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INVESTI
INVESTIČNÝ
ZÁMER
„I/77 BARDEJOV -REKONŠTRUKCIA
REKONŠTRUKCIA KRIŽOVATKY UL. ŠTEFÁNIKOVA - UL.
T.ŠEV
T.ŠEVČENKU
- UL. MLYNSKÁ“

Na základe :
Mimo plánu zasadnutí MsZ
na II. polrok 2017

Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní

Predkladá :
Ing. Juraj Popjak
prednosta MsÚ

schvaľuje

Spracovateľ:
Ing Juraj popjak - prednosta MsÚ
Ing. Mikuláš Serečun - ved . odd. PČ
P MsÚ

Investičný zámer
I/77 Bardejov - rekonštrukcia križovatky
ul. Štefánikova - ul. T. Ševčenku
Šev
- ul.
Mlynská

Spravodajca :
Ing. Mikuláš Serečun - ved . odd. PČ
P MsÚ

Prerokované :
V porade primátora 08. 9.. 2017
201
V mestskej rade 14.9.2017
Prizvať :
___________________________________________________________________________
V Bardejove 14. 9. 2017

INVESTIČNÝ ZÁMER
„I/77 BARDEJOV - REKONŠTRUKCIA KRIŽOVATKY UL. ŠTEFÁNIKOVA - UL.
T. ŠEVČENKU - UL. MLYNSKÁ“

Mesto Bardejov v súvislosti povinnosťou zabezpečovania úloh pri ochrane
pamiatkového fondu v mestskej pamiatkovej rezervácii, ktorej podstatnú súčasť tvorí
historické jadro mesta, zapísané do Zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO
dlhodobo rieši nielen obnovu a záchranu historických pamiatok ale súčasne aj negatívne
dopady okolitej infraštruktúry a zástavby na tieto pamiatky.
Jedným z výrazných infraštruktúrnych systémov majúcich takýto vplyv je aj dopravná
infraštruktúra. V nedávnom období sa zásadným spôsobom podarilo riešiť a eliminovať dopad
tranzitnej dopravy na komunikáciách v dotyku s mestskou pamiatkovou rezerváciou.
V súčasnosti sa záchrana historického dedičstva sústreďuje aj na obnovu areálu židovského
suburbia, ktoré je taktiež súčasťou lokality Svetového dedičstva Bardejov. Lokalizácia tejto
pamiatky v dopravne exponovanom priestore na obvode MPR je ohraničená cestnými
komunikáciami so 4 križovatkami si vyžaduje celý rad investícií, ktorých výsledkom bude
predovšetkým dopravné ukľudnenie danej lokality.
Mesto má v tomto zmysle spracovanú štúdiu riešenia tejto zóny s názvom Nám. SNP Nám. Času. Investičný zámer predpokladá vytvorenie pešej zóny v nástupnom priestore do
areálu suburbia je spojené so zrušením 2 križovatiek a nevyhnutne si vyžaduje zvýšenie
priepustnosti ostávajúcich križovatiek, prostredníctvom ktorých sa zabezpečí dopravná
obsluha dotknutého územia. Podstatou návrhu riešenia na zvýšenie priepustnosti je
komplexná prestavba terajšej priesečnej križovatky ul. Štefánikova - ul. T. Ševčenku - ul.
Mlynská na okružnú križovatku. Prestavba križovatky obsahuje zabezpečenie podmienok pre
vedenie MHD, osvetlenie, podmienky prechodu peších a cyklistov a ďalšie nevyhnutné
prvky.
Predpokladaný termín zahájenia stavby je IV. štvrťrok 2017, ukončenie predpokladáme
do 30.6.2018.
Súčasťou celého riešenia je aj preradenie komunikácie ul. Štefánikova zo siete ciest I.
triedy do siete mestských komunikácií, ako dôsledok výstavby juhozápadného obchvatu
mesta, odovzdaného do užívania v r. 2016. Mesto Bardejov je vlastníkom pozemkov pod
mestskými komunikáciami na ul. T. Ševčenka a ul. Mlynská, ktoré budú dotknuté realizáciou
rekonštrukcie križovatky. Pozemky a komunikácia ul. Štefánikova, ktorej sa rekonštrukcia
taktiež dotýka budú prevedené do vlastníctva mesta Bardejov na základe uzatvorenej zmluvy
o budúcej zmluve medzi mestom Bardejov a SSC IVSC Košice.
Celkový rozpočtový náklad na uvedenú rekonštrukciu je 889 205,- € s DPH.
Vzhľadom na rozsah investičných zámerov mesta a možností rozpočtu mesta je
nevyhnutné pre realizáciu úvodnej etapy realizácie investičného zámeru podľa spomínanej
štúdie hľadať viaczdrojové financovanie rekonštrukcie križovatky ul. Štefánikova - ul. T.
Ševčenku - ul. Mlynská.

Z uvedeného dôvodu sa Mesto Bardejov požiadalo VÚC PSK o poskytnutie finančnej
pomoci na uvedený IZ vo výške 150 až 200 tis. €. Súčasné Mestský úrad V Bardejove
v spolupráci s projektantom stavby vykonáva analýzu projektového riešenia rekonštrukcie
s cieľom znížiť celkové náklady na vyvolané podmieňujúce investície ako sú prekládky a pod.
Predbežne očakávame zníženie celkových nákladov touto formou približne o 140 tis. €.
Na základe schválenia investičného zámeru sa táto investícia zaradí do plánu investičnej
výstavby v rozpočte mesta Bardejov pre rok 2017 a 2018.

Tento materiál obsahuje 2 strany

