrás, obsluhujúcich nadregionálne 
a regionálne cyklokoridory, zabezpečiť samostatné územné prognózy (napr. 1:25 000, 1:10 000) 
spracované v spolupráci s dotknutými obcami a organizáciami cestovného ruchu. 

10.4 Rešpektovať významné dopravné väzby medzi regionálnymi centrami pre nemotorovú dopravu a 
to v zmysle národnej Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky schválenej Vládou SR 
v roku 2013, rešpektovať systém medzinárodných a nadregionálnych a regionálnych cyklotrás 
prepájajúcich PSK s významnými aglomeráciami, centrami CR v okolitých krajinách, na 
Slovensku a v regióne s možnosťou variantných riešení. 

10.5 Vytvárať podmienky pre budovanie cyklotrás predovšetkým na poľných cestách historických 
spojníc medzi obcami, ktoré sa už nepoužívajú(zohľadniť aj klimatické podmienky PK). 

10.6 Vytvárať podmienky pre súbeh cyklistickej dopravy (cyklociest) a pešej dopravy v dopravne 
zaťažených územiach (s oddeleným dopravným režimom). 

10.7 Cyklistickú dopravu na cyklocestách, je potrebné v maximálnej  možnej  miere odčleniť od 
automobilovej cestnej dopravy. 

10.8 Turistické cyklotrasy neviesť po cestách I. triedy, ale zásadne po cestách III. triedy. 
10.9 Iniciovať spracovania dokumentu cykloturistickej a cyklistickej dopravy na území PSK (v 

koordinácii s ostatnými samosprávnymi krajmi a susediacimi štátmi) ako územnoplánovací 
podklad, s definovaním ich parametrov, na základe čoho sa vyhodnotí ich kategorizácia. 

10.10 Vytvoriť podmienky pre zriadenie investorsko-inžinierskeho útvaru na realizáciu stavieb pre 
cyklistickú dopravu na území PSK , predovšetkým z dôvodov možností čerpania eurofondov cez 
investičné projekty. 
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10.11 Akceptovať trasu Eurovelo 11 hranica PR – údolie rieky Poprad – Stará Ľubovňa – Lipany - 
Sabinov – Prešov – Košice – hranica MR (predovšetkým v koridore ciest I/66, I/66A, I/77, I/68, 
I/20, II/533 a v úseku Stará Ľubovňa – Torysa s  trasou Stará Ľubovňa – Kežmarok – Levoča, 
Spišské Podhradie – Torysa po lokalitách zapísaných v Zozname Svetového dedičstva UNESCO. 

10.12 Cyklocesty k hraničným priechodom (priechody medzinárodné): 
10.12.1 Okres Bardejov: 
10.12.1.1 Cigeľka - Wysowa Zdrój, 
10.12.1.2 Nižná Polianka – Oźenna. 
10.12.2 Okres Kežmarok: 
10.12.2.1 Veľká Franková – Kacwin, 
10.12.2.2 Červený Kláštor - Sromowce Nižne. 
10.12.3 Okres Medzilaborce: 
10.12.3.1 Čertižné – Jaśliska, 
10.12.3.2 Palota – Radoszyce. 
10.12.4 Okres Poprad: 
10.12.4.1 Tatranská Javorina - Lysá Poľana, 
10.12.4.2 Podspády-Jurgow. 
10.12.5 Okres Snina: 
10.12.5.1 Osadné - Balnica (Poľsko), 
10.12.5.2 Ruské sedlo - Roztoki Górne ( Poľsko), 
10.12.5.3 Ulič – Zabriď ( Ukrajina), 
10.12.5.4 Ubľa - Malyj Bereznyj ( Ukrajina). 
10.12.6 Okres Stará Ľubovňa: 
10.12.6.1 Lesnica – Sczawnica, 
10.12.6.2 Litmanová – Jaworki. 
10.12.7 Okres Svidník: 
10.12.7.1 Vyšný Komárnik - Barwinek. 
10.13 Cyklocesty k susedným samosprávnym krajom (priechody vnútroštátne): 
10.13.1 Ku Košickému samosprávnemu kraju: 
10.13.1.1 Okres Svidník – Dúbrava, Zemplínske Hámre. 
10.13.1.2 Okres Humenné – Porúbka, Brekov. 
10.13.1.3 Okres Vranov nad Topľou – Sečovská Polianka. 
10.13.1.4 Okres Prešov – Seniakovce, Klenov. 
10.13.1.5 Okres Levoča - Spišské Podhradie, Levoča. 
10.13.1.6 Okres Poprad – Vernár. 
10.13.2 K Banskobystrickému samosprávnemu kraju: 
10.13.2.1 Okres Poprad – Liptovská Teplička. 
10.13.3 K Žilinskému samosprávnemu kraju: 
10.13.3.1 Okres Poprad  - Štrba, Podbanské. 
10.14 Pešia doprava 
10.14.1 Akceptovať legislatívne zásady EU. 
10.14.2 Realizovať chodníky pre peších pozdĺž dopravných komunikácií najmä cestných s vysokou 

intenzitou dopravy v zastavaných územiach obcí, prepojením obcí a sprístupnenia významných 
aktivít v území kde sa predpokladá zvýšený pohyb peších vrátane bezkolíznych prechodov. 

10.14.3 V súbehu s prieťahom ciest III. triedy sídlami s tranzitnou dopravou dobudovať jednostranný 
chodník pre peších účastníkov cestnej premávky. 
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10.14.4 Vytvárať podmienky segregácie pešej dopravy predovšetkým v miestach kde dochádza 
k nadmernej kumulácií návštevníkov (napr. pútnické miesta Levoča, Gaboltov). 

11 Integrovaný dopravný systém 
11.1 Vytvoriť podmienky pre nadväzné zabezpečenie IDC PSK. 
11.2 Presadzovať riešenia integrovaných dopravných systémov na území PSK (najmä integráciu 

autobusovej a železničnej dopravy) a z toho dôvodu, z podkladov pre generel vychádzať pri 
vypracovaní Plánu udržateľnej regionálnej mobility a Plánu regionálnej dopravnej obsluhy PSK. 

11.3 Zosúladiť IDS s  GDI PK s inými pripravovanými strategickými dokumentmi PSK (ÚPN VÚC, 
PHSR, Program rozvoja vidieka PSK, a iné). 

11.4 Vytvoriť podmienky pre spracovanie IROP u ako jedného z princípov udržateľnej mobility. 
11.5 Zosúladiť strategické dokumenty PSK s IROP (s prioritnou osou č.1) tak, aby sa dalo využiť pre 

potreby spracovania RIUS a čerpania finančných prostriedkov z IROP pre oblasť dopravy. 
11.6 Napojiť dotknuté obce v rámci integrovaných dopravných systémov na siete verejnej dopravy 

(železničná trať a pod.). 
12 Hraničné priechody (návrh) 

Vysvetlivky: MPS – malý pohraničný styk , THP – turistické hraničné priechody, PK – pozemné komunikácie, Ž – železnice, 
VŠS – všetky štáty sveta. 
 12.1 Okres Bardejov. 

12.1.1 Becherov-Konieczna; PZ - cestný , rekonštrukcia cesty II/545 v úseku Becherov - Zborov, osobná 
doprava a nákladná doprava do 12 t celkovej hmotnosti a autobusová doprava. 

12.1.2 Kurov –Muszynka (Krynica); PK - cestný na ceste III/3483 (544005), po prekaterizovanej na 
cestu I. triedy osobná doprava a nákladná doprava TIR. 

12.1.3 Nižná Polianka-Oźenna; PZ - príjazd po rekonštruovanej  ceste III/3519 (557024), osobná 
doprava a  nákladná doprava do 7,5 t celkovej hmotnosti bez TIR. 

12.1.4 Stebnícka Huta – Blechnarka-Wysowa; PZ - nové cestné prepojenie v plnom rozsahu, osobná 
doprava a  nákladná doprava do 7,5 t celkovej hmotnosti, bez TIR, Bardejov - Zborov - Stebník - 
Stebnícka Huta - štát. hranica SK/PL - Wysowa (Zdroj), na úrovni cesty III. triedy. 

12.1.5 Regetovka-Wysowa Zdroj;PZ - cestné prepojenie v plnom rozsahu, osobná doprava. 
12.1.6 Cigeľka-Wysowa Zdrój;THP - prístup po rekonštruovanej ceste, nákladná doprava do 3,5 t, MPS, 

peší, cyklisti. 
12.2 Okres Kežmarok. 
12.2.1 Lysá nad Dunajcom-Niedzica; PK - cestný na ceste II/543, osobná doprava a nákladná doprava 

do 7,5 t celkovej hmotnosti, bez TIR. 
12.2.2 Veľká Franková - Kacwin; THP -  cestné prepojenie v koridore poľnej cesty, nákladná doprava 

do 3,5 t,MPS, peší, cyklisti, lyžiari. 
12.3 Okres Medzilaborce. 
12.3.1 Čertižné-Jaśliska; THP, MPS osobná doprava a nákladná doprava do 3,5 t, príjazd po 

rekonštruovanej ceste II/559. 
12.4 Okres Poprad. 
12.4.1 Tatranská Javorina - Lysá Poľana; PK - zmena kategórie cesty I/66 (I/67) na cestu II. triedy, 

osobná doprava, zmena nákladnej dopravy zo 7,5 t   na  do 3,5 t celkovej hmotnosti, bez TIR. 
12.4.2 Podspády-Jurgow; PK -  zmena kategórie  cesty III/3078 (067029) na cestu I.triedy, osobná 

doprava,  nákladná doprava do 7,5 t celkovej hmotnosti, bez TIR. 
12.5 Okres Snina. 
12.5.1 Ubľa-Malyj Bereznyj ( Ukrajina); PZ - medzinárodný colný priechod pre všetky štáty sveta, 

cestný na ceste I/74 resp. na navrhovanej s návrhom rýchlostnej komunikácie  R Lipníky - Ubľa, 
osobná doprava a nákladná doprava bez obmedzenia tovarového styku, TIR doprava. 



  

 
114 / 115                                                                                                                                                            ENVIO, s.r.o., Levočská č.2, Prešov  

12.5.2 Ulič – Zabriď (Ukrajina ); PZ - cestný na rekonštruovanej ceste v úseku Ulič - hranica UA, 
osobná doprava a nákladná doprava do 3,5 t. 

12.5.3 Osadné-Balnica (Poľsko); THP -  prístup po rekonštruovanej ceste III. triedy, osobná doprava, 
nákladná doprava do 3,5 t, MPS, peší, cyklisti. 

12.6 Okres Stará Ľubovňa. 
12.6.1 Mníšek nad Popradom-Piwniczna; PK - cestný na ceste I/68, rozšírenie o  nákladnú dopravu TIR. 
12.6.2 Legnava-Milik; PK - cestný na ceste III/3138 (543032) , nový cestný most cez rieku Poprad, 

osobná doprava, nákladná doprava do 7,5 t celkovej  hmotnosti. 
13 Všeobecné odporúčania. 
13.1 Vytvárať podmienky na presadzovanie zámerov územnej prognózy - GDI  PSK do koncepcie 

cestnej siete na území  PSK a Slovenska. 
13.2 Vytvárať podmienky pre zabezpečenie štúdie uskutočniteľnosti a projektových dokumentácií s  

technickými, ekonomickými a environmentálnymi závermi preukazujúcimi navrhované riešenia 
ako aj možný súlad s celkovou koncepciou rozvoja cestnej siete v SR. 

13.3 Rešpektovať a realizovať odporúčania vyplývajúce zo záverečného stanoviska z posúdenia vplyvu 
strategického dokumentu na životné prostredie. 

13.4 Rešpektovať požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy vrátane legislatívy súvisiacej 
s ochrannými pásmami všetkého druhu. 

13.5 Zámery  uvedené v kapitole III. Odporúčania  tejto územnej prognózy, ktoré sú v prekryte alebo 
v kontakte s chránenými územiami ochrany prírody  považovať len za podmienečne odporúčané 
pre ich zapracovanie do následnej ÚPD, pričom podmienkou ich záväznosti, resp. realizovateľnosti 
je zabezpečenie ich podrobného posúdenia vo vzťahu k blízkym, resp. zasiahnutým územiam 
Natura 2000, ktorého výsledkom bude, že tieto dopravné prvky nebudú mať významný negatívny 
vplyv na územia Natura 2000  a zabezpečenie  ich riešení  v súlade s legislatívou na úseku ochrany 
prírody a krajiny (zabezpečenie príslušných rozhodnutí dotknutých orgánov ochrany prírody a  
krajiny). 
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