
 
 

Dôvodová správa  

 
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „SÚC PSK“) je 

oprávneným žiadateľom a prijímateľom finančného príspevku v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 v 5 projektoch. 

Tri projekty boli schválené v rámci I. výzvy a 2 projekty boli schválené v II. výzve s tým, že 
jeden (projekt s poradovým číslom5.) je zaradený do rezervných projektov. 

I. výzva: 
1. „Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi mestami Snina - Medzilaborce – Krosno„ 
2. „Modernizácia cestného spojenia Snina - Medzilaborce - Krosno„  
3. „Modernizácia cestného spojenia Prešov - Bardejov - Gorlice„ 

    
II.  výzva: 
4. „Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov - 2. etapa“ 
5. „Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T 

koridor“. 
 

Spolufinancovanie projektov z I. výzvy bolo zabezpečené uzneseniami č. 427/2016, 
428/2016 a 429/2016. V rámci implementácie projektov, po ukončení procesov verejného 
obstarávania (ďalej len „VO“)  na hlavnú aktivitu projektov – stavebné práce, dochádza 
k zmenám finančných ukazovateľov projektov podľa nižšie uvedených tabuľkových 
podkladov.  
 
Tento materiál predkladáme Zastupiteľstvu PSK na schválenie z dôvodu potreby 
zabezpečenia súladu ukazovateľov finančného krytia projektu s aktualizovaným stavom po 
VO, čo bude podkladom pre spracovanie dodatkov k zmluvám o poskytnutí finančných 
príspevkov, ktoré spracováva Spoločný technický sekretariát programu v Krakowe. 
 
 

„Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi mestami Snina - Medzilaborce – Krosno„ – uznesenie 
č. 427/2016 
 

Pôvodný 

rozpočtový náklad

 Rozpočet 

projektu (z toho 

BV/KV)  

 

Spolufinancova

nie 5%

(z toho BV/KV)

Očakávaný 

rozpočtový náklad

 Rozpočet 

projektu (z toho 

BV/KV)  

 

Spolufinancova

nie 5%

(z toho BV/KV)

Celkové výdavky 3 498 816,36   174 940,82   Celkové výdavky 2 314 970,40   115 748,52   

KV 3 425 936,89   171 296,84   KV 2 242 090,93   112 104,55   

BV 72 879,47         3 643,97       BV 72 879,47         3 643,97        
 

Rozpočtový náklad Spolufinancovanie

KV pred VO 3 425 936,89                                                                     171 296,84                               

KV po VO 2 242 090,93                                                                     112 104,55                               

Úspora KV 1 183 845,96                                                                     59 192,30                                 

Rozpočtový náklad zo žiadosti o FP Potreba dofinancovania

Stavebný dozor 4 000,00                                                                             13 349,19                                 

Celková úspora na projekte 45 843,11                                  
„Modernizácia cestného spojenia Snina - Medzilaborce - Krosno„ – uznesenie č. 428/2016 
 



 
 

Pôvodný 

rozpočtový náklad

 Rozpočet 

projektu (z toho 

BV/KV)  

 

Spolufinancova

nie 5%

(z toho BV/KV)

Očakávaný 

rozpočtový náklad

 Rozpočet 

projektu (z toho 

BV/KV)  

 

Spolufinancova

nie 5%

(z toho BV/KV)

Celkové výdavky 3 355 757,95   167 787,90   Celkové výdavky 2 407 470,99   120 373,55   

KV 3 296 157,31   164 807,87   KV 2 347 870,35   117 393,52   

BV 59 600,64         2 980,03       BV 59 600,64         2 980,03        
 

Rozpočtový náklad Spolufinancovanie

KV pred VO 3 296 157,31                                                                     164 807,87                               

KV po VO 2 348 223,02                                                                     117 411,15                               

Úspora KV 947 934,30                                                                         47 396,71                                 

Rozpočtový náklad zo žiadosti o FP Potreba dofinancovania

Stavebný dozor 4 000,00                                                                             14 000,00                                 

Celková úspora na projekte 33 396,71                                  
 
„Modernizácia cestného spojenia Prešov - Bardejov - Gorlice„ – uznesenie č. 429/2016 
 

Pôvodný 

rozpočtový náklad

 Rozpočet 

projektu (z toho 

BV/KV)  

 

Spolufinancova

nie 5%

(z toho BV/KV)

Očakávaný 

rozpočtový náklad

 Rozpočet 

projektu (z toho 

BV/KV)  

 

Spolufinancova

nie 5%

(z toho BV/KV)

Celkové výdavky 3 519 049,29   175 952,46   Celkové výdavky 3 193 476,07   159 673,80   

KV 3 456 898,29   172 844,91   KV 3 131 325,07   156 566,25   

BV 62 151,00         3 107,55       BV 62 151,00         3 107,55        
 
 

Rozpočtový náklad Spolufinancovanie

KV pred VO 3 456 898,29                                                                     172 844,91                               

KV po VO 3 131 809,13                                                                     156 590,46                               

Úspora KV 325 089,16                                                                         16 254,46                                 

Rozpočtový náklad zo žiadosti o FP Potreba dofinancovania

Stavebný dozor 4 000,00                                                                             12 878,00                                 

Celková úspora na projekte 3 376,46                                     
 
 

Očakávaná celková úspora 2 456 869,42                            

Očakávaná úspora spolufinancovania 122 843,47                               

Potreba FP - stavebný dozor 40 227,19                                 

Očakávaný zostatok (úspora) na 3 projektoch 82 616,28                                  
 
 

Po ukončení procesu verejného obstarávania na stavebné práce konštatujeme, že vysúťažené 
ceny stavebných prác sú značne nižšie oproti predpokladaným hodnotám zákaziek a teda 
dochádza k nižšej potrebe financií na 5% spolufinancovanie projektov. 

 
Súčasťou investičných výdavkov v rámci vyššie uvedených 3 projektov z prvej výzvy sú 

kapitálové výdavky na činnosť stavebného dozoru. V prípravnej fáze spracovania projektovej 



 
 
žiadosti boli zvažované možnosti výkonu činnosti stavebného dozoru dodávateľským spôsobom 
s asistenciou činnosti z vlastných kapacít SÚC PSK, čo bolo zohľadnené aj v predpokladanej 
cene 4 000 €, uvedenej v projektovej žiadosti.  

Zväčšený rozsah investičných akcií v priebehu roka 2017 však neumožnil zo strany SÚC 
PSK využiť spomínanú „asistenciu“ stavebnému dozoru z vlastných personálnych kapacít.  

Na základe rozhodnutia poskytovateľa finančných prostriedkov, nie je možné čerpať 
finančné prostriedky za aktivity súvisiace s výkonom stavebného dozoru a spracovaním 
projektovej dokumentácie. 

V nadväznosti na vyššie uvedené, ako aj technickú náročnosť a hodnotu jednotlivých 3 
projektov bolo rozhodnuté o zabezpečení stavebného dozoru externou – dodávateľskou formou 
s požadovanou kvalitou, čo vo vzťahu k hodnote projektu znamená dopad navýšenia výdavkov 
zo 4 000,00 € (uvedených v Zmluve o poskytnutí FP) na: 
„Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi mestami Snina - Medzilaborce – Krosno„ – 17 349,19 €, 
„Modernizácia cestného spojenia Snina - Medzilaborce - Krosno„ – 18 000,00 €, 
„Modernizácia cestného spojenia Prešov - Bardejov - Gorlice„ – 16 878,00 €.  

 
Z uvedeného prehľadu vyplýva na 3 projektoch úspora v položke „spolufinancovanie“ v 

celkovej výške 122 843,47 € .  
Predmetné úspory umožňovali finančne vykryť potrebu na výkon funkcie stavebného dozoru 

zabezpečeného externou formou s tým, že materiál bude k schváleniu zastupiteľstvom PSK 
predložený v závere roka 2017, tak ako bolo vopred konzultované s Úradom PSK, k čomu už 
nedošlo. 

Na základe vyššie uvedeného navrhujeme z úspor vykázaných v spolufinancovaní 3 
projektov – 122 843,47 € schváliť nadlimitné výdavky na dofinancovanie činnosti stavebných 
dozorov v čiastkach 13 349,19 €, 14 000,00€ a 12 878,00 €, spolu 40 227,19 € v zmysle vyššie 
uvedených tabuľkových prehľadov a návrhu uznesenia. 

 
 

Zdôvodnenie požiadavky zhotoviteľa stavebných prác Inžinierske stavby a.s. Košice na 
stavbe : „Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi mestami Snina - Medzilaborce – Krosno„    
 
Zmluva o dielo so zhotoviteľom Inžinierske stavby, a.s. Košice v zmluvnej čiastke 2 214 275,05 
€ bola podpísaná dňa 22.08.2017, po ukončení administratívnej kontroly procesu verejného 
obstarávania z úrovne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Následne bolo 
26.08.2017 odovzdané a prevzaté stavenisko stavby. 
 
Dôvodom potreby dofinancovania nadlimitných výdavkov je zistenie mimoriadne nevhodných 
podmienok na zakladanie cestného telesa v časti podložia počas výstavby na SO 02 
Modernizácia cesty II/567 Čabalovce – Hostovice a SO 03 Modernizácia cesty II/567 Čabalovce 
– Hostovice. 
Z dôvodu nevyhnutnosti výmeny nevhodného podložia, ktoré bolo podľa následných zistení 
počas výstavby zapríčinené prítokom zrážkovej podzemnej vody pritekajúcej zo svahu nad 
cestou s nedostatočným hĺbkovým odvodnením a nepredvídateľne horšia kvalita zeminy pod 
sanačnou vrstvou pôvodnej konštrukcie vozovky, bolo nevyhnutné vymeniť podložie vo väčšom 
rozsahu.   
Zhotoviteľ na základe vykonaných zaťažovacích skúšok na podloží po odťažení pôvodnej 
konštrukčnej vrstvy konštatoval nevyhovujúce výsledky na úrovni podkladu pod novo 
realizovanú konštrukčnú vrstvu vozovky zo štrkodrvy hr. 220 mm fr. 0-32 s odvolaním sa na 
nevhodnosť zemného materiálu na výmenu podložia, z odkopu pôvodnej konštrukcie cestného 
telesa, uvedeného v projekte ako alternatívnu možnosť, ktorý zhotoviteľ uvažoval použiť vo 
svojej ponuke. 



 
 
Uvedený zemný materiál z pôvodnej sanačnej konštrukčnej vrstvy vozovky z dôvodu vysokého 
stupňa zahlinenia a vlhkosti, čo bolo aj v minulosti dôvodom porúch na vozovke nebolo možné 
použiť. 
Na základe návrhu zhotoviteľa v súčinnosti so stavebným dozorom a zodpovedným 
projektantom DOPRAVOPROJEKT a.s. Bratislava, boli navrhnuté viaceré alternatívy 
vylepšenia podložia, ktoré boli aplikované a vyskúšané na skúšobných úsekoch. 
Záverom bola vybraná alternatíva pri ktorej boli dosiahnuté požadované hodnoty na únosnosť 
podložia v zmysle PD pre I.etapu výstavby (rekonštrukcia I. polovice ciest – jeden jazdný pruh 
na ľavej strane):   

 
Novo navrhnutá skladba na výmenu podložia: 

- odkop 400 mm – 100 mm naviac oproti pôvodnému návrhu 
- odvodnenie výkopu drenážnym systémom  
- separačná geotextília na zamedzenie vzlínaniu vody do násypu 
- nová konštrukčná vrstva zo štrkodrvy: 

fr. 63 – 350                 300 mm  
fr. 0-63                        100 mm  
 

Pôvodne navrhovaná skladba na výmenu:  
- odkop 300 mm – pôvodná predpokladaná hrúbka konštrukčnej vrstvy štrk 0-125 mm 
- odvodnenie výkopu drenážami 
- separačná geotextília na zamedzenie vzlínaniu vody do násypu 
- štrkodrva fr. 0-125 – hr. 300 mm 

 
Pre II. etapu výstavby, t.j. rekonštrukcia II. polovice ciest na pravej strane bola z dôvodu 
zhoršujúcich sa klimatických podmienok vybraná II.alternatíva pri ktorej boli taktiež dosiahnuté 
požadované hodnoty na únosnosť podložia v zmysle PD. 

 
- odkop 300 mm – pôvodná predpokladaná hrúbka konštrukčnej vrstvy štrk 0-125 mm 
- zlepšenie únosnosti pôvodného podložia technológiou vápnenia do hĺbky 500 mm 

 
Celkovo došlo k realizácii naviac prác : 

- odkop 100 mm naviac oproti pôvodnému návrhu v PD na ľavej strane SO 02 a 03 
s odvozom na skládku 

- odvodnenie výkopu drenážnym systémom – navýšenie výmery z dôvodu doplnenia 
stredových a priečnych rebier  

- nová konštrukčná vrstva zo štrkodrvy : 
 fr. 63 – 350                 300 mm  
 fr. 0-63                        100 mm  

- zlepšenie únosnosti pôvodného podložia technológiou vápnenia do hĺbky 500 mm na 
pravej strane SO 02 a SO 03. 

 
Záverom je potrebné skonštatovať, že návrh technického riešenia rekonštrukcie cesty II/567 
uvedený v projektovej dokumentácii (PD) bol založený na mapových podkladoch a geodetických 
meraniach vozovky, ktoré vykazovali výrazné deformácie cestného telesa, nezodpovedajúce 
kvalitatívnym parametrom pre cesty II. triedy. Kopané sondy vykonané v prípravnej fáze stavby  
predpokladali vyššiu kvalitu a množstvo zemného materiálu podkladovej konštrukčnej vrstvy 
vozovky, čo sa  pri realizácii stavebných prác vo väčšej miere nepotvrdilo a bolo potrebné 
postupovať jednotným spôsobom, aby konsolidácia podložia pod cestným telesom prebehla 
v rovnakom časovom režime. 
Okrem iného, zhotoviteľ Inžinierske stavby, a.s., Košice nezabezpečil realizáciu stavebných prác 
v zmysle platnej zmluvy o dielo, čo bolo dôvodom na udelenie sankcie vo výške 100 000 eur za 



 
 
nesplnenie časového a finančného míľnika stavby t.j. realizácia min.70 % zmluvnej hodnoty 
diela do 30.10.2017 v ucelených technologických častiach tak, aby mohla zimná údržba ciest 
prebiehať bez väčších problémov.  
 
Hodnota naviac prác, ktoré v režime čerpania finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ, sa 
definujú ako nadlimitné výdavky predstavuje na týchto dvoch stavebných objektoch čiastku 
celkom 152 348,21 € bez DPH, t.j. 182 817,85 € vrátane DPH.  
Uvedenú potrebu dofinacovania prác na stavbe SÚC PSK riešilo v priebehu 4.kvartálu 2017 na 
úrovni Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (národný kontrolór), ako aj 
Spoločného technického sekretariátu programu v Krakowe (riadiaci orgán). Z rokovaní 
vyplynulo, že realizácia týchto prác nenapĺňa atribúty zavedenia zmien v projekte podľa platnej 
Príručky pre prijímateľa INTERREG V-A ... 
 
Vychádzajúc z uvedených faktov navrhujeme potrebné navýšenie vybilancovať na úkor 
vykázaných úspor na položke 5% spolufinancovania projektov a tiež zo zdrojov vyplývajúcich 
z uplatnenej zmluvnej pokuty voči zhotoviteľovi stavby (pohľadávka započítaná voči záväzku 
SÚC PSK). 

 
K ďalšiemu postupu na stavbe uvádzame, že vzhľadom na trvalejší nástup nevhodných 
klimatických podmienok objednávateľ súhlasil s návrhom a žiadosťou zhotoviteľa na prerušenie 
lehoty plnenia predmetu zákazky od 15.12.2017, vzhľadom na prebiehajúcu zimnú údržbu. 
Zostávajúci čas na dokončenie stavebných prác bol stanovený na 8 týždňov , čo je rozdiel medzi 
pôvodným termínom ukončenia predmetu zákazky a termínom prerušenia stavebných prác.   
Zhotoviteľ je povinný nastúpiť k pokračovaniu v stavebných prácach okamžite, akonáhle nastanú 
vhodné klimatické podmienky pre dodržanie technologických postupov stavebných prác.  
 
Všetky aktivity prijímateľa finančných prostriedkov SÚC PSK v súčinnosti so zriaďovateľom 
PSK  sú smerované k tomu, aby boli naplnené stanované ukazovatele implementovaných 
projektov, bez ohrozenia časového a vecného harmonogramu projektov (ukončenie realizácie 
projektov do 05/2018) a ostatných záväzkov vyplývajúcich z partnerských zmlúv a zmlúv 
o poskytnutí finančných prostriedkov. 

 


