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Prešovský samosprávny kraj 
 

UZNESENIE č. 09/2019 
zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 18. 03. 2019 
 
Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja: 
 
 
A. Schvaľuje  

 
1. Overovateľa zápisnice a uznesenia  Stanislava Obického 

 
 
B. Konštatuje 

 
1. majetok uvedený v bode C6) a C7) tohto uznesenia je prebytočný 

 
 

C. Odporúča 
 

Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť: 
 

 
1. návrh úsekov ciest III. triedy nachádzajúcich sa na území Prešovského samosprávneho kraja tak, ako 

je uvedené v Tabuľke č. 1 uvedenej v materiálu k Bodu 3. programu 9. zasadnutia Komisie dopravy 
pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja a to v celkovom investičnom náklade 5 mil. € 
v rámci investičnej akcie s názvom: „Odstránenie havarijných stavov ciest II. a III. triedy“ na základe 
úpravy rozpočtu 1/2019 
 

2. metodiku rozdeľovania výdavkov na modernizáciu ciest III. triedy na základe počtu km ciest III. triedy 
v príslušných okresoch Prešovského samosprávneho kraja tak, ako je uvedené v Tabuľke č. 2 uvedenej 
v materiálu k Bodu 3. programu 9. zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského 
samosprávneho kraja. 
 

3. zaradiť do investičného procesu schvaľovania finančných prostriedkov nákup potrebnej techniky na 
implementáciu asfaltovej čaty ako špeciálnej údržbovej činnosti v podmienkach Správy a údržby ciest 
PSK tak, aby bolo možné obstarať danú techniku najneskôr na jar 2020 s predpokladom začatia 
procesu verejného obstarávania najneskôr v jeseni 2019. 
 

4. zaradiť do investičného procesu schvaľovania finančných prostriedkov nákup potrebnej techniky na 
implementáciu čaty pre asfaltové zálievkové technológie ako špeciálnej údržbovej činnosti 
v podmienkach Správy a údržby ciest PSK tak, aby bolo možné obstarať danú techniku najneskôr na 
jar 2020 s predpokladom začatia procesu verejného obstarávania najneskôr v jeseni 2019 
 

5. zaradiť do investičného procesu schvaľovania finančných prostriedkov nákup potrebnej techniky na 
implementáciu čaty pre asfaltové zálievkové technológie ako špeciálnej údržbovej činnosti v 
podmienkach Správy a údržby ciest PSK tak, aby bolo možné obstarať danú techniku najneskôr na jar 
2020 s predpokladom začatia procesu verejného obstarávania najneskôr v jeseni 2019 
 

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



 
 

2 
 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z.z. 
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 8 ods. 7 písm. e) 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v znení neskorších dodatkov, prevod prebytočného 
nehnuteľného majetku v k. ú. Jakubany, a to: 
 
I. 
 a) existujúci úsek pozemnej komunikácie III/3146 v k. ú. Jakubany, okres Stará Ľubovňa v dĺžke 
1,100 km v pôvodnom kumulatívnom staničení III/3146 km 7,733 – 8,833  
b) pozemok nachádzajúci sa pod prevádzaným úsekom pozemnej komunikácie v bode a), 
 -  parcela registra E KN č. 13775/1, ostatná plocha, o výmere 14 975 m2, vedená na LV č. 10 307, 
spoluvlastnícky podiel : 1/1 
 
z vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 do 
vlastníctva Obce Jakubany, Jakubany 555 , 065 12 Jakubany, IČO: 00329924 za kúpnu cenu 2,00 € 
celkom (slovom: dve eurá), z toho 1 € predmet prevodu uvedený v bode BI. a) a 1 € predmet prevodu 
uvedený v bode C6 I. b) 
za podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydá kladné rozhodnutie o usporiadaní cestnej 
siete vo vzťahu k prevádzanému úseku pozemnej komunikácie ako predmetu prevodu uvedenému 
v bode C6 I. a). 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
 Uvedený úsek cesty III/3146 vedie mimo súvislého zastavaného územia obce Jakubany. Vzhľadom 
na to, že cesta v tomto úseku má v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) v z.n.p., v súlade s vykonávacou vyhl. 35/1984 Zb. a v zmysle príslušných technických 
predpisov, charakter miestnej komunikácie, tento úsek nevyhovuje šírkovým parametrom cesty III. 
triedy a po tomto úseku nie je vedená verejná autobusová doprava, navrhujeme tento úsek cesty 
III/3146 vyradiť z cestnej siete ciest III. triedy na území PSK a zaradiť do siete  miestnych 
komunikácií. 
 

7. v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) Zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je prevod 
hodný osobitného zreteľa, 
 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z.z. 
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 8 ods. 7 písm. e) 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v znení neskorších dodatkov, prevod prebytočného 
nehnuteľného majetku v k. ú. Stará Ľubovňa, a to: 
 
I. 
a) existujúci úsek pozemnej komunikácie III/3146 v dĺžke 0,915 km v pôvodnom kumulatívnom 
staničení III/3146  km 0,000 – 0,915 a zaradiť do siete miestnych komunikácií  
b) existujúci úsek pozemnej komunikácie III/3120 v dĺžke 1,361 km v pôvodnom kumulatívnom 
staničení III/3120 km 0,000 – 1,361 km a zaradiť do siete miestnych komunikácií 
 
z vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 do 
vlastníctva Mesta Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 00330167 za kúpnu cenu 
2,00 € celkom (slovom: dve eurá), z toho 1 € predmet prevodu uvedený v bode C7 I. a) a 1 € predmet 
prevodu uvedený v bode C7 pism. I. b) 
 
za podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydá kladné rozhodnutie o usporiadaní cestnej 
siete vo vzťahu k prevádzaným úsekom pozemnej komunikácie 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Z dôvodu účelného usporiadania komunikácií v súvislosti so stavbou „Preložka cesty III/3146 
juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa“ v meste Stará Ľubovňa dôjde k novému usporiadaniu 
cestnej siete. Zmenou sú dotknuté cesty III/3146 a III/3120 (vlastník Prešovský samosprávny kraj) 
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a novovybudovaná zberná komunikácia, ako predĺženie cesty III/3146. Na základe „Memoranda 
o spolupráci“ a „Dohode o spolupráci“ uzatvorenými medzi Mestom Stará Ľubovňa a Prešovským 
samosprávnym krajom, predmetom prevodu nebude majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod 
prevádzanými komunikáciami. 
 

8. v súlade s § 6 ods. 3 a § 16 písm. e)  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského 
samosprávneho kraja návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva 
predávajúceho - Obec Bajerov, Bajerov 101, 082 41 Bajerov, IČO: 00 326 801, zapísaného na LV 
478, k.ú. Bajerov, a to: 
 

- novovzniknutý pozemok KN C 443/8 o výmere 1561 m2, zastavaná plocha, 
- novovzniknutý pozemok KN C 443/25 o výmere 3420 m2, zastavaná plocha, 
- novovzniknutý pozemok KN C 443/30 o výmere 11 m2, zastavaná plocha, 
- novovzniknutý pozemok KN C 443/42 o výmere 3540 m2, zastavaná plocha. 
 
  Celková výmera zastavaná stavbou predstavuje 8532 m2. 
 
 
odčlenené od pozemku KN E 189, ostatné plocha o výmere 16018 m2 geometrickým plánom 
č. 71/2017, vyhotoveným Jánom Mašlejom spoločnosťou Goeprojekt, Konštantínová 6, 080 01  
Prešov, IČO 37710915, úradne overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor,  dňa 
11.12.2017 pod číslom G1-2227/17 
 
ťarchy: bez zápisu 
 
za kúpnu cenu 1,00 € celkom, 
 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest 
Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859. 
 
 

D. Odporúča 
 
Správe a údržbe ciest Prešovského samosprávneho kraja: 

 
1. vypracovať zoznam strategicky a polohovo významných úsekov pozemných komunikácií, 

ktorý je zabezpečovaný prístup k významným turistickým, priemyselným a kultúrnym cieľom 
v rámci PSK a nie sú zaradené do siete ciest II. a III. triedy. 
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E. Berie na vedomie 
 

1. Správu o vyúčtovaní  príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za 
rok 2018. 
 

2. návrh rozdelenia predbežne dohodnutých finančných prostriedkov na investičné akcie pre II. polrok 
kal. roka 2019 vo výške 5 mil. 
 

3. informatívnu správu o Vyhodnotení Zimnej údržby ciest v zimnom období 2018/19 v podmienkach 
Prešovského samosprávneho kraja k 28.02.2019 
 

4. informatívnu správu o schválených projektoch IROP,  priebehu verejného obstarávania a ďalšom 
postupe na rok 2019. 
 

5. informatívnu správu o  pripravenosti projektov do novej výzvy IROP-PO1-SC11-2019-44 
 

6. informáciu o výberovom konaní na obsadenie funkčného miesta Riaditeľ - Správy a údržby ciest 
Prešovského samosprávneho kraja konaného dňa 26.03.2019. 

 
 
 
F. Ukladá 
 

1. Správe a údržbe ciest Prešovského samosprávneho kraja pripraviť technické podklady 
k daným investičným akciám potrebné pre schvaľovanie finančných prostriedkov 
v najbližších zasadnutiach Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
 

G. Vyslovuje 
 

1. Správe a údržbe ciest Prešovského samosprávneho poďakovanie za zvládnutú zimnú údržbu 
v období 2018/2019 

 
 
 
Sveržov, 18. 03. 2019 
 
 
 
 
Za správnosť:  Ing.  Alexander Galajda v. r.                                Ing. arch. Zita Pleštinská v. r. 
  sekretár komisie          predsedníčka komisie 
 
 
 
 
 
Za overovateľov:  Stanislav Obický  v. r. 
       podpredseda komisie    


