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Zápis  
z 24. zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK, konanej dňa 18. 11. 2020   

na Správe a údržbe ciest Prešovského samosprávneho kraja oblasť Vranov nad Topľou, Čemernianska 1031,  
093 01  Vranov nad Topľou 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 
 

P r o g r a m : 

1. Otvorenie 
2. Schválenie a prijatie strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja  
3. Poskytnutie dotácie pre spoločnosť IDS Východ, s.r.o. za účelom vzniku a prevádzky špecializovaného pracoviska 

pre analytické činnosti a dopravné modelovanie. 
4. Informatívna správa k pripravovanému rozpočtu kapitálových a bežných výdavkov na rok 2021 pre účely schválenia 

na zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 14.12.2020 
5. Prezentácia projektov pripravovaných pre programovacie obdobie 2021-2027 z programov IROP, INTERREG a 

ENI. 
6. Informatívna správa o príprave a tvorbe Mostného programu na obdobie 2020 – 2025  
7. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré súvisia s činnosťou Správy a údržby ciest PSK 

7A Návrh na zriadenie vecného bremena v k.ú. Starý Smokovec, v súvislosti s realizáciou stavby „II/534 Poprad – Starý 
Smokovec, II. etapa“, pozemok vedený na LV č. 958 vo vlastníctve Slovenskej republiky a súkromných vlastníkov 
7B Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK– pozemky pre stavbu „Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584, 
č. 3584-001 Krušinec“ od obce Krušinec za cenu 2,00-€ celkom 
7C Návrh na zmenu uznesenia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK z 21. zasadnutia zo dňa 15.07.2020 k zriadeniu vecného 
bremena na majetku vo vlastníctve PSK v k.ú. Tatranská Lomnica od Mesta Vysoké Tatry, v súvislosti so stavbou „Tatranská 
Lomnica, prestavba existujúcej križovatky cesty č. II/537“ 
7D Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK – pozemok registra KN E 1126/322 pre stavbu „III/3440  
(III/068 002) Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská)“ 
7E Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve Rímskokatolíckej farnosti Topoľovky, v k.ú. Hudcovce pre 
umiestnenie odvodňovacieho potrubia a kalovej jamy v prospech PSK, správy SÚC PSK 
7F Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Kapušany, v súvislosti s realizáciou stavby: 
Kapušany – úprava TS2 a TS3, VN a NN siete 
7G Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Drienica, v súvislosti s realizáciou stavby: 
Drienica – Gacky rozšírenie vodovodu 
7H Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Stará Ľubovňa, v súvislosti s realizáciou stavby: 
Stará Ľubovňa – obytný súbor IBV sídl. Východ – Úprava VN, NN, TS – 1. etapa 
7I Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Spišský Štvrtok, v súvislosti s realizáciou stavby 
„Rozšírenie sústavy verejného osvetlenia v obci Letanovce a k.ú. Spišský Štvrtok“ 

8. Informatívna správa o aktuálnom stave majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod cestami II. a III. triedy  
9. Informatívna správa o aktuálnom stave majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov na stavebných projektoch 

„III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18“ a „Preložka cesty III/3832, obchvat 
osady Podskalka, mesto Humenné“.       

10. Rôzne 
10A Dofinancovanie projektov IROP z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov vyplývajúcich zo 

zmenových procedúr 
11. Záver 

 
 

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

prítomných s  programom zasadnutia. Komisia dopravy Zastupiteľstva PSK schvaľuje overovateľa zápisnice a uznesenia p. 
Stanislav Obický -podpredseda komisie.  

Po privítaní predsedníčky komisie dopravy sa otvorilo 24. zasadnutie Komisie dopravy a komisia postupovala podľa 
programu bodom 2. 
 
Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod A.1) Uznesenie č. 24/2020 zo dňa  18.11.2020 
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 
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2. Schválenie a prijatie strategického dokumentu, Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja 
Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja (ďalej aj „PUM PSK“) je strategicky dokument, ktorý 

na základe analýz existujúceho stavu a trendov vývoja definuje budúce potreby Prešovského samosprávneho kraja v oblasti 

dopravnej infraštruktúry pre obdobie 2025, 2030, 2040 a 2050. Predstavuje komplexný strategicky dokument, ktorým sa 

vymedzujú základné strednodobé a dlhodobé ciele v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry, stanovujú sa priority rozvoja a 

identifikujú sa opatrenia a zdroje na ich dosiahnutie. 

Na základe Dohody o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní č. 2017/0104, ktorá bola podpísaná dňa 

16.2.2017 medzi Prešovským samosprávnym krajom a Trenčianskym samosprávnym krajom, verejným obstarávateľom pre 

tento predmet zákazky je Trenčiansky samosprávny kraj. Verejná súťaž na uvedený predmet zákazky bola vyhlásená v 

Úradnom vestníku EÚ č. 2017/S 119-240045 zo dňa 24.06.2017 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 125/2017dňa 

27.06.2017 pod číslom 8792 – MSS. Verejné otváranie ponúk (ostatné) sa uskutočnilo dňa 31.07.2017. Otváranie ponúk 

(kritériá) sa uskutočnilo dňa 25.09.2017. Dňa 22.12.2017 verejný obstarávateľ zaslal uchádzačom oznámenie o výsledku 

vyhodnotenia ponúk. 

Na základe ukončenia procesu verejného obstarávania a výberu uchádzača bola dňa 06.06.2018 podpísaná Zmluva 

o dielo č.186/2018/ DSaRR medzi objednávateľom Prešovským samosprávnym krajom a zhotoviteľom spoločnosťou NDCON 

s.r.o. Dňa 9.6.2018 začala realizácia hlavných aktivít Projektu zo strany objednávateľa. Vypracovanie diela prebiehalo podľa 

Zmluvy o dielo 18 mesiacov.  

PUM PSK je strategický dokument v oblasti dopravy, určený na  uspokojovanie potrieb mobility osôb a firiem 

v mestách, regiónoch a území v rámci samosprávneho kraja a jeho okolia. Jeho účelom je zlepšenie kvality života občanov 

Prešovského samosprávneho kraja, ktorý zohľadňuje zásady integrácie a participácie. 

Strategický dokument PUM PSK je realizovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 

(ďalej len „IROP“) v rámci oblasti Doprava, Prioritná os 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch,  Špecifický cieľ 1.2.1. 

Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy: 

Názov projektu: Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja 

Celková výška oprávnených výdavkov:   400 140,00 eur 

Spolufinancovanie zo zdrojov EÚ a ŠR (95 %):  380 133,00 eur   

Financovanie PSK (5%)     20 007,00 eur 

Nadlimitné výdavky      8 021,24 eur 

Celková výška za zhotovené dielo     408 164,24 eur 

V zadávacích dokumentoch sa udávajú ciele spracovania PUM, ktoré spracovateľ berie do úvahy počas celého 

spracovania diela: 

Očakávané ciele PUM: 

o aktualizácia reálnych trendov dopravných charakteristík, 

o vytvorenie základu pre ďalší územný rozvoj z hľadiska dopravy, 

o návrh efektívneho a udržateľného dopravného systému. 

 

Určenie hlavných cieľov spracovania PUM 

o Cieľom spracovania PUM musí byť predovšetkým aktualizácia výhľadových dopravných charakteristík, parametrov 

a služieb Prešovského kraja (ďalej len „Kraj“) s ich priemetom do reálneho návrhu riešenia, ktorý bude zohľadňovať 
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možnosti finančných prostriedkov,  vrátane fondov EU. Úlohou PUM je zadefinovanie podmieňujúcej regulácie 

prípadného ďalšieho územného rozvoja Kraja z hľadiska dopravnej vybavenosti a obslužnosti. Výsledný PUM musí 

rešpektovať princípy plánovania udržateľnej mobility (v súlade s dokumentom „Metodické pokyny k tvorbe plánov 

udržateľnej mobility“, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, 2015) a 

strategické dokumenty na krajskej, národnej a nadnárodnej úrovni (predovšetkým EÚ). Strategickou časťou diela 

bude Plán udržateľnej mobility (PUM) s nadväzným strategickým environmentálnym hodnotením (SEA). 

o Obstaraním a spracovaním PUM sa taktiež sleduje aktualizácia prognózy dopravy v reálnych ukazovateľoch, ktorá 

bude základným podkladom pre návrhovú časť jednotlivých módov dopravy. Nedeliteľnou súčasťou PUM bude 

územný priemet a definovanie územných požiadaviek na líniové dopravné stavby a dopravné plochy vyplývajúce z 

návrhu. 

o Cieľom PUM je systematizovať problematiku dopravy a udržateľnej mobility vo vzťahu k súvisiacim právnym 

predpisom, vo vzťahu k aktuálnym celoštátnym, regionálnym a medzinárodným koncepciám rozvoja dopravy a 

najnovším trendom v danej oblasti s prihliadnutím na potreby a potenciál Kraja. 

o Hlavným zámerom dokumentu bude riešenie dopravy na organizačnej, prevádzkovej a infraštruktúrnej úrovni v 

podobe dôrazu na verejnú osobnú a nemotorovú dopravu a na účinné využitie nových technológií inteligentných 

dopravných systémov s cieľom zabezpečiť environmentálne a finančne prijateľnú dopravu rešpektujúc základné 

princípy udržateľnej mobility. 

o Do úvahy sa vezmú aj iné, paralelne prebiehajúce, činnosti v oblasti dopravy, ako napr. výsledky celoštátneho sčítania 

dopravy z roku 2015, Regionálna integrovaná územná stratégia a tiež schválený Generel dopravnej infraštruktúry 

Prešovského kraja, schválená Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre Prešovský samosprávny kraj s cieľom 

dosiahnuť synergický efekt. Výsledky a výstupy týchto činností budú k dispozícii v kompletnom materiáli. 

 

Súvisiace strategické dokumenty  

Tak ako je uvedené vyššie, budú rešpektované platné strategické materiály, dotýkajúce sa dopravy ak už priamo alebo 

nepriamo. Tieto materiály budú analyzované v analytickej časti, že by mohli byť rešpektované počas spracovania Plánu 

udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja. 

 Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KURS) 2001 v znení KURS 2011, 

 Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy do roku 2020, 

 Národná stratégia cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike, 

 Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 2009 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 - 2020 

 Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 2014 - 2020 

 Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja 

 Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre Prešovský samosprávny kraj 

 Plán dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja 

 

Takisto budú vzaté do úvahy aj ďalšie materiály v širších kontextoch: 

 Medzinárodná úroveň – kontext cezhraničného regiónu, 

 Národná úroveň (Koncepcia územného rozvoja Slovenska) a 

 Regionálna úroveň (Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj) 

Dokument PUM a jeho časti: 

1. Zber údajov 

2. Prieskumy 
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3. Dopravné modelovanie 

4. Analýzy 

5. Návrhová časť 

6. Strategické environmentálne hodnotenie (SEA) 

7. Plán implementácie a monitorovania Plánu udržateľnej mobility 

Zber údajov, Prieskumy 

V časti diela zber údajov ide o vytvorenie obrazu fungovania dopravy na území PSK a trendov vývoja rôznych 

sektorov dopravy. Pri posudzovaní adekvátnosti a úvah o ďalšom rozvoji – prognózach je nevyhnutná znalosť demografického 

potenciálu kraja a jeho vývoja. 

Údaje o doprave majú popísať organizačné zaistenie jednotlivých komponentov dopravného systému a ich väzby, 

ďalej potom finančné a základné ekonomické aspekty podložené vierohodnými ekonomickými údajmi. 

Údaje o prevádzkovaní dopravy majú na základe dát z minulých období ukázať, ako sa ktorý sektor dopravy 

objemovo rozvíjal. Do tohto prehľadu patrí tiež otázka nehôd, prípadne iných nepravidelnosti. 

V oblasti údajov o infraštruktúre budú popísané jednotlivé zložky systému dopravnej infraštruktúry kraja, ale tiež je 

sem zaradená problematika vozových parkov dopravcov. 

V časti prieskumy budú popísané dáta získané z prieskumov, odbavovacích systémov, prípadne ďalších zdrojov 

o pohybe cestujúcich a vozidiel na vybraných miestach kraja. 

Veľká časť práce v časti Zber dát a prieskumy je podkladom pre spracovanie dopravného modelu Prešovského 

samosprávneho kraja. 

Prieskum je zameraný na sčítanie intenzity dopravy a doplňujúce výberové anketové dopytovanie cestujúcich cez 

hranice Prešovského samosprávneho kraja pre všetky relevantné druhy hromadnej dopravy (cestná, autobusová, železničná) zo 

všetkých významných smerov dochádzky. 

Dopravné modelovanie  

Pre účely dopravno-strategického  dokumentu bol vytvorený  nástroj v podobe dopravného modelu. Ide o konvenčný 

štvorstupňový dopytový dopravný model, ktorý zahrňuje nasledujúce druhy dopravy: 

• automobilová doprava (osobná, nákladná), 

• verejná hromadná doprava (autobusová, trolejbusová, vlaková), 

• cyklistická doprava, 

• pešia doprava. 

Analýzy 

V prvom kroku časti analýzy sú podrobené strategické dokumenty ako na úrovni vlastného kraja, tak aj na úrovni 

susedných krajov. Tiež strategické dokumenty na národnej a nadnárodnej úrovni môžu vplývať na rozvoj dopravy 

v Prešovskom kraji. 

Analýza územia vo väzbe na dopravu – jej dopyt, infraštruktúru, možnosti a potreby musia byť podrobne 

preanalyzované. V doprave bude analyzovaný nie len súčasný stav, ale bude nutné si položiť otázku, či trendy, ktoré sú 

v dopravnom sektore viditeľné, sú žiadúce, zdravé a udržateľné.   

Spracovatelia sa budú zaoberať predpokladaným rozvojom v sektoroch, ktoré vytvárajú dopyt po dopravných 

službách v rôznych sektoroch a tým môžu vytvárať tlak na ďalší rozvoj dopravnej infraštruktúry. 
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Dôležitou súčasťou analytickej časti sú SWOT analýzy jednotlivých sektorov dopravného systému Prešovského 

samosprávneho kraja. 

Návrhová časť  

Pri navrhovaní opatrení sa dbalo na maximalizáciu hospodárnosti a na dosahovanie synergického efektu, výber 

opatrení z alternatív je založený na kvalitatívnom posúdení. Maximalistický (do-all) variant zahŕňa všetky preferované skupiny 

opatrení a následne je tento variant posúdený dopravným modelom s cieľom ukázať indikatívnu hodnotu jednotlivých 

indikátorov. 

Strategické environmentálne hodnotenie (SEA) 

Dôležitou súčasťou PUM PSK je environmentálne hodnotenie (SEA) v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 

24/2006 Z. z.“). 

V rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (SEA), v súlade so Zákonom č. 24/2006 Z. z., bol vytvorený priestor pre 

pripomienkovanie a odporúčania dotknutých orgánov štátnej správy, miest, obcí a širokej verejnosti. Uskutočnilo sa tiež verejné 

prerokovanie strategického dokumentu PUM PSK (dňa 30.01.2020).  

Po uskutočnení verejného prerokovania strategického dokumentu, zapracovaní pripomienok dotknutých subjektov 

a doplnenia Správy SEA formou Doplnku č. 1 bola Okresným úradom Prešov určená odborne spôsobilá osoba na účely 

posudzovania vplyvov na životné prostredie a zároveň na vypracovanie odborného posudku k strategickému dokumentu PUM 

PSK.    

Odborný posudok, ktorý vypracovala Ing. Jana Zajíčková, Žilinská 642/6, 911 01 Trenčína návrh záverečného 

stanoviska bol vypracovaný na základe predloženej správy o hodnotení strategického dokumentu, návrhovej časti strategického 

dokumentu, záznamu  z verejného prerokovania navrhovaného strategického dokumentu, doručených písomných stanovísk od 

jednotlivých subjektov procesu posudzovania, doplňujúcich podkladov od obstarávateľa, vyjadrení spracovateľa PUM PSK a 

spracovateľa správy o hodnotení príslušných právnych predpisov a noriem. 

 

Plán implementácie a monitorovania Plánu udržateľnej mobility 

Plán implementácie nadväzuje na návrhovú časť. Mal by ďalej rozšíriť navrhnuté opatrenia do dlhodobého programu 

aktivít, vrátane identifikácie základných postupových krokov týkajúcich sa opatrení (t. j. špecifické štúdie uskutočniteľnosti, 

EIA, stavebné povolenie, nákup pozemkov, príprava súťažných podkladov, atď. v prípade investičných akcií), s orientačným 

načasovaním. 

Okrem vlastného plánu postupnej realizácie navrhnutých opatrení sa implementačný plán musí vysporiadať 

s vyhodnotením prevádzky, údržby a inštitucionálnych/finančných aspektov poskytovania verejných dopravných služieb 

s cieľom špecifikovať prevádzkové a údržbové (O&M) náklady na sieť infraštruktúry a jej udržateľnosť, z hľadiska 

technického aj finančného. 

Je nanajvýš dôležité, aby sa na zachovala úzka spolupráca medzi zúčastnenými stranami, ktoré sú zodpovedné za 

dopravnú stratégiu na miestnej, regionálnej a národnej úrovni, s cieľom nájsť maximálnu konzistenciu medzi projektmi a 

politikami.  

Dôležitou časťou je návrh monitoringu a vyhodnocovania plnenia jednotlivých opatrení a ich účinnosti. Pre to budú 

stanovené indikátory pre napĺňanie opatrení, bude navrhnutý mechanizmus hodnotenia a spätnej väzby pre priebežné 

skvalitňovanie postupného napĺňania cieľov Plánu udržateľnej mobility.  
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Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja bude k dispozícii prostredníctvom webstránky PSK po 

jeho prijatí Zastupiteľstvom PSK.  

S ohľadom na rozsah predkladaného strategického dokumentu je jeho úplné znenie vrátane všetkých častí a príloh k 

dispozícii na Odbore dopravy Ú PSK. Kontaktná osoba: Ing. Peter Hadbavný, Peter.Hadbavny@vucpo.sk.   

Pán podpredseda komisie Stanislav Obický vzniesol otázku týkajúcu sa železničných prepojení PSK, resp. SR 

s Poľskou republikou. Otázka smerovala, či PUM PSK navrhol takéto nové spojenia, ktoré by odľahčili cestnú dopravu 

a pomohli by aj cestovnému ruchu. 

 
Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod A.1) Uznesenie č. 24/2020 zo dňa  18.11.2020  
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 

 
3. Poskytnutie dotácie pre spoločnosť IDS Východ, s.r.o. za účelom vzniku a prevádzky špecializovaného 
pracoviska pre analytické činnosti a dopravné modelovanie 
  

 Zásadným výstupom Plánu udržateľnej mobility PSK (PUM) je dopravný model kraja. Ide o pokročilý nástroj na 
simulácie a prognózy v doprave, umožňujúci objektívne testovať vplyvy zmien dopravnej infraštruktúry, dopravného dopytu, 
investičných zámerov developerov a iných faktorov pôsobiacich na intenzitu, kvalitu a charakter mobility v mestách 
a regiónoch. 
Dopravný model pomáha pri rozhodovaní o výstavbe a plánovaní dopravnej infraštruktúry, rozhodovaní medzi rôznymi 
variantmi riešenia výstavby, optimalizácii a organizácii dopravy, upokojovaní dopravy, uplatňovaní preferencie verejnej 
dopravy, kapacitnom posúdení cestnej siete, zaťažení konkrétnych komunikácií, posudzovaní vplyvu dopravy na životné 
prostredie, variantov organizácie dopravy (napr. obchádzok) pri dočasných obmedzeniach a pod. 
Dopravný model možno považovať za najhodnotnejšiu časť PUM, kvôli už spracovaným prieskumom pre všetky druhy 
dopravy a kalibrácii prognóz. Štvorstupňový dopytový dopravný model, dodaný ako súčasť PUM, zahrňuje nasledujúce druhy 
dopravy: 

- automobilová doprava (osobná aj nákladná), 
- verejná hromadná doprava (autobusová, vlaková, trolejbusová), 
- cyklistická doprava, 
- pešia doprava. 

Na to, aby dopravný model, obstaraný ako súčasť PUM, mohol byť používaný a nemohol byť považovaný za zmarenú 
investíciu, je potrebné splniť nasledovné podmienky pre prácu s dopravným modelom: 

- Zabezpečiť zodpovedajúci softvér. 
- Zabezpečiť výkonné hardvérové zariadenie. 
- Zabezpečiť kvalifikovaný personál. 

Vzhľadom na finančnú nákladnosť zabezpečenia týchto podmienok a efektivitu centralizácie činností do jedného pracoviska 
s pôsobnosťou pre východné Slovensko, došlo k dohode medzi PSK a KSK na tom, že tieto činnosti bude pre oba kraje 
zabezpečovať IDS Východ, s.r.o., pričom budú vykonávané v rámci pracoviska, ktoré bude zriadené v  roku 2021 v Prešove. 
Celková výška účelovej dotácie 100 000 eur bude poskytnutá v rovnakej výške 50 000 eur od PSK aj KSK.  
Hlavné dôvody zriadenia pracoviska pre analytické činnosti a dopravné modelovanie: 

1. Udržateľnosť projektu PUM PSK, financovaného z európskych fondov. 

2. Hospodárna prevádzka pre potreby PSK a KSK (v budúcnosti aj miest Prešov a Košice), keďže jednotlivé 
samosprávy dosiaľ nedisponujú softvérom, hardvérom, ani personálom pre prácu s dodanými dopravnými modelmi 
svojich území. 

3. Vzájomné prepojenie a súlad všetkých území pri kalibrovaní a zmenách v mobilite na východnom Slovensku. 

4. Zabezpečenie optimálneho výsledku súťaží (vysúťaženej ceny) na obsluhu územia KSK a PSK (kalibrácia liniek 
a spojov podľa prepravného potenciálu, stanovenie priorít pri postupnom uplatňovaní výstupov PUM do praxe 
a ďalšie). 

Dopravný model územia umožňuje napodobniť skutočný dopravný proces na základe známych zákonitostí pomocou 
matematického modelovania v počítači, ktorý simuluje správanie prvkov systému a ich vzájomnú interakciu pri rešpektovaní 
aj náhodných faktorov. 
Modelovanie má mimoriadny prínos, nakoľko umožňuje objektívne zhodnotenie variantov riešenia dopravných problémov, či 
stanovenie priorít pri budovaní infraštruktúry, s dosiahnutím čo najvyššieho prínosu vynaložených investícií. Na to je však 
nevyhnutné disponovať softvérom, hardvérom a personálom, ktoré s dopravným modelom umožnia pracovať. 
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Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod A.2) Uznesenie č. 24/2020 zo dňa  18.11.2020  
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 
 

4. Informatívna správa k pripravovanému rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov na rok 2021 pre účely 
schválenia na zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 14.12.2020 

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

Prešovského samosprávneho kraja v znení neskorších dodatkov (ďalej ako „Zásady“) predkladá do Komisie dopravy pri 

Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja informatívnu správu k pripravovanému rozpočtu bežných a kapitálových 

výdavkov na rok 2021 pre účely schválenia na zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 14.12. 2020 

 

A: Plán bežných výdavkov SÚC PSK na rok 2021 vo výške 25 000 000,- € rozdelený podľa jednotlivých kategórii: 

 

Bežné výdavky  Rozpočet  v € 

610   mzdy 8 520 000 

620   odvody 2 910 000 

630   tovary a služby 13 320 000 

640   bežné transfery 250 000 

SPOLU 25 000 000 
 

Návrh rozpočtu bežných výdavkov (predovšetkým mzdy, odvody, energie a vybrané „režijné položky“ ekonomickej 
klasifikácie) má väzbu na predpokladané refundované prostriedky od Slovenskej správy ciest z fakturácie za údržbu ciest I. 
triedy PSK a schválený rozpočet pre rok 2020.  
     Finančné prostriedky- bežné výdavky  sú určené na financovanie údržby a opráv ciest II. a III. kategórie a na zabezpečenie 
činností SÚC PSK (mzdy a platy, odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery).  
 
     Kategória 610 - Mzdy a nadväzne na to 620 – Odvody:  Celkové navýšenie platov  v organizácii vychádza z platovej 
inventúry k 31.8.2020 na základe nárastu počtu zamestnancov v súvislosti s novou organizačnou štruktúrou (a to v súvislosti 
s plánom investícií v ďalšom období, s posilnením údržby ciest II. a III. triedy a novovzniknutou asfaltérskou čatou). Tvorba 
rozpočtu mzdových prostriedkov na rok 2021 má väzbu na predpokladané výkony a fakturáciu za údržbu ciest I. tried, ktoré sú 
refundované do príslušných rozpočtových položiek. SÚC PSK predpokladá stav zamestnancov na rok 2021  v počte 708.  
Pri zostavovaní návrhu rozpočtu miezd a odvodov je tiež  zohľadnený špecifický charakter činností SÚC PSK počas roka, t. j. 
počas tzv. letnej údržby ciest (1.4.-30.10.) a počas zimnej údržby ciest (1.11.-31.12. a 1.1.-30.3.), kedy je značne odlišný počet 
zamestnancov  a 12-hodinový režim činností v zimnej sezóne.  
 
Celkové  navýšenie kategórie 630 – Tovary a služby oproti schválenému rozpočtu minulého roka vo výške cca 2 500 mil € 
zohľadňuje ukončenie splácania PPP splátky a navýšenie výdavkov na plánované opravy ciest. Jedná sa o opravy ciest 
veľkoplošnými výspravkami súvisiace s asfaltérskou čatou, opravy ciest studenými technológiami, opravy mostov, navýšenie 
výdavkov na realizáciu vodorovného dopravného značenia, na opravy priepustov, generálne opravy motorových vozidiel, 
výdavky na diagnostiku mostov, na geodetické a kartografické práce  nesúvisiace s investičnou činnosťou, nákup materiálov 
na zabezpečenie zimnej údržby ciest.  
 

B: Plán kapitálových výdavkov SÚC PSK na rok 2021  rozdelený podľa jednotlivých zdrojov 

Zoznam investičných akcií na rok 2021 rezervný fond: 

 

  
Návrh čerpania kapitálových výdavkov SÚC PSK - Investičné akcie na rok 2021 5 300 000,00 

  Projektová dokumentácia 1 007 500,00 € 

  Rekonštrukcia mostov 325 000,00 € 

1 PD - Rekonštrukcia mosta M2549 (II/558-005), most cez Močidlový potok na konci obce Hudcovce 10 000,00 € 

2 PD - Rekonštrukcia mosta M5787 (II/558-012), most v km 32,288 cez potok Príslop za obcou Príslop 15 000,00 € 

3 
PD - Rekonštrukcia mosta M7222 (II/558-014), most cez Ruský potok za odbočkou na obec Ruský Potok 
pred obcou Ulič 

15 000,00 € 

4 PD - Rekonštrukcia mosta M7290 (II/558-011), most v km 31,315 cez potok v obci Príslop  10 000,00 € 

5 PD - Rekonštrukcia mosta M7400 (II/566-012), most cez bezmenný potok za obcou Ruská Volová  10 000,00 € 
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6 PD - Rekonštrukcia mosta M7592 (II/567-017), most v km 25,459 cez potok Udava pred obcou Hostovice 15 000,00 € 

7 PD - Rekonštrukcia mosta M910 (II/536-021), most cez potok Tvarožiansky za obcou Vrbov 15 000,00 € 

8 PD - Rekonštrukcia mosta M936 (II/536-020), most cez Horný potok v obci Vrbov 10 000,00 € 

9 PD - Rekonštrukcia mosta M3084 (II/536-019), most cez potok v obci Abrahámovce 10 000,00 € 

10 PD - Rekonštrukcia mosta M3236 (III/3208-002), most cez potok pred obcou Domaňovce 15 000,00 € 

11 PD - Rekonštrukcia mosta M3957 (III/3208-003), most cez miestny potok, k. ú. Domaňovce 15 000,00 € 

12 PD - Rekonštrukcia mosta M4878 (III/3204-002), most cez miestny potok, k. ú. Vyšné Repáše 10 000,00 € 

13 PD - Rekonštrukcia mosta M6579 (III/3060-003), most cez ŽSR v úseku trate Svit - Štrba 35 000,00 € 

14 PD - Rekonštrukcia mosta M7452 (III/3205-001), most cez miestny potok pred obcou Pavľany 15 000,00 € 

15 PD - Rekonštrukcia mosta M6614 (III/3193-001), most cez potok Rohovčík pred obcou Krivany 10 000,00 € 

16 PD - Rekonštrukcia mosta M6883 (III/3216-009), most cez potok Kanišov v obci Nižný Slavkov 10 000,00 € 

17 PD - Rekonštrukcia mosta M2990 (III/3189-003), most cez potok Lúčanka v obci Lúčka 10 000,00 € 

18 PD - Rekonštrukcia mosta M6144 (III/3109-006), most cez potok Kremeň v obci Osturňa 15 000,00 € 

19 PD - Rekonštrukcia mosta M7328 (III/3077-003), most cez Najdický potok v obci Lendak 10 000,00 € 

20 PD - Rekonštrukcia mosta M3149 (III/3577-007), cez potok Čerťaž pred obcou Soľník 15 000,00 € 

21 PD - Rekonštrukcia mosta M5872 (III/3733-005), most cez Hrušovský potok v obci Nižný Hrušov 10 000,00 € 

22 PD - Rekonštrukcia mosta M4102 (III/3177-005), most cez potok Malá Svinka v obci Jarovnice 10 000,00 € 

23 PD - Rekonštrukcia mosta M2660 (III/3452-003), most cez Babin potok pred obcou Terňa 10 000,00 € 

24 PD - Rekonštrukcia mosta M5150 ( III/3840-001 )cez rieku Laborec v obci  Veľopolie 25 000,00 € 

  Rekonštrukcia ciest  552 500,00 

1 PD - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3491, Hertník - Kľušovská Zábava 45 000,00 

2 PD - Rekonštrukcia cesty III/3500, Koprivnica - Lukavica 30 000,00 

3 PD - Rekonštrukcia cesty II/554, Ondavské Matiašovce - Košarovce 45 000,00 

4 PD - Rekonštrukcia cesty II/567, Hostovice - Pčoliné 40 000,00 

5 PD - Rekonštrukcia cesty III/3093, Mlynica 30 000,00 

6 PD - Rekonštrukcia cesty III/3080, Veľký Slavkov - križovatka ciest III/3080 a III/ 3093 30 000,00 

7 PD - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3452, Gregorovce 30 000,00 

8 PD - Rekonštrukcia cesty III/3444, Abranovce  20 000,00 

9 PD - Odstránenie bodovej závady na ceste III/3436, Nemcovce - pod železničným podjazdom  17 500,00 

10 PD - Odstránenie bodovej závady na ceste III/3136, Vislanka (spojka) – pod železničným mostom 17 500,00 

11 PD - Odstránenie bodovej závady na ceste III/3182, Sabinov 20 000,00 

12 PD - Rekonštrukcia cesty III/3138, Plavnica - Sulín, II.etapa 30 000,00 

13 PD - Rekonštrukcia cesty III/3108, Jezersko 30 000,00 

14 PD - Odstránenie bodovej závady na ceste III/3537, pred obcou Svidnička  17 500,00 

15 PD - Rekonštrukcia cesty III/3573, Piskorovce - Mrazovce 20 000,00 

16 PD - Rekonštrukcia cesty III/3586, hranica okresu Stropkov - Chodča 45 000,00 

17 PD - Rekonštrukcia cesty II/575, Makovce - Malá Poľana 45 000,00 

18 PD - Rekonštrukcia cesty II/576, Banské - hr. kraja KSK 40 000,00 

  Prevádzkové budovy a dvory 130 000,00 

1 PD - Rekonštrukcia fasády a striech garáží na cestmajsterstve Bardejov 7 500,00 

2 PD - Výstavba prístrešku pre zariadenie na prípravu soľného roztoku na cestmajsterstve Medzilaborce 5 000,00 

3 PD - Rekonštrukcia skládky chemického posypového materiálu na cestmajsterstve Stakčín 10 000,00 

4 PD - Rekonštrukcia garáží na cestmajsterstve Humenné 10 000,00 

5 PD - Rekonštrukcia garáží na cestmajsterstve Stakčín 10 000,00 

6 PD - Odsávanie vyfúkových plynov oprávarenských dielní na cestmajsterstve Prešov 7 500,00 
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7 PD - Rekonštrukcia garáží cestmajsterstva Chminianska Nová Ves 10 000,00 

8 PD - Rekonštrukcia garáží cestmajsterstva Lipany 10 000,00 

9 PD - Výstavba objektu soľankového hospodárstva cestmajsterstva Lipany 5 000,00 

10 PD - Odkanalizovanie spevnených plôch areálu na cestmajsterstve Nižná Šebastová 10 000,00 

11 PD - Odkanalizovanie spevnených plôch areálu na cestmajsterstve Záborské 10 000,00 

12 PD - Rekonštrukcia kanalizácie a spevnených plôch areálu cestmajsterstva Stará Ľubovňa 10 000,00 

13 PD - Rekonštrukcia budovy skladového hospodárstva cestmajsterstva Stará Ľubovňa 5 000,00 

14 PD - Rekonštrukcia garáží a dielne na cestmajsterstve Stropkov 10 000,00 

15 PD - Architektonická štúdia prevádzkového dvora Nižná Jedľová - cestárske múzeum  5 000,00 

16 PD - Rekonštrukcia ústredného kúrenia dielne a umyvárky na cestmajsterstve Vranov nad Topľou 5 000,00 

  Mosty 450 000,00 

1 Rekonštrukcia mosta M5150 ( III/3840-001 )cez rieku Laborec v obci  Veľopolie 450 000,00 

  
Prevádzkové budovy a dvory 1 300 000,00 € 

1 Výstavba skládky chemického posypového materiálu na cestmajsterstve Štrba 215 000,00 € 

2 Výstavba autoumývarky vozidiel na cestmajsterstve Lipany 130 000,00 € 

3 Výstavba prístrešku pre vozidlá a skládka soli na pracovisku Hanušovce nad Topľou 150 000,00 € 

4 Prepojenie AB SÚC PSK a oprava oplotenia oblasti Prešov 150 000,00 € 

5 Rekonštrukcia kanalizácie a spevnených plôch areálu cestmajsterstva Prešov, I.etapa 75 000,00 € 

6 Rekonštrukcia strechy AB2 a priľahlých skladov oblasti Prešov, I.etapa  75 000,00 € 

7 Vzduchuchotechnika 1.NP v budove AB1 na oblasti Prešov 60 000,00 € 

8 Rekonštrukcia budovy AB1 oblasť Prešov  65 000,00 € 

9 Rekonštrukcia kotolne na cestmajsterstve Stakčín - technologická časť 50 000,00 € 

10 Výstavba prístrešku pre zariadenie na prípravu soľného roztoku na cestmajsterstve Medzilaborce 50 000,00 € 

11 Výstavba objektu soľankového hospodárstva cestmajsterstva Lipany 50 000,00 € 

12 Rekonštrukcia budovy zimnej údržby cestmajsterstva Stará Ľubovňa,I.etapa 50 000,00 € 

13 Rekonštrukcia prevádzkovej budovy na cestmajterstve Giraltovce,I.etapa 30 000,00 € 

14 Výstavba prístrešku pre skládku inertného materiálu na pracovisku Pusté Pole 50 000,00 € 

15 Rekonštrukcia sociálno - prevádzkového zariadenia na pracovisku Pusté pole 30 000,00 € 

16 Odsávanie vyfúkových plynov oprávarenských dielní na cestmajsterstve Prešov 30 000,00 € 

17 Rekonštrukcia podláh garáži cestmajsterstva Bardejov 25 000,00 € 

18 Výmena výdajných stojanov PHL na cestmajsterstvách oblasti Humenné  15 000,00 € 

  
Služby 

245 000,00 

1 Výkon stavebného a autorského dozoru  215 000,00 

2 Bezpečnostný audit a inšpekcia stavieb 30 000,00 

  
Dopravno - mechanizačné vybavenie a ostatné stroje  

2 297 500,00 

1 Teleskopický nakladač - 4 ks 230 000,00 

2 Kolesové rýpadlo s otočnou nadstavbou 1 ks 120 000,00 

3 Zmiešavacie centrum na výrobu soľanky - 3 ks 90 000,00 

4 Posypová nadstavba na podvozok Tatra 815 - 2 ks  90 000,00 

5 Snehová radlica - 5 ks 65 000,00 

6 Snehová fréza - prídavné zariadenie - 2 ks  50 000,00 

7 Prídavné zariadenia pre traktor (sypanie + radlica) - 3 ks 50 000,00 
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8 Nákladné motorové vozidlo - valník s hydraulickou rukou do 7,5t - 2 ks 160 000,00 

9 Dodávkové vozidlo 3,5t - 5 ks 150 000,00 

10 Šmykom riadený nakladač - 3 ks  170 000,00 

11 Štiepkovač - 3 ks 90 000,00 

12 Hydraulické zdvíhacie zariadenie do dielne - 2 ks 60 000,00 

13 Vibračný válec ručne vedený - 5 ks 75 000,00 

14 Signalizačný vozík - 3 ks 45 000,00 

15 Vozík na prepravu mechanizmov do 5t - 3 ks 54 000,00 

16 Prívesný vozík 2t - 7 ks  14 000,00 

17 Zariadenie pre aplikáciu horúcich asfaltových zmesí - 1 ks 32 000,00 

18 Mikroúderový značkovač - 1 ks 6 000,00 

19 Prídavne zariadenie za traktor - priekopová fréza - 3 ks 50 000,00 

20 Prídavné zariadenie na teleskopický nakladač - orezávacia píla - 1 ks 22 000,00 

21 Fréza na asfalt na šmykom riadený nakladač - 3 ks 45 000,00 

22 Vysprávková súprava na tryskovú metódu - 1 ks 75 000,00 

23 Fréza na špáry - 1 ks 20 000,00 

24 Zametacie zariadenie s kropením za traktor - 7 ks 35 000,00 

25 Zadný mulčovač za traktor - 6 ks 30 000,00 

26 Zametacia metla s  lopatou na šmykom riadený nakladač - 4 ks 20 000,00 

27 Zametacia metla na lopatu teleskopického nakladača JCB - 2 ks 10 000,00 

28 Kanálové hydraulické zdvíhacie zariadenie - 1 ks 5 000,00 

29 Drobná mechanizácia (vozíky na špáry, čističe, rezačky...) - 1 ks  35 000,00 

30 Vrták na kosačkové rameno - 1 ks 15 000,00 

31 Zariadenie na odsávanie výfukových plynov do dielne - 1 ks 13 000,00 

32 Posypové vozidlo s radlicou a vyklápacou korbou – 9 ks, dofinancovanie  177 180,00 

33 Dosypávač krajníc 94 320,00 

34 Bariérová kosačka s obkášačom - 2 ks 100 000,00 

 

Investičné akcie EIB  

 

P.č. Názov investičnej akcie 

  Mosty 

1 Rekonštrukcia mosta č. 3489-001, cez potok Sekčov pred obcou Nižné Raslavice 

2 Rekonštrukcia mosta č. 3489-002, cez potok Hrabovec pred obcou Nižné Raslavice 

3 Rekonštrukcia mosta  M3373 (III/3065 - 001),  
Poprad - Spišská Teplica 

4 Rekonštrukcia mosta č. 3423  - 008 Križovany 

5 Rekonštrukcia mosta M6687 na ceste II/ 546, cez Bajerovský potok v obci Rokycany 

6 Rekonštrukcia mosta M4597 cez potok Ľubotinka v obci Vislanka 

7 Rekonštrukcia mosta M3582 (č. 543029-001) cez potok Vesné, Šarišské Jastrabie 
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8 Rekonštrukcia mosta v obci Torysa, č. 3193-007 

9 Rekonštrukcia mosta č. 3120-001, Stará Ľubovňa 

10 Rekonštrukcia mosta č. 556-002, Ďurďoš 

11 Rekonštrukcia mosta M2549 (II/558-005), most cez Močidlový potok na konci obce Hudcovce 

12 Rekonštrukcia mosta M5787 (II/558-012), most v km 32,288 cez potok Príslop za obcou Príslop 

13 
Rekonštrukcia mosta M7222 (II/558-014), most cez Ruský potok za odbočkou na obec Ruský Potok pred 
obcou Ulič 

14 Rekonštrukcia mosta M7290 (II/558-011), most v km 31,315 cez potok v obci Príslop  

15 Rekonštrukcia mosta M910 (II/536-021), most cez potok Tvarožiansky za obcou Vrbov 

16 Rekonštrukcia mosta M936 (II/536-020), most cez Horný potok v obci Vrbov 

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

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

19 Rekonštrukcia mosta M4102 (III/3177-005), most cez potok Malá Svinka v obci Jarovnice 

20 Rekonštrukcia mosta M2660 (III/3452-003), most cez Babin potok pred obcou Terňa 

21 Rekonštrukcia mosta  M6929 (III/3061 - 012), Liptovská Teplička 

22 Rekonštrukcia mosta II/559-013A v obci Radvaň nad Laborcom - "odstránenie" 

23 Rekonštrukcia mosta M954 (II/567-013), most v km 22,295 cez potok Rieka Nižná Jablonka 

24 Rekonštrukcia mosta M7592 (II/567-017), most v km 25,459 cez potok Udava pred obcou Hostovice 

25 Rekonštrukcia mosta M464 (II/539-005), most cez rameno Popradu za Mengusovcami 

26 Rekonštrukcia mosta M6092 (II/539-006), most cez potok - rameno rieky Poprad za obcou Mengusovce 

27 Rekonštrukcia mosta M3149 (III/3577-007), cez potok Čerťaž pred obcou Soľník 

28 Rekonštrukcia mosta M6883 (III/3216-009), most cez potok Kanišov v obci Nižný Slavkov 

29 Rekonštrukcia mosta M3072 (III/3150-001), most cez rieku Poprad v obci Plaveč 

30 Rekonštrukcia mosta M4628 (III/3586-001), most cez Chotčanku za obcou Chotča 

31 Rekonštrukcia mosta M5872 (III/3733-005), most cez Hrušovský potok v obci Nižný Hrušov 

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

33 Rekonštrukcia mosta č. 567-019, v km 31,055 za obcou Hostovice 

34 Rekonštrukcia mosta č. 567-018, v km 27,371 v obci Hostovice 
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35 Rekonštrukcia mosta č.3491-017, cez potok Hančoch v obci Kľušovská Zábava 

36 Rekonštrukcia mosta č.3535-001, most cez jarok v obci Okrúhle 

37 Rekonštrukcia mosta M5112 cez bezmenný potok  
pred obcou Ulič 

38 Rekonštrukcia mosta M1402 v km 23,184  
cez potok pri odbočke do obce Jalová 

39 
Rekonštrukcia mosta č. 3886-007, Zboj 

40 Rekonštrukcia mostného objektu na ceste III/3064,  
nad diaľnicou, pred obcou Batizovce 

41 Rekonštrukcia mosta  M4416 (III/3080 - 005),  
Poprad - Veľký Slavkov 

42 Rekonštrukcia mosta  M4393 (III/3074 - 001),  
Hranovnica - Spišské Bystré 

43 
Rekonštrukcia mosta č. 3110-002, Veľká Franková 

44 Rekonštrukcia mosta č. 3176-001 cez potok Náhon pred obcou Uzovce 

45 Rekonštrukcia mosta č. 3182-001 cez Drienický potok v meste Sabinov 

46 Rekonštrukcia mosta č. 3191-001 cez miestny potok pred obcou Dačov 

  Cesty 

1 Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/556 okr.Svidník 

2 Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/556 okr.Vranov nad Topľou 

3 Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/558  v okr. Humenné 

4 Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/558  v okr. Snina 

5 Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/536 v okr. Kežmarok 

6 Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/534 v okr. Poprad 

7 Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 v okr. Poprad 

8 Odpočívadlá a ostatné spevnené plochy na ceste II/537 

9 Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3216 v okr. Poprad 

10 Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3079 v okr. Poprad 

11 Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3080 v okr. Poprad 

12 Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/546 v okr. Prešov 

13 Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3491, Vaniškovce - Fričkovce 
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14 Eliminácie bezpečnostných rizík na ceste III/3495 Vaniškovce - Raslavice 

15 Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3485, Tarnov - Sveržov  

16 Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3490, Lopúchov 

17 Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3608, Skrabské 

18 Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3128, Jarabina 

19 Odstránenie bodovej závady na ceste III/3491 v obci Raslavice 

20 Odstránenie bodových závad na ceste III/3500 Lukavica 

21 Stabilizácia zosuvu na ceste II/559 za obcou Čabiny 

22 Odstránenie bodovej závady na ceste III/3174  v obci Šarišské Sokolovce 

23 Zosuv cesty III/3575 Brusnica 

24 Rekonštrukcia cesty III/3204 Vyšné Repaše 

25 Rekonštrukcia cesty III/3839 Papín 

26 Rekonštrukcia cesty III/3826 Ohradzany-Brestov 

27 Rekonštrukcia cesty III/3523, Smilno - Šarišské Čierne 

28 Rekonštrukcia cesty III/3520, Ondavka - Becherov 

29 Rekonštrukcia cesty II/559, Čertižné - št. hr. SR/PL 

30 Rekonštrukcia cesty III/3242, hr. Okr. SNV - Klčov 

31 Rekonštrukcia cesty III/3429, Župčany - Medzany 

32 Rekonštrukcia cesty III/3465, Klenov - Hrabkov (Klen. Kopec) 

33 Rekonštrukcia cesty III/3145, Stará Ľubovňa - Jakubany 

34 Rekonštrukcia cesty III/3552, Nižný Orlík - Vyš. Jedľová 

35 Rekonštrukcia cesty III/3535, Okrúhle - Šapinec 

36 Rekonštrukcia cesty III/3585 Breznička - Chotča 

37 Rekonštrukcia cesty II/554 Oľka-Repejov 

38 Rekonštrukcia cesty III/3093 v okr.Poprad 

39 Rekonštrukcia cesty III/3177 Ražňany 
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Na Komisii dopravy bola predložená žiadosť o vypracovanie materiálu, ohľadom pracovných miest na SÚC PSK a to v termíne 
do budúcej Komisie dopravy. Materiál by mal na základe požiadavky poslancov obsahovať výhľadový stav zamestnancov, 
poukazovať na personálne potreby pre budúce obdobie a relevantne odôvodniť skutočnosť potreby. 

Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod B.1) Uznesenie č. 24/2020 zo dňa  18.11.2020  
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 

 
5. Prezentácia projektov pripravovaných pre programovacie obdobie 2021 – 2027 z programov IROP, INTERREG a 

ENI) 
 

      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 plánujú uchádzať aj v nasledujúcom programovom období 2021 – 2027 v 
rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 
2021 – 2027 a Programu ENI cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina. 

Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2021 – 2027: 

Tento program je založený na poľsko-slovenskom partnerstve.  

Prešovský samosprávny kraj ma vybudované dlhodobé partnerstvá z predchádzajúceho, ale aj aktuálneho programového 
obdobia.  

Prebehli už konzultácie s poľskými partnermi a predbežne boli dohodnuté nasledovné projekty: 

P.č. Úsek SUC PSK 

Dĺžka 

úseku 

(km)

Rozpočtový 

náklad (€)
Poznámka Úsek PW

Dĺžka 

úseku 

(km)

Rozpočtový 

náklad (€)
Poznámka

1. III/3568 Chotča - Ladomirová 12 8 000 000,00         
993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla na 

odcinku gr. województwa - Pielgrzymka
5 3 600 000,00       

2. II/575 Palota - hr. PL/SR 3,5 5 000 000,00         
897 Tylawa-Komańcza-Cisna-Wołosate na 

odcinku Szczerbanówka - Cisna
5 3 600 000,00       

II/575 Stropkov - Krušinec 3

II/575 Makovce - Malá Poľana 6

4. II/554 Ondavské Matiašovce - Košárovce 14 5 000 000,00         rezerva

Spolu: 38,5 24 000 000,00       15 10 800 000,00     

P.č. Úsek SUC PSK 

Dĺžka 

úseku 

(km)

Rozpočtový 

náklad (€)
Poznámka Úsek MW

Dĺžka 

úseku 

(km)

Rozpočtový 

náklad (€)
Poznámka

DW 960 na odcinku Bukowina Tatrzańska – 

DW 958 na odcinku Chabówka - Zakopane

III/3491 Hertník - Kľušovská Zábava 6
DW 993 na terenie Gminy Lipinki wraz z 

mostem na potoku Bednarka

II/3500 Koprivnica - Lukavica 17
DW 977 przebudowa obiektu mostowego w 

m. Siary na rzece Sękówka wraz z dojazdami

3. III/3138 Plavnica - Sulín 16 7 000 000,00         DW 981 na odcinku Stróże – Mochnaczka

4. III/3184 Olejníkov - Livovská Huta 10 5 000 000,00         rezerva DW 981 na odcinku Zborowice-Bobowa

Spolu: 55 23 000 000,00       

5
 897 Tylawa-Komańcza-Cisna-Wołosate na 

odcinku Smolnik - Szczerbanówka

1. križovatka I/66 - hr. PL/SR (Lysá Poľana) 6 4 000 000,00         

3. 6 000 000,00         

7 000 000,00         2. 

Po
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3 600 000,00       

 

Integrovaný regionálny operačný program - IROP: 

V rámci programu IROP máme predložené žiadosti na modernizáciu cesty II/537 v Tatrách, tzv. „Tatranská magistrála“. Na 
odbornom hodnotení máme 3 projektové žiadosti, ktoré technický vieme prestavať v tomto programovom období. Zvyšné 
úseky tejto cesty sú projekčné dodané a pripravené na novu výzvu.  

Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod B.2) Uznesenie č. 24/2020 zo dňa  18.11.2020  
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 

 
6. Informatívna správa o príprave a tvorbe Mostného programu na obdobie 2021 – 2025 

 
 Prešovský samosprávny kraj každoročne vyčlení zo svojho rozpočtu sumu potrebnú na bežné výdavky Správy a 
údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja z ktorých sa zabezpečujú opravy a údržby mostných objektov v stupni 2,3,4,5 
STS ( 5 STS krátke a menšie mosty ). Opravy a údržby sa vykonávajú na základe vlastných kapacít organizácie. Požiadavky 
na investičné akcie pre najbližšie obdobie, ktoré predkladá na schválenie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho 
kraja je potrebné schváliť v Zastupiteľstve PSK. Zo sumy schválenej na Zastupiteľstve PSK určenej na investičné akcie - 
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mosty sa v PSK zrekonštruujú a zmodernizujú, ich stavebno technický stav sa výrazne zlepší. Zo schváleného balíka budú 
taktiež vypracované projektové dokumentácie v stupni DRS.  

Aktuálny stav mostov v správe SÚC PSK k 13.11.2020 : 
 
Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod B.9) Uznesenie č. 24/2020 zo dňa  18.11.2020  
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 
 

7. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré súvisia s činnosťou Správy a údržby ciest PSK – pozemky vo 
vlastníctve iných osôb ako PSK 
 
7A Návrh na zriadenie vecného bremena v k.ú. Starý Smokovec, v súvislosti s realizáciou stavby „II/534 Poprad 
– Starý Smokovec, II. etapa“, pozemok vedený na LV č. 958 vo vlastníctve Slovenskej republiky a súkromných 
vlastníkov 
 

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja ako investor stavby navrhuje schváliť zriadenie vecného bremena za 
účelom preukázania iného práva k pozemku podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon), pre stavbu „II/534 Poprad – Starý Smokovec, II. etapa“. Napojenie bezbariérového chodníka k prechodu pre 
chodcov a jeho osvetlenie  bolo vybudované za účelom modernizácie cesty II/534. 
 
Správa a údržba ciest PSK predkladá do Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK v zmysle § 1 bod 2 a v zmysle § 10 bod 9 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. Starý Smokovec, v prospech oprávneného a jeho právnych nástupcov – 
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, v správe správcu – Správy a údržba ciest Prešovského 
samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, v súvislosti s realizáciou stavby „II/534 Poprad – Starý Smokovec, II. etapa“, 
na nehnuteľnom majetku v podielovom spoluvlastníctve povinných z vecného bremena. 
 
Rozsah vecného bremena je určený geometrickým plánom č. 37/2020 zo dňa 21.7.2020 vyhotoveným Ing. Petrom Grigerom - 
geodet, Vagonárska 2383/43, 058 01 Poprad, IČO: 30263247, úradne overeným Okresným úradom Poprad, katastrálnym 
odborom dňa 28.08.2020 pod číslom G1-668/2020. Výška odplaty je stanovená znaleckým posudkom č. 114/2020 zo dňa 
30.09.2020 vyhotoveným Ing. Petrom Repčákom, znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvia odhad hodnoty nehnuteľností. 
 
Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť III, Bod A.1) Uznesenie č. 24/2020 zo dňa  18.11.2020 
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 
 

7B Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK – pozemky pre stavbu „Rekonštrukcia mosta na 
ceste III/3584, č. 3584-001 Krušinec“ od obce Krušinec za cenu 2,00-€ celkom 
 

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 požiadala obec o odkúpenie pozemkov pod stavbou za cenu 2,00 € celkom ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. Prevod pozemku na PSK bol schválený Zastupiteľstvom obce Krušinec, Uznesením č. 31 zo dňa 
14.10.2020 a Uznesením č. 33 zo dňa 30.10.2020 ako prípad hodný osobitného zreteľa a schválený zákonom predpokladaným 

  Počet mostov v jednotlivých stupňoch v Prešovskom samosprávnom kraji 

Počet mostov 
SPOLU 

stupeň  STS 1 2 3 4 5 6 7 ? 

Kraj:   PSK bezchybný veľmi 
dobrý 

dobrý uspokojivý zlý veľmi 
zlý 

havarijný neurčený 

               26          49    309         545  240        66          3           0                 1238 
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spôsobom.  
 

Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod A.6) Uznesenie č. 24/2020 zo dňa  18.11.2020 
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 

 
7C Návrh na zmenu uznesenia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK z 21. zasadnutia zo dňa 15.07.2020 k 
zriadeniu vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK v k.ú. Tatranská Lomnica od Mesta Vysoké Tatry, 
v súvislosti so stavbou „Tatranská Lomnica, prestavba existujúcej križovatky cesty č. II/537“  
 

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 platnom znení návrh na zmenu uznesenia. Mesto 
Vysoké Tatry uznesením č. 286-310/2020 zo 18. zasadnutia mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách zo dňa 29.10.2020 
schválilo zriadenie predkupného práva k parcele registra C KN, číslo 122/3, ostatná plocha o výmere 336 m2  a k parcele 
registra C KN, číslo 387/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 292 m2, ktoré sa prevádzajú na Prešovský samosprávny kraj. 

 
Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod D.1) Uznesenie č. 24/2020 zo dňa  18.11.2020 
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 

 
7D Návrh na prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK – pozemok registra KN E 1126/322 pre stavbu 
„III/3440 (III/068 002) Prešov – most cez 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 pozemku registra E KN 1126/322  je navrhovaný pre realizáciu stavby „III/3440 (III/068 002) Prešov – most cez 
Sekčov (ul. Solivarská)“. Stavba 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 majetkoprávneho 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 p. Andreja Oľhu a p. Gabriely Ivančovej majetkovoprávne 
vysporiada Prešovský samosprávny kraj. 
 
Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť II, Bod A.7) Uznesenie č. 24/2020 zo dňa  18.11.2020 
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 

 
7E Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve Rímskokatolíckej farnosti Topoľovky, v k.ú. 
Hudcovce pre umiestnenie odvodňovacieho potrubia a kalovej jamy v prospech PSK, správy SÚC PSK 
 

Správa a údržbu ciest Prešovského samosprávneho kraja ako investor stavby „Rekonštrukcia cesty  
II/558 Hudcovce - Topoľovka“, v súlade s projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie, v rámci stavby zabezpečí 
odvodnenie cesty do kalovej jamy a následne do jestvujúceho odvodňovacieho potrubia, ktoré je vyústené do potoka Ondavka. 
Objekty sa nachádzajú na  pozemku vo vlastníctve Rímskokatolíckej farnosti Nanebovzatia Panny Márie, Topoľovka 251, 067 
45 Topoľovka, IČO: 36164992.  Za účelom preukázania iného práva k pozemku podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), pre stavbu „Rekonštrukcia cesty II/558 Hudcovce - Topoľovka“ 
Správa a údržbu ciest Prešovského samosprávneho kraja navrhuje schváliť zriadenie vecného bremena. Zámer zriadenia 
vecného bremena bol prerokovaný aj v Majetkovej komisii Košickej arcidiecézy, ktorá zriadenie vecného bremena schvaľuje.  
Rozsah vecného bremena bude určený plochou v m2, určenou geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení stavby. 
Všeobecná hodnota za zriadenie vecného bremena bude stanovená znaleckým posudkom. 

 
Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť III, Bod A.2) Uznesenie č. 24/2020 zo dňa  18.11.2020 
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 

 
7F Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Kapušany, v súvislosti s realizáciou 
stavby: Kapušany – úprava TS2 a TS3, VN a NN siete 
 

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. Kapušany, 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 „Kapušany – úprava TS2 a TS3, VN a NN siete“.  
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Vecné bremeno bude zriadené na právo uloženia, prevádzky a údržby elektrického vedenia, ktoré sa bude nachádzať na 
pozemku v k.ú. Kapušany, a to: 
- parcely registra C KN, parcelné číslo 1370, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9317 m2. 
 
Správa a údržba ciest PSK vyhlasuje, že dosiahnutie účelu sledovaného zriadením vecného bremena nie je možné z technického 
a vecného hľadiska iným spôsobom než  obmedzením vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zriadením vecného bremena. 
Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom plochou v m2, vyhotoveným po ukončení stavby. Odplata za 
zriadenie vecného bremena bude prihliadať na Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Prešovským 
samosprávnym krajom a Východoslovenskou distribučnou, a.s., ktoré bolo uzatvorené 01. augusta 2019 a je navrhovaná vo 
výške 1€ celkom. 
Zámer zriadiť vecné bremeno sa predkladá z dôvodu realizácie stavby „Kapušany – úprava TS2 a TS3, VN a NN siete“, ktorou 
sa upraví distribučná elektrická sieť v k.ú. Kapušany. VN a NN elektrická prípojka sa zrealizuje pretláčaním popod cestu II/545 
na pozemku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja. 
 
Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť III, Bod A.3) Uznesenie č. 24/2020 zo dňa  18.11.2020 
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 

 
7G Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Drienica, v súvislosti s realizáciou 
stavby: Drienica – Gacky rozšírenie vodovodu 
 

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. Drienica, v prospech oprávneného - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, 
a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460, ktorý je zároveň aj investorom stavby, na nehnuteľnom majetku vo 
vlastníctve povinného - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, v súvislosti s realizáciou stavby 
„Drienica Gacky – VKV“.  
Vecné bremeno bude zriadené na právo uloženia, prevádzky a údržby vodovodného potrubia, ktoré sa bude nachádzať na 
pozemku v k.ú. Drienica, a to: 
- parcely registra C KN, parcelné číslo 1138/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6569 m2, 
- parcely registra C KN, parcelné číslo 1679/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5706 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 nehnuteľnostiam zriadením vecného 
bremena. 
Rozsah vecného bremena je určený geometrickým plánom plochou v m2, a to 150  m2. Geometrický plán č. 52/2020 bol 
vyhotovený po ukončení stavby dňa 26.03.2020 spoločnosťou GEOTEAM M.Z. s.r.o., Hutnícka 2, 040 01 Košice, IČO: 51 035 
570, úradne overený dňa 23.04.2020 pod číslom G1-158/2020.  
 
Všeobecná hodnota odplaty za zriadenie vecného bremena je stanovená Znaleckým posudkom č. 59/2020 zo dňa 31.07.2020, 
vyhotoveným Ing. Františkom Heželom, Herľany 53, 044 45 Herľany, znalec, odbor: Stavebníctvo, odvetvie: Odhad hodnoty 
nehnuteľností, evidenčné číslo znalca: 911090, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
majetku v znení neskorších predpisov. Vecné bremeno sa zriaďuje za jednorazovú odplatu v sume 216,89,- € celkom (slovom: 
dvestošestnásťeur a osemdesiatdeväť centov). 
 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s požiadala Správu a údržbu ciest PSK o zriadenie vecného bremena na stavbu 
„Drienica Gacky – VKV“ z dôvodu dobudovania distribučnej siete vodovodného potrubia na pozemku vo vlastníctve 
Prešovského samosprávneho kraja. 
 
Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť III, Bod A.4) Uznesenie č. 24/2020 zo dňa  18.11.2020 
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 

 
7H Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Stará Ľubovňa, v súvislosti 
s realizáciou stavby: Stará Ľubovňa – obytný súbor IBV sídl. Východ – Úprava VN, NN, TS – 1. etapa 
 

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. Stará Ľubovňa, 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 „Stará Ľubovňa – obytný súbor IBV sídl. Východ – 
Úprava VN, NN, TS – 1. etapa“.  
Vecné bremeno bude zriadené na právo uloženia, prevádzky a údržby elektrického vedenia, ktoré sa bude nachádzať na 
pozemkoch v k.ú. Stará Ľubovňa, a to: 
- parcely registra C KN, parcelné číslo 3938/37, ostatná plocha o výmere 6138 m2, 
- parcely registra C KN, parcelné číslo 7896, ostatná plocha o výmere 8256 m2. 
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Správa a údržba ciest PSK vyhlasuje, že dosiahnutie účelu sledovaného zriadením vecného bremena nie je možné z technického 
a vecného hľadiska iným spôsobom než  obmedzením vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zriadením vecného bremena. 
Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom plochou v m2, vyhotoveným po ukončení stavby. Odplata za 
zriadenie vecného bremena bude prihliadať na Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Prešovským 
samosprávnym krajom a Východoslovenskou distribučnou, a.s., ktoré bolo uzatvorené 01. augusta 2019 a je navrhovaná vo 
výške 1€ celkom. 
 
Zámer zriadiť vecné bremeno sa predkladá z dôvodu realizácie stavby „Stará Ľubovňa – obytný súbor IBV sídl. Východ – 
Úprava VN, NN, TS – 1. etapa“, ktorou sa upraví distribučná elektrická sieť v k.ú. Stará Ľubovňa. VN a NN elektrická prípojka 
sa zrealizuje pretláčaním popod cestu III/3146A na pozemku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja. 
 
Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť III, Bod A.5) Uznesenie č. 24/2020 zo dňa  18.11.2020 
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 

 
7I Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Spišský Štvrtok, v súvislosti s 
realizáciou stavby „Rozšírenie sústavy verejného osvetlenia v obci Letanovce a k.ú. Spišský Štvrtok“ 

Obec Letanovce ako investor stavby „Rozšírenie sústavy verejného osvetlenia v obci Letanovce a k.ú. Spišský Štvrtok“ 
požiadala o zriadenie vecného bremena na uloženie verejného osvetlenia a NN vedenia, ktoré prechádza aj pozemkom vo 
vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, v správe Správy a údržby ciest PSK, 
a to parcely registra C KN, parcelné číslo 1541, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21247 m2, zapísanej na LV č. 1302, v 
k.ú. Spišský Štvrtok, obec Spišský Štvrtok, okres Levoča.  
  
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. Rozsah vecného bremena je určený geometrickým plánom, odplata za zriadenie vecného 
bremena je v zmysle žiadosti obce odporúčaná v hodnote 1€ celkom z dôvodu, že stavba plní verejnoprospešný účel 
a výstavbou verejného osvetlenia bola zvýšená dopravno-bezpečnostná situácia na cestách II/536 a III/3226. 
 
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 nehnuteľnostiam zriadením vecného 
bremena. 
 
Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť III, Bod A.6) Uznesenie č. 24/2020 zo dňa  18.11.2020 
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 

 
8. Informatívna správa o aktuálnom stave majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod cestami II. a III. 
triedy 
 

Bola schválená zmena bodov programu, bod číslo 8 bol na základe odsúhlasenia všetkých členov komisie bol stiahnutý 
a komisia dopravy pokračovala v upravenom programe zasadnutia Komisie dopravy. 
 
Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod E.1) Uznesenie č. 24/2020 zo dňa  18.11.2020  
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 
 

9. Informatívna správa o aktuálnom stave majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov na stavebných 
projektoch „III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18“ a „Preložka cesty 
III/3832, obchvat osady Podskalka, mesto Humenné“. 
 

K tejto stavbe zatiaľ nie je vydané územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby z dôvodu, že v súčasnej dobe sa 
spracúva dokumentáciu pre územné rozhodnutie (DÚR).  
 
Vzhľadom k tomu, že Dokumentácia pre územné rozhodnutie je v stave rozpracovanosti, nie je možné určiť rozsah zásahu do 
pozemkov. Nižšie sú uvedené odhadované náklady za 1 m2. Pre určenie predpokladanej hodnoty boli využité 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 možné 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. €.  
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Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre stavbu je v prípravnom procese. V rámci prípravného procesu sa 
zorganizovalo stretnutie so zástupcami mesta Vranov nad Topľou, na ktorom sa dohodla súčinnosť mesta pri organizácii 
pracovného stretnutia s vlastníkmi, na ktorom vlastníkom predstavíme projekt a situáciu stavby a súčasne na stretnutí budú už 
predpripravené zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách a vlastníci, ktorí nemajú námietky, môžu zmluvy podpísať.  
 
K stavbe je vypracovaná cenová mapa na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov podľa platnej územnoplánovacej 
dokumentácie mesta Vranov nad Topľou na celom území dotknutého stavbou v k. ú. Vranov nad Topľou a k. ú. Čemerné. K 
majetkovoprávnemu vysporiadaniu bude vypracovaný znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov a 
všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie vecného bremena a nájmu. 
 
Podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) a aktuálnych listov vlastníctva sa vypracoval register 32 parciel a 
register 62 vlastníkov pre trvalý záber v k. ú. Vranov nad Topľou a register 71 parciel a register 173 vlastníkov pre trvalý 
záber v k. ú. Čemerné, ktorí budú oslovení s budúcou kúpnou zmluvou. Predbežne bol vypracovaný aj register 49 parciel a 
register 85 vlastníkov pre dočasný záber v k. ú. Vranov nad Topľou a register 51 parciel a register 120 vlastníkov pre 
dočasný záber v k. ú. Čemerné, ktorí budú oslovený s nájomnou zmluvou a zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena. Týmito zmluvami sa pre vydanie stavebného povolenia bude dokladovať vzťah stavebníka k pozemkom 
dotknutých stavbou. 
 
Z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19, nie je možné organizovať stretnutie vlastníkov pozemkov, preto pripravujeme v 
listovej podobe oslovenie všetkých 235 vlastníkov. V liste vlastníkov oboznámime so zámerom stavby a priložíme 
vypracované zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách, v ktorých bude vyčíslená približná plocha v m2 z projektovej 
dokumentácie (DUR) a približná cena určená z cenovej mapy za ich podiel zabratý stavbou.  
 
Po získaní stavebného povolenia súbežne s výstavbou vznikne priestor na úplné majetkovoprávne vysporiadanie na základe 
geometrických plánov a znaleckých posudkov. Nadobúdanie majetku a ďalšie zmluvné vzťahy pre približne 235 vlastníkov, 
sa bude schvaľovať v príslušných komisiách a Zastupiteľstve PSK. 
 
Po ukončení výstavby stavby, je potrebné na základe porealizačného zamerania zapísať stavbu do katastra nehnuteľností a 
vypracovať zmluvy na preložky stavebných objektov. 
 
Dôležité termíny: 
predpoklad vypracovania a distribúcie všetkých zmlúv o budúcich zmluvách 
              december 2020 
dokumentácia pre územné rozhodnutie          december 2020 
geometrický plán a znalecký posudok pre všeobecnú hodnotu pozemkov   február – marec 2021 
vyvlastňovací proces            jún 2021 
dokumentácia pre stavebné povolenie           júl 2021 
proces vysúťaženia zhotoviteľa diela          september - október 2021 
predpoklad vypracovania a distribúcie všetkých zmlúv o prevode vlastníctva/iného práva  
              jún 2023 
predpoklad ukončenia realizácie diela           október 2023 
 
Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod B.5,B.6) Uznesenie č. 24/2020 zo dňa 18.11.2020 
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 
 

10. Rôzne 
10A Dofinancovanie projektov IROP z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov vyplývajúcich zo 
zmenových procedúr 
a) Dňa 21.05.2020 nadobudol účinnosť dodatok č. 3 so zhotoviteľom stavebných prác, ktorý na základe odsúhlasenia 
zmenovej procedúry MPaRV SR navýšil oprávnené výdavky o 262 tisíc € na celkovú hodnotu 4,868 mil. € a následne 
04.07.2020 dodatok č. 4 na základe ktorého bol predĺžený termín realizácie projektu.  
Objekty rekonštrukcie ciest boli ukončené v plánovanom termíne 07/2020. Z dôvodu zmeny technického riešenia 
rekonštrukcie mostného objektu, na ktoré mala vplyv pandémia Covid 19  bolo potrebné predĺžiť termín realizácie o cca 2 
mesiace. 
Toto všetko malo za následok aj zvýšené náklady – nadlimitné výdavky na výkon služby stavebného dozoru, ktoré už 
nemohli byť financované z prostriedkov EÚ, keďže limity v projekte boli navýšením rozpočtu stavebných prác vyčerpané.  
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b) Dňa 19.05.2020 nadobudol účinnosť dodatok č. 3 so zhotoviteľom stavebných prác, ktorý na základe odsúhlasenia 
zmenovej procedúry MPaRV SR navýšil oprávnené výdavky o 664 tisíc € na celkovú hodnotu 3,5 mil. € a následne 
04.07.2020 dodatok č. 4 na základe ktorého bol predĺžený termín realizácie projektu.  
Objekty rekonštrukcie ciest boli ukončené v plánovanom termíne 07/2020. Z dôvodu zmeny technického riešenia 
rekonštrukcie mostného objektu, na ktoré mala vplyv pandémia Covid 19  bolo potrebné predĺžiť termín realizácie o cca 2 
mesiace. 
Toto všetko malo za následok aj zvýšené náklady – nadlimitné výdavky na výkon služby stavebného dozoru, ktoré už 
nemohli byť financované z prostriedkov EÚ, keďže limity v projekte boli navýšením rozpočtu stavebných prác vyčerpané.  
 
c) Dňa 27.5.2020 nadobudol účinnosť dodatok č. 3 so zhotoviteľom stavebných prác, ktorý na základe odsúhlasenia 
zmenovej procedúry MPaRV SR navýšil oprávnené výdavky o 182 tisíc € na celkovú hodnotu 3,188 mil. €, následne v 7 
mesiaci bol podpísaný dodatok č. 4  na predĺženie termínu realizácie projektu z dôvodu  prívalových dažďov a poškodenia už 
zrealizovaných stavebných prác na stavbe. Dňa 01.09.2020 nadobudol účinnosť dodatok č. 5, ktorým sa navýšili stavebné 
práce o 179 165,98 €. Tento dodatok je predmetom kontroly na riadiacom orgáne a v prípade, že bude uznané tieto výdavky 
budú oprávnené.  
Z dôvodu, že procesy kontroly verejných obstarávaní sú zdĺhavé a zhotoviteľovi vznikol nárok na fakturáciu, je  nutné 
zrealizovať platbu faktúry.  
Z dôvodu aby nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny vznikol návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v z rozpočtu 
PSK a v prípade, že tieto výdavky budú uznané riadiacim orgánom bude požiadané o refundáciu týchto výdavkov.  
Stavebné práce neboli zrealizované v zmluvnom termíne 06/2020 z dôvodu prívalových dažďov v dňoch 13 – 18.6.2020 a 
termín bol predĺžený o 2 mesiace 
Z uvedeného dôvodu vznikol nárok stavebného dozor a na zvýšenie nákladov – nadlimitné výdavky, ktoré už nebolo možné 
žiadať o zmenu na oprávnené výdavky kvôli navýšeniu rozpočtu stavebných prác z prostriedkov EÚ. Vznikli tak nadlimitné 
výdavky vo výške 6 200,00 €, ktoré je potrebné uhradiť z rozpočtu PSK. 
 
Uznesenie: prijaté v navrhovanom  znení (viď. časť I, Bod B.2) Uznesenie č. 24/2020 zo dňa 18.11.2020 
Hlasovanie: za: 11; proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 0 
 

11. Záver 
Na záver rokovania bolo navrhnuté a schválené Uznesenie č. 24/2020. Zasadnutie Komisie dopravy ukončila Ing. arch. Zita 
Pleštinská  – predsedníčka komisie. 

 
Prešov,  18. 11. 2020 
 
 
 v.r.        v.r. 
Zapísal: Ing. Alexander Galajda                Ing. arch. Zita Pleštinská     
              sekretár komisie                                   predsedníčka komisie dopravy     
 
 v.r. 
Overil:  Stanislav Obický 
  podpredseda komisie 
 


