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Prešovský samosprávny kraj 
 

UZNESENIE č. 11/2015 
zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 04. 08. 2015 
 
Komisia dopravy Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja: 
 
 

A. Schvaľuje  
 
1. Overovateľa zápisnice a uznesenia PhDr. Jozefa Kičuru. 

 
2. Zmenu uznesenia z  8. zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského 

samosprávneho kraja č. 8/2015 zo dňa 31.03.2015, v bode C.5 nasledovne:  
 
                  vypúšťa sa v celom znení text v bode C.5 a nahrádza sa textom: 
 

v súlade s § 10 ods. 6 písm. h) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ 
v platnom znení návrh na odpredaj nehnuteľného majetku a to: 
 

a) Pozemky nachádzajúce v k.ú. Kežmarok, mesto Kežmarok, okres Kežmarok a to: 
 

- novovzniknutá parcela KN C 3732/8 o výmere 1 296 m2, druh pozemku: ostatné plochy 
- novovzniknutá parcela KN C 3732/9 o výmere 971 m2, druh pozemku: ostatné plochy 
- novovzniknutá parcela KN C 3732/10 o výmere 844 m2, druh pozemku: ostatné plochy 
- novovzniknutá parcela KN C 3732/11 o výmere 376 m2, druh pozemku: ostatné plochy 

 
       spolu 3 487 m2, 

 
odčlenené od pôvodnej parcely KN C 3732/1 o celkovej výmere 8 242 m2, druh 
pozemku – ostatná plocha, vedené na LV 4376, geometrickým plánom č. 82/2014, 
spracovaným: Ing. Ján Maniak-GEODET, Medňanského 50, Sp. Belá - Strážky, IČO 
46 227 717, úradne overeným Okresným úradom Kežmarok, katastrálny odbor pod 
číslom G1-131/15, dňa 13.03.2015, ťarchy: bez zápisu 

 
z vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 
37870475 do vlastníctva spoločnosti TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a.s., Nad traťou 26, 
060 01 Kežmarok, IČO: 31 654 363, minimálne za kúpnu cenu 11400,00-€, ktorá bola 
stanovená znaleckým posudkom číslo 21/2015 vyhotoveným Ing. Stanislav Hanula, 
Vajanského 652/45, 052 01 Spišská Nová Ves, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie: 
odhad hodnoty nehnuteľností, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení 
všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov. 

 
Správca majetku prehlasuje prebytočnosť uvedeného majetku a centrálnou vyraďovacou 
komisiou po posúdení podnetu na vyradenie nehnuteľnosti a vo väzbe na súčasný 
charakter nehnuteľnosti navrhuje v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK previesť (odpredať) predmetný majetok priamym odpredajom a 
podmieňuje odpredanie pozemkov vybudovaním nového oplotenia na hraniciach 
odpredaných pozemkov vrátane jeho osvetlenia. 
 
Zdôvodnenie: 

Pozemky sa nachádzajú v priemyselnej zóne na okraji intravilánu okresného mesta 
Kežmarok, v areály SÚC PSK a slúžia ako manipulačná plocha, skládka drveného 
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kameňa, zásypového materiálu, stavebného odpadu a skládka netriedeného odpadu. 
Uvedený majetok je v súčasnosti nevyužívaný a z hľadiska účelu a efektívnosti ani 
v budúcnosti nebude využívaný na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti SÚC PSK, 
z dôvodu, že zostávajúca plocha je pre prevádzkovú funkčnosť strediska Kežmarok 
dostačujúca. SÚC PSK eviduje žiadosť spoločnosti TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a.s. 
Kežmarok zo dňa 15.12.2014 o odkúpenie časti pozemku areálu SÚC PSK. Uvedená 
spoločnosť sídli v areáli v priamom susedstve s areálom SÚC PSK stredisko Kežmarok 
a prístup k žiadaným pozemkom je možný len cez areál SÚC PSK alebo z areálu 
TATRANSKEJ MLIEKARNE a.s.. Pozemky boli odčlenené geometrickým plánom č. 
82/2014 od pôvodnej parcely KN C 3732/1 a hodnota pozemkov je určená znaleckým 
posudkom v cene 11400,00 €. TATRANSKÁ MLIEKAREŇ záujem o kúpu odôvodňuje 
tým, že tieto pozemky potrebuje pre ďalší rozvoj spoločnosti. Správca majetku súhlasí 
s odpredajom pozemkov, prehlásil o prebytočnosti tohto nehnuteľného majetku a 
podmieňuje odpredanie pozemkov vybudovaním nového oplotenia na hraniciach 
odpredaných pozemkov vrátane jeho osvetlenia. 

 
 

B. Odporúča 
 
1. Predsedovi Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 10 ods. 9) „Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť návrh na zriadenie 
vecného bremena na nehnuteľnom majetku budúceho povinného z vecného bremena 
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 
v správe Správy a údržby ciest PSK zapísanom na LV 9572, v k.ú. Humenné, obec 
Humenné, okres Humenné a to: 
 

-  parcela registra KN C 4945/1, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 13448 
m2 

ťarchy: bez zápisu 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 

 
spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena Prešovského 
samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, strpieť právo 
budúceho oprávneného Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. závod Humenné, 
Osloboditeľov 108, 066 31 Humenné, IČO: 36 570 460 pre stavbu „Humenné, ul. 
Mierová, Gaštanová, rekonštrukcia kanalizácie“. Rozsah vecného bremena bude určený 
plochou v m2, určenou geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení stavby. 
Všeobecná hodnota za zriadenie vecného bremena bude stanovená znaleckým posudkom. 

  
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného (PSK): 
 
a) trpieť uloženie podzemného kanalizačného potrubia vrátane jeho ochranného pásma, 

jeho užívanie a prevádzkovanie na predmetných nehnuteľnostiach, 
 

b) trpieť v nevyhnutnej miere vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na 
pozemky dotknuté vecným bremenom pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách 
podzemného kanalizačného potrubia 

 
c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho 

práv vyplývajúcich z vecného bremena. 
 

 
2. Predsedovi Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 10 ods. 10) „Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť návrh na zriadenie 
vecného bremena na nehnuteľnom majetku budúceho povinného z vecného bremena 
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, 
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v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV 9572, v k.ú. Stropkov, obec 
Stropkov, okres Stropkov a to: 
 

-  parcela registra KN C 2988, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 13648 m2 

ťarchy: bez zápisu 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 

 
spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena Prešovského 
samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, strpieť právo 
budúceho oprávneného Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. závod Košice, 
Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460, pre stavbu „Stropkov – vodovod, NN 
prípojka k deliacemu uzáveru č.4“. Rozsah vecného bremena bude určený plochou v m2 
určenou geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení stavby. Všeobecná hodnota za 
zriadenie vecného bremena bude stanovená znaleckým posudkom. 

  
      Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného (PSK): 
 

a) trpieť uloženie podzemnej  kábelovej NN prípojky vrátane jej ochranného pásma, jej 
užívanie a prevádzkovanie na predmetných nehnuteľnostiach, 

b) trpieť v nevyhnutnej miere vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na 
pozemky dotknuté vecným bremenom pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách 
podzemného kanalizačného potrubia 

c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho 
práv vyplývajúcich z vecného bremena. 

 
 

 
C) Odporúča 

 
 

Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť: 
 
1. v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v 

znení neskorších predpisov a v súlade s § 16, písm. e) „Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK“ v platnom znení, schváliť nadobudnutie nehnuteľného majetku do 
vlastníctva PSK a jeho ďalšie zverenie do správy Správy a údržby ciest PSK:  

 
Pozemok nachádzajúci sa v k.ú. Kalinov, obec Kalinov, okres Medzilaborce, zapísaný na 
LV č. 251, a to: 
 
- pozemok KN C 403/1 o výmere 2627 m2, zastavané plochy a nádvoria, list vlastníctva 
251, ktorý sa nachádza pod cestou III/3868 (k 1.5.2015 III/559024), 

 
-  ťarchy: bez zápisu 

 
z vlastníctva Obce Kalinov, Kalinov 81, 068 01 Medzilaborce, IČO: 00 323 080 do 
vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 
37 870 475  za kúpnu cenu celkom 1,00 €. 

 
2. v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v 

znení neskorších predpisov a v súlade s § 16, písm. e) „Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK“ v platnom znení, schváliť nadobudnutie nehnuteľného majetku do 
vlastníctva PSK a jeho ďalšie zverenie do správy Správy a údržby ciest PSK:  

 
Pozemok nachádzajúci sa v k.ú. Medzilaborce, obec Medzilaborce, okres Medzilaborce, 
zapísaný na LV č. 1533, a to: 
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- pozemok KN C 1283/18 o výmere 784 m2, zastavané plochy a nádvoria, list vlastníctva 
1533, ktorý sa nachádza pod cestou II/575, 
- pozemok KN C 1270/5 o výmere 1312 m2, zastavané plochy a nádvoria, list vlastníctva 
1533, ktorý sa nachádza pod cestou II/559, 
-  ťarchy: bez zápisu 

 
z vlastníctva Mesta Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce, IČO: 00 323 
233 do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 00 Prešov, 
IČO: 37 870 475 za kúpnu cenu celkom 0,03 €. 

 
3. 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 z dôvodu hodného 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, ide o 
prevod nasledovného nehnuteľného majetku:  

 
a) časť miestnej komunikácie ako predĺženie cesty III/3181 (III/543014) v k. ú. Drienica  

v dĺžke 1,556 km od uzlového bodu 2744A053 po konečnú zastávku SAD v staničení km    
3,621 – 5,177 a súvisiacich pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Drienica, obec Drienica, 
okres Sabinov,  zapísaných na LV č. 1105 a to : 
-  parcela č. KN C 1679/1 o výmere 5706 m2 

-   parcela č. KN C 1679/35 o výmere 119 m2 

-    parcela č.  KN C1138/1 o výmere 6569 m2 
       
            spolu 12 394 m2 

b) prevod vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii je podmienený súhlasným 
Rozhodnutím o usporiadaní cestnej siete Ministerstvom dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR 

 
z vlastníctva predávajúceho: Obec Drienica, Drienica 168, 083 01 Sabinov, IČO: 
00326968   
do vlastníctva kupujúceho: Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 00 
Prešov, IČO: 37870475 za kúpnu cenu celkom 1,00 €  (slovom: jedno euro). 
 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Úsek miestnej komunikácie navrhovaný na zaradenie 
do cestnej siete je v dobrom technickom stave, je vybudovaný s bezprašnou povrchovou 
úpravou o priemernej šírke vozovky 5,6 m. Smerové i výškové vedenie trás je 
vyhovujúce. Po navrhovanom úseku je vedená hromadná autobusová doprava, 
s navrhovaným ukončením pri konečnej zastávke SAD. Dôvodom návrhu na zaradenie, je 
vhodné doplnenie cestnej siete a priradenie zostávajúcej časti úseku. Zaradením daného 
úseku do kategórie ciest III. triedy sa zároveň zvýši bezpečnosť a obslužnosť zastavaného 
územia obce.  Zároveň miestna komunikácia tvorí vstupnú bránu do rekreačnej oblasti 
Drienica – Lysá, ktorá zohráva veľký význam v oblasti cestovného ruchu. Preto uvedenú 
časť úseku miestnej komunikácie navrhujeme zaradiť do cestnej siete ciest III. triedy na 
území PSK.  
 

4. v súlade s §16 písm. a), § 10 odsek 6 písm. h) v spojení s § 8 ods. 7 písm. e) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja prevod 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, v správe 
Správy a údržby ciest PSK, zapísaného na LV č. 216 v k.ú. Nižný Kručov, obec Nižný 
Kručov, okres Vranov nad Topľou, a to:  
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- novovytvorený pozemok registra KN C 293/4 o výmere 834m2, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria 

- novovytvorený pozemok registra KN C 293/5 o výmere 677m2, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria 
 
ťarchy: Zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť a.s. Košice, IČO: 36 570 460 na parcely CKN č.33/1, CKN č.33/2, CKN 
č.293/1 v rozsahu vyznačenom GP č.144/2013 podľa Zmluvy o zriadení vecného 
bremena č. 1134/333/2014/ÚP, V 2331/2014 - 1/15 

 
odčlenené geometrickým plánom č. 85/2015 vyhotoveným GP-3 s.r.o. Jesenná 1, 080 
05 Prešov, IČO: 36 449 792, úradne overeným dňa 02.06.2015 pod číslom G1-263/15 
z pôvodnej parcely KN C 293/1 o výmere 10068m2 

 
- pozemok registra KN C 33/3 o výmere 2873m2, druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria, ťarchy: bez zápisu 
- pozemok registra KN C 33/7 o výmere 48m2, druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria, ťarchy: bez zápisu 
   

spolu 4432m2 

 
- trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných 
celkov v znení neskorších predpisov do vlastníctva kupujúceho Obec Nižný Kručov, 
Obecný úrad č. 48, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 00 332 615 za kúpnu cenu 1,00-€ 
celkom ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Obec Nižný Kručov požiadala Správu a údržbu ciest Prešovského samosprávneho kraja 
o odpredanie pozemkov, na ktorých plánuje vybudovať náučný chodník. Chodník obec 
plánuje vybudovať pozdĺž cesty III/3617 (III/018233) a zlepší bezpečnosť obyvateľov 
obce, ktorý doteraz museli chodiť po krajnici cesty a bude vybudovaný na mieste 
existujúcej priekopy. Obec žiada o odkúpenie pozemkov, parcely registra C KN č. 33/3, 
33/7, 293/4 a 293/5 za cenu 1€ celkom ako prípad hodný osobitného zreteľa. Pozemky 
boli odčlenené geometrickým plánom, ktorý financovala obec. Zámer odkúpenia parciel 
bol schválený zastupiteľstvom obce Nižný Kručov uznesením č. 20/2015.  

 
 

5. v súlade s § 10 ods. 6 písm. h) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ 
v platnom znení návrh na odpredaj nehnuteľného majetku a to: 

 
a) Pozemky nachádzajúce v k.ú. Kežmarok, mesto Kežmarok, okres Kežmarok a to: 

 
- novovzniknutá parcela KN C 3732/8 o výmere 1 296 m2, druh pozemku: ostatné 

plochy 
- novovzniknutá parcela KN C 3732/9 o výmere 971 m2, druh pozemku: ostatné plochy 
- novovzniknutá parcela KN C 3732/10 o výmere 844 m2, druh pozemku: ostatné 

plochy 
- novovzniknutá parcela KN C 3732/11 o výmere 376 m2, druh pozemku: ostatné 

plochy 
 
spolu 3 487 m2, 
 

odčlenené od pôvodnej parcely KN C 3732/1 o celkovej výmere 8 242 m2, druh 
pozemku – ostatná plocha, vedené na LV 4376, geometrickým plánom č. 82/2014, 
spracovaným: Ing. Ján Maniak-GEODET, Medňanského 50, Sp. Belá - Strážky, IČO 
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46 227 717, úradne overeným Okresným úradom Kežmarok, katastrálny odbor pod 
číslom G1-131/15, dňa 13.03.2015, ťarchy: bez zápisu 

 
z vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 
37870475 do vlastníctva spoločnosti TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a.s., Nad traťou 26, 
060 01 Kežmarok, IČO: 31 654 363, minimálne za kúpnu cenu 11400,00-€, ktorá bola 
stanovená znaleckým posudkom číslo 21/2015 vyhotovenom Ing. Stanislav Hanula, 
Vajanského 652/45, 052 01 Spišská Nová Ves, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie: 
odhad hodnoty nehnuteľností, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení 
všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov. 

 
Správca majetku prehlasuje prebytočnosť uvedeného majetku a centrálnou vyraďovacou 
komisiou po posúdení podnetu na vyradenie nehnuteľnosti a vo väzbe na súčasný 
charakter nehnuteľnosti navrhuje v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK previesť (odpredať) predmetný majetok priamym odpredajom a 
podmieňuje odpredanie pozemkov vybudovaním nového oplotenia na hraniciach 
odpredaných pozemkov vrátane jeho osvetlenia. 

 
                  Zdôvodnenie: 

Pozemky sa nachádzajú v priemyselnej zóne na okraji intravilánu okresného mesta 
Kežmarok, v areály SÚC PSK a slúžia ako manipulačná plocha, skládka drveného 
kameňa, zásypového materiálu, stavebného odpadu a skládka netriedeného odpadu. 
Uvedený majetok je v súčasnosti nevyužívaný a z hľadiska účelu a efektívnosti ani 
v budúcnosti nebude využívaný na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti SÚC PSK, 
z dôvodu, že zostávajúca plocha je pre prevádzkovú funkčnosť strediska Kežmarok 
dostačujúca. SÚC PSK eviduje žiadosť spoločnosti TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a.s. 
Kežmarok zo dňa 15.12.2014 o odkúpenie časti pozemku areálu SÚC PSK. Uvedená 
spoločnosť sídli v areáli v priamom susedstve s areálom SÚC PSK stredisko Kežmarok 
a prístup k žiadaným pozemkom je možný len cez areál SÚC PSK alebo z areálu 
TATRANSKEJ MLIEKARNE a.s.. Pozemky boli odčlenené geometrickým plánom č. 
82/2014 od pôvodnej parcely KN C 3732/1 a hodnota pozemkov je určená znaleckým 
posudkom v cene 11400,00 €. TATRANSKÁ MLIEKAREŇ záujem o kúpu odôvodňuje 
tým, že tieto pozemky potrebuje pre ďalší rozvoj spoločnosti. Správca majetku súhlasí 
s odpredajom pozemkov, prehlásil o prebytočnosti tohto nehnuteľného majetku a 
podmieňuje odpredanie pozemkov vybudovaním nového oplotenia na hraniciach 
odpredaných pozemkov vrátane jeho osvetlenia. 
 
 

6. v súlade s § 10 ods. 6 písm. h) v spojení s § 8 ods. 2 písm. a) „Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK“ v platnom znení, návrh na prevod nehnuteľného 
majetku v správe Správy a údržby ciest PSK, pozemok zapísaný na LV č. 325, 
nachádzajúci sa v k.ú. Chotča, obec Chotča, okres Stropkov, a to: 

 
- parcela registra C KN 673/2 o výmere 5048 m2, druh pozemku: ostatné plochy 

 
ťarchy: bez zápisu 

 
spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého 
návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude 
komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší. 

 
Zdôvodnenie 

Správca majetku prehlasuje prebytočnosť uvedeného majetku na ktorom sa nachádza 
skládka materiálu, ktorá je v súčasnosti nevyužívaná a z hľadiska účelu a efektívnosti ani 
v budúcnosti nebude využívaná na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti SÚC PSK a 
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centrálnou vyraďovacou komisiou po posúdení podnetu na vyradenie nehnuteľnosti a vo 
väzbe na súčasný charakter nehnuteľnosti navrhuje v súlade so Zásadami hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK previesť (odpredať) predmetný majetok obchodnou 
verejnou súťažou. Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku bola stanovená znaleckým 
posudkom číslo 175/2015 zo dňa 30.07.2015, vyhotoveným znalcom Ing. Michalom 
Kostikom, 090 16 Cernina č. 94, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení 
všeobecnej hodnoty majetku a predstavuje 9.100,- €. 

 
 
7. podľa ustanovenia § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých zákonov v platnom znení 

 
združiť finančné prostriedky na rekonštrukciu havarijného stavu prístupovej komunikácie 
ku Spišskému hradu vo výške 18 000,- € 
 
 

8. investičnú akciu : Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy – II. etapa 
vo výške 330 400,00 € na týchto úsekoch ciest: 
 

 

Časť - 
Oblasť 

p.č. číslo cesty úsek 
začiatok 

úseku 
koniec 
úseku 

dĺžka 
(km) 

 
náklad stavby 

€ 

1. PO 1.1 III/018197 (III/3430) Malý Šariš – Veľký Šariš  1,520 2,720 1,200 176 400,00 

2. SK 2.1 III/556030 (III/3546) Bodružal - Miroľa 3,200 4,202 1,002 119 000,00 

3. VV 3.1 III/018224 (III/3615) 
Juskova Voľa (združená 

Investícia s obcou) 
4,874 5,204 0,330 35 000,00  

 

 
 

Spolu 
  

 330 400,00 

 
 
 

9. úpravu rozpočtu 4/PSK/2015 za oblasť dopravy nasledujúce investičné akcie: 
 

             Majetkoprávne vysporiadanie vlastníckeho práva k dopravnému značeniu (NDS)                    2 € 

              ROP – Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK – západ (nadlimitné výdavky)       102 913 € 
 
               SUC PSK: 
               Rekonštrukcia cesty III/018197 Malý Šariš – Veľký Šariš             176 400 € 
               Rekonštrukcia cesty III/3546 Bodružal – Miroľa                           119 000 € 
               ZI PSK a Obec Juskova Voľa – Rekonštrukcia cesty III/018224 (35 000  €/ 23 000 €)               35 000 € 
               ZI PSK a Mesto Spišské Podhradie – Rekonštrukcia komunikácie k Spišskému hradu (50%)    18 000 € 
 
               Oblasť dopravy SPOLU                                         451 315 € 
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D) Žiada 
 
 
1. Odbor dopravy o preskúmanie podrobných náležitosti ohľadom udelenia dopravnej 

licencie,  ktorú vydala obec Vyšná Šebastová. 
 
T: najbližšie zasadnutie komisie dopravy  Z: vedúci odboru dopravy 
 
 

 
 
Prešov, 04. 08. 2015 
 
 
 
 
Za správnosť:  Ing.  Václav Mihok     Ing. Peter Sokol 
  sekretár komisie     predseda komisie 
 
 
 
 
 
Za overovateľov: PhDr. Jozef Kičura 
      člen komisie    


