
 
 

 
 
 

    
 

        

  
            

    
        
            
            

  
                

               
  

               
        

             
  

 
  

 
               

            
          
                

               
             

 
                 
          

 
            

    
  
             

              
 

         
 

   
               

              
              

                 
               

 
      

Prešovský  samosprávny  kraj  
 

ZÁPIS  
z  37.  zasadnutia  Komisie  dopravy  pri  Zastupiteľstve  PSK,  konanej  dňa  16.  05.  2022  

vo  viacúčelovom  priestore  vo  Víťaze.  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

P r o g r a m : 

1. Otvorenie 
2. Informatívna správa o aktivitách Prešovského samosprávneho kraja s cieľom ako cestovať

ekologickejšie, zdravšie a lacnejšie. 
3. Aktuálne činnosti IDS Východ, s. r. o. 
4. Záverečné vyhodnotenie zimnej údržby ciest na území PSK za obdobie 2021/2022 
5. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov súvisiacich s činnosťou Správy a údržby ciest Prešovského 

samosprávneho kraja 
5A Návrh na schválenie nájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, k. ú. Prešov, v prospech mesta 
Prešov, pre stavbu: „Chodník ul. Pod Táborom - k Poliklinike“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

6. Rôzne 
6A Zriadenie budúceho vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK v k.ú. Čemerné v správe SÚC 
PSK v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena 
6B Prehodnotenie stanoviska PSK v súvislosti s realizáciou stavby „I/77 Plavnica, preložka cesty“ 

7. Záver 

1. Otvorenie 

Rokovanie oficiálne otvorila a viedla pani predsedníčka Komisie dopravy pri Z PSK Ing. Zita Pleštiská, 
arch. Oboznámila prítomných s programom zasadnutia. Komisia dopravy pri Zastupiteľstve PSK schválila 
overovateľa zápisnice a uznesenia pána Ing. Hudáča – člena komisie. 

Po privítaní, schválením programu a doplnením bodu 6A – a 6B , pani predsedníčka poďakovala pánovi 
Balogovi poslancovi PSK, ktorý ponúkol priestory na uskutočnenie 37. zasadnutia Komisie dopravy a bolo mu 
odovzdané slovo. Ten privítal zúčastnených a komisia postupovala podľa programu bodom 2. 

Uznesenie: prijaté v navrhovanom znení (viď. časť I, Bod A.1) Uznesenie č. 37/2022 zo dňa 16.05.2022 
Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 

2. Informatívna správa o aktivitách Prešovského samosprávneho kraja s cieľom ako cestovať
ekologickejšie, zdravšie a lacnejšie. 

Jednou z činností kraja je prostredníctvom aktivít/súťaží zviditeľniť, podporiť a motivovať ľudí 
k využívaniu alternatívnejších foriem prepravy, akou je prímestská autobusová doprava, chôdza, bicykel a pod. 

Súťaže/ udalosti pre podporu a rozvoj verejnej hromadnej dopravy: 

Zbieraj zelené kilometre 
Táto aktivita je pokračovaním druhého ročníka súťaže „Zbieraj zelené kilometre a vyhraj“, ktorá má 

slúžiť na podporu prímestskej autobusovej dopravy a bude realizovaná v súčinnosti so spoločnosťou UBIAN. 
Zapojiť sa môže každý cestujúci, ktorý zaregistruje svoju dopravnú čipovú kartu prímestskej autobusovej 

dopravy (PAD) alebo študentskú kartu cez aplikáciu či web ubian.sk. Hlavnou myšlienkou je zbierať tzv. zelené 
kilometre, šetriť tak životné prostredie a popritom vyhrať viac než 70 hodnotných cien. 

10 000 krokov pre zdravie 
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Je to aktivita počas Európskeho týždňa mobility (ETM), ktorý prebehol minulý rok od 16. do 22. 
septembra 2021. Prešovský samosprávny kraj (PSK) spolu s Košickým samosprávnym krajom (KSK) a IDS 
Východ prišli s iniciatívou 10 000 PRE ZDRAVIE. Súťažiaci mali v tomto týždni, počas ktorého iniciatíva 
prebiehala, urobiť denne aspoň 10-tisíc krokov. Kto ich v súčte za celý týždeň nazbieral najviac, mohol súťažiť o 
hodnotné ceny. 

Hlavnou myšlienkou bolo povzbudiť východniarov k aktivite vykonávanej po vlastných nohách. 
Minulý rok bol aktívnejší Košický kraj, ale najvyšší počet krokov zvládol urobiť účastník z Prešovského 

kraja. 
Do súťaže sa zapojilo 139 súťažiacich, ktorí počas Európskeho týždňa mobility nachodili spolu 10 627 

869 krokov. V Prešovskom kraji bolo prihlásených 60 účastníkov, spolu urobili 4 397 196 krokov. 

Cyklorok s PSK: 

Do práce a školy na bicykli 
V mesiaci september 2022 prebehne aktivita „Do práce a školy na bicykli“ v spolupráci s odborom 

školstva, kde zapojení občania kraja môžu vyhrať vecné ceny. Do súťaže sa môže zapojiť každý občan 
Prešovského kraja pri splnení pravidiel súťaže, keď počas mesiaca september odjazdí aspoň 2/3 pracovných dní 
na bicykli. Potrebná je registrácia a vytvorenie konta na www.cyklosPSK.sk. V piatok dňa 13.5.2022 bola táto 
stránka prezentovaná na Úrade Prešovského samosprávneho kraja. 

Vyhodnotené budú 3 súťažné kategórie : 
- Súťažiaci s najviac najazdenými kilometrami do práce a z práce – MUŽI (ocenených 7 súťažiacich ) 
- Súťažiaca s najviac najazdenými kilometrami do práce a z práce – ŽENY (ocenených 7 súťažiacich) 
- Súťažiaci s najviac najazdenými kilometrami do školy a zo školy – ŽIACI a ŠTUDENTI (ocenených 10 
súťažiacich s najviac najazdenými kilometrami bez rozdielu veku) 
Vyhodnotenie súťaže prebehne v mesiaci október pred Úradom Prešovského samosprávneho kraja. (v prípade 
nepriaznivého počasia slávnostné odovzdávanie cien vo Veľkej zasadačke ÚPSK) 

Cykloraňajky s PSK 
„Raňajky sú najdôležitejším jedlom dňa.“ Preto sa občania kraja majú možnosť prísť posilniť a nabrať

energiu na CYKLORAŇAJKÁCH s PSK pred Úradom Prešovského samosprávneho kraja, kde začnú svoj deň na 
bicykli, natankujú energiu na celé dopoludnie. 

Dovolenka na bajku v PSK 
Odbor dopravy PSK a Severovýchod Slovenska sa rozhodli podporiť práve aktívnu dovolenku formou 

oddychu na území Prešovského kraja podujatím „Dovolenka na bajku v Prešovskom kraji“. Princípom celej tejto 
aktivity je navštíviť aspoň 8 miesta z nášho výberu TOP miest pre dovolenku na bajku v Prešovskom kraji, zachytiť
túto chvíľu na fotografiu alebo video, ktoré by mohlo motivovať aj iných a tak zažiť skutočne aktívnu dovolenku 
v našom kraji. 

Miesta pre túto udalosť pre tento rok boli vybrané so snahou poskytnutia celkového produktu cestovného 
ruchu, to znamená aby práve v cieli cesty/jazdy návštevníci našli miesto pre chutný obed, kávičku, dezert, prípadne 
miesto na nocľah a ďalšie pokračovanie v objavovaní krás nášho kraja. 

Účastník aktivity Dovolenka na bicykli v prípade navštívenia minimálne 8 vybraných miest z TOP miesta 
pre Dovolenku na bicykli získa balíček Dovolenkára na bicykli, ktorého obsah je: 

• Cyklobatoh – kvalitný batoh pre tvoj každý výlet 
• Osvetlenie pre tvoj bicykel – osvetlenie s USB nabíjaním 
• Sadu čistiaceho náradia a čistiacich prostriedkov 
• Tričko s motívom „Dovolenkár na bicykli“ 
• Cyklofľaša s motívom „Dovolenkár na bicykli“ 

Cykloservis s PSK 
Pre každodennú bezstarostnú jazdu na bicykli je potrebné venovať občas čas aj základnej údržbe. 

Technický stav bicykla sa odzrkadľuje na pohode a kvalite zážitku z jazdy. Preto cyklisti môžu navštíviť
Cykloservis s PSK v dňoch 16. a 17.9.2022 pred budovou Úradu Prešovského samosprávneho kraja. 
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Udržiavanie svojho bicykla v top technickom stave je dobré aby bola každodenná jazda príjemná. 

Letné autobusové spojenia 
Prešovský samosprávny kraj plánuje v spolupráci so svojimi zmluvnými dopravcami (SAD Poprad, SAD 

Prešov, SAD Humenné, BUS Karpaty) prevádzkovať pre podporu cestovného ruchu letné autobusové spoje na 
trasách: 

• Stará Ľubovňa – Červený Kláštor/Lesnica 
• Stropkov – Domaša, Valkov 

Rozbehnuté cykloplány: 

Cyklonosiče 
Prešovský samosprávny kraj plánuje v spolupráci so svojimi zmluvnými dopravcami PSK (SAD Poprad, 

SAD Prešov, SAD Humenné, BUS Karpaty) prevádzkovať dané Cyklobusy na vybraných linkách, ktoré budú 
atraktívne pre cestujúcich a budú spájať významné dopravou dostupné väčšie aglomerácie. 

Projekt má do budúcna ponúknuť cestujúcim možnosť prepraviť sa spolu s bicyklom po cestnej 
komunikácií, ktorá je zvyšujúcou sa frekvenciou áut často nebezpečná pre cyklistov a dopraviť ich do 
štartovacieho bodu tzv. vstupnej brány, ktorá im ponúka vyraziť lesnou cestou/cestou s vylúčenou dopravou pre 
motorové vozidlá k turisticky zaujímavému cieľu. 

Hlavnou snahou daného projektu je zvýšiť bezpečnosť prepravy cyklistov a znížiť podiel uhlíkovej stopy. 
K danému projektu práve prebieha verejné obstarávanie a kraj má v pláne nákup týchto cyklonosičov 

zabezpečiť do svojho majetku. 

Cyklotrasy: Poloniny trail 
Poloniny trail je unikátny a pilotný projekt Prešovského samosprávneho kraja s cieľom naštartovať

ekonomický potenciál okresu Snina a to dobudovaním cyklo-infraštruktúry- cyklotrás a drobných oddychových 
zón v národnom parku Poloniny. 

Má ambíciu prepojiť zaujímavé turistické body - prírodné a kultúrne pamiatky - v rámci národného parku 
a v jeho blízkosti, jednou spoločnou cyklotrasou v celkovej dĺžke 86 km. 

V snahe využiť čo najviac existujúcich cyklotrás novobudovaných alebo existujúcich trás, ktoré je nutné 
modernizovať. 

Celý projekt Poloniny trail je z časového hľadiska rozdelený na tri etapy. Prvé dve etapy máme v pláne 
vybudovať už do konca roka 2023. Tretiu etapu, ktorá zároveň prepája všetky trasy do jedného kompaktného celku 
plánujeme postaviť do roku 2026. 

Aktuálne prebiehajú verejné obstarávania na realizáciu týchto cyklotrás. Dňa 9.5.2022 bolo stretnutie 
k odsúhlaseniu nákupu techniky, aby tieto cyklotrasy boli udržiavané a týmto sa dosiahla bezpečnosť pri ich 
využívaní. 

Keďže zaťaženie automobilovou dopravou je dnes problémom nielen vo veľkých, ale aj v menších 
mestách, preto sa aj takouto formou Prešovský kraj snaží o podporu alternatívnych foriem využívania cyklo, pešej 
a autobusovej dopravy, ktoré môže priniesť rýchlejšie, zdravšie a ekologickejšie cestovanie. 

Uznesenie: prijaté v navrhovanom znení (viď. časť I, Bod B.1) Uznesenie č. 37/2022 zo dňa 16.05.2022 
Hlasovanie: za: 8 ; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 

3. Aktuálne činnosti IDS Východ, s. r. o. 

Tento materiál popisuje aktuálne činnosti spoločnosti IDS Východ, s.r.o. 

Súťaže na dopravnú obsluhu KSK a PSK 
Cieľ: identický právny a technický rámec v rámci oboch krajov, umožňujúci efektívne napredovanie v integrácii 
verejnej dopravy a koncepčné zvyšovanie kvality služieb 
Podklady pripravené zo strany IDS Východ, s.r.o.: 
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- Zmluva o dopravných službách + prílohy 
- Tarifa a systém rozúčtovania tržieb 
- Technicko-prevádzkové štandardy IDS (vek, kategórie a výbava vozidiel, stanice, zastávky, 

dopravné karty, dispečing, dátové toky, komunikačné rozhrania, formáty,...) 
V rámci KSK úspešne ukončený proces. V rámci PSK prebiehajú prípravné kroky pred plánovaným spustením 
súťaže na jeseň 2022. Dôležité vypísať súťaž v najskoršom možnom termíne, vzhľadom na podmienku podpisu 
zmlúv v júni 2023 + zachovať kľúčové parametre zhodné s KSK (napr. maximálny vek vozidla 14 rokov; max. 
priemerný vek 9 rokov) 

Podané a pripravované projekty 

Informačný systém IDS 
- dynamické dáta pre informačné tabule, hlásiče, vyhľadávače, mobilné aplikácie,... 
- podaný projekt, čaká sa na rozhodnutie riadiaceho orgánu 
Centrálny dispečing IDS 
- garancia prestupných väzieb 
- riešenie mimoriadnych situácií 
- celkový prehľad o doprave v reálnom čase 
- podaný projekt, čaká sa na rozhodnutie r. orgánu 
Clearingové centrum IDS 
- rozúčtovanie tržieb podľa zónovej tarify zastrešené IDS Východ, s.r.o. 
- flexibilnejšie zmeny a jednoduchšie zapájanie ďalších dopravcov 
- zámer spracovať projekt po ukončení projektu informačného systému a centrálneho dispečingu 

Virtuálna dopravná karta – platba mobilným telefónom v autobusoch 

Úspešne zavedená a funkčná v rámci všetkých 6 krajských dopravcov. Aktuálne prebieha mediálna kampaň na 
podporu produktu. Po dlhšom čase výrazný impulz v kvalite služieb autobusovej dopravy. 

Virtuálna dopravná karta je spojená s mobilnou aplikáciou umožňujúcou mimo iné: 
• sledovanie aktuálnych meškaní a polôh spojov na mape 
• kontrolu aktuálneho stavu účtu na karte 
• dobíjanie karty z bankového účtu 
• vyhľadávanie dopravných spojení 

Zvyšovanie kvality služieb v rámci informačného portálu IDS Východ 
• Infolinka pre hlásenie problémov v doprave 
- spracovávanie a sumarizácia podnetov; následná distribúcia príslušnému objednávateľovi pre účel 

cieleného výkonu odborného dozoru a nápravných opatrení 
- systémový zdroj priamych informácií zo strany cestujúcich (mimo dopravcu) 
• Elektronický formulár pre žiadosti o zmenu cestovných poriadkov 
- funkčný od februára 2022 
- jednoduché intuitívne použitie na mobile aj PC 
- zníženie administratívnej záťaže žiadateľa, dopravcu, aj objednávateľa dopravných služieb 

Jednotná metodika zmien CP v oboch krajoch 
- rozdelenie zmien CP podľa typu 

- operatívne zmeny CP (individuálne na úrovni spoja, v reakcii na zmeny pomerov v území) 
- koordinačné zmeny CP (skvalitňovanie nadväzností, zrýchľovanie, zjednocovanie zastávok,...) 
- systémové zmeny CP (plošný charakter – napr. zavádzanie taktovej dopravy na určitom území) 

- stanovené postupy a harmonogramy pre jednotlivé typy zmien 
- definované postavenie dopravcu, organizátora IDS a objednávateľa v rámci procesu zmien CP 
- vyžaduje zriadenie centrálnej elektronickej databázy požiadaviek a zmien CP 
- odsúhlasená ako všeobecne záväzná zo strany oboch samosprávnych krajov 
- odporúčaný termín účinnosti: 1. 5. 2022 

Centrálna elektronická databáza požiadaviek a zmien CP 
- spoločná pre obidva kraje a všetkých zmluvných dopravcov 
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- prístup do databázy: objednávatelia, dopravcovia, organizátor IDS 
- elektronizácia procesu posudzovania požiadaviek (žiadateľ -> dopravca - > organizátor -> 

objednávateľ) 
- transparentné posudzovanie všetkých požiadaviek na zmeny CP 
- prehľadná dokumentácia požiadaviek a zmien CP (odsúhlasených aj zamietnutých) 
- široké možnosti filtrovania údajov a tvorby informačných zostáv pre štatistické účely 
- zníženie administratívnej náročnosti a chybovosti pri zmenách CP 
- komplexný prehľad o zmenách CP pre všetky zainteresované subjekty 

Spolupráca s krajskými mestami 
- Plán majetkového vstupu krajských miest Košice a Prešov do IDS Východ, s.r.o. 

- prebiehajúce rokovania s oboma mestami 
- pripravený návrh spoločenskej a mandátnej zmluvy 
- možnosť postupného vstupu miest podľa stavu pripravenosti 
- Aktuálne má Organizátor IDS zmluvný vzťah iba s mestom Košice 
- spolupráca na tvorbe dopravných a územných stratégií 
- uzol Košice – komplexné infraštruktúrne riešenie pre VOD 
- príprava tarifnej integrácie DPMK – spôsob rozúčtovania tržieb 

Činnosti v oblasti legislatívy a dopravnej infraštruktúry 
• Spolupráca v rámci dopravnej sekcie SK-8 aj v rámci SAOVD 
• Tvorba návrhov, spolupráca, koordinácia a pripomienkovanie: 

- Plán dopravnej obslužnosti SR (cieľový grafikon železničnej dopravy) 
- projektové zámery samosprávnych krajov a krajských miest s vplyvom na mobilitu 
- plány hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávnych krajov a krajských miest 
- modernizačné projekty ŽSR, SSC a krajských cestných správ 
- terminály a prestupné uzly integrovanej dopravy (Trebišov, Snina, Košice, Kysak, Štrba, Prešov, 

Vydrník) 
- drobné investičné opatrenia pre skvalitnenie služieb VOD (Levoča, Spišská Nová Ves, Stará 

Ľubovňa,...) 

Ďalšie témy 
Priestory v Prešove: 

- miesto: Levočská 1, Prešov (tzv. Bosákov dom) 
- uzavretá nájomná zmluva + obstaraný služobný automobil 
- postupné obstarávanie softvérového vybavenia pre pracovníkov 
- prebiehajúca úprava priestorov (el. zásuvky, koberce, nábytky,...) 
- predpokladané obsadenie pracovníkmi: máj 2022 

Taktová doprava na Spiši: 
- 1. fáza spustená 12. decembra 2021 (väčšina spojov SAD Poprad) 
- pretrvávajúce problémy s množstvom nevykonaných spojov SAD Poprad 
- prebieha príprava 2. fázy v spolupráci s dopravcami eurobus a SAD Poprad (Spišské Vlachy, Spišské 

Podhradie,...) 
Certifikácia pre výkon odborného dozoru zo strany Organizátora IDS: 

- plán splnenia legislatívnych podmienok zo strany IDS Východ, s.r.o. v tomto roku 
Zónová tarifa + Mobilná aplikácia IDS Východ: 

- v rámci nových zmlúv v KSK (účinné od 1. 4. 2022) už nie je potrebný súhlas dopravcu so zmenou 
tarify 

- obdobné zmluvy budú v PSK platiť od 1. 1. 2024 
- v prípade súhlasu dopravcov PSK bude možné zmenu tarify realizovať aj skôr 

Uznesenie: prijaté v navrhovanom znení (viď. časť I, Bod B.2) Uznesenie č. 37/2022 zo dňa 15.05.2022 
Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 

4. Záverečné vyhodnotenie zimnej údržby ciest na území PSK za obdobie 2021/2022 

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 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 
Informatívnu správa o priebehu zimnej údržby ciest v PSK v období 2021/2022 k 30.04.2022. Predkladaný 
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materiál hodnotí priebeh zimnej údržby ciest 2021-2022 k 30.04.2022 a porovnáva výkonové parametre 
s minulými zimnými sezónami a tiež v tomto náhľade aj spotreby posypových materiálov. 

Uznesenie: prijaté v navrhovanom znení (viď. časť I, Bod B.3) Uznesenie č. 37/2022 zo dňa 16.05.2022 
Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 

5. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov súvisiacich s činnosťou Správy a údržby ciest 
Prešovského samosprávneho kraja 

5A Návrh na schválenie nájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, k. ú. Prešov, v 
prospech mesta Prešov, pre stavbu: „Chodník ul. Pod Táborom - k Poliklinike“ z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa 

Mesto Prešov ako investor stavby „Chodník ul. Pod Táborom - k Poliklinike“, požiadalo Správu 
a údržbu ciest Prešovského samosprávneho kraja o vyriešenie užívacieho práva k novovytvorenej parcele registra 
C KN, parcelné číslo 16335/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 211 m2, odčlenenej od parcely registra C 
KN, parcelné číslo 16335/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 26788 m2, vedenej na LV č. 15561, k.ú. Prešov, 
vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, v správe Správy a údržby ciest PSK. 

Správa a údržba ciest PSK navrhuje uzatvorenie nájomnej zmluvy s právom umiestniť stavbu, na obdobie 5 rokov 
s tým, že uvedený pozemok bude zaradený do plánovanej zámeny pozemkov medzi PSK a mestom Prešov. 

Správa a údržba ciest PSK predkladá do Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK v zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) 
zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 
písm. e) v spojení s §11 ods. 6 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho 
kraja v platnom znení, návrh na schválenie nájmu nehnuteľného majetku, pre umiestnenie stavby, z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, do nájmu nájomcu – mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov. 

Pozemok Správa a údržba ciest PSK navrhuje prenajať za nájomné 1€ za jeden kalendárny rok, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, a to na obdobie 5 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy. 

Uznesenie: prijaté v navrhovanom znení (viď. časť II, Bod A.1, B.1) Uznesenie č. 37/2022 zo dňa 16.05.2022 
Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 

6. Rôzne 

6A Zriadenie budúceho vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK v k.ú. Čemerné v správe 
SÚC PSK v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena 

Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Čemerné, v súvislosti s 
realizáciou stavby: „Vranov n.T – Chodník v križovatke ulíc Prešovská – Herľanská“ 

Mesto Vranov nad Topľou ako investor stavby „Vranov n.T – Chodník v križovatke ulíc Prešovská – 
Herľanská“ požiadal Správu a údržbu ciest PSK o majetkovo právne vysporiadanie formou uzatvorenia Zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre uloženie spevnenej plochy na časti parcely registra C KN, 
parcelné číslo 1336/3, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 7530 m2 vedenej na LV č. 2751, k.ú. Čemerné, vo 
vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, v správe Správy a údržby ciest PSK z dôvodu prebiehajúceho 
územného konania. 

Ide o uloženie spevnenej plochy – chodníka o celkovej dĺžke 41 m pre verejnosť za účelom zachovania 
prvku urbanistického riešenia v danej lokalite a zároveň bezpečnosti chodcov. 

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 
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určený geometrickými plánmi plochou v m2, vyhotovenými po ukončení stavby. Vecné bremeno bude zriadené 
bezodplatne 

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. 37/2022 zo dňa 16.05.2022 
Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 

6B Prehodnotenie stanoviska PSK v súvislosti s realizáciou stavby „I/77 Plavnica, preložka cesty“ 
Komisii dopravy pri bol podaný návrh na realizáciu stavby Chmeľnica a Plavnica usporiadanie zmien 

cestnej sieti a prehodnotenie stanoviska. Komisia dopravy odporúča prehodnotiť stanovisko PSK a za tým účelom 
odporúča zvolať pracovného rokovania k danej problematike. 

Uznesenie: prijaté v navrhovanom znení (viď. časť I, Bod C.1) Uznesenie č. 37/2022 zo dňa 16.05.2022 
Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 

8. Záver 
Komisiu dopravy po prerokovaní bodov materiálov predsedníčka komisie ukončila stretnutie, poďakovala 

všetkým prítomným za účasť a pánovi poslancovi Balogovi za poskytnutie priestorov. 

Prešov, 16. 05. 2022 

Zapísal:   Ing.  Alexander  Galajda   
 sekretár  komisie          

Ing. Zita Pleštinská, arch. 
predsedníčka komisie dopravy 

Overil: Ing. Juraj Hudáč
člen komisie 
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