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Prešovský samosprávny kraj 
 

UZNESENIE č. 06/2018 
zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 21. 11. 2018 
 
Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja: 
 
 
A. Schvaľuje  

 
1. Overovateľa zápisnice a uznesenia  Pavla Ceľucha. 

 
 
B. Odporúča 

 
1. Predsedovi PSK v súlade § 10, ods.10 a §17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

PSK“ v platnom znení schváliť návrh na zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku – 
povinného z vecného bremena Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 
37870475, v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV 2211 k.ú. Stakčín, obec Stakčín, 
okres Snina, a to: 

 
        - pozemku KN C 638/6, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 20836 m2,  

 
        ťarchy: bez zápisu 
        spoluvlastnícky podiel: 1/1 

 
        na umiestnenie inžinierskych sietí – plynárenských zariadení a ich ochranného pásma pre 
        stavbu "II/558 Stakčín – 1x križovanie cesty“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného 
        bremena (PSK): 

 
a) strpieť existenciu inžinierskych sietí – plynárenských zariadení a ich ochranného pásma,  ich 

užívanie a prevádzkovanie na predmetných nehnuteľnostiach, a to v rozsahu vymedzenom 
Geometrickým plánom číslo 32389833-50/2018 zo dňa 20.07.2018, vyhotovenom Ing. Mihalík 
Miroslav-GEOMM, Štefánikova 22, 066 01Humenné, IČO: 32389833, úradne overenom Okresným 
úradom Snina, katastrálny odbor dňa 26.07.2018 pod č. G1-270/2018, 

b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup, prechod a prejazd (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného 
a ním poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb za účelom údržby a opravy plynárenských 
zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na dotknutú nehnuteľnosť, 

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

 
Všeobecná hodnota odplaty za zriadenie vecného bremena je stanovená Znaleckým posudkom č. 
71/2018 zo dňa 22.08.2018, vyhotovenom Ing. Janou Ihnátovou, Komenského 2655/5, 069 01 Snina, 
znalkyňou 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 predstavuje 
celkom 35,00-€ (slovom: tridsaťpäť eúr). 

 
v prospech oprávneného z vecného bremena – Rímskokatolícka farnosť Svätého kríža, Snina, 
Námestie Jána Pavla II 854/6, 069 01 Snina, IČO: 31 977 642. 
 
- zmluvnú pokutu pre oprávneného z vecného bremena vo výške 10 % z vyčíslených nákladov 

povinným na uvedenie nehnuteľností do pôvodného stavu, min. 500,00 €, a to v prípade, že 
oprávnený po vykonaní zásahu do dotknutej nehnuteľnosti a cestného majetku, ktorý sa nachádza 
na tejto nehnuteľnosti, tento nehnuteľný majetok neuvedie na vlastné náklady do pôvodného stavu 
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bez zbytočného odkladu v súlade s platnou legislatívou. Oprávnený je povinný splniť si svoju 
povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené touto zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.   

 
2. Predsedovi PSK v súlade § 10, ods. 10 a §17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

PSK“ v platnom znení schváliť návrh na zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku – 
povinného z vecného bremena Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 
37870475, v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísanom na LV 720, k.ú. Brestov, obec Brestov, 
okres Prešov, a to: 
 
- pozemku KN E 1604/2, ostatná plocha o celkovej výmere 3117 m2, 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 
 
na umiestnenie inžinierskych sietí – VN vedenia a jeho ochranného pásma pre stavbu „Brestov, IBV 
Záhumnie – VN, TS, NN“, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena (PSK): 

 
a) strpieť umiestnenie VN siete vrátane jej ochranného pásma, jej užívanie a prevádzkovanie na 

predmetnej nehnuteľnosti, 
b)  strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním 

poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetnej nehnuteľnosti v súvislosti 
s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely 
opráv, údržby, kontroly VN siete, 

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

 
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. 

 
v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 
91 Košice, IČO: 36 599 361. 

 
- zmluvnú pokutu pre oprávneného z vecného bremena vo výške 10 % z vyčíslených nákladov 

povinným na uvedenie nehnuteľností do pôvodného stavu, min. 500,00 €, a to v prípade, že oprávnený 
po vykonaní zásahu do dotknutej nehnuteľnosti a cestného majetku, ktorý sa nachádza na tejto 
nehnuteľnosti, tento nehnuteľný majetok neuvedie na vlastné náklady do pôvodného stavu bez 
zbytočného odkladu v súlade s platnou legislatívou. Oprávnený je povinný splniť si svoju povinnosť, 
ktorej splnenie bolo zabezpečené touto zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.   

 
3. Predsedovi Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 10 ods. 10) a §17 písm. n) „Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ v platnom znení schváliť  
 
zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku 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 1495, v k.ú. Hencovce, a to: 

 
- pozemku KN C 78/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4506 m2, 
- pozemku KN C 78/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1008 m2, 
- pozemku KN C 78/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1262 m2. 

 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 

 
na umiestnenie inžinierskych sietí – plynárenských zariadení a ich ochranného pásma, spočívajúce 
v povinnosti povinného z vecného bremena: 
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a) strpieť existenciu inžinierskych sietí – plynárenských zariadení a ich ochranného pásma,  ich 

užívanie a prevádzkovanie na predmetných nehnuteľnostiach, a to v rozsahu vymedzenom 
Geometrickým plánom číslo 8/2018 zo dňa 19.02.2018, vyhotovenom Ing. Marián Urban – 
GEODET, Hlavná 101/101, 094 14 Sečovská Polianka, IČO: 46 932 585, úradne overenom 
Okresným úradom Vranov nad Topľou, Odbor katastrálny dňa 19.03.2018 pod č. G1-114/2018, 

b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup, prechod a prejazd (peši, vozidlami, mechanizmami) 
oprávneného a ním poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb za účelom údržby a opravy 
plynárenských zariadení, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na dotknuté 
nehnuteľnosti, 

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

Všeobecná hodnota odplaty za zriadenie vecného bremena je stanovená Znaleckým posudkom č. 
33/2018 zo dňa 26.08.2018, vyhotovenom Ing. Františkom Kačmárom, Gen. Svobodu 330, 09301 
Vranov nad Topľou, 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 a Doplnenia znaleckého posudku č. 33/2018 zo dňa 20.09.2018 predstavuje  100,25-€/m2 
(parcela KN C 78/1), 57,04-€/m2 (parcela KN C 78/4), 41,48-€/m2 (parcela KN C 78/6), čo 
predstavuje spolu 198,77-€/m2, zaokrúhlene 199-€/m2 celkom. (slovom: stodeväťdesiatdeväť eúr). 

 
v prospech oprávneného z vecného bremena Martin Prokop, Sládkovičova 1952/37, 093 02 Hencovce. 
 

- zmluvnú pokutu pre oprávneného z vecného bremena vo výške 10 % z vyčíslených nákladov 
povinným na uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu, min. 500,00 €, a to v prípade, že 
oprávnený po vykonaní zásahu do dotknutých nehnuteľností a cestného majetku, ktorý sa nachádza 
na týchto nehnuteľnostiach, tento nehnuteľný majetok neuvedie na vlastné náklady do pôvodného 
stavu bez  zbytočného odkladu v súlade s platnou legislatívou. Oprávnený je povinný splniť si 
svoju povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené touto zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.   

 
4. Predsedovi PSK v súlade § 10 ods. 10 a §17 písm. n) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

PSK“ v platnom znení schváliť návrh na zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku – 
povinného z vecného bremena Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 
37870475, zapísanom na LV 1023, k.ú. Nová Lesná, obec Nová Lesná, okres Poprad, a to: 

 
- pozemku KN C 1561, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 7859 m2, 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 
ťarchy: bez zápisu 

 
na umiestnenie inžinierskych sietí – VN a NN vedenia, vrátane ich ochranného pásma pre stavbu: 
„IBV NOVÁ LESNÁ, parc. č. 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 1472/14, 
1452/20, 1472/22, 1419/1, 1418/1, 1475/21, k.ú. Nová Lesná“, spočívajúce v povinnosti  povinného 
z vecného bremena (PSK): 

 
a) strpieť umiestnenie VN a NN vedenia vrátane ochranného pásma, ich užívanie a prevádzkovanie na 

predmetnej nehnuteľnosti, 
b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním 

poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetnej nehnuteľnosti v súvislosti 
s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely 
opráv, údržby, kontroly VN a NN vedenia, 

c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv 
vyplývajúcich z vecného bremena 
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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. 
 
v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 
91 Košice, IČO: 36 599 361. 

 
- zmluvnú pokutu pre oprávneného z vecného bremena vo výške 10 % z vyčíslených nákladov 

povinným na uvedenie nehnuteľností do pôvodného stavu, min. 500,00 €, a to v prípade, že 
oprávnený po vykonaní zásahu do dotknutej nehnuteľnosti a cestného majetku, ktorý sa nachádza na 
tejto nehnuteľnosti, tento nehnuteľný majetok neuvedie na vlastné náklady do pôvodného stavu bez 
zbytočného odkladu v súlade s platnou legislatívou. Oprávnený je povinný splniť si svoju povinnosť, 
ktorej splnenie bolo zabezpečené touto zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.   

 
 

C. Odporúča 
 

Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť: 
 

1. s prihliadnutím na č. VI bod 8 Rokovacieho poriadku ZPSK zmenu Uznesenia č. 64/2018 z 5. 
zasadnutia Zastupiteľstva prešovského samosprávneho kraja konaného dňa 21.05.2018 ku 
majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne: 

 
     bod B2 vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza týmto znením: 
  
     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 § 9 ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z.z. 

o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, prevod prebytočného nehnuteľného 
majetku v k. ú. Bardejov, a to: 

 
        I. 

a) existujúci úsek pozemnej komunikácie II/545 v dĺžke 1,095 km v pôvodnom kumulatívnom 
staničení II/545 km 31,638 – 32,733 v novom kumulatívnom staničení I/77 km 62,531 – 63,626 
b) pozemky nachádzajúce sa pod prevádzaným úsekom pozemnej komunikácie v bode a), 
-   novovytvorená parcela C KN 6465/12, zastavené plochy a nádvoria o výmere 811 m2 odčlenená od 
pozemku registra C KN, parcelné číslo 6465/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 
64800 m2, Geometrickým plánom č. 33530386-142/2017, vyhotoveným Alexander BUCKO 
GEOSPOL, Fráňa Kráľa 4, 085 01 Bardejov, IČO: 33530386, úradne overeným Okresným úradom 
Bardejov - Katastrálny odbor pod číslom G1-22/2018, zo dňa 15.01.2018, vedená na LV č. 15 742, 
spoluvlastnícky podiel : 1/1  
 
Ťarchy: 
Vecné bremeno: Povinnosť A). trpieť umiestnenie inžinierských sietí - podzemného horúcovodu, 
vrátane ochranného pásma, B).trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok, prechod a 
prejazd oprávneného cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách podzemného 
horúcovodu, C). zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného 
bremena v rozsahu stanovenom GP č.101/2013 k nehnut. parc. CKN 2070/150, zast. pl. o výmere 27 
m2 v prospech BIOENERGY BARDEJOV, s.r.o., IČO 36502910, Štefánikova 3842, 08501 Bardejov. 
Zmluva o zriadení vecného bremena - V 1376/2014  
Vecné bremeno podľa zák.č.251/2012 Z.z. o energetike, v prospech oprávneného z vecného bremena - 
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO 36599361, s obsahom oprávnení 
na výkon povolenej činnosti podľa zák.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, najmä vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení, a na umiestnenie 
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elektro - energetického zariadenia v rozsahu Geometrického plánu č. 77/17, č.76/17, č.75/17 
vyhotovený spoločnosťou Progres CAD Engineering s.r.o., Masarykova 16, Prešov na parcely CKN 
4695/75 . Z 2976/2017 na parcely CKN 6465/2 . Z 2976/2017 
 
- parcela registra C KN 4267/24, zastavané plochy a nádvoria o výmere 665 m2 , vedená na LV č. 
14 505 
z vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 do 
vlastníctva Slovenskej republiky – Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 
00003328 za kúpnu cenu 1,00 € (slovom: jedno euro),  
 
za podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydá kladné rozhodnutie o usporiadaní cestnej 
siete vo vzťahu k prevádzanému úseku pozemnej komunikácie. 

 
        II.  

a) existujúci úsek cesty III/3507 v dĺžke 0,986 km v pôvodnom kumulatívnom staničení III/3507 km 
0,000 - 0,986 a v pôvodnom kilometr. staničení III/545026 km 0,000 - 0,986  
b) pozemky nachádzajúce sa pod úsekom pozemnej komunikácie v k. ú. Bardejov, vedených na LV č. 
15 742, a to : 
 - novovytvorená parcela registra C KN 6465/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1431 m², 
- novovytvorená parcela registra C KN 6465/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1102 m², 
odčlenené od pozemku registra C KN, parcelné číslo 6465/2, druh pozemku zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 64800 m2, Geometrickým plánom č. 33530386-142/2017, vyhotoveným 
Alexander BUCKO GEOSPOL, Fráňa Kráľa 4, 085 01 Bardejov, IČO: 33530386, úradne overeným 
Okresným úradom Bardejov - Katastrálny odbor pod číslom G1-22/2018, zo dňa 15.01.2018. 
- parcela registra C KN 2070/149, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 870 m2, 
- parcela registra C KN 2070/150, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 27 m2, 
- parcela registra C KN 2070/110, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4012 m2, 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1  
  
Ťarchy: 
Vecné bremeno: Povinnosť A). trpieť umiestnenie inžinierských sietí - podzemného horúcovodu, 
vrátane ochranného pásma, B).trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok, prechod a 
prejazd oprávneného cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách podzemného 
horúcovodu, C). zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného 
bremena v rozsahu stanovenom GP č.101/2013 k nehnut. parc. CKN 2070/150, zast. pl. o výmere 27 
m2 v prospech BIOENERGY BARDEJOV, s.r.o., IČO 36502910, Štefánikova 3842, 08501 Bardejov. 
Zmluva o zriadení vecného bremena - V 1376/2014  
Vecné bremeno podľa zák.č.251/2012 Z.z. o energetike, v prospech oprávneného z vecného bremena - 
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO 36599361, s obsahom oprávnení 
na výkon povolenej činnosti podľa zák.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, najmä vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení, a na umiestnenie 
elektro - energetického zariadenia v rozsahu Geometrického plánu č. 77/17, č.76/17, č.75/17 
vyhotovený spoločnosťou Progres CAD Engineering s.r.o., Masarykova 16, Prešov na parcely CKN 
4695/75 . Z 2976/2017 na parcely CKN 6465/2 . Z 2976/2017 
 
            z vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 
37870475 do vlastníctva Mesta Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov, IČO: 00321842 
za kúpnu cenu 1,00 € (slovom:  jedno euro), 
 
za podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydá kladné rozhodnutie o usporiadaní cestnej 
siete vo vzťahu k prevádzanému úseku pozemnej komunikácie. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Z dôvodu účelného usporiadania komunikácií pri výstavbe a preložke cesty   I/77 dochádza v meste 
Bardejov k novému usporiadaniu cestnej siete. Zmenou sú dotknuté cesty I/77 (vlastník Slovenská 
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republika – Slovenská správa ciest), II/545 a III/3507 (vlastník Prešovský samosprávny kraj) a miestne 
komunikácie (vlastník Mesto Bardejov). Z dôvodu prebytočnosti majetku – pozemkov pod 
odovzdávanými úsekmi stavby, je potrebné zaradiť do predmetu prevodu aj pozemky, ktoré sú vo 
vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v časti vyradenej cesty III/3507 do vlastníctva mesta 
Bardejov a časti pretriedenej cesty II/545  do vlastníctva Slovenskej republiky – Slovenskej správy 
ciest.  

 
2. Predložený rozpočet pre vypracovanie projektových dokumentácií investičných akcií na rok 2019 - 

kapitálových výdavkov pre SÚC PSK   vo výške 495 000 €. 
 
 

P.č. Názov investičnej akcie
Rozpočet na 

vypracovanie PD v €

Predpoklad. celkový 
rozpočt. náklad na 

realizáciu staveb. prác 
2019-2021 v €

Mosty 100 000,00 1 530 000,00
1. Rekonštrukcia mosta č. 3826-007 v obci Ohradzany, PD 20 000,00 280 000,00
2. Rekonštrukcia mosta č. 567-007 pred obcou Svetlice, PD 10 000,00 140 000,00
3. Rekonštrukcia mosta č. 554-044 v obci Oľka, PD 20 000,00 280 000,00
4. Rekonštrukcia mosta č. 3179-004 Veľký Šariš, PD 25 000,00 450 000,00
5. Rekonštrukcia mosta č. 3431-005 Fintice, PD 10 000,00 180 000,00
6. Rekonštrukcia mosta č. 3129-001 Kremná, PD 15 000,00 200 000,00

Stabilizácia zosuvov 20 000,00 180 000,00
7. Stabilizácia zosuvu na ceste  III/3099 Holumnica, PD 20 000,00 180 000,00

Bodové závady a náro čnejšie rekonštrukcie ciest 130 000,00 3 150 000,00
8. Odstránenie bodovej závady na ceste III/3491 v obci Raslavice, PD 15 000,00 240 000,00
9. Rekonštrukcia cesty III/3493 Hertník - Bartošovce, PD 20 000,00 360 000,00
10. Rekonštrukcia cesty III/3869 Krásny Brod - Roškovce, PD 60 000,00 1 500 000,00
11. Odstránenie bodových závad na ceste II/537, PD 30 000,00 1 020 000,00
12. Spomaľovač na ceste III/3177 pred mestom Sabinov , PD 5 000,00 30 000,00

Odstránenie havarijných a nevyhovujúcich stavov cie st 50 000,00 10 450 000,00
13. Odstránenie havarijných a nevyhovujúcich stavov ciest II. a III. triedy, PD 50 000,00 10 450 000,00

Prevádzkové stavebné akcie 95 000,00 980 000,00
14. Rekonštrukcia prevádzkovej budovy Giraltovce, PD 10 000,00 50 000,00
15. Skládka chemického posypového materiálu na stredisku Kežmarok, PD 15 000,00 150 000,00
16. Umývarka vozidiel na stredisku Poprad, PD 10 000,00 140 000,00
17. Zateplenie administratívnej budovy na stredisku Kežmarok, PD 5 000,00 55 000,00
18. Zateplenie administratívnej budovy na stredisku Levoča, PD 5 000,00 35 000,00
19. Sklad  emulzie s technologickým zariadením na stredisku Poprad, PD 5 000,00 45 000,00
20. Sociálno-prevádzková budova strediska Chminianska Nová Ves, PD 10 000,00 150 000,00
21. Prevádzková budova s autoumývarkou vozidiel strediska Záborské, PD 15 000,00 150 000,00

22. Rekonštrukcia skládky chemického posypového materiálu - stredisko Stará Ľubovňa , PD 15 000,00 150 000,00

23.
Prestrešenie skládky chemického posypového materiálu a prestrešenie vozidla na  
stredisku Hanušovce, PD 5 000,00 55 000,00

Zvyšovanie bezpe čnosti na cestách PSK 100 000,00 3 000 000,00

24.
Projektová dokumentácia pre elimináciu bezpečnostných rizík v cestnej premávke na 
cestách II. a III.triedy  a rozvoj cestnej infraštruktúry PSK 100 000,00 3 000 000,00

SPOLU: 495 000,00 19 290 000,00

Spracoval : Ing.Marcel Horváth 14.11.2018

 Návrh rozpo čtu pre vypracovanie projektových dokumentácií inves tičných akcií na rok 2019 

 
 
 

3. Na základe 2 bodu písmena b) materiálu - pripravenosť techniky SÚC PSK na zimnú údržbu ciest pre 
obdobie 2018/19, požiadavky v zmysle predloženej Špecifikácia návrhu kapitálových výdavkov SÚC 
PSK na r. 2019 – 2021- časť,,Strojné investície,, na rok 2019. 
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D. Berie na vedomie 
                                                                                                                                                                                          

1. Informatívnu správu o pripravenosti techniky SÚC PSK na zimnú údržbu ciest pre obdobie 2018/19 
 
2. Správu k návrhu rozpočtu pre vypracovanie projektových dokumentácií investičných akcií na rok 

2019  
 

3. Informáciu o ukončení výkonu funkcie riaditeľa organizácie Správa a údržba ciest Prešovského 
samosprávneho kraja Ing. Petra Kočiška k 30.11.2018  

 
4. Informáciu Pavla Ceľucha o účasti na pietnej spomienke Ing. Vladimíra Kozáka v Nižnej Polianke 

a možnosti prípravy spomienky na bývalého riaditeľa SÚC PSK a súčasne organizácie Komisie 
dopravy v Nižnej polianke 

 
 
 

Poprad, 21. 11. 2018 
 
 
 
 
Za správnosť:  Ing.  Ján Dzurjuv v. r.                                            Ing. arch. Zita Pleštinská v. r. 
  sekretár komisie          predsedníčka komisie 
 
 
 
Za overovateľov:  Pavol Ceľuch v. r. 
       člen komisie    


