
Dôvodová správa 
 

Dňa 15. 02. 2017 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o grant v rámci Programu ENI 
cezhraničná spolupráca Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014-2020.  

Do oprávnenosti programu na slovenskej strane spadajú Prešovský samosprávny kraj, Košický 
samosprávny kraj, na ukrajinskej strane Ivano-Frankivský región, Región Zakarpatska. Stratégia 
programu pokrýva 4 tematické ciele, jedným z nich je: Tematický cieľ 7 Zlepšenie dostupnosti do 
regiónov, rozvoj trvalo udržateľnej dopravy, priorita 1 "Rozvoj dopravnej štruktúry s cieľom 
skvalitnenia mobility osôb a tovarov". 

Cieľom projektu je zlepšenie dopravno-technických parametrov komunikácie, zlepšenie 
plynulosti dopravy a tým bezpečnosť dotknutého územia, zlepšenie životného prostredia v okolí 
jestvujúcej komunikácie, zlepšenie možnosti prístupu za prácou a vybavenosti dotknutých obcí, 
zvýšenie pohodlia cestovania účastníkov cestnej dopravy.  

Indikatívny finančný plán pre program ENI Cezhraničná spolupráca HUSKROUA na r. 2014-
2020 je 23 710 860 €, alokácia pre vyhlásenú 1. výzvu Tematický cieľ 7, Priorita 1 je vo výške 4 000 
000 €. V súlade s pokynmi pre žiadateľov o grant je podiel spolufinancovania pre slovenskú stranu 5% 
z celkových oprávnených výdavkov rozpočtu. 

K predmetnej problematike bol 13.5.2017 medzi Prešovským samosprávnym krajom, 
Zakarpatskou oblastnou štátnou administratívou (ZOŠA) a Zakarpatskou oblastnou radou (ZOR) 
podpísaný "Protokol o spolupráci", v ktorom za realizáciu modernizácie cestnej siete na obidvoch 
stranách hranice - Prešovského samosprávneho kraja a Zakarpatskej oblasti prostredníctvom dostupných 
bilaterálnych, a finančných nástrojov a fondov EÚ (predovšetkým ENI) sú ako zodpovedné a účastné 
subjekty určené: 

• Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, 

• Štátna cestná agentúra Ukrajiny UKRAVTODOR Cestné služby v Zakarpatskej oblasti. 

Protokol o spolupráci je východiskom pre vstup oboch partnerov k podaniu žiadosti o grant 
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 
2020. 

Dňa 19.06.2017 bolo na zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja schválené 
financovanie projektovej dokumentácie v rámci prípravy žiadosti o grant na projekt s názvom 
„Modernizácia cestného spojenia medzi Prešovským samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblasťou 
Ukrajiny“. 

SÚC PSK má záujem spolu so Správou automobilových ciest Ukrajiny v Zakarpatskej oblasti 
Užhorod predložiť žiadosť o grant na projekt s názvom „Modernizácia cestného spojenia medzi 
Prešovským samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny“ v súlade s vyhlásenou výzvou 
v celkovej plánovanej výške grantu 4 000 000,00 €, 

z toho  -     SÚC PSK ako vedúci partner projektu – 1 995 709,44 € (90%) 

- Správa automobilových ciest Ukrajiny v Zakarpatskej oblasti Užhorod ako partner projektu – 
1 982 633,73 € (90%).  

Žiadosť o grant je potrebné predložiť na Spoločný technický sekretariát v Budapešti do 
15.11.2017. Povinnou prílohou je príloha o podpore príslušných regionálnych orgánov, ktoré dokazujú 
strategický význam plánovanej myšlienky projektu. Pri partneroch zo Slovenskej republiky tento 
podporný dokument potvrdzuje predseda samosprávneho kraja. 
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Na navrhovaný úsek rekonštrukcie cesty II/558 je spracovaná projektová dokumentácia, úsek sa 
nachádza v okrese Snina, v Prešovskom kraji.  

Kryt vozovky na cestnej komunikácii je v úsekoch s navrhovaným zosilnením vozovky nevyhovujúci a 
čiastočne rozpadnutý, a tak znižuje funkčnosť cestnej komunikácie. Na ceste sa nachádzajú výtlky, 
vypraný povrch krytu, pozdĺžne a mozaikové trhliny, ktoré v niektorých miestach zasahujú do podložia 
vozovky. V niektorých úsekoch sa jedná až o sieťový rozpad vozovky. Navrhnutá je rekonštrukcia 8, 
373 km cesty v dvoch úsekoch (23,417 – 27,380 v obci Príslop a 32,417 – 36,827 v za križovatkou na 
Ruský Potok a ukončením na začiatku obce Ulič) a rekonštrukcia 2 mostných objektov 558-010 a 558-
013. Na ceste je navrhnutá pokládka nových asfaltových vrstiev, v úsekoch s neúnosným podložím, 
resp. s lokálnym poklesom na krajniciach je navrhnutá jeho výmena vhodným materiálom, na zvýšenie 
bezpečnosti je navrhnuté doplnenie zvodidiel. Projekt prispeje k zlepšeniu podmienok verejnej osobnej 
dopravy obnovou dopravného značenia na zastavkových pruhoch. Na úpravu vodného režimu je 
navrhnutá oprava odvodňovacích zariadení, priepustov a ich čiel a doplnenie dlažby na vtokoch 
a výtokoch.  

Na mostných objektoch je navrhnuté odstránenie existujúcich mostných zvrškov, zriadenie spriahajúcej 
dosky, vybudovanie nového nosného príslušenstva, sanácie pohľadových plôch spodnej stavby 
a ochrany základu pilierov.  

Stavebnými úpravami cesty II/558 dôjde k zlepšeniu úrovne cestného priameho napojenia na nadradenú 
infraštruktúru I/74 v trase Stakčín –Ubľa a tvorí nepriame napojenie na sieť TEN-T (cesta I/19 v trase 
Košice – Vyšné Nemecké, ktorá je zároveň koridorom medzinárodných cestných ťahov – E58).  

 

Na ukrajinskej strane je navrhnutá rekonštrukcia cesty P53 vedúca od štátnej hranice Ubľa – 
Malyj Bereznyj po križovatku s cestou H13 v dĺžke 2,8 km a rekonštrukcia cesty H13 v úseku Malyj 
Bereznyj – Dubrynych v dĺžke 8,8 km. Je navrhnuté celoplošné frézovanie, lokálne vysprávky, 
vyrovnávka, obrusná vrstva, doplnenie vodorovného zvislého dopravného značenia a zvodidiel.  

Na ceste H13 je navrhnutá aj rekonštrukcia mostného objektu v km 209+289 na ktorom dôjde 
k odfrézovaniu mostovky, realizácií spriahajúcej dosky a hydrizolácií, pokládke konštrukčných vrstiev 
mosta, rozšíreniu mosta o 1m, doplneniu bezpečnostných zariadení – zábradlia, zvodidla a rekonštrukcií 
chodníka.   

 

Celková hodnota prác na ukrajinskej strane je 2 019 054,13 € a celková hodnota projektu ukrajinskej 
strany je 2 202 926,37 €. 

 

Financovanie projektu za Vedúceho partnera na slovenskej strane SÚC PSK: 

• Celkové oprávnené náklady za SÚC PSK vo výške 2 217 454,93 € 

• Spolufinancovanie zo zdrojov PSK: 110 872,75 € 

• Projektový grant z Programu ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 
2020 (90%): 1 995 709,44 € 

• Predpokladané trvanie projektu: 24 mesiacov 

• Termín predloženia žiadosti o grant: 15.11.2017 na STS Budapešť 

• Trvanie schvaľovacieho procesu: 12/2017 až 03/2018 

• Spôsob spolufinancovania: forma zálohových platieb  
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Dĺžka realizácie 

projektu 

Prvá zálohová 

platba 

Druhá zálohová 

platba 

Tretia zálohová 

platba 

Záverečná platba 

(refundácia) 

24 mesiacov 10 % 40 % 40 % 10 % 

 

Prehľadná situácia slovenskej časti projektu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehľadná situácia ukrajinskej časti projektu: 

 


