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ZÁ P I S N IC A
z pracovného stretnutia
konaného dňa 25.06.2019

Prítomní :
Zástupcovia pozvaných inštitúcií a spoločností podľa prezenčnej listiny.
Starosta obce a pracovník obecného úradu obce Kokošovce
Rokovanie pracovného stretnutia zvolal starosta obce Mgr. Miroslav Skička, nakoľko obec
v tomto prípade vystupuje ako cestný správny orgán podľa Zákona č. 135/1961 Zb. Zákon o
pozemných komunikáciách (cestný zákon). Rokovania sa zúčastnili príslušníci KDI v Prešove,
zástupca mesta Prešov ako investora stavby, projektant spoločnosti, ktorá projektovala
cykloželeničku Prešov – Zlatá Baňa, zástupca firmy Swietelski, ako realizátora stavby,
zástupca spoločnosti URBEKO s.r.o, ktorá realizuje zmeny a doplnky územného plánu obce
Kokošovce a zástupcovia obce Kokošovce.
Dôvodom na zvolanie pracovného stretnutia bola skutočnosť, že stavba Cykloželeznička
Prešov – Zlatá Baňa prechádza zastavanou časťou obce a je cyklistami hromadne využívaná
aj napriek tomu, že ešte nedošlo k jej kolaudácii a s tým súvisiacimi problémami.
Na úvod starosta obce privítal všetkých účastníkov pracovného stretnutia. Následne
prítomným vysvetlil, prečo bolo pracovné stretnutie zvolané, nakoľko investor stavby
pracovné stretnutie nezvolal z dôvodu, že predmetná stavba sa nenachádza v katastri mesta
Prešov.
Následne prítomných účastníkov oboznámil so situáciou, ktorá nastala výstavbou
cykloželezničky v zastavanom území obce.
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-2Všetci prítomní boli informovaní o tom, že stavba je hojne využívaná cyklistami aj napriek
tomu, že ešte nedošlo k jej kolaudácii, ani odovzdaniu do predčasného užívania. Ozrejmil
všetky skutočnosti, ktoré viedli k zvolaniu tohto stretnutia a vysvetlil všetky riziká, ktoré jej
vybudovaním nastali, pričom zdôraznil fakt, že stavba sama osebe nepredstavuje žiadny
problém a je prínosom pre rozvoj cestovného ruchu, problémom sú však poniektorí účastníci,
ktorí sa v tomto úseku pohybujú. Starosta obce poukázal na fakt, že pohybom cyklistov po
cykloželezničke dochádzalo k verbálnym útokom na obyvateľov obce a deti, pohybujúce sa
v tejto časti obce. Tieto verbálne útoky však z dôvodu zvýšeného pohybu cyklistov prerástli
do nadávok a vyhrážok a dokonca došlo k niekoľkým fyzickým útokom, čím sa situácia stáva
neakceptovateľnou a je potrebné ju riešiť s ohľadom na bezpečnosť všetkých účastníkov
a majiteľov nehnuteľností susediacich so stavbou pri jej prejazde a vstupe na jednotlivé
pozemky k rodinným domom.
Následne zástupca spoločnosti URBEKO s.r.o. ozrejmil zúčastneným situáciu, ku ktorej
došlo výstavbou cyklochodníka v uvedenej lokalite s tým že bolo navrhnuté riešenie v novej
lokalite určenej na IBV tak, aby bolo križovanie miestnej komunikácie s cyklochodníkom len
na jednom mieste a aby v budúcnosti nevznikali nové prejazdy, ktoré by vzniknutú situáciu
ešte viac skomplikovali, čím by došlo k zamedzeniu ďalších problémov.
Po vyhodnotení pripomienok všetkých zúčastnených došlo aj ku kontrole na tvári miesta,
kde bolo opätovne skonštatované a zistené, že súčasná situácia si vyžaduje ďalšie riešenie
minimálne v oblasti doplnenia dopravného značenia pri cykloželezničke a jeho zosúladení
s dopravným značením, ktoré bolo schválené obci Kokošovce pri projektovej dokumentácii
miestna komunikácia „Štreka“.
Zároveň bolo realizátorovi stavby určené, aby cykloželeznička do jej kolaudácie,
odovzdania do predčasného užívania alebo vysporiadania majetkovo – právnych
vzťahov medzi investorom a realizátorom bola bezodkladne v katastrálnom území obce
Kokošovce označená ako stavba so zákazom vstupu, alebo s pohybom po nej na
vlastné riziko.
Z uvedeného dôvodu obec Kokošovce zvoláva dňa 24.07.2019 ďalšie pracovné stretnutie,
predmetom ktorého bude nájdenie dopravného riešenia vzniknutej situácie s ohľadom na
všetkých účastníkov a majiteľov nehnuteľností susediacich so stavbou.

Mgr. Miroslav Skička
starosta obce Kokošovce
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