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Dôvodová správa 
 
     Na základe Uznesenia č. 457/2017 zo dňa 21.2.2017 boli technicky pripravené investičné 
stavebné akcie, ktoré boli predmetom verejného obstarávania. Výsledkom procesu VO sú finančné 
úspory, umožňujúce doplniť do tohto zoznamu ďalšie štyri nové akcie na riešenie mimoriadnych 
situácií – bodových závad- na cestách II. a III. tried PSK, ktoré boli identifikované a technicky 
posúdené v mesiacoch august a september 2017. 

 
Jedná sa o akcie pod označením 
č. 03.4 - III/3075 Poprad – Spišské Bystré,  
č. 03.8 - III/3219 Dúbrava - Harakovce,  
č. 03.9 -  III/3216 Bijacovce – Brezovica  
a bodu č. 04.5  III/3179 Veľký Šariš – Medzany. 
 
Zdôvodnenie: 
 

1. III/3075 Poprad – Spišské Bystré 
Z dôvodu dlhodobého podmáčania priepustu č.009 v km 5,042 z vtokovej strany po prívalových 
dažďoch došlo k podmočeniu podložia pod priepustom a následne vplyvom zaťaženia od dopravy  
k zalomeniu priepustu a poklesu cestného telesa v dĺžke 10 m. 
Je nevyhnutné zrealizovať nové výtokové čelo ako súčasť oporného múru cestného telesa a opraviť 
potrubie priepustu s následným dosypaním cestného telesa a vybudovaním nových konštrukčných 
vrstiev vozovky. Na danom úseku bol vyhlásený cestným správnym orgánom havarijný stav  
a doprava je v súčasnosti usmernená iba do jedného jazdného pruhu. 
 

2. III/3219 Dúbrava – Harakovce 
Na existujúcom prefabrikovanom, železobetónovom, rúrovom priepuste na ceste č. III/3219 v km 
0,828 pred obcou Harakovce o  priemere 0,6 m a dĺžky 8 m došlo k odkloneniu čela na výtokovej 
strane od zvislej polohy, čím došlo k rozpojeniu jednotlivých segmentov (rúr) priepustu, 
k zatekaniu a vymývaniu materiálu z obsypu rúr. Následkom toho poklesla druhá rúra zo strany 
výtoku o polovicu priemeru priepustu čím vznikla diera v krajnici cesty a dochádza k podmývaniu 
pod spevnenou časťou vozovky.  Správca cesty označil kritický úsek prenosným dopravným 
značením. 
 

3. III/3216 Bijacovce – Brezovica  
Cesta III/3216 z obce Bijacovce v smere do Brezovice vykazuje značné poškodenie asfaltového 
krytu s celkovým štrukturálnym rozpadom existujúceho asfaltového povrchu, ktorý v súčasnosti  
nie je možné opraviť bez komplexnej rekonštrukcie vozovky pokládkou ložnej vrstvy vo forme 
vyrovnávajúcej vrstvy pr.hr. 50 mm a obrusnej vrstvy min.hr.40 mm. Predpokladaná rekonštrukcia 
sa bude z dôvodu rozsahu rekonštrukcie a finančnej nákladnosti členiť na viacero realizačných 
etáp. V tejto etape uvažujeme s rekonštrukciou úseku v dĺžke 1,2 km o ploche 5500 m2. 

 
 

4. III/3179 - Veľký Šariš – Medzany 
Na uvedenom úseku došlo v priebehu posledných rokov k erózii svahu cestného telesana vnútornej 
strane ľavotočivej zákruty v smere na Medzany .V strede zákruty pod cestným telesom je vyústený 
rúrový priepust , ktorý je voľne vyvedený na svah cestného telesa, čím dochádzalo dlhodobo 
k vymývaniu zemného materiálu cestného telesa. Na vtokovej strane pracovníci v rámci údržby 
zrealizovali zachytenie vôd z okolitého terénu, avšak zaistenie stability cestného telesa je potrebné 
riešiť dodávateľsky  na základe projektovej dokumentácie. V súčasnosti je na uvedenom úseku  
vyhlásený havarijný stav a sú prijaté opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky. 


