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TLAČOVÁ SPRÁVA 

Bratislava, 

27. októbra 2020 

 

ŽSR zvyšujú bezpečnosť na priecestí v Rožkovanoch 
  

 

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ukončili proces verejného obstarávania a uzavreli zmluvu 

so zhotoviteľom projektu a realizátorom zmien súvisiacich so zvýšením bezpečnosti 

na železničnom priecestí v obci Rožkovany v okrese Sabinov. ŽSR plánujú odovzdanie stavby do 

prevádzky na august 2021. 

 

ŽSR po septembrovej tragickej nehode na železničnom priecestí v obci Rožkovany pristúpili nad 

rámec svojich povinností k zvolaniu verejnoprávneho konania za účasti Prešovského 

samosprávneho kraja, Slovenskej správy ciest, Krajského dopravného inšpektorátu v Prešove a obce 

Rožkovany, na ktorom sa všetky zúčastnené strany dohodli na riešení, ktoré umožní zvýšiť stupeň 

bezpečnosti na uvedenom priecestí. 21. septembra 2020 ŽSR uzatvorili zmluvu s dodávateľom, ktorý 

v rámci zmluvy o dielo zabezpečí realizáciu diela vrátane spracovania projektovej dokumentácie 

a výkonu inžinierskej činnosti. Súčasťou investičného zadania na priecestí je doplnenie závor 

na zabezpečenom železničnom priecestí a doplnenie priechodov pre peších. 

Proces verejného obstarávania sa predĺžil, pretože bol závislý aj od stanoviska Slovenskej správy 

ciest, ktorá realizuje projekt rekonštrukcie križovatky na priľahlých cestných komunikáciách 

v blízkosti tohto priecestia.   
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„ŽSR v procese pripomienkovania a rozhodovania o vhodnosti variantu riešenia po celý čas 

preferovali vybudovanie obratiska autobusov medzi železničnou traťou a obcou Rožkovany. Toto  

riešenie by znížilo možnosti kolízie peších s koľajovými vozidlami a najmä s cestnými vozidlami v tejto 

križovatke. Po pripomienkovom konaní všetkých zúčastnených strán bol nakoniec vybraný variant so 

zastávkami na ceste č. I/68. Znamená však zvýšený pohyb prechádzajúcich cestujúcich cez koľaje 

a cez cestné komunikácie. Zároveň pre ŽSR znamená vyššie investičné náklady z dôvodu budovania 

obojstranných prechodov pre peších“, uviedol generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila.  

 

15. októbra sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie zodpovedného projektanta so správcami 

dotknutej železničnej infraštruktúry, a to formou videokonferencie v súvislosti s opatreniami proti 

šíreniu ochorenia COVID-19. Práce na priecestí by sa mali začať realizovať v najbližšom období. 

Predpokladaný termín dokončenia stavby je plánovaný na august 2021 v prípade, že sa nevyskytnú 

žiadne ťažkosti či už technického charakteru alebo v súvislosti so súčasnou epidemiologickou 

situáciou. 

Všetky podrobnosti zmluvy nájdete na https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4979808&l=sk.  

 


