Rekonštrukcia Slaneckej cesty - 4 pruhy
AKTUALITY:

Parcely pod Slaneckou cestou o výmere 3 900 m2 za viac ako 135 000 EUR sú vykúpené a ďalšie
parcely sa vykupujú. Pripravený je prevod takmer 4 000 m2 od Slovenského pozemkového
fondu. Celý článok z Košice: dnes nájdete na tomto odkaze:
https://kosicednes.sk/udalosti/vykupuju-pozemky-slanecku-rozsiria/
-----------------

Starostovia MČ Krásna a MČ Nad Jazerom sa idú stretnúť s podnikateľmi, aby urýchlili výkup
pozemkov pod Slaneckou cestou a mohla začať výstavba. Celý článok z Košice: dnes nájdete na
tomto odkaze:
https://kosicednes.sk/tema-dna/starostovia-uz-nechcu-cakat-pre-rozsirenie-slaneckej-cestysa-idu-stretnut-s-podnikatemi/
-----------------

Reportáž zo dňa 7. 7. 2017 www.tvkosice.sk tiež potvrdila zhotovenie Slaneckej cesty do roku
2020 so začiatkom prác v budúcom roku. Celá reportáž je dostupná na tomto odkaze:
https://www.tvkosice.sk/video/595f40154526ca085a84aea8
-----------------

Opäť potvrdenie toho, že v roku 2020 by mala byť Slanecká cesta zhotovená.
Článok z denníka Košice:Dnes zverejnený dňa 03. 07. 2017 na stránke kosicednes.sk si môžete
celý prečítať nižšie:
Vodiči prechádzajúci pravidelne po Slaneckej ceste zažívajú poriadny nápor na nervy. S kolónami a cestou
krokom slimačím tempom sa stretávajú každý deň. Zdá sa však, že sa aj im blýska na lepšie časy.
Ako nás jeden z našich čitateľov upozornil, na ministerstve životného prostredia už posudzujú projekt, ktorý
sa
týka
rekonštrukcie
a
modernizácie
práve
Slaneckej
cesty.
„Rekonštrukcia je naplánovaná v úseku medzi mimoúrovňovou križovatkou Nižné Kapustníky a križovatkou
Slanecká cesta – Meteorová ulica, ktorého celková dĺžka je 2 275 metrov. V súčasnosti je tento úsek riešený
ako dvojpruhová komunikácia s výnimkou časti v dĺžke 260 metrov pri križovatke s Ladožskou ulicou. Po
rekonštrukcii bude celý sledovaný úsek riešený ako štvorpruhová komunikácia,“ uvádza sa v projekte.

Brzdia to vlastníci pozemkov
Kedy sa začne reálna výstavba a ako ovplyvní dopravu na frekventovanej Slaneckej ceste, opýtali sme sa
investora, teda košický Magistrát. Tam nám potvrdili, že projekt už rozbehli, ale tak skoro sa nedočkáme
reálnych
výsledkov
a
odľahčenia
náporu
na
nervy
vodičov.
„V súčasnosti prebieha výkup pozemkov. Niekedy je spomaľovaný prebiehajúcimi dedičskými konaniami či
návrhmi niektorých vlastníkov na komplikované zámeny. Projektová dokumentácia stavebného zámeru je už
ukončená,“
uviedol
šéf
komunikačného
referátu
magistrátu
Jozef
Marko.
Podľa neho je stavba rozdelená do troch etáp. Prvou je samotná rekonštrukcia Slaneckej, druhou

modernizácia obratiska električiek na Važeckej a treťou výstavba terminálu integrovanej dopravy, takisto na
Važeckej. Financované by mali byť z viacerých operačných programov.

Stavať začnú o rok
„Aktuálne sú pripravované podklady na verejné obstaranie projektovej dokumentácie prvej etapy.
Nasledovať bude vybavovanie územného a stavebného povolenia, verejné obstaranie realizátora stavby a
následne samotná realizácia. Predbežne sa uvažuje so začatím stavby koncom budúceho roka a jej
ukončením v roku 2020,“ tvrdí J. Marko.
Zdroj: http://kosicednes.sk/udalosti/rekonstrukcia-prinesie-na-slanecku-styri-pruhy/
-----------------

Slanecká cesta by mala byť rozšírená do roku 2020. Výkup pozemkov stále prebieha a prví
motoristi by po rozšírenej ceste mali prejsť v roku 2020.
Celý článok vydaný v Korzári dňa 15. 06. 2017 je uvedený nižšie:

„Slaneckú cestu by mohli rozšíriť do roku 2020
Výkup pozemkov stále prebieha. Skončí sa niekedy problém s kolónami?
KOŠICE. Výkup pozemkov kvôli rozšíreniu Slaneckej cesty stále prebieha. Mesto plánuje začať rozširovanie
vyťaženej komunikácie v budúcom roku.
Ak nenastanú komplikácie, prví motoristi by sa po novej ceste mali prejsť v roku 2020.
Za jednu z najproblémovejších komunikácií v Košiciach označili experti TomTom (TOM2), ktorí sa zaoberajú
hustotou dopravy v mestách, práve aj Slaneckú cestu.
Najmä v rannej a poobedňajšej špičke tam trávia vodiči dlhý čas v kolónach.
Riešením Slaneckej cesty by malo byť jej rozšírenie.
To čiastočné na tri pruhy realizovalo mesto v roku 2014.
Vysvetlilo, že to pomôže najmä smeru, ktorý je najviac zaťažený ráno.
Stálo to 250-tisíc eur a prispeli na ňu aj súkromné firmy pôsobiace v okolí.

Výkup schválili vlani
Vlani poslanci schválili spôsob výkupu pozemkov v okolí cesty, ktorý je nevyhnutný pre samotné
rozširovanie.
Materiál predložený na mestskú radu odhadoval náklady spojené s výkupom na sumu 1,6 milióna eur.
„Výkup pozemkov stále pokračuje, ale tento proces je niekedy spomaľovaný prebiehajúcimi dedičskými
konaniami a niekedy zasa návrhmi niektorých vlastníkov pozemkov na komplikované zámeny, ktoré sú
riešené tak, ako to platná legislatíva a Štatút mesta umožňujú,“ popísal hovorca magistrátu Jozef Marko
súčasný stav.

Ukončená projektová dokumentácia
Podľa neho je v súčasnosti ukončená projektová dokumentácia stavebného zámeru.
Celá stavba je rozdelená do troch etáp a uvažuje sa s jej financovaním z viacerých operačných programov.
„Aktuálne sú pripravované podklady pre verejné obstaranie projektovej dokumentácie prvej etapy –
Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta. Po jej spracovaní bude nasledovať vybavovanie
územného a stavebného povolenia, príprava verejného obstarania na realizátora stavby a následne začatie
samotnej realizácie stavby,“ povedal Marko.

Do roku 2020
Predbežne uvažujú so začatím stavby koncom budúceho roka a s jej ukončením v roku 2020.
„Je však množstvo faktorov, ktoré môžu tieto zamýšľané termíny, resp. samotnú stavbu, ovplyvniť,“ dodáva
hovorca.
Ako odhaduje materiál, ktorý vlani zobrali na vedomie mestskí poslanci, táto dopravná tepna spájajúca
Zemplín s Košicami sa bude ďalej zahusťovať. Aj pre rozrastajúcu sa mestskú časť Krásna.
Celá rekonštrukcia Slaneckej má podľa odhadov stáť 21 miliónov eur.“
Zdroj: https://kosice.korzar.sme.sk/c/20559025/slanecku-cestu-by-mohli-rozsirit-do-roku2020.html#ixzz4k4VNyO62
-----------------

Naďalej prebieha výkup pozemkov pod Slaneckou cestou. Výkupná cena vo výške 35,- EUR/m2
bola schválená poslancami v mestskom zastupiteľstve.
Práce na Slaneckej ceste budú rozdelené na etapy, pričom v 1. etape je rozšírenie na štvorprúdovú cestu.
Celú reportáž nájdete na tvkosice.sk, odkaz: https://www.tvkosice.sk/video/58329c9d4526ca5353b19ef0
Vydané dňa 21.11.2016
-----------------

S potešením si Vám dovoľujeme oznámiť, že s výkupom pozemkov pod Slaneckou cestou sa
začalo. Podľa posledne známych informácií by výstavba mala začať v roku 2017.
Vydané dňa: 23. 09. 2016
-----------------

Dňa 24. 05. 2016 bol uverejnený článok v Korzári s názvom „Pozemky na rozšírenie Slaneckej

cesty vyjdú na asi 1,6 milióna“

Už je zoznam parciel, ktoré sa majú vykúpiť, aby bola Slanecká cesta štvorprúdová. Celková odhadovaná
cena za výkup pri cene cca. 35 EUR/m2 je takmer 1,6 milióna EUR. Magistrát mesta Košice súbežne
pripravuje a realizuje podklady pre realizáciu stavby aj majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov.

Celková výstavba je odhadovaná na 21 miliónov EUR. V rámci projektu povedie pozdĺž Slaneckej cesty
samostatný cyklistický chodník. Všetky zastávky budú vybavené samostatnými zastavovacími pruhmi a
krytými čakacími priestormi.
Celý článok si môžete prečítať na stránke denníka Korzár:
http://kosice.korzar.sme.sk/c/8193302/pozemky-na-rozsirenie-slaneckej-cesty-vyjdu-na-asi16-miliona.html#ixzz49eMonboZ
-----------------

Dňa 17. 12. 2015 bol uverejnený článok v Korzári s názvom „Košice chcú z Eurofondov 366

miliónov“
Poslanci vzali na vedomie dokument Integrovaná územná stratégia udržateľného rozvoja

mestskej funkčnej oblasti mesta Košice 2015 – 2020 (2023). V rámci programu Doprava
v programovom období 2014-2020 je prioritou Slanecká cesta. Rozšírenie cesty má stáť 21
miliónov EUR. Pozdĺž cesty by mal viesť aj samostatný cyklistický chodník. Autobusové zastávky majú byť
vybavené samostatnými zastavovacími pruhmi s prístreškami.
Zároveň je plánované aj prepojenie Barce s Krásnou, čím by sa po realizácii odľahčila Slanecká cesta
a skrátila vzdialenosť medzi mestskými časťami. Plánované náklady sa odhadujú na 10 miliónov EUR.
Celý článok si môžete prečítať na stránke denníka Korzár:
http://kosice.korzar.sme.sk/c/8106207/kosice-chcu-z-eurofondov-366-milionov.html
Pracovná verzia dokumentu Integrovaná územná stratégia udržateľného rozvoja mestskej funkčnej oblasti

mesta Košice 2015 – 2020 (2023) je zverejnená na stránke mesta Košice:
http://www.kosice.sk/static/prilohy/umr/UMR.pdf
-----------------

Naďalej sa pracuje na príprave výkupu pozemkov pre rozšírenie Slaneckej cesty, s ktorým sa
počíta začiatkom roka 2016.
O ďalších novinkách vás budeme priebežne informovať.
-----------------

Košice vyčlenili peniaze na usporiadanie pozemkov pre Slaneckú cestu
Rozšírenie cesty zlepší prístup do juhovýchodnej časti Košíc a okolia.
KOŠICE. Mesto Košice chce v tomto roku realizovať majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov v
koridore plánovaného rozširovania Slaneckej cesty, ktorá by mala byť v budúcnosti štvorprúdová.

Na tento účel je v rozpočte mesta na rok 2015 schválená suma 350 000 eur.
Pre úspešnú realizáciu stavby a získanie stavebného povolenia je v najbližšom čase potrebné
usporiadať pozemky s výmerou približne 50 000 metrov štvorcových.
"Mestu Košice sme ponúkli pomoc pri oslovovaní a rokovaní s vlastníkmi dotknutých pozemkov, ktorí
sú až z 90 percent súčasnými alebo bývalými obyvateľmi Krásnej. Štvorprúdová Slanecká cesta je životne
dôležitá pre ďalší dynamický rozvoj Krásnej i Jazera," povedal starosta mestskej časti Krásna Marek Kažimír.
Po vyriešení majetkových pomerov na pozemkoch mesto Košice pristúpi k vypracovaniu projektovej
dokumentácie stavby a k vypracovaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok z operačného programu pre
rozvoj regiónov.
Až po získaní financií možno pristúpiť k samotnej realizácii rekonštrukcie Slaneckej cesty po celej jej
dĺžke na štvorprúdovú cestu.
Cesta sa bude podľa Kažimíra rozširovať do priestoru medzi terajšou vozovkou a teplovodom.
Realizáciou tohto projektu sa podstatne vylepší prístup do juhovýchodnej časti Košíc a okolia zo
smeru Trebišov.
Zdroj: http://kosice.korzar.sme.sk/c/7660915/kosice-vyclenili-peniaze-na-usporiadanie-pozemkov-pre-slaneckucestu.html#ixzz3SYxgbij1

Dňa 23. 02. 2015
-----------------

Tlačová správa:

Štvorprúdová cesta na Slaneckej ceste je reálna
Starostovia Mestských častí Krásna, Nad Jazerom JUDr. Marek Kažimír a Ing. Lenka Kovačevičová sa
začiatkom februára tohto roka stretli na pracovnom rokovaní s riaditeľom Magistrátu mesta Košice Ing.
Pavlom Lazúrom a rokovali o spoločných krokoch pri rozširovaní Slaneckej cesty.
Mestským zastupiteľstvom mesta Košice schválený rozpočet na rok 2015 počíta aj s položkou a
nákladom

na

majetko-právne

vysporiadanie

vlastníckych

vzťahov

v koridore

novoplánovanej

rekonštruovanej cesty v sume 350 tis EUR. Mesto Košice sa v tomto roku zameria najmä na vysporiadanie
majetko-právnych vzťahov a ukončenie reklamačných konaní na katastrálnom odbore, Okresného úradu,
ktoré súvisia s vlastníckymi právami k priľahlým pozemkom. Pre úspešnú realizáciu stavby a získanie
stavebného povolenia je v najbližšom čas potrebné vysporiadať pozemky vo výmere cca 50 tis. m².
Následne

mesto

Košice

pristúpi

k vypracovaniu

projektovej

dokumentácie

stavby, žiadosti

o nenávratný finančný príspevok z operačného programu pre rozvoj regiónov a samotnej realizácii
rekonštrukcie Slaneckej cesty po celej jej dĺžke na štvorprúdovú cestu. Cesta sa bude rozširovať do priestoru

medzi terajšou vozovkou a teplovodom. Realizáciou tohto projektu sa podstatne vylepší prístup do
juhovýchodnej časti Košíc a okolia zo smeru na Trebišov.
Mestu Košice sme ponúkli pomoc pri oslovovaní a rokovaní s vlastníkmi dotknutých pozemkov, ktorí
sú až z 90 percent súčasnými alebo bývalými obyvateľmi Krásnej. Štvorprúdová Slanecká cesta je pre Krásnu
a Jazero životne dôležitá pre ich ďalší dynamický rozvoj. – povedal Marek Kažimír, starosta Krásnej.
-----------------

Rekonštrukcia Slaneckej cesty, ktorá je najproblémovejšou komunikáciou v
Košiciach, patrí medzi priority rozvoja mesta.
KOŠICE. Peniaze na rekonštrukciu chce mesto získať z eurofondov v programovacom období 2014-2020.
"V rámci tvorby programu v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom je to jedna z najväčších investícií
pre mesto Košice. Máme jednoznačný záujem a začali sme už riešiť vysporiadanie pozemkov v tejto lokalite.
Zisťujeme, koľko je tam vlastníkov a koľko pozemkov bude potrebné vysporiadať," povedal primátor Košíc
Richard Raši.
Podľa odhadu sa náklady na rekonštrukciu tejto cesty pohybujú v desiatkach miliónov eur.
Slanecká cesta je dvojprúdová a už nestačí súčasným potrebám, vznikajú na nej časté zápchy.
Cesta spája centrum s košickými mestskými časťami Nad Jazerom a Krásna, kde žije vyše 30 000 obyvateľov
a je aj obslužnou komunikáciou pre mnohé prevádzky a veľké podniky v tejto lokalite.

Čítajte viac: http://kosice.korzar.sme.sk/c/7570147/kosice-zacinaju-pripravu-na-rekonstrukciu-slaneckejcesty.html#ixzz3NhIh3dBa
Zdroj:
http://kosice.korzar.sme.sk/c/7570147/kosice-zacinaju-pripravu-na-rekonstrukciu-slaneckej-cesty.html
----------------Vážený zákazník/potenciálny zákazník/obyvateľ lokality Na hore, Košice – Krásna,
dňa 19.9.2014 sme Vás bližšie informovali o prácach, ktoré prebiehajú na Slaneckej ceste v Košiciach.

Týmto si Vám dovoľujeme s potešením oznámiť, že všetky stavebné práce na Slaneckej ceste
boli ukončené v piatok 31.10.2014 a Slanecká cesta je prejazdná bez obmedzení!

Už po prvej jazde je zrejmé, že v smere z Krásnej do Košíc je doprava Slaneckou cestou plynulá a bez tvorby
kolón. Úpravou svetelných križovatiek sa zlepší aj prejazdnosť v smere z Košíc do Krásnej, čím sa
dostupnosť Krásnej k centru mesta zvýši a lokalita Na hore stane jednou z najdostupnejších lokalít.
Chcem sa touto cestou poďakovať Vám za trpezlivosť počas stavebných prác, vedeniu mestu Košice
a všetkým zúčastneným stranám za ich ústretový prístup a úsilie pri riešení dopravy na Slaneckej ceste.
Veríme, že v krátkom čase dôjde k definitívnemu riešeniu rozšírenia Slaneckej cesty, ktoré sa v súčasnej
dobe pripravuje.
Všetkým prajeme šťastnú cestu!
kolektív LF DEVELOPMENT KRÁSNA PLUS
-----------------

Každý z vás si všimol pri prejazde cez Slaneckú cestu pracovný ruch.
Chceme vás touto cestou bližšie poinformovať o tom, že dňom 19.9.2014 sa začína veľmi potrebná a
očakávaná oprava krajníc a reorganizácia dopravného značenia Slaneckej cesty, ktorú dennodenne
používate.
Oprava krajníc a reorganizácia dopravného značenia bude spočívať v úprave krajníc v rámci
stavajúceho telesa cesty, a to tak, že sa asfaltová časť vozovky rozšíri o 1 m. Tým vznikne
možnosť rozšírenia cesty na šírku, ktorá zodpovedá vytvoreniu troch jazdných pruhov, pričom v tejto etape
bude jeden jazdný pruh viesť z MČ Krásna do Košíc po križovatku pri Tescu, a odtiaľ pôjdu do
Košíc dva jazdné pruhy. Jeden jazdný pruh povedie z Košíc do MČ Krásna po križovatku pri
Tescu a odtiaľ dva jazdné pruhy po križovatku Rovníková-Slanecká. Okrem toho sa zmení
signalizačné značenie pri OC TESCO a na Textilnej ulici. Týmito opatreniami by sa malo zabrániť
zápcham najmä v rannej dopravnej špičke a doprava by mala byt plynulá a podstatne rýchlejšia.
Práce

budú

koordinované tak,

aby

boli

ukončené

do

15.10.2014. Toto

riešenie

je

1.

etapou úpravy Slaneckej cesty. Ďalšou etapou bude posúdenie možnosti vybudovania kruhového objazdu pri
OC TESCO a poslednou 3. etapou bude posúdenie možnosti vybudovaniaa vybudovanie štvorprúdovej cesty
v úseku od spojovacích ciest pod mostom po OC TESCO. Toto posúdenie a realizácia však bude možná po
vybudovaní príslušného úseku cesty spoločnosťou KAUFLAND na sídlisku Nad jazerom.
Naša spoločnosť významne prispela a prispieva k oprave krajníc a reorganizácii doprvaného značenia
najproblematickejšieho úseku dopravy medzi MČ Krásna a Košicami a vyslovuje presvedčenie, že sa podarí v

relatívne nízkych stavebných nákladoch a v krátkom čase previesť nami zamýšľanú úpravu Slaneckej cesty
vo vyššie uvedených úsekoch a rozsahu.
Touto cestou chceme za všetkých vás poďakovať najvyššiemu vedenia mesta Košice za ústretový prístup a
prijatie rozhodnutia zlepšiť podmienky na Slaneckej ceste.
V budúcnosti radi privítame vaše návrhy a konštruktívne pripomienky o možnosti zlepšenia situácie v
doprave na vašu lokalitu. Veríme, že sa podarí v horizonte niekoľkých rokov rozšíriť Slaneckú cestu na
štvorprúdovú po celej dĺžke, a tiež vylepšiť dopravnú situáciu v Košiciach vybudovaním rýchlostnej cesty
medzi Šacou a Budimírom.
Úsilie, ktoré naša spoločnosť vynaložila pre zlepšenie dopravy je naplnením sľubu pre všetkých našich
zákazníkov o snahe nasej spoločnosti vyriešiť prístupnosť k najkratšej lokalite v meste Košice.
kolektív LF DEVELOPMENT KRÁSNA PLUS
-----------------

Za účasti mesta Košice sa našej spoločnosti darí presadzovať zámer zvýšenia dopravnej priepustnosti
Slaneckej cesty a zvýšiť tak komfort všetkých obyvateľov a podnikateľov využívajúcich túto komunikáciu.
Za týmto účelom sa uskutoční pracovné stretnutie dňa 3. 7. 2014 o 9:00 na magistráte mesta Košice, za
účasti všetkých dotknutých resp. zainteresovaných orgánov
----------------Dňa 2. 10. 2013 sa konalo výjazdové rokovanie vlády v Košiciach, kde vláda odsúhlasila vyčlenenie financií
na rôzne projekty v rámci mesta Košice.
Spoločnosť LF DEVELOPMENT KRÁSNA PLUS s potešením oznamuje všetkým súčasným a budúcim
majiteľom pozemkov v lokalite Na hore, že medzi projektami, na ktoré vláda vyčlení finančné prostriedky je v
bode B.4 Slanecká cesta II/552, ktorá má byť rozšírená na štvorpruhovú. Prostriedky na rozšírenie
majú byť vyčlenené do 31. decembra 2014.
Uznesenie vlády je dostupné na http://www.rokovanie.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-159767?prefixFile=m_

