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Zápis 
z 31. zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK, konanej dňa 03. 08. 2021 

na Mestskom úrade v Lipanoch, Krivianska 557/1, 082 71 Lipany 
 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
P r o g r a m : 

1. Otvorenie 
2. Aktualizácia strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja.  
3. Informatívna správa k pripravovaným zmenám v tarife v prímestskej autobusovej doprave. 
4. Presuny kapitálových výdavkov 
5. Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2022 
6. Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2022 v súvislosti s cestným a mostným programom 
7. Návrh nových investičných akcií 
8. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré súvisia s činnosťou Správy a údržby ciest PSK  
9. Rôzne 
9A Odstraňovanie povodňových škôd na mostoch a cestách III. triedy na území PSK 

10. 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. 
Stanislav Obický -podpredseda komisie.  

Po privítaní predsedníčky komisie dopravy a pána poslanca Ing. Vladimíra Jánošíka, ktorý ponúkol priestory na 
uskutočnenie 31. zasadnutia Komisie dopravy mu bolo odovzdané slovo. Ten privítal zúčastnených a komisia postupovala 
podľa programu bodom 2.  

31.  zasadnutia Komisie dopravy sa zúčastnil aj hlavný kontrolór Ú PSK Ing. Miroslav Mikloš. 
 
Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod A.1) Uznesenie č. 31/2021 zo dňa 03.08.2021 
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 
 

2. Aktualizácia strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja.  
  
 Poslanci komisie dopravy a komisie regionálneho rozvoja v prípade hlasovania za toto uznesenie odporúčajú 
Zastupiteľstvu PSK vykonať aktualizáciu strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility PSK. V prípade, ak vznesené 
pripomienky, ktoré sú obsiahnuté nižšie v priloženej tabuľke nepodkladajú za potrebné aby boli aktualizované v priebehu roka 
2021, pripomienky budú vzaté na vedomie a aktualizácia bude vykonaná v plánovanom období,  v roku 2025. Odhadovaný 
náklad na vykonanie aktualizácie, vzhľadom na závažnosť pripomienok a potreby vykonania verejného pripomienkovanie 
Správy o hodnotení strategického dokumentu SEA a odborného posudku je približne na úrovni 25 000 €.  
 Na základe uznesenia 598/2020 bod b) z 24. zasadnutia ZPSK zo dňa 14.12.2020, ktorým Zastupiteľstvo Prešovského 
samosprávneho kraja ukladá povinnosť vykonať aktualizáciu strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility Prešovského 
samosprávneho kraja Vám bol ako zástupcom verejnosti predložený strategický dokument, k jeho pripomienkovaniu pre 
prípravu jeho prípadnej aktualizácie. 
Obsahom tohto materiálu sú vznesené pripomienky, pričom došlo k ich zhodnoteniu organizátorom integrovanej verejnej 
dopravy na území východného Slovenska, spoločnosťou IDS Východ, s. r. o., ktorá sa vyjadrila k pripomienkam týkajúcim sa 
verejnej hromadnej dopravy. Pripomienky sú v tomto materiály zostručnené aby bol zachovaný obsah a boli jasné zrozumiteľné 
a krátke pre oboznámenie čitateľa.  
 Plán udržateľnej mobility je strategický dokument, ktorý má riešiť potreby mobility obyvateľstva určitého územia. 
Keďže ide o veľmi širokú problematiku, je prirodzené, vzniká mnoho  požiadaviek a očakávaní, ktoré sú individuálne. 
Zadávateľ tohto strategického dokumentu sa snaží obsiahnuť čo možno najväčšie množstvo racionálnych pripomienok, ktoré 
budú smerovať k zvýšeniu kvality života občanov v našom kraji aj s presahom na okolité územie. Cieľom je poskytnúť 
obyvateľom kvalitné podmienky pre život.  
Základné motívy mobility sú chápané nasledovne: 

- Cesty do zamestnania; 
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- Cesty do škôl;  
- Cesty za zdravotníckymi službami; 
- Cesty na úrady; za službami všeobecne; 
- Cesty na kultúrne, náboženské, športové a ďalšie podujatia. 

 Aby boli naplnené tieto motívy je potrebné vytvárať podmienky pre ich dosiahnutie a aj z tohto dôvodu boli 
zhromaždené pripomienky pre aktualizovanie strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility. V tomto materiály je obsah 
všetkých pripomienok spoločne s vyjadrením organizátora verejnej dopravy a spracovateľom dokumentu PUM PSK.  
K daný pripomienkam a navrhovaným riešeniam môžu poslanci ZPSK vzniesť svoje pripomienky v termíne do 30. júna 2021. 
Predmetný materiál bude predmetom rokovania príslušnej komisie dopravy a komisie RR a CR pri Zastupiteľstve PSK, ktoré 
navrhnú (odporúčajú) zastupiteľstvu návrh ďalšieho postupu v tejto veci (buď sa schváli začatie aktualizácie PUM PSK alebo 
sa pripomienky zoberú len na vedomie - bez nutnosti začať proces aktualizácie PUM PSK) . 
 
Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod A.1) Uznesenie č. 31/2021 zo dňa 03.08.2021  
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 

 

3. Informatívna správa k pripravovaným zmenám v tarife v prímestskej autobusovej doprave. 
 

V prímestskej autobusovej doprave PSK a KSK malo dôjsť od 1. augusta 2021 k zmene tarify, zavedeniu predplatných a 
prestupných lístkov, virtuálnych dopravných kariet, rozšíreniu zliav a ďalším zmenám v súvislosti s postupným budovaním 
IDS na východnom Slovensku. 
Súčasnú kilometrickú tarifu mala nahradiť zónová tarifa so zásadne rozšírenou ponukou druhov cestovného. Pribudnúť mali 
jednorazové prestupné lístky, ako aj denné, mesačné, štvrťročné, polročné a ročné predplatné lístky – zónové alebo celosieťové. 
Pokiaľ by došlo k uplatneniu tarify, nárok na zľavu by mali aj seniori od 63 do 70 rokov, ktorí dnes platia plné cestovné. Taktiež 
by došlo k percentuálnemu zvýšeniu zľavy pri „polovičnom cestovnom“, a to zo súčasných 40 až 45 % na jednotných 50 %. 
Systém rozúčtovania tržieb z cestovného by fungoval na spravodlivom a transparentnom princípe, kde každý dopravca utŕži z 
ceny jednorazového či predplatného lístka presne taký podiel, aký zodpovedá pomeru využívania služieb jednotlivých 
dopravcov z daného cestovného lístka. 
Na tomto ambicióznom projekte sa pracovalo 16 mesiacov, pričom do procesu bolo zapojených celkovo 11 subjektov (Úrad 
PSK, Úrad KSK, IDS Východ, s.r.o., 6 dopravcov a 2 IT technologické spoločnosti) a vynaložené boli nemalé finančné zdroje. 
Dňa 1.7.2021 sa na Úrade PSK uskutočnilo stretnutie za účasti predsedov PSK a KSK, odborov dopravy, IDS Východ, s.r.o. a 
všetkých 6 zmluvných dopravcov samosprávnych krajov, na ktorom bol potvrdený zámer spustenia zónovej tarify od 1. augusta 
2021. Na tomto stretnutí všetci dopravcovia deklarovali pripravenosť zavedenia zónovej tarify od daného termínu, z právneho 
hľadiska však bolo ešte nevyhnutné uzatvoriť: 
Zmluvu o rozúčtovaní tržieb z cestovného podľa Tarify IDS Východ, 
a Dodatok k Zmluve o službách o zmene tarify, 
ku ktorých podpisu došlo v nasledujúcich týždňoch zo strany 4 dopravcov – SAD Prešov, BUS Karpaty, ARRIVA Michalovce 
a Eurobus. Dopravca SAD Humenné podmienil svoj podpis tým, že bude podpisovať ako posledný. 
Deväť dní pred plánovaným spustením novej tarify, dňa 21. júla 2021, sa na pôde Úradu PSK uskutočnilo individuálne 
stretnutie iniciované dopravcom SAD Poprad, za účasti riaditeľa Úradu PSK, vedúceho odboru dopravy, konateľov IDS 
Východ, s.r.o. a zástupcu SAD Poprad. Zástupca SAD Poprad predložil 8 nových požiadaviek k Dodatku k Zmluve o službách, 
týkajúcich sa predovšetkým dodatočnej úpravy EON o hodnoty odpisov vozidiel nakúpených v minulosti, teda bez spojitosti s 
projektom zónovej tarify. Stanovisko PSK bolo, že s ohľadom na časovú tieseň, nevyhnutnosť vyjadrenia právneho oddelenia 
Úradu PSK, ako aj rovné zmluvné podmienky so všetkými dopravcami, je vylúčené, aby Úrad PSK za daných podmienok tieto 
nové požiadavky dopravcu (predstavené až osobne na stretnutí) obratom akceptoval a formálne spracoval. Napriek tomu došlo 
na stretnutí k dohode na zapracovaní konkrétneho znenia do dodatku, ktoré predpokladalo začatie rokovaní medzi PSK a SAD 
Poprad na témy dôležité pre dopravcu v najbližšom období. Niekoľko hodín po stretnutí však dopravca svoj súhlas prehodnotil 
a navrhovanú úpravu Dodatku označil za neakceptovateľnú. 
Úrad PSK a IDS Východ, s.r.o. vynaložili maximálne úsilie pre uzavretie dohody so všetkými dopravcami, avšak neustále 
zmeny a nové požiadavky, navyše bez akejkoľvek súvislosti s projektom zónovej tarify, nemohli byť zo strany PSK 
akceptované. 
Výsledkom je tak odmietnutie dopravcu SAD Poprad podpísať Dodatok o zmene tarify a znefunkčnenie celého projektu. 
Informačná kampaň k novej tarife, virtuálnym dopravným kartám a ďalším novinkám bola pozastavená a projekt odložený na 
neurčito. 
 
Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod B.1) Uznesenie č. 31/2021 zo dňa  03.08.2021  
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 
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4. Presuny kapitálových zdrojov výdavkov 
 

Správa a údržba ciest PSK ako vecne príslušný orgán v zmysle § 1 ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
Prešovského samosprávneho kraja v znení neskorších dodatkov (ďalej ako „Zásady“) predkladá do Komisie dopravy pri 
Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja informáciu o presunoch kapitálových výdavkov.  
     Na základe výsledkov verejného obstarávania jednotlivých investičných akcií vznikla potreba dofinancovania inv. akcií; 
zmeny názvov investičných akcií  a  potreba nových inv. akcií. Na základe bilancie rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 
2021 tieto zmeny – presuny  budú vykryté v rámci presunov inv. akcií. 
 

 

Názov investičnej akcie 
kód 
IA 

ZF 
schválený rozpočet 

 RO 
SPOLU 

požadovaná 
úprava 

RO po 
úprave 

      20 RF   20 RF   
PD - Rekonštrukcia ústredného kúrenia dielne  
a umyvárky na cestmajsterstve Vranov nad 
Topľou 

D0058 RF   5 000 5 000   3 646 8 646 

PD - Rekonštrukcia mosta M3236 (III/3208-002),  
most cez potok pred obcou Domaňovce 

D0010 RF   15 000 15 000   22 15 022 

PD - Odstránenie bodovej závady na ceste 
III/3612, za obcou Soľ 

D0410 RF   15 000 15 000   150 15 150 

PD - Rekonštrukcia cesty II/575, Makovce - Malá 
Poľana 

D0041 RF   45 000 45 000   8 282 53 282 

PD - Rekonštrukcia mosta M3957 (III/3208-003),  
most cez miestny potok, k. ú. Domaňovce 

D0011 RF   15 000 15 000   -120 14 880 

PD - Odstránenie bodovej závady na ceste 
III/3136, Ďurková - pod železničným mostom 

D0485 RF   17 500 17 500   -150 17 350 

PD - Rekonštrukcia skládky chemického 
posypového materiálu na cestmajsterstve Stakčín 

D0045 RF   10 000 10 000   -1 384 8 616 

Rekonštrukcia administratívnej budovy na 
cestmajsterstve 
 Vranov nad Topľou, PD 

D0295 RF   12 360 12 360   -2 860 9 500 

PD - Rekonštrukcia garáží na cestmajsterstve 
Humenné 

D0046 RF   10 000 10 000   -328 9 672 

PD - Rekonštrukcia garáží na cestmajsterstve 
Stakčín 

D0047 RF   10 000 10 000   -346 9 654 

PD - Odsávanie vyfúkových plynov 
oprávarenských dielní na cestmajsterstve Prešov 

D0048 RF   7 500 7 500   -150 7 350 

PD - Rekonštrukcia garáží cestmajsterstva 
Chminianska Nová Ves 

D0049 RF   10 000 10 000   -25 9 975 

PD - Rekonštrukcia garáží cestmajsterstva Lipany D0050 RF   10 000 10 000   -25 9 975 

PD - Modernizácia cesty III/3500, Vyšná Voľa - 
Nižná Voľa 

D0406 RF   70 000 70 000   -6 448 63 552 

Rekonštrukcia cesty II/576 Vechec D0359 RF,20 39 987 60 013 100 000   -1 440 98 560 

Rekonštrukcia mosta 542-001 na ceste II/542 
Spišská Belá 

D0150 RF   33 631 33 631   1 176 34 807 

Rekonštrukcia cesty III/3635, Malá Domaša - 
Detrik 

D0385 RF   100 000 100 000   -50 000 50 000 

Rekonštrukcia cesty III/3617, Vranov nad 
Topľou-Jastrabie 

D0384 RF   100 000 100 000   100 000 200 000 

Rekonštrukcia mosta M6579 (III/3060-003), most 
cez ŽSR 
 v úseku trate Svit - Štrba 

D0365 RF   485 000 485 000   -235 000 250 000 
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Odstránenie nevyhovujúceho stavu na ceste 
III/3590, Bystrá 

D0419 RF   180 000 180 000   35 000 215 000 

Odstránenie nevyhovujúceho stavu na ceste 
III/3187, Miľpoš  

D0418 RF   150 000 150 000   65 000 215 000 

Rekonštrukcia mosta M5150 ( III/3840-001 )cez 
rieku Laborec 
 v obci  Veľopolie 

D0059 RF   475 000 475 000   30 000 505 000 

Rekonštrukcia sociálno - prevádzkového 
zariadenia  
na pracovisku Pusté Pole 

D0074 RF   30 000 30 000   55 000 85 000 

Rekonštrukcia vnútorných priestorov AB na 
cestmajsterstve Poprad 

D0303 RF   30 000 30 000   14 365 44 365 

Výstavba prevádzkovo-administratívnej  
budovy na cestmajsterstve Levoča vrátane PD 

D0352 RF   55 000 55 000   -14 365 40 635 

Rekonštrukcia cesty III/3061 Štrba - Lipt.Teplička D0376 RF,20 180 000 0 180 000 22 005   202 005 

Rekonštrukcia mosta III/3839 - 002 pred obcou 
Udavské 

D0131 20   191 347 191 347 -22 005   169 342 

SPOLU     219 987 2 142 351 2 362 338 0 0 2 362 338 

 
 
 
 

Názov investičnej akcie kód IA 
Zdroj 
financovania 

schválený 
rozpočet 

 RO 
SPOLU 

požadovaná 
úprava 

RO po 
úprave 

      20 RF   20 RF   

Modernizácia cesty II/545 Raslavice D0423 RF   180 000 180 000 35 000   215 000 

Rekonštrukcia mosta č. 3431-002 Fintice D0138 20 
154 
547 

  154 547 -35 000   119 547 

Rekonštrukcia priepustov na cestách III. 
triedy - 2. etapa 

D0489 RF   250 000 250 000   -35 000 215 000 

Rekonštrukcia mosta M6579 (III/3060-
003), most cez ŽSR v úseku trate  Svit - 
Štrba 

D0365 RF   250 000 250 000   -214 000 36 000 

Výstavba sociálno-prevádzkovej budovy 
na cestmajsterstve Chminianska Nová Ves  

D0254 RF   210 000 210 000   7 210 007 

Rekonštrukcia mosta M7447 (3212-002), 
cez Klčovský potok  pred obcou Katuň 

D0421 RF   93 000 93 000   15 000 108 000 

Rekonštrukcia mosta M3084 (II/536-019), 
most cez potok v obci Abrahámovce 

D0363 RF   100 000 100 000   115 000 215 000 

Rekonštrukcia mosta M7400 (II/566-012), 
most cez bezmenný potok za obcou Ruská 
Volová  

D0368 RF   190 000 190 000   25 000 215 000 

Rekonštrukcia cesty III/3451, Kanaš D0378 RF   160 000 160 000   24 000 184 000 

Rekonštrukcia cesty III/3572 Vyšný 
Hrabovec - Tokajík 

D0382 RF   145 000 145 000   35 000 180 000 

III/3179 Veľký Šariš - Medzany D0162 RF 
190 
000 

78 543 268 543   20 000 288 543 
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Rekonštrukcia administratívnych budov 
AB1 a AB2 oblasti Prešov 

D0255 RF   200 000 200 000   15 000 215 000 

PD - Výstavba prístrešku pre zariadenie na 
prípravu soľného roztoku na 
cestmajsterstve Medzilaborce 

D0044 RF   5 000 5 000   -7 4 993 

Rekonštrukcia mosta č. 3826-007  
v obci Ohradzany 

D0133 20 
183 
444 

  183 444 -20 000   163 444 

Rekonštrukcia mosta č. 3509-002 most cez 
rieku Topľa  za obcou Marhaň  

D0298 RF   420 753 420 753 20 000   440 753 

SPOLU     
527 
991 

2 282 296 2 810 287 0 0 2 810 287 

 
  
Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod B.2) Uznesenie č. 31/2021 zo dňa 03.08.2021 
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 
 

5. Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2022 
 

Správa a údržba ciest PSK ako vecne príslušný orgán v zmysle § 1 ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
Prešovského samosprávneho kraja v znení neskorších dodatkov (ďalej ako „Zásady“) predkladá do Komisie dopravy pri 
Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja informáciu o návrhu rozpočtu  bežných výdavkov na rok 2021. Rozpočet je 
základným nástrojom finančného hospodárenia rozpočtovej organizácie Správy a údržby ciest, ktorým sa riadi financovanie 
činnosti  organizácie.  
 
Návrh rozpočtu bežných výdavkov SÚC PSK na rok 2022 vo výške 30 000 000,- € rozdelený podľa jednotlivých kategórii: 
 

 

Bežné výdavky  Rozpočet  v € 
610   mzdy 10 670 000 
620   odvody 3 730 000 

630   tovary a služby 15 300 000 
640   bežné transfery 300 000 
SPOLU 30 000 000 

 
     Finančné prostriedky- bežné výdavky  sú určené na financovanie údržby a opráv ciest II. a III. kategórie a na zabezpečenie 
činností SÚC PSK (mzdy a platy, odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery).  
 
     Pri príprave návrhu boli zohľadnené: 
     V kategórii 610 - Mzdy a nadväzne na to 620 – Odvody: Celkové mzdy  v organizácii vychádzajú z platovej inventúry k 
30.6.2021 na základe nárastu počtu zamestnancov v súvislosti s novou organizačnou štruktúrou (a to v súvislosti s plánom 
investícií v ďalšom období, s posilnením údržby ciest a mostov II. a III. triedy,  novovzniknutou asfaltérskou čatou). Tvorba 
rozpočtu mzdových prostriedkov na rok 2022 má väzbu na predpokladané výkony a fakturáciu za údržbu ciest I. tried, ktoré sú 
refundované do príslušných rozpočtových položiek. SÚC PSK predpokladá stav zamestnancov na rok 2022  v počte 700.  
Pri zostavovaní návrhu rozpočtu miezd a odvodov je tiež  zohľadnený špecifický charakter činností SÚC PSK počas roka, t. j. 
počas tzv. letnej údržby ciest (1.4.-30.10.) a počas zimnej údržby ciest (1.11.-31.12. a 1.1.-30.3.), kedy je značne odlišný počet 
zamestnancov  a 12-hodinový režim činností v zimnej sezóne.  
 
    Kategória 630 – celkové  navýšenie kategórie 630 – Tovary a služby oproti schválenému rozpočtu minulého roka zohľadňuje  
navýšenie výdavkov na plánované opravy ciest. Jedná sa o opravy ciest veľkoplošnými výspravkami súvisiace s asfaltérskou 
čatou, opravy ciest studenými technológiami, opravy mostov, navýšenie výdavkov na realizáciu vodorovného dopravného 
značenia, na opravy priepustov, generálne opravy motorových vozidiel, výdavky na diagnostiku mostov, na geodetické a 
kartografické práce  nesúvisiace s investičnou činnosťou, nákup chemického posypového materiálu. V zmysle mostného 
programu hlavným cieľom bude údržba mostov v STS 4,5. 
 
  V kategórii 640 – Bežné transfery boli navrhované v nevyhnutnom objeme v zmysle predchádzajúcich období 
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Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod B.3) Uznesenie č. 31/2021 zo dňa  03.08.2021 
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 
 

6. Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov 2022 v súvislosti s cestným a mostných programom  
 

Správa a údržba ciest PSK ako vecne príslušný orgán v zmysle § 1 ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
Prešovského samosprávneho kraja v znení neskorších dodatkov (ďalej ako „Zásady“) predkladá do Komisie dopravy pri 
Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja informáciu o návrhu rozpočtu  kapitálových výdavkov na rok 2022. Rozpočet 
je základným nástrojom finančného hospodárenia rozpočtovej organizácie Správy a údržby ciest, ktorým sa riadi financovanie 
činnosti  organizácie.  
 

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov SÚC PSK na rok 2022 vo výške   25 000 000,- €  
 
 

  Názov investičnej akcie Rozpočet 

1  Projektové dokumentácie mosty 500 000  

2 Projektové dokumentácie cesty 500 000 
3 Rekonštrukcie ciest 10 000 000 

4 Rekonštrukcie mostov 10 000 000 
5 Mechanizácia, stroje, vozidlá 2 000 000 
6 Prevádzkové budovy 2 000 000 

  SPOLU 25 000 000 

 
 
Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod B.4) Uznesenie č. 31/2021 zo dňa  03.08.2021  
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 
 

7. Návrh nových investičných akcií 
 

Správa a údržba ciest PSK ako vecne príslušný orgán v zmysle § 1 ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
Prešovského samosprávneho kraja v znení neskorších dodatkov (ďalej ako „Zásady“) predkladá do Komisie dopravy pri 
Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja žiadosť na schválenie navýšenia rozpočtu  bežných a kapitálových 
výdavkov. 
 
A/  Uznesením   č. 589/2020   z   24. Zasadnutia   Prešovského samosprávneho kraja   zo dňa 14. decembra 2020,  bol pre 
Správu a údržbu ciest PSK schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2021 vo výške 25 000 000,- €, rozpočtovým 
opatrením  č. 1/D/SR/2021 bolo rozpísaných 23 800 000 €. 
 
Správa a údržba ciest po vyhodnotení hospodárenia za 1. polrok 2021 a  v súvislosti s mostným programom žiada 
o navýšenie  rozpočtu bežných výdavkov na rok 2021 vo výške 500 000,- .  

   V zmysle mostného programu  ide o navýšenie bežných výdavkov na zabezpečenie opráv     
   a údržby mostných objektov v stupni 4,5,6 stavebno-technického stavu mostov. 
   Prehliadky mostov sa riadia technickými predpismi, ktoré stanovuje ministerstvo dopravy.     
   Členia  sa na bežné, hlavné a mimoriadne. Zamestnanci SÚC PSK vykonali v mesiacoch marec    
   – jún 2021 bežné aj  hlavné prehliadky mostov za účelom zistenia prevádzkyschopnosti     
    a spôsobilosti mostných objektov. SÚC PSK má v správe 1238 mostov na cestách II. a III. tried.  
    Na základe výsledkov bežných prehliadok mostov sa  stavebno- technický stav mostov nezlepšil  
    z toho dôvodu žiadame o navýšenie rozpočtu bežných  výdavkov. 

 
B/ Uznesením   č. 589/2020   z   24. Zasadnutia   Prešovského   samosprávneho   kraja zo dňa 14. decembra 2020,  bol pre 
Správu a údržbu ciest PSK schválený rozpočet kapitálových  výdavkov na rok 2021 vo výške 5 300 000,- €, rozpočtovým 
opatrením  č. 275/2/D/KV/2021zo dňa 11.1.2021 bolo rozpísaných 13 741 057 € (jedná sa o nedočerpané  inv. akcie z r. 
2020). Uznesením č. 626/2021 z 25. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 15.2.2021 bolo schválené navýšenie rozpočtu 
kapitálových výdavkov o 5 000 000,- €. Celkom má SÚC PSK schválený rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 
24 041 057 €. 
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V súvislosti so vznikom nepredvídaných udalostí súvisiacich s povodňami v mesiacoch máj- júl 2021 a vyvolanými 
požiadavkami na rekonštrukciu objektov v súvislosti s realizáciou  projektov financovaných s pomocou eurofondov a na 
prípravu nových projektov  SÚC PSK žiada o navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2021 o 2 000 000,- €. 

 

  Názov investičnej akcie Rozpočet 

1 Sanácia zosuvu v úseku oporného múra na ceste III/3123  215 000,00 

2 Sanácia svahu po zosuve na ceste III/3210  155 000,00 

3 
Odstránenie nevyhovujúceho stavu vozovky na ceste III. triedy medzi obcami 
Dukovce a Stuľany 170 000,00 

4 Rekonštrukcia mosta č. 3423 - 008 Križovany, výstavba dočasného premostenia 100 000,00 

5 
Rekonštrukcia mosta č. 3170-001,M291, cez Vysocký potok  
a vozovky na ceste III/3170 Vysoká 100 000,00 

6 II/540 Obchvat obce Veľká Lomnica, DSP 80 000,00 

7 
Odstránenie nevyhovujúceho stavu priepustov na cestách II.  
a III. triedy - 3. etapa 200 000,00 

8 
Odstránenie nevyhovujúceho stavu mostov  
na ceste II/556 obci Kručov 215 000,00 

9 
Odstránenie havarijného stavu  na ceste III/3121 a III/3128   
v obci Jarabina po povodni 215 000,00 

10 
Odstránenie havarijného stavu na ceste III/3129  
v obci Kremná po povodní 180 000,00 

11 
Odstránenie nevyhovujúceho stavu na ceste III/3173  
a  III/3193 v obci Torysa 60 000,00 

12 
PD odstránenie havarijného stavu po zosuve na ceste III/3440  
pred obcou Zlatá Baňa 15 000,00 

13 
Odstránenie havarijného stavu po zosuve na ceste III/3452  
pred obcou Gregorovce 20 000,00 

14 
Rekonštrukcia odvodnenia cesty III/3423 medzi  
obcami Chminianska Nová Ves  a  Chmiňany 105 000,00 

15 Odstránenie havarijného stavu na ceste III/3242 Buglovce 70 000,00 

16 Multifunkčný traktor 2 ks na údržbu cyklochodníkov 100 000,00 

  SPOLU 2 000 000,00 

 
 
 
Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod B.5) Uznesenie č. 31/2021 zo dňa 03.08.2021  
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 
 

8. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré súvisia s činnosťou Správy a údržby ciest PSK 
8.A Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK z vlastníctva súkromných vlastníkov v správe SPF v 

k.ú. Bajerov, pre stavbu : „II/547 Prešov-Klenov“  
 
Správa a údržba ciest PSK predkladá do Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK v zmysle § 16 bod 1 písm. e) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení návrh na schválenie prevodu 
nehnuteľného majetku. 
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Výkup častí pozemkov,  parciel registra C KN je navrhovaný pre realizáciu stavby „II/546 Prešov - Klenov“. Vykupujú sa 
podiely fyzických osôb – neznalých vlastníkov, v zastúpení Slovenského pozemkového fondu, ktorý túto požiadavku vzniesol 
v územnom konaní. Výkup bude dokladovaný pre účely kolaudácie stavby. 
 
Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod B.1-B.20) Uznesenie č. 31/2021 zo dňa  03.08.2021  
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 
 
8.B Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK z vlastníctva súkromného vlastníka, v k.ú. Stará 

Ľubovňa, pre stavbu „Preložka cesty III/3146 (III/543040) juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa“ 
 
Správa a údržba ciest PSK predkladá do Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK v zmysle § 16 bod 1 písm. e) a § 6 bod 2 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení návrh na schválenie 
prevodu nehnuteľného majetku. 
 
Správa a údržba ciest PSK vybudovala v rámci stavby „Preložka cesty III/3146 (III/543040) juhovýchodný obchvat mesta Stará 
Ľubovňa“ preložku STL1 plynovodu ako vyvolanú investíciu. Vlastník pozemku nesúhlasil so zaťažením pozemku vecným 
bremenom, a preto v súvislosti so splnením nevyhnutnej podmienky majetkovoprávne vysporiadať pozemok dotknutý 
preložkou ku dňu vydania kolaudačného rozhodnutia ku stavbe a na základe jednania s vlastníkom pozemku, SÚC PSK dospela 
k záveru, že je účelné vykúpiť časť parcely registra C KN č. 7977 a navrhuje kúpnu cenu 30 €/m2, na základe znaleckého 
posudku č. 36/2020 vyhotoveného Ing. Pavlom Maťufkom, Fintická 33, Prešov zo dňa 01.02.2020. Znaleckým posudkom bola 
určená nižšia všeobecná hodnota ako je suma 30€ / m2, avšak vlastník pozemku s ňou nesúhlasil z dôvodu, že od vyhotovenia 
znaleckého posudku v tomto území stúpla cena za pozemok. Z dôvodu vyššieho záujmu SÚC PSK odporúča výkup pozemku 
tak, ako je uvedené v návrhu na vydanie uznesenia. V opačnom prípade by to mohlo mať za následok uplatnenie zmluvných 
pokút zo strany SPP, a.s. 
 
Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod B.21) Uznesenie č. 31/2021 zo dňa 03.08.2021  
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 
 
8.C Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Vranov nad Topľou, v súvislosti 

s realizáciou stavby: „Vranov nad Topľou, sídlisko II pri ZŠ  - rekonštrukcia vodovodu“ 
 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. požiadala Správu a údržbu ciest PSK o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena na uloženie vodovodného potrubia na parcele registra C KN, parcelné číslo 3312/5, vedenej na 
LV č. 6386, k. ú. Vranov nad Topľou, vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, v správe Správy a údržby ciest PSK. 
 
Výstavbou nového vodovodného potrubia sa nahrádza staré poruchové vodovodné potrubie, ktoré slúži k napojeniu základnej 
školy k verejnej vodovodnej sieti. Bod napojenia sa nachádza v cestnom telese cesty č. III/3617. 
 
Správa a údržba ciest PSK predkladá do Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK v zmysle § 1 bod 3 a v zmysle § 10 bod 10 
a §17 bod 1 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. Všeobecná hodnota odplaty za zriadenie vecného bremena bude stanovená znaleckým posudkom.  
 
V prípade, ak sa preukáže všeobecná hodnota za zriadenie vecného bremena vyššia ako 35.000,00-€ vrátane, je potrebné 
pristúpiť k zmene uznesenia, nakoľko rozhodovanie o zriadení vecného bremena s hodnotou nad 35.000,00-€ 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. 31/2021 zo dňa 03.08.2021  
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 
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8.D Návrh na zriadenie vecných bremien na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Poprad, v súvislosti s realizáciou stavby: 
PENZIÓN ŠTEFANKO 

 
Správa a údržba ciest PSK obdržala žiadosť od Milana Štefanko a Mária Štefanková, Mierová 92/53, 059 21 Svit, o uzatvorenie 
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na uloženie prípojok inžinierskych sietí na parcele registra C KN, 
parcelné číslo 2939/22, vedenej na LV 6278, k.ú. Poprad, vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, v správe Správy 
a údržby ciest PSK. Prípojky inžinierskych sietí sa napoja na verejné rozvody uložené v ceste III/3076. 
 
Správa a údržba ciest PSK predkladá do Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK v zmysle § 1 bod 3 a v zmysle § 10 bod 10 
a § 17 bod 1 písm. l) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení, návrh 
na zriadenie vecných bremien. Rozsah vecných bremien bude určený geometrickým plánom plochou v m2, vyhotoveným po 
ukončení stavby. Všeobecná hodnota za zriadenie vecných bremien bude stanovená znaleckým posudkom.  
 
Správa a údržba ciest PSK vyhlasuje, že dosiahnutie účelu sledovaného zriadením vecných bremien nie je možné z technického 
a vecného hľadiska dosiahnuť iným spôsobom než obmedzením vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zriadením vecných 
bremien. 
 
Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť III, Bod A.2) Uznesenie č. 31/2021 zo dňa  03.08.2021  
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 

 
8.E Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Záborské, v súvislosti s realizáciou 

stavby: „INS_Klaster_KEND_09_ Transport_Zaborske_2“ 
 

Spoločnosť SUPTel s.r.o. požiadala SÚC PSK o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na 
uloženie transportného telekomunikačného kábla do obce Záborské pre stavbu „INS_Klaster_KEND_09_ 
Transport_Zaborske_2“  na parcele registra C KN 1584, vedenej na LV č.  1399, k.ú. Záborské, obec Záborské, okres Prešov, 
vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, v správe Správy a údržby ciest PSK. 
 
Vecné bremeno bude zriadené v prospech  oprávneného - Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava , IČO: 
35763469. Telekomunikačné vedenie bude realizované v súbehu s cestným telesom III/3446. 
 
Správa a údržba ciest PSK predkladá do Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK v zmysle § 1 bod 3 a v zmysle § 10 bod 10 
a §17 bod 1 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. Všeobecná hodnota odplaty za zriadenie vecného bremena bude stanovená znaleckým posudkom. 
 
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.3) Uznesenie č. 31/2021 zo dňa  03.08.2021 
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 

 

9. Rôzne 
9.A Odstraňovanie povodňových škôd na mostoch a cestách III. triedy na území PSK 
 
V mesiacoch   máj – jún 2021, na cestách v správe Prešovského samosprávneho kraja, došlo  po prívalových dažďov 
k povodňovým aktivitám na území Prešovského samosprávneho kraja, pri ktorých došlo k poškodeniu úsekov ciest a mostov 
v správe SÚC PSK.  
 
Správa a údržba ciest PSK pristupuje intenzívne k zabezpečeniu prejazdnosti cestnej siete, vrátane sprístupnenia pomoci 
postihnutému obyvateľstvo PSK, aby boli minimalizované škody na majetku a životoch v postihnutých lokalitách. 
V predmetnom období zasahovali zamestnanci, vrátane strojov a mechanizmov na úsekoch ciest a mostoch (1.5.2021 – 
28.7.2021):  
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Číslo cesty, lokalizácia 

  

Doba trvania stupňa PA Oblasť Výkon 

  hod 

BJ 

III/3485 Petrová - Gaboltov     145,50  III.st. PA 30.6.2021 - trvá 

III/3506 Regetovka       38,50  III.st. PA 1.7.2021 - trvá 

Hrabovec   27.7.2021 trvá 

Hažlín   27.7.2021 trvá 

Richvald   27.7.2021 trvá 

Šašová   27.7.2021 trvá 

Komárov   27.7.2021 trvá 

Gerlachov   27.7.2021 trvá 

HE III/3889 obec Pichne, v km 5,411 - 6,911   II.st. PA 19.6.2020 - trvá 

PP       

PO 

III/3465 Kvačany       18,50  bez zvýš. PA 

II/546 Žipov         1,50  bez zvýš. PA 

III/3177 Jarovnice       13,75  bez zvýš. PA 

III/3180 Uz.Pekľany         1,00  bez zvýš. PA 

III/3460 Radatice       20,00  bez zvýš. PA 

III/3462 Miklušovce       13,50  III.st. PA 10.7.2021 - trvá 

III/3189 Lúčka         6,50  III.st. PA 12.7.2021 - trvá 

III/3193 Brezovica         3,00  bez zvýš. PA 

SL 

III/3123 Podolínec-Lomnička   II.st. PA 18.5.2021 - trvá 

III/3121 Jarabina       39,00  III.st. PA 12.7.2021 - trvá 

III/3127 Mníšek n.P.       58,50  III.st. PA 11.7.2021 - trvá 

III/3128 Jarabina     187,75  III.st. PA 12.7.2021 - trvá 

III/3129 Kremná     242,50  III.st. PA 12.7.2021 - trvá 

III/3142 Sulín     487,50  III.st. PA 11.7.2021 - trvá 

III/3146 St. Ľubovňa         5,50  III.st. PA 12.7.2021 - trvá 

III/3152 St. Ľubovňa         4,00  III.st. PA 12.7.2021 - trvá 

  Ruská Voľa n. Popradom   27.7.2021 trvá 

SK Svidník   27.7.2021 trvá 

VT III/3632 Babie     127,50  III.st. PA 19.7.2021 - 23.7.2021 

 
Na uvedených úsekov ciest Správa a údržba ciest vykonala bezodkladne zabezpečovacie a záchranárske práce za účelom 
sprejazdnenia poškodených úsekov ciest, ktoré boli/sú finančne kryté z bežných výdavkov rozpočtu SÚC PSK a následne budú 
refundované príslušnými orgánmi.  
 
Súčasne pracujeme na odstraňovaní nevyhovujúceho stavu mostov a ciest spôsobených povodňovými aktivitami v roku 2021 
a 2020 a to na stavbách: 
 
V obci Pichne v rámci odstránenie povodňových škôd z roku 2020 na ceste III/3889 bolo preinvestovaných 429.978,92 € 
s termínom ukončenia stavebných prác 15.8.2021. 
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Na ceste III/3123 v úseku Podolínec – Lomnička  sa po májovej povodni zrealizovala ochrana kamennou zachádzkou 
poškodeného oporného múra vrátanie prístupovej komunikácie. V súčasnosti prebiehajú práce na stabilizácii poškodeného 
oporného múra v celkovej hodnote 209.760,00€ s dobou realizácie 5 mesiacov. 
 
V obci Jarabina plánujeme v rámci kapitálových výdavkov preinvestovať  na rekonštrukciu priepustov na cestách II. a III. 
triedy sumu 200.000,00€. Taktiež na súvisiace cesty III/3121 a III/3128 sumu 215.000,00€. 
 
V obci Kremná plánujeme sanovať zosuv a spevniť oporné múry na ceste III/3129 za sumu 180.000,00€.   
 
Diskusia:  
Ing. arch. Zita Pleštinská sa vyjadrila k problematike obchvatu 1/68 Plavnica, pod koho spadne správa a údržba cesty. Investor 
chce, aby cestu spravovala obec Plavnica a Chmelnica, avšak obce nemajú dostatočné finančné prostriedky na jej údržbu. 
Poslankyňa Pleštinská navrhla možnosť dať danú cestu pod správu Prešovského samosprávneho kraja.   
 
 
Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť III, Bod B.5) Uznesenie č. 31/2021 zo dňa  03.08.2021 
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 
 

 
 
Prešov,  03. 08. 2021 
 
 
 
Zapísal: Ing. Alexander Galajda                Ing. arch. Zita Pleštinská   
   sekretár komisie                                    predsedníčka komisie dopravy     
 
 
Overil:  Stanislav Obický 
  podpredseda komisie 
 
 


