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Prešovský samosprávny kraj 
 

UZNESENIE č. 21/2016 
zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 22. 11. 2016 
 
Komisia dopravy Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja: 
 
 
A. Schvaľuje  

 
1. Overovateľa zápisnice a uznesenia PhDr. Jozefa Kičuru.  

 
 

B. Odporúča 
 

Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť: 
 
1. v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 - schválenie 

projektových žiadostí: 
 

a) „Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi mestami Snina – Medzilaborce – Krosno“ 
 

� spolufinancovanie vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov v rámci schváleného 
projektu „Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi mestami Snina – Medzilaborce – Krosno“ 
z Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020 vo 
výške 174 941 €; 
 

� predfinancovanie nižšie uvedeného projektu z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie 
výdavkov z Riadiaceho orgánu programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – 
Slovensko 2014 – 2020. 
 

Partner Názov projektu Rozpo čet projektu 
(z toho BV/KV) 

Spolu 
financovanie 

(5%) 

Stru čný popis aktivít/cie ľ 
projektu 

Správa a 
údržba ciest 

PSK 

Rozvoj cestnej 
infraštruktúry medzi 

mestami Snina – 
Medzilaborce – 

Krosno 

       3 498 816,36 € 
KV: 3 425 936,89 € 
BV:      72 879,47 € 

       174 940,81 € 
KV: 171 296 84 € 
BV:     3 643,97 € 

Vedúcim partnerom projektu je 
SÚC PSK, partnerom projektu je 
Wojewodztwo Podkarpackie. 
Na slovenskej strane sú 
navrhnuté úseky cesty II/567 
Čabalovce – Hostovice a II/575 
Medzilaborce, okružná 
križovatka - Palota 

 
 

b) „Modernizácia cestného spojenia Snina – Medzilaborce – Krosno“ 
 

� spolufinancovanie vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov v rámci schváleného 
projektu „Modernizácia cestného spojenia Snina – Medzilaborce - Krosno“ z Programu 
cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko- Slovensko 2014–2020 vo výške 167 788 €; 
 

� predfinancovanie nižšie uvedeného projektu z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie 
výdavkov z Riadiaceho orgánu programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – 
Slovensko 2014 – 2020. 
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Partner Názov projektu Rozpo čet projektu 
(z toho BV/KV) 

Spolu 
financovanie 

(5%) 

Stru čný popis aktivít/cie ľ 
projektu 

Správa a 
údržba ciest 

PSK 

Modernizácia 
cestného spojenia 

Snina – 
Medzilaborce - 

Krosno 

       3 355 757,95 € 
KV: 3 296 157,31 € 
BV:      59 600,64 € 

       167 787,90 € 
KV: 164 807,87 € 
BV:     2 980,03 € 

Vedúcim partnerom projektu je 
Powiat Krosnienski,  partnerom 
projektu je SÚC PSK. 
Na slovenskej strane sú 
navrhnuté úseky cesty III/3548 
Miroľa – križovatka Makovce 
a III/3587 Miroľa – križovatka 
Makovce. 

 
c) „Modernizácia cestného spojenia Prešov – Bardejov – Gorlice“  

� spolufinancovanie vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov v rámci schváleného 
projektu „Modernizácia cestného spojenia Prešov – Bardejov - Gorlice“  z Programu 
cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko–Slovensko 2014–2020 vo výške 175 953 €; 
 

� predfinancovanie nižšie uvedeného projektu z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie 
výdavkov z Riadiaceho orgánu Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – 
Slovensko 2014 – 2020. 

 

Partner Názov projektu Rozpo čet projektu 
(z toho BV/KV) 

Spolu 
financovanie 

(5%) 

Stru čný popis aktivít/cie ľ 
projektu 

Správa a 
údržba ciest 

PSK 

Modernizácia 
cestného spojenia 
Prešov – Bardejov 

- Gorlice 

       3 519 049,29 € 
KV: 3 456 898,29 € 
BV:      62 151,00 € 

       175 952,46 € 
KV: 172 844,91 € 
BV:     3 107,55 € 

Vedúcim partnerom projektu je 
Wojewodztwo Malopolskie, 
partnerom projektu je SÚC PSK. 
Na slovenskej strane sú 
navrhnuté úseky cesty II/545 
Raslavice – Janovce, Bardejov – 
Kľušov a Regetovka – 
Becherov. 

 
2. spolufinancovanie vo výške 15% z dodatočných finančných prostriedkov pridelených v rámci 
     dodatku realizovaného projektu „ Monitoring klimatických podmienok a zjazdnosti komunikácií 
     v slovensko- ukrajinskom pohraničí“ v rámci programu „SK08 Cezhraničná spolupráca“  
     financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu. 
 
 

3. v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
      neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je prevod z  
     dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 a,  
ods. 8, písm. e) Zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov, v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísaného na LV č. 442, k.ú. Starý Smokovec, 
a to: 
 

             novovytvorený pozemok registra C KN: 
- parcelné číslo 462/44, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m2, 

  
odčlenený geometrickým plánom č. 45/2016, vyhotoveným spoločnosťou GEO IGS s.r.o., Košická 
20, 821 09 Bratislava, IČO: 35 918 128, úradne overeným dňa 29.07.2016 pod číslom G1-553/16 
z pôvodnej parcely KN C 462/17, zastavané plochy a nádvoria o výmere 7078 m2,  
 

            spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
            ťarchy: bez zápisu 
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do vlastníctva kupujúceho – Slovenská republika -Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, 
Klemensova 8, 813 61  Bratislava, IČO: 31 364 50 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom 
č. 43/2015 vyhotovenom Ing. Luciou Brinckovou, Námestie Majstra Pavla 50, 054 01 Levoča, 
znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, v zmysle 
vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších 
predpisov, a to 140,90-€ celkom. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: ŽSR v rámci stavby „Rekonštrukcia zastávok na trati TEŽ – 
Nový Smokovec, Dolný Smokovec, Popradské Pleso“ plánuje rekonštruovať existujúce zastávky 
TEŽ , nástupištia, prístupové chodníky, osvetlenie a bleskozvod. V rámci objektu „02 Nový 
Smokovec“ časť zastávky o ploche 2 m2 zasahuje aj na pozemok vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja, správy Správy a údržby ciest PSK. ŽSR majetkoprávne vysporiadáva 
pozemky zastavané zastávkami TEŽ pre účely vydania stavebného povolenia pre predmetnú 
stavbu. Zastávka TEŽ plní verejnoprospešný účel a slúži širokej verejnosti k zabezpečeniu dopravy 
obyvateľov rozsiahleho mestského celku a návštevníkov vyhľadávanej turistickej destinácie 
Vysoké Tatry. 
 
 

4. v súlade s § 16 písm. e) a § 6 ods. 3 „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ v platnom 
znení, nadobudnutie majetku z vlastníctva predávajúceho Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 
4, 054 01 Levoča, IČO: 00 329 321, a to: 

 
- časť účelovej komunikácie situovanej v extraviláne Levoča - Mariánska hora v staničení 4,049 km 
      až 4,297 km, vrátane súčastí tejto komunikácie v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných  
      komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, za kúpnu cenu 1,00 €,   
 
- novovytvorený pozemok registra CKN v k. ú. Levoča: 

parcelné číslo 7049/4, ostatné plochy, o výmere 1810 m2,  
 
vytvorený geometrickým plánom č. 34/2016, vyhotoveným Ing. Peter Garnek GEODET, Zimná 
2547/107, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34 803 637, úradne overeným Okresným úradom 
Levoča, katastrálny odbor pod číslom G1-241/16 dňa 04. 08. 2016,  
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu, 

 
za kúpnu cenu 1,00 €  

 
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37 870 
475, ktorý ho zveruje do správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, za 
celkovú kúpnu cenu 2,00 €, za týchto podmienok: 

 
a) Právny vzťah založený kúpnou zmluvou uzavretou medzi mestom Levoča a PSK na predmet kúpy 

zadefinovaný v bode B.ods.1, ods.2 a ods. 3 tohto uznesenia zanikne v súlade s § 610 Občianskeho 
zákonníka pod podmienkou, že PSK najneskôr v lehote do 31.12.2018 nezrealizuje, výlučne z 
dôvodov na vlastnej strane, rekonštrukciu účelovej komunikácie vrátane súčastí tejto cesty podľa 
bodu 1. uznesenia.  K zániku zmluvného vzťahu nedôjde, ak nečinnosť PSK bude zapríčinená čo aj 
len čiastočne konaním alebo opomenutím Mesta Levoča.  

 
b) Ak k zániku zmluvného vzťahu dôjde, zmluvné strany sú povinné v lehote 3 mesiacov odo dňa 

zániku kúpnej zmluvy vzájomne sa majetkovo vysporiadať t. j. - PSK vráti mestu Levoča uhradenú 
kúpnu cenu a mesto Levoča finančne refunduje PSK výdavky, ktoré PSK preukázateľne vynaložil 
do doby zániku zmluvného vzťahu na rekonštrukciu účelovej komunikácie vrátane jej súčastí. 
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5. v rámci Návrhu na predloženie projektovej žiadosti o NFP na vypracovanie strategického 

dokumentu pre oblasť dopravy „ Plán udržateľnej mobility  Prešovského samosprávneho kraja“ 
v rámci IROP, Prioritná os 1–Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Investičná priorita 1.2.:  
 

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu: 
“Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“, ktorého ciele sú v súlade 
s platným územným plánom Prešovského samosprávneho kraja a Programom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 – 2020; 
  

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku; 
 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 
rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP – maximálne do výšky 20 400 €; 

 
d) zabezpečenie predfinancovania projektu z rozpočtu PSK po schválení žiadostí o NFP. 

 
 

6. financovanie výdavkov pre budúceho prijímateľa Prešovský samosprávny kraj, kapitola 04.1.2  
      Všeobecná pracovná oblasť na zabezpečenie činnosti spojených s investičnou prípravou 
      projektových zámerov tzv. bezpečných – istých projektov v rámci Integrovaného regionálneho 
      operačného programu 2014-2020 v celkovej výške 235 340,- €. 

 
 

C. Berie na vedomie 
 

1. Informáciu o aktuálnom stave implementácie projektu z Programu SK08 Cezhraničná 
     spolupráca 2009 - 2014 – projekt CBC02/PSK-I/022: Monitoring klimatických podmienok 
     a zjazdnosti komunikácií v slovensko- ukrajinskom pohraničí. 
 
2. Informáciu  o aktuálnom  stave  prípravy  projektových  zámerov  Integrovaného  regionálneho  
     operačného programu 2014 – 2020  v oblasti  cestného  hospodárstva  –  Investičná  príprava  
     projektových zámerov – IROP 2014-2020, Prioritná os č.1: Bezpečná a ekologická doprava  
     v regiónoch.  

 
 
 
 

Prešov, 22. 11. 2016 
 
 
 
 
Za správnosť:  Ing.  Václav Mihok     Ing. Peter Sokol 
  sekretár komisie     predseda komisie 
 
 
 
Za overovateľov:  PhDr. Jozef Kičura 
       člen komisie    


