
Zápis  

Z 18. zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK, konanej dňa 11. 03. 2020   

v sídle Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 2689,080 05 

Prešov. 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

P r o g r a m : 

1. Otvorenie 

2. Harmonogram aktivít v súvislosti s budovaním IDS Východ s.r.o.  

3. Zmeny v usporiadaní cestnej siete v rámci Prešovského samosprávneho kraja 

a) zaradenie významných účelových komunikácií do vlastníctva Prešovského 

samosprávneho kraja 

b) zaradenie miestnych komunikácií do siete ciest III. triedy na území Prešovského 

samosprávneho kraja  

4. Informatívna správa o zrealizovaných investičných akciách do 29.02.2020 

5. Presuny uvoľnených finančných prostriedkov po ukončení procesu verejného obstarávania 

z projektov spolufinancovaných z EÚ zdrojov a z kapitálových zdrojov Prešovského 

samosprávneho kraja  

6. Schválenie investičných akcií pre účely spustenia procesu verejného obstarávania v zmysle 

schváleného investičného plánu Správy a údržby ciest PSK na rok 2020  

7. Projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ v rámci programov Integrovaný regionálny 

operačný program, Interreg V-A a ENI 

a) informácia o stave prebiehajúcich projektov 

b) schválenie spolufinancovania pripravených projektov pre podanie žiadostí 

o nenávratný finančný prostriedok  

c) príprava nových zámerov na predkladanie do ďalších výziev 

8. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré súvisia s činnosťou Správy a údržby 

ciest PSK 

a) zabezpečenie financovania majetkovej prípravy vybraných stavebných akcií a 

určenie princípov ďalších spoločných postupov (obchvat Vranova n/Topľou, 

obchvat osady Podskalka) 
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b) zriadenie vecných bremien, návrhy na kúpu a odpredaj pozemkov pod cestami vo 

vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja a pozemkov pre účely 

pripravovaných stavebných akcií 

9. Rôzne  

a) informácia o pripravovaných odborných seminároch a konferenciách  

b) vizuálny štýl organizácie 

c) informácia o organizačnej štruktúre organizácie  

d) informácia o odovzdaní novej techniky na letnú údržbu ciest  

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 Ing. Juraja Hudáča.  

Po privítaní predsedníčky komisie dopravy a riaditeľa Správy a údržby ciest PSK ktorý 

ponúkol priestory na uskutočnenie 18. zasadnutia komisie dopravy bolo slovo odovzdané 

riaditeľovi oblasti SÚC PSK – Prešov, p. Ing. Jaroslavovi Humeníkovi. Ten privítal zúčastnených 

a komisia postupovala podľa programu bodom 2. 

 

Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod A.1) Uznesenie č. 18/2020 zo dňa  

11.03.2020) 

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

 

2. Harmonogram aktivít v súvislosti s budovaním IDS Východ s.r.o.  

 

Konateľ spoločnosti IDS Východ, s.r.o., Ing. Milan Škorupa, PhD., poďakoval za slovo, 

oboznámil prítomných s harmonogramom prác pre obdobie marec 2020 – marec 2021 podľa 

nasledujúcej tabuľky a taktiež  s činnosťami ktorý vykonávajú zamestnanci IDS Východ, s.r.o. 

 

1. zasadnutie pracovnej skupiny k Tarife IDS Východ marec 2020 

Vizuálna identita IDS Východ marec 2020 

Finálna podoba PDO KSK marec 2020 
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1. zasadnutie pracovnej skupiny ku Štandardom kvality IDS Východ 

(technicko-prevádzkové štandardy) 

marec/apríl 

2020 

Navýšenie počtu zamestnancov IDS Východ, s.r.o. na TPP o 2 (na 8) 2Q 2020 

Kompletné sprevádzkovanie priestorov (vrátane vybavenia) na 

Strojárenskej 3 v Košiciach 
apríl 2020 

Vydanie Prepravného poriadku IDS Východ apríl 2020 

Inštitucionalizácia vzťahov s krajskými mestami (schválenie mandátnej 

zmluvy mestskými zastupiteľstvami Prešov a Košice) 
máj 2020 

Základná webstránka IDS Východ máj 2020 

Návrh základného textu novej zmluvy o dopravných službách vo 

verejnom záujme v pôsobnosti PSK a KSK 
máj 2020 

Finálna podoba Štandardov kvality IDS Východ jún 2020 

Spustenie cyklobusov Košice – Remetské Hámre, Morské oko jún 2020 

Navýšenie počtu zamestnancov IDS Východ, s.r.o. na TPP o 2 (na 10) 3Q 2020 

Finálna podoba jednotných názvov zastávok MHD a PAD v Prešove júl 2020 

Čiastočné úpravy systému dopravnej obsluhy na vybraných linkách PAD júl 2020 

Návrh systémového dopravného riešenia a financovania prímestských 

liniek v okolí Prešova, prevádzkovaných aktuálne DPMP 
september 2020 

Finálna podoba Tarify IDS Východ 4Q 2020 

Plné využitie aplikácie UBIAN na území východného Slovenska 

(vyhľadávač spojení, aktuálne meškania, aktuálne polohy vozidiel, online 

objednávanie kariet, online dobíjanie kariet, zelené kilometre...) 

*podmienka: Technologické vybavenie SAD Poprad a SAD Humenné 

 

4Q 2020 

Návrh Štandardov dopravnej obslužnosti IDS Východ november 2020 

Uvedenie jednotných názvov zastávok MHD a PAD na území mesta 

Prešov do praxe 
december 2020 

Výraznejšie úpravy systému dopravnej obsluhy na vybraných linkách, 

spojené s navyšovaním kilometrických výkonov 

december/január 

2020 

Otvorenie špecializovaného pracoviska IDS Východ pre dopravné 

modelovanie (v Prešove) 
január 2021 

Spustenie pilotnej etapy IDS Východ (dopravná+tarifná integrácia) na 

vybranom území východného Slovenska 
február 2021 
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Finálna podoba PDO PSK marec 2021 

 

Činnosti vykonávané priebežne: 

- Riešenie akútnych problémov (križovatka Rožkovany, otáčanie autobusov v Levoči, 

garantované prestupy vlak-bus v Starej Ľubovni, bus-pruh v Košiciach a pod.). 

- Podieľanie sa na tvorbe legislatívy v oblasti verejnej dopravy. 

- Podieľanie sa na tvorbe PDO PSK a PDO KSK. 

- Príprava podkladov pre VO na prevádzkovateľov dopravných služieb PSK a KSK. 

- Vyjadrovanie k pripravovaným projektom na území východného Slovenska 

(v pôsobnosti rôznych subjektov), ktoré majú vplyv na mobilitu. 

- Práca na ad hoc úlohách zadaných Úradom PSK alebo KSK (vyjadrenia pre potreby 

odboru dopravy alebo oddelenia komunikácie, vyjadrenia k požiadavkám občanov na 

zmeny v CP, dopravné návrhy, tarifné návrhy, posudzovanie rôznych návrhov a pod.). 

- Vedenie pracovných skupín (PS k mandátnej zmluve s mestami Prešov a Košice, PS 

k príprave podkladov pre VO na obsluhu PSK a KSK, PS k Štandardom kvality IDS 

Východ, PS k Tarife IDS Východ,...) 

- Účasť na rokovaniach dopravnej skupiny SK8, zasadnutiach dopravných komisií 

samosprávnych krajov, rokovaniach organizovaných MDV SR v súvislosti s verejnou 

dopravou, relevantných konferenciách a pod. 

- Pravidelné rokovania so ZSSK ohľadne optimalizácie systému železničnej dopravy na 

východnom Slovensku. 

- Pracovné stretnutia s primátormi a starostami miest a obcí PSK a KSK. 

- Pracovné stretnutia so zástupcami dopravcov v pôsobnosti PSK a KSK. 

- Príprava zriadenia špecializovaného pracoviska IDS Východ pre dopravné 

modelovanie, umiestneného v Prešove. 

- Výkon odborného dozoru 

 

Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod C.7) Uznesenie č. 18/2020 zo dňa  

11.03.2020) 

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 
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3. Zmeny v usporiadaní cestnej siete v rámci Prešovského samosprávneho kraja 

 

Riaditeľ SÚC PSK stručne oboznámil prítomných o aktuálnej skutočnosti, ktorou je 

problém s majetko – právnym vysporiadaním pozemkov pod cestami, občania nie sú ochotní 

odpredať pozemky pod cestou, sú ochotní dať do nájmu avšak nie odpredať. 

  

a) zaradenie významných účelových komunikácií do vlastníctva Prešovského 

samosprávneho kraja 

 

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  

 

Z á m e r  z a r a d i ť  v y b r a n é  c e s t y  a k o  ú č e l o v é  k o m u n i k á c i e  d o  

v l a s t n í c t v a  P r e š o v s k é h o  s a m o s p r á v n e h o  k r a j a  

 

Účelom navrhovaného materiálu je z dôvodu významných rekreačných, turistických a 

športových cieľov Prešovského samosprávneho kraja zaradenie miestnych komunikácií, 

vyšpecifikovaných v bodoch A1 – A4 návrhu na uznesenie, do siete účelových komunikácií vo 

vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja a v správe Správy a údržby ciest Prešovského 

samosprávneho kraja.  

Vzhľadom k technickým a stavebným parametrom ich nie je možné zaradiť do siete ciest 

II. a III. triedy. Uvedený zámer je v súlade s Plánom udržateľnej mobility PSK. 

Zámer nadobudnúť uvedené cesty je strategicky významný a dôležitý pre Prešovský 

samosprávny kraj, nakoľko tieto cesty vedú ku významným strediskám cestovného ruchu. Tieto 

strediská výrazne ovplyvňujú aj cestnú dopravu a cestnú sieť svojimi nárokmi na premiestňovanie 

obyvateľstva. Plán udržateľnej mobility PSK okrem iného odporúča priame prepojenie obcí Ždiar 

a Osturňa zaradením miestnych komunikácii vyšpecifikovaných v návrhu uznesenia pod bodom 

A2 a A3 ako účelové komunikácie, ktoré majú značne zjednodušiť spojenie týchto dvoch obcí 

 

b) zaradenie miestnych komunikácií do siete ciest III. triedy na území Prešovského 

samosprávneho kraja  
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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 PSK návrh na usporiadanie cestnej 

siete, a to prevod vlastníctva obce Poloma k časti miestnej komunikácie  nachádzajúcej sa v k. ú. 

Poloma, v okrese Sabinov do vlastníctva PSK, pričom zároveň podá návrh na Ministerstvo 

dopravy a výstavby SR o zaradenie tejto časti miestnej komunikácie ako predĺženie cesty III/3172 

do siete ciest II. a III. triedy na území Prešovského samosprávneho kraja.   

 

Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod A.1,A.2,B.1) Uznesenie č. 18/2020 zo 

dňa  11.03.2020) 

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

 

4. Informatívna správa o zrealizovaných investičných akciách do 29.02.2020 

 

Správa bola rozdelená do informovaní o zrealizovaných a dodaných strojných akciách a do 

časti stavebných prác. Časť strojného zariadenia bola dodaná v priebehu prvých dvoch mesiacoch 

roka 2020. Investičné akcie – stavebné práce boli prerušené zimnou údržbou.  

Investičná akcia 

Plnenie k 

28.2.2020 

Staničenie 

dĺžka RO 202O Rozdiel 

Okres Bardejov 33,33% 1,8 2 188 988,00 75 936,67 

Okres Humenné 39,29% 5,71 2 924 722,00 453,4 

Okres Poprad 34,88% 4,37 3 786 678,00 60 627,06 

Okres Prešov 29,31% 7,57 4 713 378,00 41 875,08 

Okres Svidník 12,50% 0 1 731 075,00 0 

Okres Stará Ľubovňa 25,00% 1,65 1 374 878,00 30 954,53 

Okres Vranov nad Topľou 31,25% 0 1 261 708,00 98 514,29 

Krajská zložka SÚC PSK 1 0,33% 
 

6 880 316,00 0 

Krajská zložka PSK  53,85% 0 6 880 316,00 10 704,53 

 

 

Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod C.1) Uznesenie č. 18/2020 zo dňa  

11.03.2020) 

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 
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5. Presuny uvoľnených finančných prostriedkov po ukončení procesu verejného 

obstarávania z projektov spolufinancovaných z EÚ zdrojov a z kapitálových zdrojov 

Prešovského samosprávneho kraja  

Na základe sumarizácie vysúťažených čiastok vznikajú úspory po verejných 

obstarávaniach na položkách Príprava projektov IROP v kapitálových výdavkoch. Z dôvodu 

využitia týchto úspor na ďalšiu projekčnú prípravu boli navrhnuté na vytvorenie nové akcie, ktoré 

budú vyfinancované z týchto úspor. V tejto komisií dopravy sú vyšpecifikované nové akcie a do 

ďalšej komisie dopravy budú navrhnuté presuny po zrealizovaní aj ďalších úspor.  

Súčasne na základe priebežne ukončených verejných obstarávaní investičných akcií na 

spracovanie a dodanie projektovej dokumentácie požiada Správa a údržba ciest  PSK o presun 

finančných prostriedkov v zmysle uvedenej tabuľky: 

 

Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod C.2) Uznesenie č. 18/2020 zo dňa  

11.03.2020) 

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

 

6. Schválenie investičných akcií pre účely spustenia procesu verejného obstarávania 

v zmysle schváleného investičného plánu Správy a údržby ciest PSK na rok 2020  

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja žiada o schválenie prerozdelenia 

schválenej investičnej položky „Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách II. a III. triedy“ z 

dôvodu možnosti pristúpiť k procesu verejného obstarávania v aktuálnom čase s predpokladaným 

- plánovaným ukončením investičných akcií do konca roku 2020. 

 

Eliminácia bezpečnostných rizík II. a III. triedy 3 000 000,00 
Dofinancovanie 

IA v roku 2021 

III/3485 Tarnov -Gaboltov (dofinancovanie ) 80 000,00   

Odstránenie bodových závad na ceste III/3491 Osikov-Fričkovce 80 000,00 120 000,00 

Odstránenie havarijného stavu na ceste III/3493  150 000,00 200 000,00 

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3533 Bardejovská Nová Ves  150 000,00 200 000,00 

Kruhová križovatka ciest  III/3491 a III/3494 Šiba, PD 10 000,00   

Odstránenie bodových závad na ceste III/3492 Vaniškovce 25 000,00   

II/545 Kobyly prieťah  200 000,00   

Výstavba odpočívadla na ceste II/545 Kľušov  40 000,00   
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Autobusové zastávky III/3504 Bardejovské Kúpele 145 000,00   

Odstránenie bodovej závady na ceste III/3826 (Humenné - Brestov) 100 000,00   

III/3097, Kežmarok - Stráne pod Tatrami (dofinancovanie) 150 000,00   

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/536 a  III/3091 Abrahamovce 100 000,00 100 000,00 

Odstránenie bodových závad na ceste III/3214 Oľšavica 100 000,00   

Odstránenie bodových závad na ceste III/3208 Domaňovce 0,00 100 000,00 

Odstránenie bodových závad na ceste III/3865 50 000,00 100 000,00 

Odstránenie havarijného stavu III/3083 Mlynica 0,00 200 000,00 

Rekonštrukcia cesty III/ 3433(po vedení obchádzky II/545) 100 000,00   

Rekonštrukcia plôch autobusových zastávok III/3431 Nižná Šebastová 50 000,00   

Rekonštrukcia cesty III/3452 Gregorovce (rozšírenie priepustov) 80 000,00   

III/3189  Lipany -Lúčka (dofinancovanie) 100 000,00   

Havarijný stav na ceste III/3440 Kokošovce 200 000,00   

Odstránenie bodových závad na ceste III/3889  150 000,00   

Rozšírenie cesty III/3148 Lesnica 160 000,00 100 000,00 

Rekonštrukcia križovatky na ceste II/542 a III/3111 Matiašovce 100 000,00 100 000,00 

Stabilizácia cesty III/3110  Malá Franková 0,00 200 000,00 

Rekonštrukcia kruhovej križovatky na ceste III/3128 Litmanová  150 000,00   

III/3591 Oľšavka 0,00 180 000,00 

II/575 Bukovce 100 000,00 100 000,00 

Zosuv cesty III/3575 Brusnica  0,00 430 000,00 

Oporný múr na ceste III/3552 Belejovce 100 000,00 100 000,00 

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/575, Stropkov 50 000,00 150 000,00 

Odstránenie bodových závad na ceste III/3626 Sečovská Polianka - Cabov  100 000,00   

Odstránenie bodových závad na ceste III/3604 Hanušovce - Petrovce 0,00 100 000,00 

Havarijný stav na ceste III/3225 Levoča-Závada  180 000,00 100 000,00 

 

 

Investičná akcia 
Zdroj 

financovania 

Schválený 

rozpočet v € 

Požadovaná úprava 

rozpočtu v € 

Upravený 

rozpočet 

Rekonštrukcia mosta č. 3489-001, cez potok 

Sekčov pred obcou Nižné Raslavice, PD 
RF 20 000 5 881 25 881 

Rekonštrukcia mosta č. 3489-002, cez potok 

Hrabovec pred obcou Nižné Raslavice, PD 
RF 20 000 1 457 21 457 

Rekonštrukcia mosta č. 3110-002, Veľká 

Franková, PD 
RF 20 000 3 123 23 123 
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Rekonštrukcia mosta M5833 (č. 68_049) nad 

železničnou traťou a MK v meste Prešov, PD 
RF 30 000 -10 461 19 539 

Súčet   90 000 0 90 000 

 

 

Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod B.1) Uznesenie č. 18/2020 zo dňa  

11.03.2020) 

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

 

7. Projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ v rámci programov Integrovaný regionálny 

operačný program, Interreg V-A a ENI  

 

a) informácia o stave prebiehajúcich projektov 

IROP: 

V rámci 1. výzvy je zazmluvnených 5 projektov. Spolu zmodernizujeme približne 40 

kilometrov  ciest II. triedy, viac než 10 mostných konštrukcií a ďalších objektov za cca 17 mil. 

€ (táto výška predstavuje zmluvné ceny stavebných prác po verejnom obstarávaní). 

IROP
Stavebné práce 

po VO

Aktuálne čerpanie 

(stavebné práce)

Percentuálne 

vyjadrenie

Modernizácia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec 2 844 356,75 € 972 888,40 € 34,20%

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch na ceste II/575 v úseku Malá 

Poľana - Medzilaborce 3 729 984,40 € 1 840 860,50 € 49,35%

Rekonštrukcia cesty II/546 v úseku Prešov - Klenov, zlepšenie mobility v 

okrese Prešov 3 006 405,29 € 1 215 181,39 € 40,42%

Modernizácia cesty II/545 v úseku Kapušany - Demajata, zlepšenie 

mobility v okrese Prešov 4 605 899,56 € 1 374 919,64 € 29,85%

Modernizácia cesty II/545 v úseku Janovce - Kľušov 2 622 000,00 € 1 730 427,58 € 66,00%

Spolu: 16 808 646,00 € 7 134 277,51 € 42,44%

Projekty v realizácií

 

 

Prešovský samosprávny kraj ako aj organizácia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, Správa a 

údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, sú prijímateľmi finančných príspevkov zo zdrojov 

EÚ aj v programovom období 2014 – 2020. O zdroje na rekonštrukciu a modernizáciu ciest a 

mostov sa uchádzame v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Programu 

cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 a Programu ENI 

cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina. 
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II/556 - Okresná hranica SK - Mičakovce
1,65

1 400 000,00 € REpodaná žiadosť 7.1.2020

II/558 - Hudcovce - Topoľovka
1,04

1 800 000,00 € REpodaná žiadosť 7.1.2020

SPOLU:
2,69 3 200 000,00

II/536 Spišský Štvrtok - Kežmarok 7,73 2 400 000,00 € REpodaná žiadosť 7.1.2020

II/534 Poprad - Starý Smokovec -I.etapa 3,80 4 000 000,00 € REpodaná žiadosť 7.1.2020

SPOLU:
11,67 6 400 000,00

III/3216 Bijacovce - Brezovica 5,275 2 200 000,00 € aktual.PD a rozpočtu,ost.BV

SPOLU: 5,28 2 200 000,00 €

III/3445 Prešov - Petrovany 4,94 2 500 000,00 € aktual.PD a rozpočtu,ost.BV

III/3635 Malá Domaša - Detrík (zosuv) 13,50 2 200 000,00 € aktual.PD a rozpočtu,ost.BV

III/3440 Solivarská ulica - most 0,20 2 700 000,00 € aktual.PD a rozpočtu,ost.BV

SPOLU:
18,64 7 400 000,00 €

CELKOM Výzva č. IROP-PO1-SC11-2019-44 42,21 19 200 000,00 €

Výzva má termín ukončenia zazmluvnenia projektov do 31.12.2020 a ukončenia do 31.12.2023

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

8,11 2 650 000,00 € Vyhodnocovanie súťaže

Modernizácia cestného napojenia Pieninských národných parkov - 
2. etapa

21,85 2 925 000,00 € Vyhodnocovanie súťaže

CELKOM Výzva INTERREG 2014 - 2020 - II.etapa 29,96                      5 575 000,00 € predpoklad začatia prác 1.5.2020

II/556 Fijaš - Lomné
6,39 3 850 000,00 € podaná žiadosť

II/543 Hniezdne - Spišská Stará Ves
3,69 1 950 000,00 € podaná žiadosť

II/545 Demjata - Raslavice
2,38 3 500 000,00 € podaná žiadosť

CELKOM Výzva INTERREG 2014 - 2020 - III.etapa 12,45                      9 300 000,00 € predpoklad podpisu Zmlúv o NFP 4/2020

Modernizácia cestného spojenia  medzi Prešovským samosprávnym krajom a Zakarpatskou 
oblasťou Ukrajiny - Rekonštrukcia cesty II/558 Stakčín - Ulič 8,37 2 200 000,00 € podpísaná Zmluva o NFP

II/558 Príslop - Kolbasov - Ulič 2,61 1 200 000,00 € v príprave zámer a žiadosť do 27.2.2020

CELKOM Výzva ENI 10,99                      3 400 000,00 €

III.etapa - II. pol. roka 2020 - 2021

Prehľad predkladania žiadostí o NFP z programovej výzvy ENI 2020 - 2021

IV.etapa 2020 (1.4.2020 - 30.6.2020 )

Prehľad predkladania žiadostí o NFP z programovej výzvy INTERREG 

INTERREG V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020

II.etapa 2019 - 2020

Prehľad predkladania žiadostí o NFP z programovej výzvy IROP  a INTERREG

Výzva č. IROP-PO1-SC11-2019-44

I.etapa 2019 (1.4.2019 - 1.7.2019)

II.etapa 2019 (1.7.2019 - 1.10.2019 )

III.etapa 2020 (1.1.2020 - 31.3.2020 )

 

 

b) schválenie spolufinancovania pripravených projektov pre podanie žiadostí 

o nenávratný finančný prostriedok 

 

Dňa 29.03.2019 bola Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásená výzva na 

predkladanie  žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre 

TEN -T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj muiltimodálneho dopravného systému.  V rámci 

pripravenosti projektov do novej výzvy IROP sme projekčne pripravení na predkladanie žiadostí 

o NFP a do 06/2020 plánujeme predložiť 4 projektové žiadosti: 
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„Modernizácia cesty III/3445 Prešov – Petrovany“, modernizácia na ceste III/3445 Prešov - 

Petrovany s celkovou dĺžkou necelých 5 km a predpokladaným rozpočtovým nákladom 3 mil €. 

 

„Modernizácia cesty III/3635 Malá Domaša - Detrík“, modernizácia na ceste III/3635 Malá 

Domaša - Detrík s celkovou dĺžkou cca 14 km a predpokladaným rozpočtovým nákladom 2,5 mil 

€. 

 

„Rekonštrukcia mostného objektu na ceste III/3440 Solivarská ulica“ rekonštrukcia mostného 

objektu na ceste III/3440 Solivarská ulica s predpokladaným rozpočtovým nákladom 3 mil €. 

 

„Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537“ 

rekonštrukcia mostných objektov a oporných múrov na ceste II/537 na tzv. „Tatranskej 

magistrále“. Predpokladaný rozpočtový náklad 7,2 mil €. 

 

Hodnoty projektov sú odhadované, zreálnené budú do najbližšieho zastupiteľstva.  

  

c) príprava nových zámerov na predkladanie do ďalších výziev 

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja plánuje spustiť prípravu stavebných 

zámerov s následným vypracovaním projektovej dokumentácie obchvatov obcí Raslavice, 

Kapušany, Veľká Lomnica a Starý Smokovec v roku 2020, s následným plánom realizácie stavieb 

v rokoch 2021 – 2024. Financovanie týchto stavieb je plánované s využitím budúcich projektov 

spolufinancovaných zo zdrojov EÚ v rámci programov IROP, Interreg, ENI a pod. 

Na základe sumarizácie vysúťažených čiastok vznikajú úspory po verejných obstarávaniach na 

položkách Príprava projektov IROP v kapitálových výdavkoch, ktoré plánuje Správa a údržba 

ciest Prešovského samosprávneho kraja využiť na projekčnú prípravu týchto zámerov (SÚC PSK 

využije formu presunov usporených finančných prostriedkov, resp. vytvorenie nových titulov 

s dofinancovaním finančných prostriedkov, na projekčné práce na základe vyššie uvedených 

schválených zámerov).  

 

Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod C.3, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6) Uznesenie 

č. 18/2020 zo dňa  11.03.2020) 

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 
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8. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré súvisia s činnosťou Správy a údržby 

ciest PSK 

 

zabezpečenie financovania majetkovej prípravy vybraných stavebných akcií a určenie 

princípov ďalších spoločných postupov (obchvat Vranova n/Topľou, obchvat osady 

Podskalka) 

Komisia dopravy pri ZPSK na svojom 16. riadnom zasadnutí Uznesením č. 16/2019 dňa 

13.11.2019 schválila „Červený“ variant v zmysle Technickej štúdie stavby „II/3622 Vranov nad 

Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18“, s následným spracovaním do podoby 

Dokumentácie pre územné rozhodnutie. 

Pre tento účel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) 

predkladá informačnú správu o predpokladanom finančnom vyčíslení hodnoty výkupov 

pozemkov, ktoré budú zasiahnuté stavbou.  

Vzhľadom k tomu, že Dokumentácia pre územné rozhodnutie je v stave rozpracovanosti, 

nemôžeme určiť rozsah zásahu do pozemkov. Nižšie predkladáme odhadované náklady za 1 m2. 

Pre určenie predpokladanej hodnoty sme využili dostupné internetové zdroje rôznych realitných 

kancelárií (obdobne postupujú aj znalci pri určovaní všeobecných hodnôt pozemkov).  

Predpokladaný rozsah zabratia pozemkov je cca 40 000 m2  (presné určenie bude v ďalších 

štádiách rozpracovanosti príslušných projektových dokumentácií) .  

Predpokladaná hodnota pozemkov v danej lokalite sa pohybuje zhruba vo výške 27,00 

€/m2.  

Finančná hodnota výkupov by nemala byť vyššia ako 1,1 mil. € (uvedená suma sa 

netýka finančných prostriedkov za vyhotovenie znaleckých posudkov, geometrických plánov ani 

správnych poplatkov za povolenie vkladu do katastra nehnuteľností). 

S prihliadnutím na skutočnosť, že ide o pomerne finančne náročnú stavebnú akciu, bolo by 

vhodné začať rokovania s Mestom Vranov nad Topľou, aby sa (spolu)podieľalo na majetkovej 

príprave stavby, a to najmä oslovovaním potenciálnych vlastníkov pozemkov, ktoré budú dotknuté 

stavbou, prípadne vykonaním samotných prevodov na mesto a následne odpredajom za 

symbolickú cenu v prospech Prešovského samosprávneho kraja.  

Stavebno-technický stav cesty III/3832 vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja 

a v správe Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK), vykazuje, v husto 

obývateľnej lokalite s názvom „Podskalka“, zreteľné známky poškodenia a nezodpovedá 
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požiadavkám na bezpečnú, plynulú a efektívnu dopravu. Dochádza tu k častým nebezpečným 

kolíziám s chodcami a inými účastníkmi cestnej premávky. 

Účelom navrhovanej preložky cesty III/3832 je vybudovanie novej cestnej komunikácie v 

parametroch odpovedajúcich dopravnej intenzite, ktorá by vytvorila podmienky pre odklon 

tranzitnej dopravy mimo zastavané územie mesta Humenné s cieľom zlepšenia životného 

prostredia a zvýšenia bezpečnosti obyvateľov osady Podskalka, ako aj poskytnutia vyššieho 

dopravného komfortu užívateľom komunikácie. 

Preložka cesty III/3832 sa navrhuje z dôvodu potreby zvýšenia kapacity komunikácie, 

priepustnosti, rýchlosti a plynulosti automobilovej dopravy, bezpečnosti cestnej premávky, 

bezpečnosti cestnej premávky ako aj odľahčenia obytných zón od tranzitnej dopravy s cieľom 

zlepšenia kvality životného prostredia mesta Humenné a osady Podskalka. Hlavné dôvody 

navrhovanej stavby sú nevyhovujúce technické parametre dotknutého úseku cesty III/3832 a 

rizikové prekonávanie cesty pešími v osade Podskalka, ako aj negatívny dopad súčasnej 

dopravy ma životné prostredie obytných zón. 

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) si dala vyhotoviť 

projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, dokumentáciu pre realizáciu stavby, ktorá 

okrem obsahuje podklady pre majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, dotknutých stavbou.  

Pre tento účel SÚC PSK predkladá informačnú správu o predpokladanom finančnom 

vyčíslení hodnoty výkupov pozemkov, ktoré budú zasiahnuté stavbou.  

Predpokladaný rozsah zabratia pozemkov je cca 32 000 m2 .  

Predpokladaná hodnota pozemkov v danej lokalite sa pohybuje zhruba vo výške 24,00 

€/m2. Pre určenie predpokladanej hodnoty sme využili dostupné internetové zdroje rôznych 

realitných kancelárií (obdobne postupujú aj znalci pri určovaní všeobecných hodnôt pozemkov).  

Finančná hodnota výkupov by nemala byť vyššia ako 800 tis. € (uvedená suma sa 

netýka finančných prostriedkov za vyhotovenie znaleckých posudkov, geometrických plánov ani 

správnych poplatkov za povolenie vkladu do katastra nehnuteľností). 

S prihliadnutím na skutočnosť, že ide o pomerne finančne náročnú stavebnú akciu, bolo by 

vhodné začať rokovania s Mestom Humenné, aby sa (spolu)podieľalo na majetkovej príprave 

stavby, a to najmä oslovovaním potenciálnych vlastníkov pozemkov, ktoré budú dotknuté stavbou, 

prípadne vykonaním samotných prevodov na mesto a následne odpredajom za symbolickú cenu 

v prospech Prešovského samosprávneho kraja.  

Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod A.2, A.3,C.4, C.5) Uznesenie č. 

18/2020 zo dňa  11.03.2020) 

Hlasovanie: za: 8; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 
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a) zriadenie vecných bremien, návrhy na kúpu a odpredaj pozemkov pod cestami vo 

vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja a pozemkov pre účely pripravovaných 

stavebných akcií 

Správa a údržba ciest PSK ako vecne príslušný orgán 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) „Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, 

návrh na schválenie nájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, zastúpená 

oprávnenou osobou na uzatváranie zmlúv Ing. Ladislavom Bačenkom, vedúcim Investičného 

odboru Prešov, na základe poverenia zo dňa 04.12.2018, reg. Zn. NDS: PP/2018/0189, účinného 

odo dňa 12.11.2018, je investorom a budúcim stavebníkom líniovej stavby – R4 Prešov severný 

obchvat, II. etapa. Na uvedenú stavbu bolo Krajským stavebným úradom v Prešove, odbor 

štátnej stavebnej správy vydané rozhodnutie o zmene umiestnenia líniovej stavby č. OÚ-PO-

OVBP2-2015/22597/90265/ŠSS-ST, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2015.  

Pre účel majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného povolenia vyššie uvedenej 

líniovej stavby budúci nájomca požiadal o uzatvorenie nájomnej zmluvy, predmetom nájmu v 

tejto zmluve budú časti pozemku, ktorý je zapísaný na LV č. 2346; tieto časti pozemku boli 

odčlenené geometrickým plánom, vyhotoveným spoločnosťou Geopoz, s.r.o., Komenského 10C, 

974 01 Banská Bystrica, IČO: 31628826, autorizačne overený Ing. Tibor Bugár, autorizovaný 

geodet a kartograf, dňa 03.03.2014. 

V rámci stavby pôjde o vybudovanie priepustov, osvetľovacích bodov a preloženie 

káblového diaľkového vedenia. 

Cena nájmu (nájomné) bola určená znaleckým posudkom č. 27/2018, vyhotoveným 

znaleckou organizáciou v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností SAZO, 

s.r.o., 023 55 Vysoká nad Kysucou 295, IČO: 46130403, ev. č. 900277, dňa 31.7.2014.  

Pozemky odporúčame prenajať za nájomné stanovené znaleckým posudkom ako prípad 

hodný osobitného zreteľa. 

Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod A.3, C.1) Uznesenie č. 18/2020 zo dňa  

11.03.2020) 

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

 



15 
 

Vojňany 

 Obec Vojňany na základe plnomocenstva od Východoslovenskej distribučnej a.s. Košice 

požiadala Správu a údržbu ciest Prešovského samosprávneho kraja o uzatvorenie „Zmluvy 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“. Správa a údržba ciest PSK predkladá do Komisie 

dopravy pri Zastupiteľstve PSK v zmysle § 1 ods. 3 a v zmysle § 10 ods. 10 a §17 písm. n) Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení návrh 

na zriadenie vecného bremena v k.ú. Vojňany, v prospech oprávneného - Východoslovenská 

distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361, na nehnuteľnom majetku vo 

vlastníctve povinného - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 

v súvislosti s realizáciou stavby „IBV Vojňany – Na Česlici – 2. etapa Výstavba kioskovej 

trafostanice a rozšírenie NN siete“.  

 Vecné bremeno bude zriadené na právo uloženia, prevádzky a údržby elektrického 

vedenia, nachádzajúceho sa na: 

 - pozemku registra C KN, parcelné číslo 1471, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12965 m2, 

nachádzajúcich sa v k.ú. Vojňany. 

 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. 

 Rozsah vecného bremena bude určený plochou v m2 geometrickým plánom vyhotoveným 

po ukončení stavby.  

 Odplata za zriadenie vecného bremena bude prihliadať na Memorandum o porozumení 

a vzájomnej spolupráci medzi PSK a Východoslovenskou distribučnou, a.s., ktoré bolo uzatvorené 

01. augusta 2019 a bude stanovená na 1€ celkom. 

 Zámer zriadiť vecné bremeno sa predkladá z dôvodu realizácie stavby „IBV Vojňany – 

Na Česlici – 2. etapa Výstavba kioskovej trafostanice a rozšírenie NN siete“, ktorou sa 

vybuduje distribučná elektrická sieť pre novú IBV v obci. VN elektrická prípojka sa zrealizuje 

pretláčaním popod cestu III/3106 na pozemku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja. 

 

 

Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť III, Bod A.1) Uznesenie č. 18/2020 zo dňa  

11.03.2020) 

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

 Správa a údržba ciest PSK predkladá do Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK v zmysle 

§ 1 ods. 3 a v zmysle § 10 ods. 10 a §17 písm. n) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení návrh na zriadenie vecného bremena v k.ú. 

Spišský Štvrtok, v prospech oprávneného - Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 

91 Košice, IČO: 36 599 361, na nehnuteľnom majetku vo vlastníctve povinného - Prešovský 

samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, v súvislosti s realizáciou stavby „Sp. 

Štvrtok, Rev. centr. zóny prekl. NN“.  

 Vecné bremeno bude zriadené na právo uloženia, prevádzky a údržby elektrického 

vedenia, nachádzajúceho sa na: 

- pozemku registra C KN, parcelné číslo 582/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10871 m2, 

nachádzajúcich sa v k.ú. Spišský Štvrtok. 

 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. 

 Rozsah vecného bremena je určený plochou v m2, a to 53 m2, určenou geometrickým 

plánom č. 48/2015 zo dňa 07.07.2015 vyhotoveným Ing. Pavol Kostelník, J. Wolkera 2036/15, 

052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 41 686 187, úradne overeným dňa 21.07.2015 pod číslom G1-

197/15. Odplata za zriadenie vecného bremena prihliada na Memorandum o porozumení 

a vzájomnej spolupráci medzi Prešovským samosprávnym krajom a Východoslovenskou 

distribučnou, a.s., ktoré bolo uzatvorené 01. augusta 2019 a je stanovená na 1€ celkom. 

 Vecné bremeno sa zriaďuje z dôvodu realizácie stavby „Sp. Štvrtok, Rev. centr. zóny 

prekl. NN“, ktorou sa vybudovala distribučná elektrická sieť NN v obci. NN elektrické vedenie sa 

zrealizovalo prekopaním cesty III/3227 na pozemku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho 

kraja. 

 

Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť III, Bod A.2) Uznesenie č. 18/2020 zo dňa  

11.03.2020) 

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

 

Dúbrava 

 Správa a údržba ciest PSK predkladá do Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK v zmysle 

§ 1 ods. 3 a v zmysle § 10 ods. 10 a §17 písm. n) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 

Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení návrh na zriadenie vecného bremena v k.ú. 
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Dúbrava, v prospech oprávneného - Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 

Košice, IČO: 36 599 361, na nehnuteľnom majetku vo vlastníctve povinného - Prešovský 

samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, v súvislosti s realizáciou stavby „Dúbrava – 

úprava NN a DP“.  

 Vecné bremeno bude zriadené na právo uloženia, prevádzky a údržby elektrického 

vedenia, nachádzajúceho sa na: 

- pozemku registra C KN, parcelné číslo 571/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11749 m2, 

nachádzajúcich sa v k.ú. Dúbrava.  

 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.  

 Rozsah vecného bremena je určený plochou v m2, a to 12 m2, určenou geometrickým 

plánom č. 18.01871/2018 zo dňa 28.05.2018 vyhotoveným Hrdlička – Slovakia s.r.o., Moyzesova 

46, 040 01 Košice, IČO: 36579009, úradne overeným dňa 31.05.2018 pod číslom G1-189/2018. 

Odplata za zriadenie vecného bremena prihliada na Memorandum o porozumení a vzájomnej 

spolupráci medzi Prešovským samosprávnym krajom a Východoslovenskou distribučnou, a.s., 

ktoré bolo uzatvorené 01. augusta 2019 a je stanovená na 1€ celkom.  

 Vecné bremeno sa zriaďuje z dôvodu realizácie stavby „Dúbrava – úprava NN a DP“, 

ktorou sa vybudovala distribučná elektrická sieť NN v obci. NN elektrické vedenie sa zrealizovalo 

na pozemku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja. 

 

Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť III, Bod A.3) Uznesenie č. 18/2020 zo dňa  

11.03.2020) 

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

 

9. Rôzne  

a) informácia o pripravovaných odborných seminároch a konferenciách  

pôvodný plán účasti na odborných seminároch a konferenciách bol zrušený, všetky účasti sa 

odkladajú na neurčito v zmysle zmien, ktoré oznámia organizátori a v zmysle príkazných listov 

VÚC PSK ako zriaďovateľa SÚC PSK v nadväznosti na aktuálnu situáciu vizuálny štýl 

organizácie SÚC PSK bude naďalej pokračuje v rozvoji identifikačných prvkov SÚC PSK v štýle 

nastavených farebných odtieňov – oranžová, šedá, čierna a biela. K  dnešnému dňu SÚC PSK 

označuje prvé vozidlá, súčasne pracuje na komplexnom design manuály organizácie. 
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b) informácia o organizačnej štruktúre organizácie  

SÚC PSK plánuje k 1.4.2020 zaviesť zmenu organizačnej štruktúry s doplnením a úpravou 

oddelení v rámci jednotlivých úsekov organizácie. Ku zmene pristupuje z dôvodu prerozdelenia 

kompetencií a súčasného rozširovania počtu zamestnancov hlavne v rámci riaditeľstva, ktoré sa 

prispôsobuje zvýšeným investičným požiadavkám. 

 

c) informácia o odovzdaní novej techniky na letnú údržbu ciest,  

Správa a údržba ciest PSK, ako organizácia zabezpečujúca v súlade so zriaďovacou listinou 

správu a údržbu ciest II. a III. tried na území Prešovského samosprávneho kraja, predložila do 

Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja tabuľky a predniesla 

prezentáciu, v ktorej boli informácie o nakúpenej technike. 

 V roku 2019 bolo na nákup techniky pre Správu a údržbu ciest vyčlenených z rozpočtu 

Prešovského samosprávneho kraja 6 784 tis €, z ktorých bolo v roku 2019 čerpaných 5 749 tis. €. 

Pre rok 2020 ostáva 1 035 tis., z ktorých už bolo čerpaných 728 tis. €. Hlavnú časť položiek tvoria 

posypové vozidlá a traktorové kosačky, ktoré predstavujú čiastku 4 197 tis. Celkovo ide o 45 

obstarávaných položiek, z ktorých je na len letnú údržbu určených 32. Prevažne sa zabezpečovali 

stroje a zariadenia na kosenie, napr. kosačky, mulčovače, prídavné zariadenia na kosenie a 

asfaltérske práce, ako finišér, cestné valce, vibračné valce, fréza na asfalt pojazdná, UNC k fréze 

na asfalt, vibračné dosky, píla na asfalt. Všetky tieto stroje budú naplno využívané v roku 2020.  

 

Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod C.6, D) Uznesenie č. 17/2019 zo dňa  

16.1.2020) 

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

 

Prešov,  11. 03. 2020 

 

Zapísal: Ing. Alexander Galajda                Ing. arch. Zita Pleštinská  

sekretár komisie                                      predsedníčka komisie 

dopravy     

 

 

Overil:  Ing. Juraj Hudáč 

  člen komisie 


