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UZNESENIE č.  10/2015 
 

z 10. zasadnutia Komisie regionálneho  rozvoja a cestovného ruchu  
konaného dňa 18.08.2015 na Úrade Prešovského samosprávneho kraja. 

 
 

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu   
 

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. 

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 
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stanovísk príslušných orgánov a inštitúcii a podľa vyhodnotenia pripomienok doručených 
k návrhu zadania územného plánu. 

 

D. Žiada  

Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

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

 

 
 
 
 

Zapísal: 
Ing. František Barnáš                      Michal Sýkora 
sekretár Komisie RR a CR                     predseda Komisie RR a CR  
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