
Dôvodová správa 

 

 Zastupiteľstvo PSK na svojom 22.riadnom zasadnutí dňa 12.12.2016 schválilo uznesením 
č. 420/2016 použitie kapitálových výdavkov v celkom objeme 3,240 mil. € na rekonštrukciu havarijných 
úsekov ciest II. a III. tried PSK z prostriedkov Európskej investičnej banky.  

Rámcové rozdelenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu úsekov ciest bolo vykonané 
prepočtom podľa podielu spravovanej dĺžky ciest II. a III.triedy  v okresoch. Rekonštrukcie havarijných 
úsekov ciest boli navrhované vo väzbe na „Strategický plán rozvoja a údržby ciest na úrovni PSK“ a 
návrhy úsekov ciest II. a III. triedy na území PSK boli prerokované s poslancami PSK za jednotlivé 
okresy kraja v priebehu mesiaca január 2017. 

Uvedené úseky ciest sú v havarijnom stave, preto na zlepšenie stavebno–technického stavu 
týchto ciest a aj z hľadiska bezpečnosti a plynulosti dopravy, je potrebná ich rekonštrukcia zosilnením 
vozovkovej časti. Na týchto úsekoch sa nachádzajú výrazné výtlky v kryte vozovky, je vypratý jej 
povrch a na úsekoch sú lokálne rozpady vozovky. Na mnohých  miestach je evidentný vznik 
pozdĺžnych, priečnych a mrazových trhlín. Pre zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky navrhujeme v 
niektorých úsekoch realizovať aj vodorovné dopravné značenie a osadenie cestných smerových stĺpikov. 
Pre zlepšenie vodného režimu je na vybraných úsekoch navrhovaná realizácia úprav odvodňovacích 
zariadení a to tak sanáciou cestných priekop, ako aj stavebnými prácami na rekonštrukcii priepustov. 

Na základe návrhu SÚC PSK a individuálneho schválenia poslancami okresu Levoča na úkor 
realizácie stavebnej investičnej akcie je predložený návrh vyčleniť čiastku 15 tis. € na doplnenie 
strojného vybavenia strediska údržby ciest Levoča o prídavné zariadenie: cestnú asfaltovú frézu. Po 
doplnení tohto prídavného zariadenia k nakladaču bude spôsobilá vysprávková čata SÚC Levoča 
realizovať opravy výtlkov efektívnejším, rýchlejším, bezpečnejším a odbornejším postupom (presné 
vedenie bočných hrán a konštantnej hĺbky výtlku pred pokládkou vysprávkovej zmesi). 

SÚC PSK v rámci spravovanej cestnej siete II. a III:tried o dĺžke 2 435 km eviduje v stupnici 
hodnotenia 4. a 5. stupni (nevyhovujúci a havarijný stav) celkom 750 km ciest, čo predstavuje 30,8 % 
celkovej dĺžky. V rámci navrhovaných akcií sa predpokladá zrekonštruovať z tejto výmery 
nevyhovujúcich a havarijných stavov celkom 26,475 km. 


