
 
Návrh na schválenie financovania združenej investície medzi Prešovským samosprávnym krajom 
a Mestom Bardejov s názvom „I/77 Bardejov - rekonštrukcia križovatky ul. Štefánikova, 
T.Ševčenku, Mlynská“  
 

      Mesto Bardejov požiadalo Prešovský samosprávny kraj o podporu pri financovaní investície  
„ I/77 Bardejov - rekonštrukcia križovatky ul. Štefánikova, T.Ševčenku, Mlynská“ v rozsahu od      
150.000,00 €  do 200.000,00 €.  
 

Mesto Bardejov v súvislosti s povinnosťou zabezpečovania úloh pri ochrane pamiatkového 
fondu v mestskej pamiatkovej rezervácii, ktorej podstatnú časť tvorí historické jadro mesta zapísané do 
zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, dlhodobo rieši aj negatívne dopady okolitej 
infraštruktúry na tieto pamiatky, najmä dopravnú infraštruktúru. V súčasnosti sa záchrana historického 
dedičstva sústreďuje aj na obnovu areálu židovského suburbia, ktoré je súčasťou lokality Svetového 
dedičstva Bardejov. Lokalizácia tejto pamiatky v dopravne exponovanom priestore na obvode mestskej 
pamiatkovej rezervácie je ohraničená cestnými komunikáciami so 4 križovatkami si vyžaduje celý rad 
investícií, ktorých výsledkom bude predovšetkým dopravné ukľudnenie danej lokality. 

 
Podstatou návrhu riešenia na zvýšenie priepustnosti je komplexná prestavba terajšej priesečnej 

križovatky ul. Mlynská – Štefánikova-T. Ševčenku na okružnú križovatku. Predpokladaný termín 
zahájenia stavby je IV. štvrťrok 2017 s predpokladaným ukončením 30.06.2018.  Mesto Bardejov je 
vlastníkom pozemkov pod mestskými komunikáciami na ul. T. Ševčenku a Mlynská, ktoré budú 
dotknuté realizáciou križovatky. Pozemky a komunikácia na ul. Štefánikova, ktorej sa rekonštrukcia tiež 
dotýka, budú prevedené do vlastníctva Mesta Bardejov na základe uzatvorenej zmluvy o budúcej zmluve 
medzi mestom a SSC IVSC Košice. 

 
Celkový rozpočtový náklad na uvedenú rekonštrukciu predstavuje 899.205,00 € s DPH, ktorý 

presahuje finančné možnosti mesta, preto je nutné zo strany Mesta Bardejov riešiť finančné 
zabezpečenie tejto investície z viacerých zdrojov. Táto investícia má výrazný verejnoprospešný 
charakter podporujúci rozvoj mesta a územia Prešovského samosprávneho kraja.  

 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove uznesením č.78/2017 zo dňa 19.09.2017 schválilo 

investičný zámer „I/77 Bardejov – rekonštrukcia križovatky ul. Štefánikova, T. Ševčenku , Mlynská. 
 

  Komisia finančná pri Zastupiteľstve PSK uznesením č. 34/2017 zo dňa 26.09.2017 odporučila 
Zastupiteľstvu PSK navrhovanú združenú investícii schváliť. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove uznesením č.88/2017 zo dňa 03.10.2017 schválilo združenú 
investíciu medzi PSK a Mestom Bardejov s názvom „ Rekonštrukcia križovatky ul. Štefánikov – ul. T. 
Ševčenku – ul. Mlynská“ v Bardejove. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


