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Informatívna správa o príprave zámeru realizácie 
komplexnej rekonštrukcie miestnych komunikácií Vydanie: I 

a križovatiek na území mesta PrešovMesto Prešov 

Návrh na 

UZNESENIE 

z XL. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupitel'stva v Prešove 

dňa: 25.06.2013 čislo: ...... /2013 

k informatívnej správe o príprave zámeru realizácie komplexnej rekonštrukcie miestnych 

komunikácií a križovatiek na území mesta Prešov. 


Mestské zastupitel'stvo v Prešove 

berie na vedomie 

informativnu správu o príprave zámeru realizácie komplexnej rekonštrukcie miestnych 
komunikácií a križovatiek na území mesta Prešov 

a 

schvaľuje 

zmenu uznesenia č. 390/2013 zo dňa 3.6.2013 v časti ,,žiada primátora mesta predložiť návrh 
súťažných podmienok v zmysle písm. b) a zároveň návrh vecnosti použitia finančných 

prostriedkov v zmysle písm. b) v termíne do najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
24.6.2013" 

na 

"žiada primátora mesta predložiť návrh súťažných podmienok v zmysle písm. b) a zároveň návrh 
vecnosti použitia finančných prostriedkov v zmysle písm. b) v termíne október 2013". 
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:o•• ! Informatívna správa o príprave zámeru realizácie 

~ komplexnej rekonštrukcie miestnych komunikácií Vydanie: 1 

Mesto Prešov a križovatiek na území mesta Prešov 

Dôvodová správa 

Uznesením Č. 390/2013 zo dňa 3.6.2013 Mestské zastupiteľstvo v Prešove schválilo zámer 
realizácie komplexnej rekonštrukcie miestnych komunikácií a križovatiek na území mesta Prešov 
v sume 7 mil. € spôsobom financovania PPP so základnou podmienkou IO ročnej splatnosti 
a požiadalo primátora mesta predložiť návrh súťažných podmienok a návrh vecnosti použitia 
finančných prostriedkov v termíne do najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva 24.6.2013. 

Vzhľadom na náročnosť celého procesu navrhujeme posun termínu plnenia vyššie 
uvedeného uznesenía. 

Materiál je vypracovaný v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prešov 
2008 2013, špecifický cieľ A.1 INFRAŠTRUKTÚRA, A.U Rekonštrnkcie komunikácií 
a križovatiek. 
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l Vydanie: I
Informatívna správa o príprave zámeru realizácie 

! 

Stranakomplexnej rekonštrukcie miestnych komunikácií 111 
a križovatiek na území mesta Prešov 

Mesto Prešov , Výtlačok: 
~----~,------------------------------------------~------~ 

Z dôvodu nutnosti riešenia problematiky technického stavu miestnych komunikácií 
a križovatiek v meste Prešov bola navrhnutá príprava komplexného materiálu, ktorý 
prostredníctvom PPP projektov umožní zabezpečiť vyhovujúci technický stav miestnych 
komunikácií a križovatiek, a na základe ktorého v časovom horizonte 10 rokov budú potrebné 
len minimálne finančné prostriedky na údržbu takto realizovaných miestnych komunikácií 
a križovatiek. 

U:mesenim č. 390/2013 zo dňa 3.6.2013 Mestské zastupiteľstvo v Prešove schválilo 
zámer realizácie komplexnej rekonštrukcie miestnych komunikácií a križovatiek na území mesta 
Prešov v sume 7 mil. € spôsobom financovania PPP so základnou podmienkou 10 ročnej 
splatnosti a požiadalo primátora mesta predložiť návrh súťažných podmienok a návrh vecnosti 
použitia fmančných prostriedkov v termíne do najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
24.6.2013. 

Pri priprave materiálu je potrebné: 
posúdenie technického stavu miestnych komunikácií, ktoré je potrebné realizovat' 
v rámci investIcif s presným zadefinovaním potrebného rozsahu prác. Jedná sa 
o stavebné práce nad rámec údržby. t.j. komunikácie, pri ktorých je potrebný aj zásah 
do konštrukcie komunikácie, prípadne jej rozšírenie nad rámec súčasného stavu 
(komunikácie, ktoré je možné realizovať v rámci údržby - len výmena povrchovej vrstvy 
vozovky - sú riešené samostatne). 
7,.Qhľadniť nevyhnutnú prípravu projektovej dokumentácie, na základe ktorej \rydá svoje 
rozhodnutie Stavebný úrad, 
preveriť majetkovo-právny stava do tohto zámeru zahrnúť len tie komunikácie, ktoré sú 
na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prešov (ostatné komunikácie, kde je potrebné 
majetkovo-právne usporiadanie navrhujeme riešiť samostatne podľa aktuálnych možností 
usporiadania), 
pripraviť súťažné podmienky s ohľadom na zmenu zákona Č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní, ktorá je účirfná od 1.7.20I3. 

Keďže príprava investičných akcií je časovo náročná, na základe vyššie uvedených 
skutočností navrhujeme posun termínu plnenia u:mesenia MsZ č. 390/2013 tak, ako je to 
uvedené v návrhu uznesenia. Po zadefmovaní vecnosti by sa legislatívna príprava tohto zámeru 
začala realizovať v roku 2013 a v roku 2014 (po vypracovaní PD cca 3 - 4 mesiace na proces 
VO a stavebné povolenie) by sa mohlo začať so samotnou realizáciou stavebných prác. 
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