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UZNESENIE č.  12/2015 
zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja  

zo dňa 18. 08. 2015 
 

 
Komisia dopravy Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja: 

 

A. Berie na vedomie 

1. zadanie územnej prognózy Koncepcia dopravy vo verejnom záujme Prešovského 
samosprávneho kraja odsúhlasené orgánom územného plánovania, 

2. informáciu o zadaní Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja. 
 

 
B. Prerokovala 

koncept územnej prognózy „Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja“ a návrh 
súborného stanoviska ku konceptu, ktorý obsahuje posúdenie splnenia požiadaviek zadania 
územnej prognózy, spôsob riešenia doručených stanovísk a písomných pripomienok a pokyny     
na spracovanie návrhu územnej prognózy. 

 

C.  Odporúča  

Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja 

1.  súhlasiť s návrhom súborného stanoviska ku konceptu územnej prognózy „Generel dopravnej 
infraštruktúry Prešovského kraja“ podľa priloženého spôsobu riešenia doručených stanovísk 
a písomných pripomienok s jeho doplnením o nasledovné požiadavky v cestnej doprave, 
železničnej doprave, cyklistickej doprave, hraničných priechodoch a leteckej doprave: 

a) navrhnúť hraničné priechody Kurov - Krynica a Mníšek nad Popradom – Piwniczna aj 
pre TIR dopravu za predpokladu súčasnej modernizácie cesty I/77  v smere na Spišskú 
Belú a cesty I/68 v smere na Prešov s riešením obchvatov dotknutých obcí a miest, 

b) v každom prihraničnom okrese určiť jeden, max. dva (v okrese Snina max. 4) hraničné 
priechody dopravne obslúžené cyklocestami, 

c) určiť miesta prechodu a napojenia cyklociest z Prešovského samosprávneho kraja                    
do Banskobystrického samosprávneho kraja, Košického samosprávneho kraja a 
Žilinského samosprávneho kraja, 

d) doplniť do siete cyklokoridorov regionálneho významu úsek Veľká Lomnica – 
Tatranská Lomnica, 

e) predĺžiť ozubnicovú železničnú trať z Tatranskej Štrby do Štrby, 

f) bližšie špecifikovať železničnú dopravu v trase Prešov – Plaveč – Muszyna – Krakow. 
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2 . stiahnuť zo zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja konaného dňa 
25.8.2015 návrh zadania Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja a uložiť 
spracovateľovi dopracovať predložené zadanie územného plánu v zmysle doručených 
stanovísk príslušných orgánov a inštitúcii a podľa vyhodnotenia pripomienok doručených 
k návrhu zadania územného plánu. 

 

D. Žiada  

Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

1. riešiť dopravnú obslužnosť územia kraja neverejným civilným letectvom (civilné 
letiská/heliporty) s primeraným zapracovaním do nového Územného plánu Prešovského 
samosprávneho kraja. 

 

E.  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 4111, v k.ú. Lackovce, obec Lackovce, okres 
Humenné a to: 

- novovytvorená parcela registra  KN C 1554/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 
189m2 

- novovytvorená parcela registra  KN C 1554/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 
57m2 

odčlenených z parcely KN C 1554, o výmere 7 360 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 obec Lackovce, Lackovce 37, 066 01 Humenné, IČO: 37 791 699, pre 
stavbu „III/559001 výstavba AUS zastávok v obci Lackovce“. 

 
Rozsah vecného bremena je určený geometrickým plánom č. 32389833-32/2015,  
vyhotoveným Ing. Mihalík Miroslav – GEOMM, Štefániková 22, 066 01 Humenné, IČO: 
32 389 833, overeným Okresným úradom Humenné, katastrálny odbor, pod č. G1-111/15 dňa 
5.5.2015. 
Všeobecná hodnota za zriadenie vecného bremena bude stanovená znaleckým posudkom.  
 
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného (PSK): 

a) trpieť zriadenie autobusového prístrešku a výstupnej plochy, jeho užívanie 
a prevádzkovanie na predmetných nehnuteľnostiach,  

b) trpieť v nevyhnutnej miere vstup a vjazd oprávneného a ním poverených osôb ako aj 
iných oprávnených osôb na predmetné pozemky dotknuté vecným bremenom 
v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, 
prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly autobusového prístrešku 
a výstupnej plochy, 
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c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho 
práv vyplývajúcich z vecného bremena.  

 

 

Prešov, 18. 08. 2015 

 
 
 
 

Za správnosť:  Ing. Václav Mihok     Ing. Peter Sokol 
                      sekretár komisie      predseda komisie 
 
 
 
Za overovateľa: PhDr. Jozef Kičura 
   člen komisie 
 
                                                                        


