
Zápis  
Z 20. zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK, konanej dňa 27. 05. 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. Správa o vyúčtovaní zálohového príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave 

za rok 2019  
3. Činnosť a zámery IDS Východ, s.r.o. 
4. Informatívna správa o čerpaní kapitálových výdavkov  
5. Informatívna správa o priebehu projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ (IROP, Interreg V-A, ENI) 
6. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré súvisia s činnosťou Správy a údržby ciest PSK – pozemky 

vo vlastníctve PSK 
a. Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Šarišská Poruba, v 

súvislosti s výstavbou vodovodného potrubia – prepojenie vodovodov 
b. Návrh na schválenie nájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Kamenica nad 

Cirochou v súvislosti s výstavbou chodníka pre peších na ul. Partizánskej 
7. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré súvisia s činnosťou Správy a údržby ciest PSK – pozemky 

vo vlastníctve iných osôb ako PSK 
a. Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK z vlastníctva súkromných vlastníkov – 

pozemky vedené na LV č. 276, pre stavbu „Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584, č. 3584-001 
Krušinec“ 

b. Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK z vlastníctva súkromných vlastníkov – 
pozemky vedené na LV č. 69, pre stavbu „Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584, č. 3584-001 
Krušinec“ 

c. Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK z vlastníctva súkromných vlastníkov – 
pozemky vedené na LV č. 194, pre stavbu „Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584, č. 3584-001 
Krušinec“  

d. Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK – pozemky pre stavbu „III/3440 (III/068 
002) Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská)“ 

8. Rôzne 
9. 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 .  

Po privítaní predsedníčky komisie dopravy a pána poslanca Pavla Ceľucha, ktorý ponúkol priestory na 
uskutočnenie 20. zasadnutia Komisie dopravy mu bolo odovzdané slovo. Ten privítal zúčastnených a komisia 
postupovala podľa programu bodom 2. 
 
Uznesenie: schvaľuje (viď. časť I, Bod A.1) Uznesenie č. 20/2020 zo dňa  27.05.2020) 
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 
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2. Správa o vyúčtovaní zálohového príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej 
doprave za rok 2019 

Odbor dopravy PSK, predkladá  správu o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej 
autobusovej doprave za rok 2019. 

Pri vyúčtovaní príspevku, výkonových a nákladových ukazovateľov, odbor dopravy vychádzal zo Zmluvy 
o službách vo verejnom záujme na roky 2009 – 2018, vrátane dodatkov, ktorú má PSK podpísanú s dopravcami PSK.  

Z predmetnej zmluvy pre výpočet príspevku pre dopravcov PSK vyplýva povinnosť  štvrťročne zasielať na 
odbor dopravy PSK:  

-výkaz vyúčtovania  príspevku za sledované obdobie ( Príloha č.1, tab.č.1. ) 
-výkaz o výkonoch za sledované obdobie. (Príloha č.1, tab.č.2)                            
Na základe podpísanej  základnej zmluvy a príslušných dodatkov, boli pre rok 2019 stanovené základné 

ukazovatele:  
Pevná časť EON za I.-II.Q. 2019:  0,964 € /km (Príloha č.2 A) 
Pevná časť EON za III.-IV.Q. 2019:  1,000 € /km (Príloha č.2 B) 
Celková suma pevnej časti EON z dôvodu celoročného pohybu pri zúčtovaní bola zaokrúhľovaná na celé 

eurá.   
 
Pohyblivá časť EON za I.-IV.Q 2019: 
SAD Prešov a.s.      0,259013897790792 € /km 
SAD Humenné a.s.     0,258943576221358 € /km 
SAD Poprad a.s.     0,258944303402288 € /km 
BUS Karpaty spol. s r. o.    0,258949242121027 € /km 
 
Suma pohyblivej časti EON-u sa v priebehu roka 2019 menila jednotlivo. Najnižšia hladina bola v období 

03.01. - 11.01. 2019, kde bola pohyblivá časť EON-U na úrovni 0,2443 € /km a najvyššia hladina v období 18.05. - 
23.05.2019 kde bola na úrovni 0,2725 € /km v priemere sa však nachádzala na úrovni 0,2589 € /km. 

Celková suma pohyblivej časti EON z dôvodu celoročného pohybu pohonných hmôt pri zúčtovaní bola 
zaokrúhľovaná na štyri desatinné miesta.   

Dopravné kilometre za I.Q. – IV.Q. 2019 
 
SAD Prešov a.s.       9 876 889 km 
SAD Humenné a.s    9 612 660 km 
SAD Poprad a.s.     7 332 653km 
Bus Karpaty spol. s r. o.    1 586 533 km 
Spolu za I.-IV.Q.:             28 408 735 km 
 
Vyúčtovanie zálohových platieb za rok 2019 bolo v zmysle čl. IV. ods. 5 Úplného znenia zmluvy o službách 

vo verejnom záujme na roky 2009 – 2018, vrátane dodatkov, kde sa pojednáva o dohodnutej pevnej EON na rok 2019 
a zaslania výkazov o výkonoch jednotlivých dopravcov na základe ktorých sa vykonalo finančné vyúčtovanie 
príspevku za služby v prímestskej autobusovej doprave, z čoho vyplýva, že odbor dopravy vykonal vyúčtovanie na 
základe zaslaných výkazov od zmluvných dopravcov PSK. 

Uvedené ukazovatele slúžia odboru dopravy pri prepočte na poskytovanie náhrady preukázanej straty 
(dotácie) za sledované obdobie v porovnaní so zálohovým príspevkom (príloha č.1). 

V priebehu vyúčtovania nedoplatku za služby v prímestskej autobusovej doprave zmluvnými dopravcami sa 
zaokrúhľovalo na celé eurá, avšak posledné zúčtovanie sa realizuje  do úrovne euro centov na dve desatinné miesta. 

Na začiatku roku 2019 vznikla požiadavka na navýšenie miezd vodičov t. j. navýšenie položky pevnej časti 
EON od 01.01.2019 o 0,04 €/km. Z tohto dôvodu pevná časť EON začiatkom roka 2019 z 0,924 € /km sa navýšila na 
0,964 €/km. Toto navýšenie predstavovalo dopad na rozpočet Prešovského samosprávneho kraja 1 139 751,16 €.  

Za 1. polrok roku 2019 hladina EON bola na úrovni 1,253 €/km (v tom pevná časť EON 0,964 €/km 
a pohyblivá časť EON 0,289 €/km) a ekonomickej cene na 1 km v hodnote 1,291 €. 
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Požiadavka na zvýšenie miezd prišla aj začiatkom III.Q. 2019 t. j. navýšenie pevnej časti EON od 01.07.2019 
o 0,036 €/km. Z tohto dôvodu sa pevná časť EON z 0,964 €/km navýšila na 1,000 € /km. Toto navýšenie 
predstavovalo dopad na rozpočet Prešovského samosprávneho kraja 508 032 €. 

Na základe navýšenia pevnej časti EON (mzdy vodičov) o 0,036 € na sa dostal EON na hladinu 1,289 €/km 
(v tom pevná časť EON 1,00 €/km a pohyblivá časť EON 0,289 €/km), ekonomická cena predstavovala 1,328 €.  

Pri vyúčtovaní a porovnaní tržieb za rok 2019 oproti roku 2018 môžeme konštatovať, že došlo k poklesu 
tržieb 110 418 €, rozdiel medzi rokmi 2018 a 2017 predstavoval 275 943 €. 

Najväčší dopad na zníženie uvedených tržieb mal medziročný pokles cestujúcich. Medzi rokom 2019 a 2018 
tento pokles predstavoval 536 189 cestujúcich a medzi rokom 2018 a 2017 tento pokles predstavoval 542 327 
cestujúcich. Avšak medziročný pokles medzi rokom 2017 a 2016 predstavoval 1 038 840 cestujúcich, čím v roku 
2019 sa PSK opätovne podarilo mierne stabilizovať pokles cestujúcich v prímestskej autobusovej doprave.  

Na základe týchto skutočnosti, pri vyúčtovaní príspevku za rok 2019 došlo k nedoplatku, čo znamená, že 
príspevok zo strany PSK pre dopravcov bol nižší ako preukázaná strata.  

V  prípade, ak súčet príspevkov, ktoré správny orgán poskytol dopravcovi za rok 2019 a po celoročnom 
zúčtovaní bude tento príspevok vyšší ako preukázaná strata za rok 2019, je povinnosťou dopravcu podľa zmluvy 
o službách vo verejnom záujme  takto zistený rozdiel  vrátiť podľa podmienok uvedených v spomínanej zmluve.  

Pri konečnom vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 
2019, vyúčtovanie obchádzky a vyúčtovaním dodatkov a pri dodržaní všetkých dojednaných ukazovateľov zo strany 
zmluvných dopravcov, bol vykázaný celkový nedoplatok PSK vo výške 8 915,95 €.  

Vyúčtovanie za jednotlivých dopravcov bolo nasledovné:  
 
SAD Prešov, a.s.    nedoplatok v objeme    2 020,67 € 
SAD Humenné, a.s.   nedoplatok v objeme  13 960,96 € 
SAD Poprad, a.s.   preplatok v objeme      6 435,32 € 
BUS Karpaty spol. s r. o.  preplatok v objeme                   630,39 €Z tohto dôvodu je PSK povinné uhradiť 

z rozpočtu roka 2020 na účet dopravcov 15 981,63 €. 
Preplatky zo strany dopravcov SAD Poprad, a.s. a BUS Karpaty spol. s r. o. budú v roku 2020 príjmom 

rozpočtu PSK.  
 
Uznesenie: berie na vedomie (viď. časť I, Bod B.1) Uznesenie č. 20/2020 zo dňa  27.05.2020) 
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 

 
3. Činnosť a zámery IDS Východ, s.r.o. 

Ing. Berežný predstavil činnosť IDS Východ, s.r.o. vyjadril potrebu mať plán dopravnej obslužnosti pre PSK 
a KSK, na ktorej sa aktuálne pracuje. Predstavil novú víziu dopravy v kraji plus oboznámil s taktovou dopravou. 
V súvislosti s ňou bol predstavený:  

- zámer prestupných lístkov 
- citeľné cenové zvýhodnenie pravidelných cestujúcich 
- penalizácia jednorazových cestovných dokladov 
- začiatok práce na mobilnej aplikácii IDS od momentu dohody samosprávnych krajov na znení tarify  
Vznikla pracovná skupina členmi sú IDS východ a odbory verejného obstarávania. 
Otázka p. Balogu bola, kedy budú výsledky tejto práce na spojazdnenie taktovej dopravy. Horizont je 

stanovený v etapách, kde bude uprednostnená prímestská doprava. Prvá fáza by mala byť ukončená cca do 2 rokov 
a zvyšok do 10 rokov.  

 

Uznesenie: berie na vedomie (viď. časť I, Bod B.2) Uznesenie č. 20/2020 zo dňa  27.05.2020) 
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 
 
4. Informatívna správa o čerpaní kapitálových výdavkov 

Okres Názov Investičnej akcie - stavby Stav RO Dodávateľ 
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BJ 
Rekonštrukcia mosta č. 3485-001 cez potok 

Kamenec za obcou Sveržov - vrátane PD 
v realizácií 481 520,00 IZOLEXBAU 

BJ 
Rekonštrukcia cesty III/3493 Janovce - križ. 

ciest III/3493 a 3491 

príprava podkladov 

pre VO 
201 036,00 

  

BJ 

Odstránenie bodových závad na ceste III/3491 

a rekonštrukcia mosta 3491-011 za obcou 

Fričkovce , vrátane PD 

v realizácií (pebieha 

MPV) 
187 350,00 DSBJ 

BJ III/3502 Marhaň - Koprivnica 
príprava podkladov 

pre VO 
25 000,00 

  

BJ III/3523, Šarišské Čierne v realizácii 96 000,00 METROSTAV 

BJ III/3533, Marhaň 
príprava podkladov 

pre VO 
140 000,00 

  

BJ III/3485, Tarnov - Gaboltov  
príprava podkladov 

pre VO 
185 000,00 

  

BJ III/3491, Fričkovce 
príprava podkladov 

pre VO 
90 000,00 

  

BJ III/3520, Varadka - Vyšná Polianka prebieha VO 150 000,00   

BJ 
Skládka CHPM na stredisku Bardejov - 

vrátane PD 
v realizácii 295 000,00 KAPING 

BJ Rekonštrukcia cesty II/545 Janovce - Kľušov v realizácií 200 000,00 DSBJ 

BJ 
Odstránenie bodových závad na ceste III/3491  

príprava podkladov 

pre VO 
80 000,00 

  

BJ 
Odstránenie havarijného stavu na ceste 

III/3493  

príprava podkladov 

pre VO 
200 000,00 

  

BJ 
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste 

III/3533  

príprava podkladov 

pre VO 
150 000,00 

  

BJ 
Odstránenie bodových závad na ceste III/3492  

príprava podkladov 

pre VO 
25 000,00 

  

BJ 
II/545 Kobyly prieťah  

príprava podkladov 

pre VO 
200 000,00 

  

BJ 
Výstavba odpočívadla na ceste II/545 Kľušov  

príprava podkladov 

pre VO 
60 000,00 

  

BJ 
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste 

II/545 a  III/3504  

príprava podkladov 

pre VO 
120 000,00 

  

BJ 
Rekonštrukcia mosta č. 3509-002 most cez 

rieku Topľa  za obcou Marhaň  

príprava podkladov 

pre VO 
500 000,00 

  

BJ 
Rekonšttrukcia cesty III/3535 Kožany - 

Šapinec 

príprava podkladov 

pre VO 
180 000,00 

  

SK 
Rekonštrukcia priemyselných brán dielne na 

cestmajsterstve Giraltovce 

príprava podkladov 

pre VO 
19 000,00 

  

BJ, SK 
Rekonštrukcia vstupných brán 

cestmajsterstiev Bardejov a Giraltovce 

príprava podkladov 

pre VO 
16 000,00 

  

BJ 
Rekonštrukcia povrchu dvora cetmajsterstva 

Bardejov 

príprava podkladov 

pre VO 
20 000,00 

  

     

   

1 259 

870,00 34,79% 

   150 000,00 4,14% 
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2 211 

036,00 61,06% 

   

3 620 

906,00 
 

 
Uznesenie: berie na vedomie (viď. časť I, Bod B.3) Uznesenie č. 20/2020 zo dňa  27.05.2020) 
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 
 
 
5. Informatívna správa o priebehu projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ (IROP, Interreg V-A, ENI) 

 

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/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.etapa 2019 (1.7.2019 - 1.10.2019 )    

      

 
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.etapa 2020 (1.1.2020 - 31.3.2020 )    

      

 
III/3216 Bijacovce - Brezovica 5,275 2 200 000,00 € 

aktual.PD a rozpočtu,ost.BV, 
žiadosť podaná 

 

      

 
SPOLU: 5,28 2 200 000,00 €    

      

 
IV.etapa 2020 (1.4.2020 - 15.6.2020 )    

      

 
III/3445 Prešov - Petrovany 4,94 2 500 000,00 € 

aktual.PD a rozpočtu,ost.BV, 
predloženie žiadosti do 15.6.2020 

 

      

 
III/3635 Malá Domaša - Detrík (zosuv) 13,50 2 200 000,00 € 

aktual.PD a rozpočtu,ost.BV, 
predloženie žiadosti do 15.6.2020 

 

      

 
III/3440 Solivarská ulica - most 0,20 2 700 000,00 € 

aktual.PD a rozpočtu,ost.BV, 
predloženie žiadosti do 15.6.2020 

 

      

 

Eliminácia bezpečnostných rizík na 
mostoch a múroch na ceste II/537 

  6 500 000,00 € 
aktual.PD a rozpočtu,ost.BV, 

predloženie žiadosti do 15.6.2020 
 

      



6 
 

 SPOLU: 
18,64 13 900 000,00 €    

      

 

CELKOM Výzva č. IROP-PO1-SC11-
2019-44 

42,21  25 700 000,00 €    
                  

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

                  

 

 
Prehľad predkladania žiadostí o NFP z programovej výzvy INTERREG         

 INTERREG V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020        
 II.etapa 2019 - 2020        

 

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 € realizuje sa  

       

 

Modernizácia cestného napojenia 
Pieninských národných parkov -  
2. etapa 

21,85 2 925 000,00 € realizuje sa  

       

 

CELKOM Výzva INTERREG 2014 - 
2020 - II.etapa 

        
29,96   

5 575 000,00 €   
       

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

       

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

príprava procesu VO na 
zhotoviteľa 

       

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

       

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

príprava procesu VO na 
zhotoviteľa 

       

 

CELKOM Výzva INTERREG 2014 - 
2020 - III.etapa 

                       
12,45   

9 300 000,00 €   
       

            

 

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

        

 

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

8,37 2 200 000,00 € 
príprava procesu VO na 

zhotoviteľa 

       

 
II/558 Príslop - Kolbasov - Ulič 2,61 1 200 000,00 € podaná žiadosť  

       

 CELKOM Výzva ENI 

                       
10,99   

3 400 000,00 €   
                   

 Príprava na nové výzvy z IROP a INTERREG                     

 

Rekonštrukcia mostného objektu č. 3450-
049 v meste Prešov (lesík delostrelcov)   5 000 000,00 zámer 2021-2022        

 
Rekonštrukcia cesty Varhaňovce - Bunetice   2 000 000,00 zámer 2021-2022        

 

Rekonštrukcia mostného objektu č. 3087-
003 a cesty III/3078 Javorina - Lysá Poľana   3 500 000,00 zámer 2021-2022        
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Stabilizácia zosuvu III/3142 Malý Lipník -
Sulín    1 000 000,00 zámer 2021-2022        

 

Stabilizácia zosuvu na ceste II/575 za 
obcou Palota    1 000 000,00 zámer 2021-2022        

 

Modernizácia cesty III/3440 Solivarská 
ulica    5 000 000,00 zámer 2021-2022        

 

Preložka cesty III/3832 obchvat osady 
Podskalka, mesto Humenné   3 500 000,00 zámer 2021-2022        

 
II/545 Obchvat obce Raslavice   10 000 000,00 zámer 2023-2024        

 
II/545 Obchvat obce  Kapušany   10 000 000,00 zámer 2023-2024        

 
II/540 Obchvat obce Veľká Lomnica   10 000 000,00 zámer 2022-2023        

 
II/537 Obchvat obce Starý Smokovec   10 000 000,00 zámer 2021-2022        

 
II/.....Obchvat Vranova    12 000 000,00 príprava DÚR        

 

Modernizácia cesty II/533 v úseku Levoča - 
hranica s KSK   2 000 000,00 príprava PD        

 

Eliminácie bezpečnostných rizík na ceste 
II/537  43,66 36 500 000,00          

 

Eliminácie bezpečnostných rizík na ceste 
II/537, Podbanské – Pavúčia dolina 7,62 6 500 000,00 Pripravená PD v stupni DRS        

 

Eliminácie bezpečnostných rizík na ceste 
II/537, Pavúčia dolina – Križovatka s 
cestou II/538  7,37 6 500 000,00 Pripravená PD v stupni DRS        

 

Eliminácie bezpečnostných rizík na ceste 
II/537, Križovatka s cestou II/538 – 
Batizovský potok 7,35 6 500 000,00 Pripravená PD v stupni DRS        

 

Eliminácie bezpečnostných rizík na ceste 
II/537, Batizovský potok – Starý Smokovec  7,55 6 500 000,00 Pripravená PD v stupni DRS        

 

Eliminácie bezpečnostných rizík na ceste 
II/537, Starý Smokovec – Tatranské 
Matliare 7,65 5 500 000,00 Pripravená PD v stupni DRS        

 

Eliminácie bezpečnostných rizík na ceste 
II/537, Tatranské Matliare – Križovatka s 
cestou I/66 6,12 5 000 000,00 Pripravená PD v stupni DRS        

 Modernizácie a výstavba ciest spolu   111 500 000,00          

            
 

Uznesenie: berie na vedomie (viď. časť I, Bod B.4) Uznesenie č. 20/2020 zo dňa  27.05.2020) 
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 
 
V diskusii p. Ceľúch navrhol prehodnotiť pre budúce programové obdobie zaradiť do plánu pripravovaných 
projektov, projekt zahŕňajúci cyklotrasu do oblasti ktorá chýba, zníženie bezpečnostných rizík na cestách v okolí 
Sveržova najmä na smer Kurov, rozšírenie krajnice a vybudovanie priestoru pre cyklistov, ktorý najmä z Poľska 
navštevujú bardejovsky región. 
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6. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré súvisia s činnosťou Správy a údržby ciest PSK – 
pozemky vo vlastníctve PSK 

a) Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Šarišská Poruba, v súvislosti 
s výstavou vodovodného potrubia – prepojenie vodovodov 

Obec Šarišská Poruba ako investor stavby 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 bod 3 a v zmysle § 10 bod 10 a §17 písm. n) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja v znení neskorších dodatkov návrh na 
zriadenie vecného bremena v k.ú. Šarišská Poruba, v prospech oprávneného - Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460, na nehnuteľnom majetku vo vlastníctve povinného 
- Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, v súvislosti s realizáciou stavby „Šarišská Poruba – 
prepojenie vodovodov“.  
 
Vecné bremeno navrhujeme zriadiť na právo uloženia, prevádzky a údržby vodovodného potrubia, nachádzajúceho sa 
v k.ú. Šarišská Poruba, na: 
- pozemku registra E KN, parcelné číslo 1114/1, ostatná plocha o výmere 4730 m2. 
 
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.  
Všeobecná hodnota za zriadenie vecného bremena bude stanovená znaleckým posudkom. 
 
Zámer zriadiť vecné bremeno sa predkladá z dôvodu realizácie stavby „Šarišská Poruba – prepojenie vodovodov“, 
ktorou sa prepojí vodovodné potrubie medzi obcami Šarišská Poruba a Lada. Na tejto trase sa vybudujú 3 vodovodné 
prípojky, pričom časť vodovodného potrubia bude uložená v telese cesty III/3435 a po výstavbe bude prevedená z 
vlastníctva investora do vlastníctva oprávneného z vecného bremena. 
 
Uznesenie: odporúča schváliť predsedovi (viď. časť III, Bod A.1) Uznesenie č. 20/2020 zo dňa  27.05.2020) 
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 
 
 

b) Návrh na schválenie nájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Kamenica nad Cirochu 
v súvislosti s výstavbou chodníka pre peších na ul. Partizánskej  

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 bod 7 písm. e) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v znení 
neskorších dodatkov návrh na schválenie nájmu pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
Obec Kamenica nad Cirochou plánuje výstavbu chodníka pri ceste III/3835, a preto požiadala Správu a údržbu ciest 
Prešovského samosprávneho kraja o nájom pozemkov pod týmto plánovaným chodníkom. Obec za týmto účelom 
zabezpečila vyhotovenie geometrického plánu, ktorým sa odčlenili plochy určené na výstavbu od plochy cestného 
telesa cesty III/3835. Vzhľadom k tomu, že obec plánuje na financovanie výstavby chodníka využiť dotačné zdroje, 
uzatvára sa nájomná zmluva počas doby realizácie stavby a na obdobie 5 rokov po jej ukončení. Pozemky navrhuje 
prenajať za nájomné 1€ za jeden kalendárny rok ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
Uznesenie: schvaľuje (viď. časť II, Bod A.1) Uznesenie č. 20/2020 zo dňa  27.05.2020) 
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 
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7. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré súvisia s činnosťou Správy a údržby ciest PSK – 
pozemky vo vlastníctve iných osôb ako PSK 

a) Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK z vlastníctva súkromných vlastníkov – 
pozemky vedené na LV č. 276, pre stavbu „Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584, č. 3584-001 
Krušinec“ 

Správa a údržba ciest PSK predkladá do Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK v zmysle § 16 písm. e) a § 6 bod 2 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja v znení neskorších dodatkov návrh 
na schválenie prevodu nehnuteľného majetku. 
Správa a údržba ciest PSK je stavebníkom stavby „Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584, č. 3584-001 Krušinec“. 
Obec Krušinec, ako príslušný stavebný úrad, vydal Rozhodnutie o umiestnení stavby č.j. 2019/70 zo dňa 26.07.2019, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.09.2019. 
Správa a údržba ciest PSK má záujem o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré budú dotknuté stavbou v 
spoluvlastníctve predávajúcich. Prevod pozemkov je odplatný za cenu stanovenú znaleckým posudkom, po prepočte 
na jednotlivých vlastníkov podľa ich vlastníckych podielov. Kúpna cena predstavuje celkom 5 280,40 € (slovom: 
päťtisícdvestoosemdesiat eur a štyridsať centov). 
 

Uznesenie: schvaľuje (viď. časť II, Bod A.3) Uznesenie č. 20/2020 zo dňa  27.05.2020) 
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 
 

b) Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK z vlastníctva súkromných vlastníkov – 
pozemky vedené na LV č. 69, pre stavbu „Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584, č. 3584-001 
Krušinec“ 

Správa a údržba ciest PSK predkladá do Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK v zmysle § 16 písm. e) a § 6 bod 2 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja v znení neskorších dodatkov, návrh 
na schválenie prevodu nehnuteľného majetku. 
Správa a údržba ciest PSK je stavebníkom stavby „Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584, č. 3584-001 Krušinec“. 
Obec Krušinec, ako príslušný stavebný úrad vydal Rozhodnutie o umiestnení stavby č.j. 2019/70 zo dňa 26.07.2019, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.09.2019. 
Správa a údržba ciest PSK má záujem o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku dotknutého stavbou v 
spoluvlastníctve predávajúcich. Prevod pozemku je odplatný za cenu stanovenú znaleckým posudkom. 
Kúpna cena predstavuje celkom 223,60 €  (slovom: dvestodvadsaťtri eur a šesťdesiat centov) 
 
Uznesenie: schvaľuje (viď. časť II, Bod A.4) Uznesenie č. 20/2020 zo dňa  27.05.2020) 
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 
 

c) Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK z vlastníctva súkromných vlastníkov – 
pozemky vedené na LV č. 194, pre stavbu „Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584, č. 3584-001 
Krušinec“ 

Správa a údržba ciest PSK predkladá do Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK v zmysle § 16 písm. e) a § 6 bod 2 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja v znení neskorších dodatkov, návrh 
na schválenie prevodu nehnuteľného majetku. 
Správa a údržba ciest PSK je stavebníkom stavby „Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584, č. 3584-001 Krušinec“. 
Obec Krušinec, ako príslušný stavebný úrad vydal Rozhodnutie o umiestnení stavby č.j. 2019/70 zo dňa 26.07.2019, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.09.2019. 
Správa a údržba ciest PSK má záujem o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku dotknutého stavbou v 
spoluvlastníctve predávajúcich. Prevod pozemku je odplatný za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Kúpna cena 
predstavuje celkom 17,20 €  (slovom: sedemnásť eur a dvadsať centov) 
 
Uznesenie: schvaľuje (viď. časť II, Bod A.5) Uznesenie č. 20/2020 zo dňa  27.05.2020) 
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 
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d) Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK – pozemky pre stavbu „III/3440 (III/068 
002) Prešov – most Sekčov (ul. Solivarská) 

Správa a údržba ciest PSK predkladá do Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK v zmysle § 16 písm. e) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja v znení neskorších dodatkov, návrh na 
schválenie prevodu nehnuteľného majetku. 
Výkup pozemkov, parcela registra C KN 14835/60 a C KN 14835/241  je navrhovaný pre realizáciu stavby „III/3440 
(III/068 002) Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská)“. Realizácia stavby bola schválená Uznesením ZPSK č. 
158/2019 a je zaradená do balíka pripravovaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k 
infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, IROP-PO1-SC11-
2019-44. S cieľom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pre uvedenú stavbu bola medzi Prešovským 
samosprávnym krajom a Mestom Prešov, dňa 15.08.2018 uzavretá Dohoda o spoločnom postupe, v zmysle ktorej 
pozemky vo vlastníctve spoločnosti RoTTel Energy, s.r.o. majetkovoprávne vysporiada výkupom Prešovský 
samosprávny kraj. 
 

Uznesenie: schvaľuje (viď. časť II, Bod A.6) Uznesenie č. 20/2020 zo dňa  27.05.2020) 
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 
 
 
8. Rôzne 

Návrh schváliť zmenu Uznesenia č. 3/2018 zo dňa 29.01.2018 nasledovne: 
 

a) Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja mení uznesenie č. 3/2018 zo dňa 29.01.2018 tak, že 
sa uznesenie dopĺňa o bod: 

 
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených nadlimitných výdavkov z rozpočtu PSK  

 
Vzhľadom na existujúci stav mostných objektov, na stavbe: „Modernizácia cestného spojenia Pieninských 

národných parkov - 2. etapa“, ktorá je toho času v realizácii, na základe zmluvy o dielo č. 17-4500/PZ-
INTERREG/2020 zo dňa 06. mája 2020, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – 
Slovensko 2014 – 2020, na ktorých projektová dokumentácia uvažuje iba s čiastočnou stavebnou úpravou, v dôsledku 
časového odstupu medzi prípravou žiadosti o nenávratný finančný príspevok a odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, 
dochádza k zmenám v rozsahu stavebných prác, ktoré Správa a údržba ciest PSK ako zmluvný objednávateľ, na 
základe požiadaviek zhotoviteľa, posúdila ako oprávnené a nevyhnutné pre dosiahnutie udržateľnosti projektu podľa 
príručiek. Vzniknuté zmeny Správa a údržba ciest PSK zahrnie do zmeny zmluvy formou návrhu dodatku č. 1 
a predloží na schválenie riadiacemu orgánu – STS Krakow.  

V prípade, že riadiaci orgán a/alebo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR posúdia zmeny vo 
vzťahu k finančným možnostiam a pravidlám programu, resp. vo vzťahu k zákonu o verejnom obstarávaní, ako 
neoprávnené, bude potrebné dofinancovanie projektu zo zdrojov VÚC, s predpokladom nepresiahnutia výšky 
rozpočtu projektu v zmysle uznesenia Zastupiteľstva č. 3/2018 zo dňa 29.1.2018.  
schváliť spolufinancovanie pripravovaných projektov v rámci IROP nasledovne: 
 

Uznesenie: schvaľuje (viď. časť II, Bod A.6) Uznesenie č. 20/2020 zo dňa  27.05.2020) 
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 
 

b) 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 multimodálneho dopravného systému.  V rámci pripravenosti 
projektov do novej výzvy IROP sme projekčne pripravení na predkladanie žiadostí o NFP a do 06/2020 
plánujeme predložiť 2 projektové žiadosti: 

„Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Podbanské – Pavúčia dolina“, modernizácia na ceste II/537 
v úseku Podbanské – Pavúčia dolina s celkovou dĺžkou cca 7,6 km a predpokladaným rozpočtovým nákladom 7 mil €. 
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„Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Tatranské Matliare – Križovatka s cestou I/66“, modernizácia 
na ceste II/537 Tatranské Matliare – Križovatka s cestou I/66 s celkovou dĺžkou cca 6,1 km a predpokladaným 
rozpočtovým nákladom 7 mil €. 
 

Uznesenie: schvaľuje (viď. časť II, Bod A.7) Uznesenie č. 20/2020 zo dňa  27.05.2020) 
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 

 
c) 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 multimodálneho dopravného systému.  V rámci pripravenosti 
projektov do novej výzvy IROP sme projekčne pripravení na predkladanie žiadostí o NFP a do 06/2020 
plánujeme predložiť 2 projektové žiadosti: 

„Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Podbanské – Pavúčia dolina“, modernizácia na ceste II/537 
v úseku Podbanské – Pavúčia dolina s celkovou dĺžkou cca 7,6 km a predpokladaným rozpočtovým nákladom 7 mil €. 
„Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina - Križovatka s cestou II/538“, modernizácia na 
ceste II/537 Pavúčia dolina - Križovatka s cestou II/538s celkovou dĺžkou cca 7,4 km a predpokladaným rozpočtovým 
nákladom 7 mil €. 
„Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Križovatka s cestou II/538 - Batizovský potok“, modernizácia 
na ceste II/537 v úseku Križovatka s cestou II/538 - Batizovský potok s celkovou dĺžkou cca 7,3 km 
a predpokladaným rozpočtovým nákladom 7 mil €. 
„Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Batizovský potok - Starý Smokovec“, modernizácia na ceste 
II/537 Batizovský potok - Starý Smokovec s celkovou dĺžkou cca 7,5 km a predpokladaným rozpočtovým nákladom 7 
mil €. 
„Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Starý Smokovec - Tatranské Matliare“, modernizácia na ceste 
II/537 v úseku Starý Smokovec - Tatranské Matliare s celkovou dĺžkou cca 7,6 km a predpokladaným rozpočtovým 
nákladom 6 mil €. 
„Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Tatranské Matliare – Križovatka s cestou I/66“, modernizácia 
na ceste II/537 Tatranské Matliare – Križovatka s cestou I/66 s celkovou dĺžkou cca 6,1 km a predpokladaným 
rozpočtovým nákladom 7 mil €. 
 
Uznesenie: schvaľuje (viď. časť II, Bod A.8) Uznesenie č. 20/2020 zo dňa  27.05.2020) 
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 
 
Prešov,  27. 05. 2020 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Alexander Galajda                Ing. arch. Zita Pleštinská  sekretár komisie       

                                  predsedníčka komisie dopravy     
 
 
 
Overil:  Stanislav Obický 
  podpredseda komisie 


