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Prešovský samosprávny kraj 
 

UZNESENIE č. 10/2019 
zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 24. 04. 2019 
 
Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja: 
 
 
A. Schvaľuje  

 
1. Overovateľa zápisnice a uznesenia  Stanislava Obického 

 
 
B. Konštatuje 

 
1. majetok uvedený v bode C1) a C2) tohto uznesenia je prebytočný 

 
 

C. Odporúča 
 

Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť: 
 

 
1. 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. Baňa, a to: 
 
I. 
a) existujúci úsek pozemnej komunikácie III/3582 v k. ú. Baňa, okres Stropkov v dĺžke 0,360 km 
v pôvodnom kumulatívnom staničení III/3582  km 5,074 – 5,434  
 
 
z vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 do 
vlastníctva Obce Baňa, Baňa 47, 091 01 Baňa, IČO: 00330281 za kúpnu cenu 1,00 € celkom (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 ako predmetu prevodu uvedenému 
v bode BI. a). 

 
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
 Uvedený úsek cesty III/3582 vedie v intraviláne aj v extraviláne obce Baňa. 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/3582 vyradiť 
z cestnej siete ciest III. triedy na území PSK a zaradiť do siete  miestnych komunikácií.  
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2. spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku 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 ako prevod hodný 
osobitného zreteľa, trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v súlade s ust. § 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, 
formou zámeny nehnuteľného majetku v k. ú. Tatranská Javorina medzi Prešovským samosprávnym 
krajom, so sídlom Nám. mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 378 704 75 a Slovenskou republikou – 
Slovenská správa ciest, so sídlom Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 0000 33 28, bez finančného 
vyrovnania, nasledovným spôsobom: 

 
1 existujúci úsek cesty I/66 v dĺžke 5,765 km v pôvodnom kumulatívnom staničení km 

240,731 – 246,496, ktorý sa navrhuje pretriediť ako cesta III/3078 v novom staničení km 
0,000 – 5,765, vrátane všetkých objektov, ktoré tvoria súčasť úseku cesty, previesť 
bezodplatne z vlastníctva Slovenskej republiky, v správe Slovenskej správy ciest, so sídlom 
Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 0000 33 28, do vlastníctva Prešovského 
samosprávneho kraja, so sídlom Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 378 704 75 
a následnej správy správcu, Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, so 
sídlom Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 379 368 59 

 
2 existujúci úsek cesty III/3078 v dĺžke 2,985 km v pôvodnom kumulatívnom staničení km 

0,000 – 2,985, ktorý sa navrhuje pretriediť ako cesta I/66 v novom  staničení km 240,731 – 
243,686,  vrátane všetkých objektov, ktoré tvoria súčasť úseku cesty, previesť bezodplatne z 
vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, so sídlom Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 
IČO: 37870475, do vlastníctva Slovenskej republiky, v správe Slovenskej správy ciest, so 
sídlom Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 0000 33 28 

 
Komisia dopravy pri Zastupiteľstve PSK odporúča schváliť prevod len za nasledovného splnenia 
týchto podmienok: 

• Existencia právoplatného rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky 
o usporiadaní cestnej siete podľa  § 3 ods. 3 písm. d) zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), 

• Slovenská správa ciest odovzdá Prešovskému samosprávnemu kraju bezodplatne projektovú 
dokumentáciu v stupni DRS pre realizáciu mostného objektu 66-087 (M1305.01), najneskôr ku 
dňu uzatvorenia zmluvy o prevode vlastníckeho práva k pozemným komunikáciám I/66 
a III/3078, 

• Slovenská správa ciest zahrnie do svojho plánu opráv resp. do investičného plánu 
rekonštrukciu pozemnej komunikácie pôvodne označenej ako III/3078, najneskôr ku dňu 
uzatvorenia zmluvy o prevode vlastníckeho práva k pozemným komunikáciám I/66 a III/3078 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Účelom navrhovaných zmien je zjednotenie kategórií ciest a úrovní ich správcov na poľskej 
a slovenskej strane, s cieľom vytvoriť vhodné podmienky na modernizovanie hraničného prechodu 
Lysá Poľana a jeho priľahlých úsekov ciest prostredníctvom dostupných programov cezhraničnej 
spolupráce SR-PL. Touto zmenou v usporiadaní cestnej siete dôjde k lepšiemu napojeniu obyvateľov 
SR s prihraničnými oblasťami na poľskej strane, k zvýšeniu frekvencie  cestovného ruchu v danej 
lokalite na obidvoch stranách, k bezpečnému pohybu cyklistov a turistov v rámci hraničného prechodu 
Lysá Poľana. Zároveň pretriedením ciest medzi Slovenskou správou ciest a Prešovským 
samosprávnym krajom, dôjde k zamedzeniu tranzitu nákladnej a kamiónovej dopravy po cestách II. 
a III. tried vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja.   
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3. pre II. polrok kal. roka 2019 zoznam investičných akcií, vrátane predpokladaného rozpočtového 
nákladu, v zmysle Tabuľky č. 1 v materiály Bodu 3. Úprava rozpočtu investičných akcií na II. polrok 
2019 
 

4. sumu 5 mil. eur ročne na rekonštrukciu mostov patriacich do správy SÚC PSK, ktoré sú v stupni 5, 6, 
a 7 STS. 

 
5. sumu 10 mil. eur ročne na opravy a rekonštrukcie ciest patriacich do správy SÚC PSK v zhoršenom 

stavebnotechnickom stave (uvedené sa netýka operatívnych opráv a rekonštrukcií ciest v dôsledku 
nepredvídateľných situácií, napr. v dôsledku kalamitných a poveternostných vplyvov) 

 
6. zoznam a výšku výdavkov na investičnú prípravu pre tzv. bezpečné - isté projekty financované z 

prostriedkov EÚ (INTERREG V-A, IROP) v zmysle priložených tabuliek 
 

 
 

Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja zaradiť: 
 
 

7. do investičného procesu schvaľovania finančných prostriedkov vyhotovenie dokumentácie stavebného 
zámeru pre výstavbu mosta spájajúceho obce Dlhé Klčovo a Nižný Hrušov. 
 

D. Berie na vedomie 
 
1. zámer Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja uzatvoriť so Slovenskou republikou, v 

zastúpení Slovenskou správou ciest, zmluvu o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k 
pozemným komunikáciám, v znení, ktoré bolo predložené na 10. riadnom zasadnutí komisie dopravy 
pri Zastupiteľstve PSK 
 

2. informatívnu správu o pripravovanom mostnom programe na obdobie 2020 – 2025, taktiež informáciu 
o aktuálnom stave mostov v správe SÚC PSK k 18.4.2019 a informáciu o aktuálnom  prehľade mostov 
SÚC PSK v stupni 5, 6, 7 STS k 18.4.2019 

 
3. informatívnu správu o pripravovanom programe ciest na obdobie 2020 – 2025 a informáciu o 

aktuálnom stave ciest v správe SÚC PSK 
 

4. informatívnu správu o stave neudržiavaných úsekov ciest v Prešovskom samosprávnom kraji a v 
ďalšom kroku bude hľadať s prihliadnutím na dopravný význam týchto ciest, efektívnosť a 
hospodárnosť vynaloženia finančných prostriedkov, dostupné riešenia ich udržiavania (napr. zaradenie 
do plánu investičných akcií v rámci rekonštrukcie alebo výstavby ciest, vyradenia z cestnej siete)   

 
5. informatívnu správu o priebehu projektov EÚ 
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E. Ukladá 
 
Správe a údržbe ciest Prešovského samosprávneho kraja: 
 

1. vykonať všetky potrebné kroky smerujúce k predloženiu žiadosti na schválenie financovania projektu 
výstavby mosta ponad rieku Biela Voda medzi Tatranskou Javorinou a Lysou Poľanou v rámci 
cezhraničnej spolupráce SR-PL. 
 

2. vypracovať Dohodu o spoločnom postupe s obcou Dlhé Klčovo a obcou Nižný Hrušov, ktorej 
predmetom bude povinnosť obcí majetkovoprávne vysporiadať pozemky, ktoré budú trvalo 
zabraté stavbou – most cez rieku Ondava ako nevyhnutný predpoklad jeho výstavby, vrátane 
vykonania všetkých potrebných legislatívnych krokov smerujúcich v budúcnosti  k zaradeniu 
účelovej komunikácie v obci Dlhé Klčovo a miestnych komunikácií v obci Nižný Hrušov, 
vedúcich k mostu, do cestnej siete ciest II. a III. triedy a následného hľadania zdrojov 
financovania na jeho výstavbu. 
 

3. pripraviť podrobný mostný program na obdobie 2020 - 2025 potrebný pre schvaľovanie finančných 
prostriedkov v najbližších zasadnutiach Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja   

 
4. pripraviť podrobný program ciest na obdobie 2020 - 2025 potrebný pre schvaľovanie finančných 

prostriedkov v najbližších zasadnutiach Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja a 
aktualizovať ho na základe výsledkov hlavných prehliadok ciest konaných k 31.05. príslušného 
kalendárneho roka 
 

 
 
 
Malá Domaša, 24. 04. 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    


