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Zápis  
z 28. zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK, konanej dňa 17. 05. 2021   

v priestoroch Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov 
 
 
 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
 

P r o g r a m : 

1. Otvorenie 
2. Výročná správa IDS Východ, s.r.o. za rok 2020 
3. Vyhodnotenie zimnej údržby ciest na území PSK za obdobie 2020/2021 
4. Zmeny v usporiadaní cestnej siete ciest III. triedy v meste Podolínec – zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 450/2020 zo 

dňa 27.4.2020 
5. Zmeny v usporiadaní cestnej siete ciest III. triedy v obci Šiba 
6. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré súvisia s činnosťou Správy a údržby ciest PSK 

A. Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k. ú. Vranov nad Topľou – zmena uznesenia 
B. Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k. ú. Nová Lesná – zmena uznesenia – 
stiahnutý z programu rokovania 
C. Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k. ú. Starý Smokovec, v súvislosti s 
realizáciou stavby: „VN trafostanica 400kVA a VN prípojka pre bytové domy v Tatranskej Polianke“ 
D. Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k. ú. Humenné, v súvislosti s realizáciou 
stavby: „Lávka pre peších a cyklistov cez rieku Laborec v Humennom“ 

7. Rôzne 
A. Informatívne správy o činnosti investičného úseku Správy a údržby ciest PSK 
B. Návrh opatrení zo strany SÚC PSK k mostným objektom na nasledujúce obdobie 

8.   Záver 
 
 

1. Otvorenie 
Rokovanie oficiálne otvorila a viedla  Ing. arch. Zita Pleštinská – predsedníčka komisie dopravy. Oboznámila prítomných 

s  programom zasadnutia. Komisia dopravy Zastupiteľstva PSK schvaľuje overovateľa zápisnice a uznesenia p. Ing. Vladimíra 
Jánošíka.  

Po privítaní predsedníčky komisie dopravy sa otvorilo 28. zasadnutie Komisie dopravy a komisia postupovala podľa 
programu bodom 2. 
 
Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod A.1) Uznesenie č. 28/2021 zo dňa  17.05.2021 
Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 

 

2. Výročná správa IDS Východ, s.r.o. za rok 2020 

Oboznámenie spoločnosti IDS Východ, s.r.o., že v roku 2020 splnila svoje záväzky vyplývajúce z Mandátnej zmluvy, a to aj 
napriek pretrvávajúcej kríze vyvolanej ochorením COVID-19, ktorá výrazným spôsobom ovplyvnila chod spoločnosti. 

V priebehu roka 2021 je cieľom IDS Východ, s.r.o. realizovať Plán hlavných činností pre rok 2021, prezentovaný na valnom 
zhromaždení obom predsedom samosprávnych krajov, ktorý pozostáva najmä z nasledujúcich činností: 

— Zavedenie novej (zónovej) tarify v PSK a KSK v prímestskej autobusovej doprave a práca na jej postupnom rozšírení na 
jednotlivé MHD, ako aj železničnú dopravu. 

— Dopracovanie PDO PSK.  

— Implementácia PDO KSK a PDO PSK do podkladov pre VO na dopravcov v KSK a PSK, za účelom hospodárneho 
výsledku VO.  

— Dopracovanie odborných podkladov pre nadchádzajúce súťaže na obsluhu územia KSK a PSK.  

— Participácia na vývoji, spustenie, prevádzka a postupné rozširovanie mobilnej aplikácie IDS Východ + zavedenie NFC 
platieb (virtuálnych dopravných kariet) na celom území KSK a PSK.  

— Zabezpečovanie činností pre Mesto Prešov, najmä práca na zapojení DPMP, a.s. do IDS po dopravnej aj tarifnej stránke.  
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— Zabezpečovanie činností pre Mesto Košice, najmä práca na zapojení DPMK, a.s. do IDS po dopravnej aj tarifnej stránke.  

— Vznik a prevádzka špecializovaného pracoviska pre analytické činnosti a dopravné modelovanie v Prešove pre územie 
KSK a PSK.  

— Profesionálne návrhy v oblasti železničnej dopravy a železničnej infraštruktúry, vo vzťahu k realizácii výstupov PUM a 
PDO KSK a PSK.  

— Poskytovanie podkladov pre realizáciu výstupov PUM a PDO, najmä záchytných parkovísk Park&Ride a Bike&Ride, 
prestupných terminálov, systémov aktívnej aj pasívnej preferencie verejnej dopravy, budovanie nových a modernizáciu existujúcich 
zastávok v zmysle nových technologických požiadaviek. 

— Koordinovaný marketing a komunikácia (so samosprávnymi krajmi a krajskými mestami) smerom k médiám. 

— Zvyšovanie kvality a systematizácia pravidelných, aktuálne zabezpečovaných činností. 

Ako pozitívny signál pre budovanie IDS Východ vnímajú uzatvorenie Mandátnej zmluvy s mestami Košice a Prešov aj na 
nasledujúci rok (do 31. decembra 2021), hoci tentokrát s určitým omeškaním zo strany mesta Prešov (účinnosť zmluvy až od 15. 
januára 2021). 

Ďalším pozitívnym signálom pre budovanie IDS Východ je záujem okresných miest Vysoké Tatry, Poprad, Spišská Nová 
Ves a Stará Ľubovňa o vstup do tohto integrovaného dopravného systému, s ktorými už prebehli iniciačné rokovania. V roku 2021 
plánujeme rokovania o vstupe do IDS Východ s ďalšími mestami s mestskou dopravou v oboch samosprávnych krajoch. 

 
Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod B.1) Uznesenie č. 28/2021 zo dňa  17.05.2021  
Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 

 
3. Vyhodnotenie zimnej údržby ciest na území PSK za obdobie 2020/2021 
  

     Informatívna správa vyhodnotenia zimnej údržby ciest II. a III. triedy v sezóne 2020/2021 na cestách v Prešovskom 
samosprávnom kraji  je spracovaná za účelom poskytnutia prehľadu o činnosti Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja 
počas zimného obdobia 2020 - 2021. 
 
Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod B.2) Uznesenie č. 28/2021 zo dňa  17.05.2021  
Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 
 

4. Zmeny v usporiadaní cestnej siete ciest III. triedy v meste Podolínec – zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 

450/2020 zo dňa 27.4.2020 

 

 Správa a údržba ciest PSK ako vecne príslušný orgán v zmysle § 1 ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení, predkladá do Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK návrh na usporiadanie 

cestnej siete, a to prevod vlastníctva PSK k časti pozemnej komunikácie č. III/3123 v k.ú. Podolínec, v okrese Stará Ľubovňa do 

vlastníctva mesta Podolínec a prevod vlastníctva mesta Podolínec k časti miestnej komunikácie ul. Bernolákovej  v k.ú. Podolínec do 

vlastníctva PSK, pričom zároveň podá návrh na Ministerstvo dopravy a výstavby SR o vyradenie tejto časti komunikácie z cestnej 

siete a zaradenie do siete miestnych komunikácií.   

 

Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod B.1,A.1) Uznesenie č. 28/2021 zo dňa  17.05.2021  

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 

 

5. Zmeny v usporiadaní cestnej siete ciest III. triedy v obci Šiba 

 

 Zaradenie miestnej komunikácie do siete ciest III. triedy na území PSK - návrh na prevod nehnuteľného majetku do 

vlastníctva PSK - časť miestnej komunikácie a súvisiacich pozemkov, nachádzajúcich sa v k.ú. Šiba ako predĺženie cesty III/3494 

 Správa a údržba ciest PSK ako vecne príslušný orgán v zmysle § 1 ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení, predkladá do Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK návrh na usporiadanie 

cestnej siete, a to prevod časti miestnej komunikácie, vlastníctva obce Šiba, nachádzajúcej sa v k. ú. Šiba, okres Bardejov, do 

výlučného vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest 
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Prešovského samosprávneho kraja a zároveň správca podá návrh na Ministerstvo dopravy a výstavby SR, o zaradenie tejto časti 

miestnej komunikácie ako predĺženia  cesty III/3494 do siete ciest II. a III. triedy na území Prešovského samosprávneho kraja. 

Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod A.2) Uznesenie č. 28/2021 zo dňa  17.05.2021  

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 

 
6. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré súvisia s činnosťou Správy a údržby ciest PSK 

 
6A Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k. ú. Vranov nad Topľou – zmena uznesenia 
  
 Správa a údržba ciest PSK predkladá do Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK návrh na zmenu uznesenia č. 11/2019 zo 
dňa 31.05.2019 z dôvodu, že Východoslovenská distribučná spoločnosť, a.s. neprevezme NN prípojku do svojho vlastníctva a NN 
prípojka ostáva vo vlastníctve investora stavby. Z uvedeného dôvodu sa mení aj oprávnený z vecného bremena, v prospech ktorého 
sa vecné bremeno uzatvára. 
 
Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod C.1) Uznesenie č. 28/2021 zo dňa  17.05.2021  
Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 
 
6B Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k. ú. Nová Lesná – zmena uznesenia 
 

- Materiál stiahnutý z programu hlasovania  
 
6C Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k. ú. Starý Smokovec, v súvislosti s realizáciou 
stavby: „VN trafostanica 400kVA a VN prípojka pre bytové domy v Tatranskej Polianke“ 
 
 Spoločnosť VSD a.s. požiadala o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v súvislosti s osadením VN prípojky v 
rámci stavby „VN trafostanica 400kVA a VN prípojka pre bytové domy v Tatranskej Polianke“. 
 Správa a údržba ciest PSK predkladá do Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK v zmysle § 1 bod 3 štvrtá odrážka a v 
zmysle § 10 bod 10 a §17 písm. l) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení 
návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku vo výlučnom vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, v správe Správy a údržby 
ciest PSK, zapísanom na LV 442, k.ú. Starý Smokovec, a to na parcele registra C KN, parcelné číslo 462/12, zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 8088  m2.  
 Rozsah vecného bremena je určený geometrickým plánom č. 484/2017 a jeho prílohou, a predstavuje  39  m2. Odplata za 
zriadenie vecného bremena bude prihliadať na Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Prešovským samosprávnym 
krajom a Východoslovenskou distribučnou, a.s., ktoré bolo uzatvorené 01. augusta 2019 a je navrhovaná vo výške 1,00-€ celkom. 
 V prípade, ak sa preukáže všeobecná hodnota za zriadenie vecného bremena vyššia ako 35 000 €, je potrebné pristúpiť k 
zmene uznesenia, nakoľko rozhodovanie o zriadení vecného bremena s hodnotou nad 35 000 € je v plnej kompetencii Zastupiteľstva 
PSK. 
 Správa a údržba ciest PSK vyhlasuje, že dosiahnutie účelu sledovaného zriadením vecného bremena nie je možné z 
technického a vecného hľadiska dosiahnuť iným spôsobom než obmedzením vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zriadením vecného 
bremena. 
 
Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť III, Bod A.1) Uznesenie č. 28/2021 zo dňa  17.05.2021  
Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 
 
6D Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k. ú. Humenné, v súvislosti s realizáciou stavby: 
„Lávka pre peších a cyklistov cez rieku Laborec v Humennom“ 
 
 Mesto Humenné ako investor stavby „Lávka pre peších a cyklistov cez rieku Laborec v Humennom“ požiadalo o uzatvorenie 
„Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ pre účely rekonštrukcie chodníka pri ceste III/3831 na pozemku, parcely 
registra C KN 4955/1, vedenej na LV 9572, k.ú. Humenné, vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, v správe Správy a údržby 
ciest PSK.  
 Správa a údržba ciest PSK predkladá do Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK v zmysle § 1 bod 3 štvrtá odrážka a v 
zmysle § 10 bod 10 a §17 písm. l) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení 
návrh na zriadenie vecného bremena. Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom plochou v m2, vyhotoveným po 
ukončení stavby. Odplata za zriadenie vecného bremena je navrhovaná vo výške 1,00-€ celkom, z dôvodu, že sa jedná o 
verejnoprospešnú stavbu, ktorú realizuje mesto. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bude dokladovaná pre účely 
vydania stavebného povolenia. Mesto Humenné po konečnej rekonštrukcii chodníka má v budúcnosti  zámer pozemok pod chodníkom 
vykúpiť. 
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 Správa a údržba ciest PSK vyhlasuje, že dosiahnutie účelu sledovaného zriadením vecného bremena nie je možné z 
technického a vecného hľadiska dosiahnuť iným spôsobom než obmedzením vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zriadením vecného 
bremena. 
 
 
Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť III, Bod A.2) Uznesenie č. 28/2021 zo dňa  17.05.2021  
Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 
 
 

7. Rôzne 
7A. Informatívne správy o činnosti investičného úseku Správy a údržby ciest PSK 
 
 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, je prijímateľom finančných prostriedkov z rozpočtu Prešovského 
samosprávneho kraja, preto predkladáme priebežnú správu o aktuálnom stave ich čerpania, resp. o aktuálnom stave čerpania 
finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ, a súčasne informujeme o aktuálnom stave rozpracovanosti investičných akcií schválených v 
rámci rozpočtu pre rok 2021, k 13.5.2021. 
 

 
 

Projekty IROP:

Názov projektu Dĺžka rekonštrukcie ciest
Predpokladaná 

hodnota zákazky-
stavebné práce 100%

Hodnota zákazky po 
verejnom 

obstarávaní 100 %
Aktuálne čerpanie Stav projektu

II/556 - Okresná hranica SK - Mičakovce 1,65 1 336 383,90 € 814 363,75 € 0,00 €
Začaté konanie odovzdania staveniska, v najbližších dňoch budú 

stavebné práce začaté

II/558 - Hudcovce - Topoľovka 1,04 1 735 169,21 € 991 116,61 € 0,00 €
Začaté konanie odovzdania staveniska, v najbližších dňoch budú 

stavebné práce začaté

II/536 Spišský Štvrtok - Kežmarok 7,73 2 252 243,66 € 1 162 064,57 € 0,00 €
Začaté konanie odovzdania staveniska, v najbližších dňoch budú 

stavebné práce začaté

II/534 Poprad - Starý Smokovec -I.etapa 3,80 4 615 511,35 € 2 373 600,96 € 0,00 €
Začaté konanie odovzdania staveniska, v najbližších dňoch budú 

stavebné práce začaté

III/3216 Bijacovce - Brezovica 5,275 1 625 069,90 € 771 687,88 € 0,00 €
Začaté konanie odovzdania staveniska, v najbližších dňoch budú 

stavebné práce začaté

Spolu 19,49 11 564 378,02 € 6 112 833,77 € 0,00 €

Projekty INTERREG:

Názov projektu Dĺžka rekonštrukcie ciest
Predpokladaná 

hodnota zákazky-
stavebné práce 100%

Hodnota zákazky po 
verejnom 

obstarávaní 100 %
Aktuálne čerpanie Stav projektu

Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo, BJ a Svidník na 
TEN-T koridor (III/3490 Raslavice-Lopúchov a III/3500 Stuľany-Kuková)

8,11 2 403 762,00 € 2 587 985,00 € 1 537 339,83 €
Projekt v realizácii, podpísaný dodatok k ZoD, nová zmluvná cena 

3 257 368,19 €

II/556 Fijaš - Lomné 6,39 3 760 190,69 € 1 986 000,00 € 0,00 €
Projekt v realizácii, staveniska boli odovzdané zhotoviteľovi 

stavebných prác, stavebné práce boli začaté 

II/543 Hniezdne - Spišská Stará Ves 3,69 1 867 056,28 € 934 159,70 € 0,00 €
Projekt v realizácii, staveniska boli odovzdané zhotoviteľovi 

stavebných prác, stavebné práce boli začaté 

II/545 Demjata - Raslavice 2,381 3 899 461,06 € 2 213 999,99 € 0,00 €
Projekt v realizácii, staveniska boli odovzdané zhotoviteľovi 

stavebných prác, stavebné práce boli začaté 

Spolu 20,56 11 930 470,03 € 7 722 144,69 € 1 537 339,83 €

Projekty ENI HUSKROA:

Názov projektu Dĺžka rekonštrukcie ciest
Predpokladaná 

hodnota zákazky-
stavebné práce 100%

Hodnota zákazky po 
verejnom 

obstarávaní 100 %
Aktuálne čerpanie Stav projektu

Modernizácia cestného spojenia  medzi Prešovským samosprávnym 
krajom a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny - Rekonštrukcia cesty II/558 
Stakčín - Ulič

8,37 2 098 923,66 € 1 572 160,43 € 135 682,94 €
Projekt v realizácii, stavebné práce boli začaté koncom roka 

2020, stavebné práce pokračujú v roku 2021

Spolu 31,31 2 098 923,66 € 1 572 160,43 € 135 682,94 €

13.5.2021 71,36 25 593 771,71 € 15 407 138,89 € 1 673 022,77 €

PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ ZO ZDOROJOV EÚ V STAVE REALIZÁCIE
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Projekty IROP:

Názov projektu Dĺžka rekonštrukcie ciest
Hodnota podaných 

žiadostí o NFP 100%

Predpokladaná 
hodnota zákazky-

stavebné práce 100%
Stav projektu

III/3635 Malá Domaša - Detrík (zosuv) 13,50 2 491 825,10 2 339 997,55 €
Projekt schválený na MIRRI, prebieha príprava na kontraktáciu projektu, 

pripravuje sa proces verejného obstarávania

III/3440 Solivarská ulica - most (UMR) 0,20 3 000 000,00 2 827 513,70 €
Projekt schválený na MIRRI, prebieha príprava na kontraktáciu projektu, 

pripravuje sa proces verejného obstarávania

I. úsek: Podbanské – Pavúčia dolina (km 18,510 - 26,130) 7,62 5 743 451,60 5 485 197,98 €
Projekt schválený na MIRRI, prebieha príprava na kontraktáciu projektu, 

pripravuje sa proces verejného obstarávania

VI. úsek: Tatranské Matliare – Križovatka s cestou I/66 (km 56,049 – 62,171) 6,12 3 442 235,18 3 284 130,14 €
Projekt schválený na MIRRI, prebieha príprava na kontraktáciu projektu, 

pripravuje sa proces verejného obstarávania

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a múroch na ceste II/537 0,00 6 497 518,34 6 200 000,00 €
Projekt schválený na MIRRI, prebieha príprava na kontraktáciu projektu, 

pripravuje sa proces verejného obstarávania

Spolu 27,44 21 175 030,22 20 136 839,37 €

Projekty ENI HUSKROA:

Názov projektu Dĺžka rekonštrukcie ciest
Hodnota podaných 

žiadostí o NFP 100%

Predpokladaná 
hodnota zákazky-

stavebné práce 100%
Stav projektu

II/558 Príslop - Kolbasov - Ulič 3,32 1 054 392,40 958 611,12 €
Predložená žiadosť o NFP a príprava na podpis zmluvy o poskytnutie 

grantu

Spolu 3,32 1 054 392,40 958 611,12

13.5.2021 30,76 22 229 422,62 € 21 095 450,49 €

PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ ZO ZDOROJOV EÚ V STAVE SCHVÁLENÉ, RESP. V PROCESE PRED VO

Projekty IROP:

Názov projektu
Dĺžka                              

rekonštrukcie ciest
Termín                      

podania žiadostí

Predpokladaná hodnota 
zákazky-stavebné práce 

100%
Stav projektu

II. úsek: Pavúčia dolina – Križovatka s cestou II/538 (km 26,130 – 33,500) 7,37
jún - august                    

2021
5 171 108,00 €

Pripravená PD v stupni DRS, doriešený povoľovací proces a procesy 
životného prostredia, čaká sa na vyhlásenie výzvy

III. úsek: Križovatka s cestou II/538 – Batizovský potok (km 33,500 – 40,850) + 3 odpočívadlá         7,35
jún - august                    

2021
6 390 287,51 €

Pripravená PD v stupni DRS, doriešený povoľovací proces a procesy 
životného prostredia, čaká sa na vyhlásenie výzvy

IV. úsek: Batizovský potok – Starý Smokovec (km 40,850 – 48,400) + 1 odpočívadlo 7,55
jún - august                    

2021
4 687 551,66 €

Pripravená PD v stupni DRS, doriešený povoľovací proces a procesy 
životného prostredia, čaká sa na vyhlásenie výzvy

V. úsek: Starý Smokovec – Tatranské Matliare (km 48,400 – 56,049) 7,65
jún - august                    

2021
5 173 208,33 €

Pripravená PD v stupni DRS, doriešený povoľovací proces a procesy 
životného prostredia, čaká sa na vyhlásenie výzvy

Rekonštrukcie mostov na cestách III.triedy v PSK 2,00
jún - august                    

2021
3 500 000,00 € Príprava DRS, výber vhodných mostov podľa vyhlásenej výzvy

Spolu 31,92 24 922 155,50 €

Modernizácia cesty III/3440 Solivarská ulica  ( UMR ) 1,00
september - november                         

2021
5 000 000,00 €

Pripravená PD v stupni DRS, rieši sa majetkoprávny vysporiadanie a 
následne povoľovacie procesy

III/3445 Prešov - Petrovany ( UMR ) 4,94
september - november                         

2021
2 849 365,80 €

Pripravená PD v stupni DRS, rieši sa majetkoprávny vysporiadanie a 
následne povoľovacie procesy

Rekonštrukcia cesty Varhaňovce - Bunetice 2,00
september - november                         

2021
2 700 000,00 € Pripravená PD v stupni DRS, potreba aktualizácie PD

Stabilizácia zosuvu na ceste II/575 za obcou Palota 2,00
september - november                         

2021
1 100 000,00 € Príprava DRS, následne budú riešené povoľovacie procesy

Spolu 9,94 11 649 365,80 €

III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 5,00 december 2021 9 000 000,00 € Príprava DUR,DSP,DRS

Preložka cesty III/3832 obchvat osady Podskalka, mesto Humenné 1,00 december 2021 3 500 000,00 € Pripravená PD v stupni DRS

Modernizácia cesty II/533 v úseku Levoča - hranica s KSK 3,00 december 2021 2 000 000,00 € Príprava DUR,DSP,DRS

Rekonštrukcia mostného objektu 3450-049 v meste Prešov (lesík delostrelcov) ( UMR ) 2,00 december 2021 2 000 000,00 € Príprava DUR,DSP,DRS

Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany  1,00 december 2021 2 000 000,00 € Príprava DUR,DSP,DRS

Spolu 12,00 18 500 000,00 €

13.5.2021 53,86 55 071 521,30 €

PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ ZO ZDOROJOV EÚ V STAVE PRÍRAVY PODÁVANIA ŽIADOSTÍ
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Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod B.3) Uznesenie č. 28/2021 zo dňa  17.05.2021  
Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 

 
7B Návrh opatrení zo strany SÚC PSK k mostným objektom na nasledujúce obdobie 

 

 Počas uplynulého obdobia dec. 2020 – máj 2021 bola v organizácii Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 
(SÚC PSK) vykonaná kontrola Najvyšším kontrolným úradom SR (NKÚ SR) k mostným objektom vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja a v správe Správy a údržby ciest PSK.  

 
 SÚC PSK evidovala mostné objekty a vykonávala ich opravy a údržbu v zmysle príslušných TP. Podkladom pre výkon opráv 
boli ročných vecné plány opráv za každú oblasť. Na základe kritérií stanovených NKÚ SR boli opravy a údržba mostov vyhodnotené 
ako neúčinné. Pozitívne možno hodnotiť detailnú prípravu na výkon opráv vychádzajúc z podrobnej obsahovej stránky ročných vecných 
plánov opráv, kontrolovaný subjekt však nevykonával vyhodnocovanie týchto plánov najmä na úrovni plánovaných nákladov a 
skutočne vynaložených nákladov. 

Riaditeľ SÚC PSK Ing. Marcel Horváth vyzval oblastných riaditeľov SÚC PSK, aby predstavili ich činností a personálneho vybavenia: 

Oblasť Bardejov Ing. Marián Matej  

Oblasť Humenné Ing. Ľubomír Galanda 

Oblasť Poprad Ing. Marcel Polomský 

Oblasť Prešov Ing. Jaroslav Humeník 

Oblasť Prešov Ing. Harčarík 

Oblasť Stará Ľubovňa Ing. Jozef Kosturko 

Oblasť Svidník Ing. Milan Cocuľa 

Oblasť Vranov nad Topľou Ing. Michal Švábik 

Vedúca úseku riaditeľa SÚC PSK JUDr. Jana Krivková predstavila podrobnejšiu štruktúru SÚC PSK riaditeľstvo. Informovala 
o plánovanom otvorení riaditeľstva vo Vysokých  Tatrách. 

 
Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod B.4) Uznesenie č. 28/2021 zo dňa  17.05.2021  
Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekty INTERREG A ENI HUSKROA (ROKY 2021 - 2025) :

Názov projektu Dĺžka rekonštrukcie ciest
Termín                      

podania žiadostí

Predpokladaná hodnota 
zákazky-stavebné práce 

100%
Stav projektu

Rekonštrukcia mostného objektu 3087-003 a cesty III/3078 Javorina- Lysá Poľana 5,00 2021 - 2025 3 500 000,00 € Príprava DUR,DSP,DRS

Stabilizácia zosuvu III/3142 Malý Lipník -Sulín 5,00 2021 - 2025 3 000 000,00 € Príprava DUR,DSP,DRS

Stabilizácia zosuvu III/3138 Plavnica - Malý Lipník 6,00 2021 - 2025 3 000 000,00 € Príprava DUR,DSP,DRS

Modernizácia cesty III/3500, Vyšná Voľa - Nižná Voľa 8,00 2021 - 2025 3 000 000,00 € Príprava DUR,DSP,DRS

Rekonštrukcia ciest III/3541 a III/3586, Ladomírová - hr.okr.Svidník 10,00 2021 - 2025 5 000 000,00 € Príprava DUR,DSP,DRS

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3495 Vaniškovce - Raslavice II/545 3,00 2021 - 2025 1 500 000,00 € Príprava DUR,DSP,DRS

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3491 Kľušovská zábava - Hertník 7,00 2021 - 2025 4 500 000,00 € Príprava DUR,DSP,DRS

Spolu 44,00 23 500 000,00 €

Modernizácia cestného spojenia II/566 Ulič - Ruská Volová 5,00 2021 - 2025 2 500 000,00 € Príprava zámeru

Spolu 5,00 2 500 000,00 €

13.5.2021 49,00 26 000 000,00 €

PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ ZO ZDOROJOV EÚ V STAVE PRÍRAVY PODÁVANIA ŽIADOSTÍ



7 
 

11. Záver 
Na záver rokovania bolo navrhnuté a schválené Uznesenie č. 28/2021. Zasadnutie Komisie dopravy ukončila Ing. arch. Zita Pleštinská  
– predsedníčka komisie. 

 
Prešov,  17. 05. 2021 
 
 
 v.r.        v.r. 
Zapísal: Ing. Alexander Galajda                Ing. arch. Zita Pleštinská     
              sekretár komisie                                   predsedníčka komisie dopravy     
 
 
 
 v.r. 
Overil:  Vladimír Jánošík 
 


