
 
 

Dôvodová správa  

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

oprávneným žiadateľom a tiež prijímateľom finančného príspevku v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. V danom prípade SÚC PSK 
v oblasti investičných zámerov do cestnej infraštruktúry PSK postupuje v súlade so závermi 
rokovaní na úrovni predsedu Prešovského samosprávneho kraja a maršalkov Podkarpatského 
a Malopoľského vojvodstva.  

SUC PSK ako partner projektu reagovalo na druhú vyhlásenú výzvu v spolupráci s Vedúcim 
partnerom Wojewodstwo Podkarpackie spoločnou prípravou a predložením projektu „Zlepšenie 
dopravného napojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor“  dňa 29.6.2017 
s rozpočtovým nákladom na slovenskej strane vo výške 2 470 587,96 € a na poľskej strane 
4 588 226,75 €. 

Financovanie projektovej dokumentácie vyššie uvedeného projektu bolo schválené 
uznesením č. 489/2017 z 24. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 11.4.2017.  

Dňa 12.10.2017 Monitorovací výbor Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 
2020 konštatoval, že všetkých projekty dosiahli vysoké bodové hodnotenie a medzi projektami 
boli minimálne bodové rozdiely, všetky projekty boli schválené. Z dôvodu, že prvé tri projekty 
vyčerpali alokáciu pre danú výzvu, zvyšné dva projekty boli umiestnené do rezervného zoznamu.  

Projekt: PLSK.02.01.00-18-0093/17 „Zlepšenie komunikačných spojení okresov Jasło, 
Bardejov a Svidník s koridormi TEN-T“ (5. miesto v poradovníku) – bol schválený a umiestnený 
do rezervného zoznamu vrátane odporúčaní experta pod podmienkou dostupnosti finančných 
prostriedkov v programe. Monitorovací výbor schválil poskytnutie finančného príspevku pre 
projekt do výšky finančných prostriedkov dostupných v programe po zazmluvnení projektu č. 4 
v zozname. To znamená, že v prípade absencie finančných prostriedkov na pokrytie celého 
požadovaného finančného príspevku bude môcť prijímateľ získať nižší finančný príspevok. V 
prípade presunu finančných prostriedkov z multimodálnej dopravy (po skončení plánovanej 
výzvy) alebo z inej priority bude možné zvýšiť úroveň finančného príspevku na 85 % 
(rozhodnutie MV č. 58/201). 

Listom zo dňa 23.1.2018 bola poľským Ministerstvom Inwestycji s Rozwoju (priložené v 
prílohe) ponúknutá partnerom projektu možnosť podpísania Zmluvy o poskytnutí finančného 
príspevku projektu vo výške EFRR príspevku cca 3 milióny eur – cca 50% pôvodnej hodnoty 
projektu, (ktoré už boli získané z úspor) z celkového oprávneného rozpočtu 6 miliónov eur 
z EFRR, t.j. 85 % hodnoty projektu. Zvyšok bude dofinancovávaný dodatkami k Zmluve 
o poskytnutí finančného príspevku v závislosti od úspor z výsledkov projektov v rámci I. výzvy, 
ktorá má ukončenie 05/2018, výsledkov úspor po verejnom obstarávaní z II. výzvy a tiež ako 
bolo spomínané Monitorovacím výborom možným presunom finančných prostriedkov 
z multimodálnej dopravy.  

K tejto problematike Vedúci partner projektu Wojewodstwo Podkarpackie zvolal dňa 
7.2.2018 pracovné stretnutie partnerov v Jasle, kde boli navrhnuté možnosti delenia navrhnutého 
poskytnutého príspevku (3 milióny eur) a následných úspor buď v pomere 50:50 alebo 
v závislosti od finančnej výšky partnerov projektu v pomere 65:35. Po náročných rokovaniach 
bol dohodnutý návrh  ponúknutý príspevok 3 milióny eur si podeliť v pomere 50:50 a ďalšie 
úspory v pomere 65:35, čo je pre slovenskú stranu projektu výhodnejšie. Tento návrh bol 
jednotlivými partnermi predstavený predsedom krajov na slovenskej a poľskej strane a na 
ich vzájomnom stretnutí  Rzesowe dňa 16.2.2018 bude tento návrh prerokovaný. 

K príprave Zmluvy o poskytnutí FP je potrebné v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy zabezpečiť 5% spolufinancovanie projektu vo výške 123 529,41 € a do obdobia 
možnosti získania úspor je potrebné zabezpečiť finančné krytie, tzv.dofinancovanie projektu z 
rozpočtu PSK na pokrytie pôvodne požadovaného finančného príspevku z dôvodu zníženého 
finančného príspevku z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 



 
 
2014 – 2020 vo výške max. 670 588 €. Celková čiastka financovania zo zdrojov PSK by 
predstavovala výšku max. 794 117,37 €.  

Pre úplnosť informácie uvádzame, že poľský partner projektu potrebuje podľa dohodnutých 
pomerov rozdelenia finančného príspevku zabezpečiť finančné prostriedky vo výške celkom 
3 088 227,- €. 

Na základe doterajších informácií a poznatkov z rokovaní so zástupcami z poľskej strany 
konštatujeme, že je reálny predpoklad postupného dofinancovania chýbajúcej časti príspevku. 
V tejto problematike eminentný záujem a značné úsilie vyvíja poľský partner, predovšetkým z 
titulu výšky dofinancovania poľskej časti projektu. 

  
Poznamenávame, že v prípade schválenia predloženého materiálu v rámci vzájomne 

dohodnutých podmienok s poľským partnerom bude ďalší postup nasledovný: 
- Vedúci partner projektu informuje riadiaci orgán o akceptácií ponuky na uzavretie 

zmluvy o poskytnutí FP – február – marec 2018 
- Príprava a podpis zmluvy o poskytnutí FP  - jún – júl 2018 
- Príprava a realizácia procesu verejného obstarávania – júl – október 2018 
- Podpis Zmluvy o dielo s dodávateľom stavebných prác – október 2018 
- Realizácia projektu november 2018 – december 2019. 
Reálne  je možné očakávať potrebu čerpania finančných prostriedkov PSK v prevažnej časti 
až v rozpočtovom roku 2019. 
 
Na slovenskej strane je navrhnutá modernizácia cesty III/3490 Raslavice - Lopúchov - 

Stuľany a III/3500 Stuľany - Kuková. V rámci realizácie projektu dôjde k úprave križovatky 
cesty III/3490 s cestou III/3489 v obci Raslavice, sanácií aktívnych a dlhoročne neriešených 
zosuvov v katastri Lopúchov a Stuľany, pokládke novej obrusnej vrstvy komunikácie z 
asfaltobetónu, na zlepšenie režimu odvodnenia cestného telesa  je navrhnutá rekonštrukcia 
mostných objektov, rekonštrukciou  priepustov a priekop. Pre zvýšenie bezpečnosti účastníkov 
premávky budú vybudované a upravené priechody pre chodcov, dôjde k stavebnej úprave 
zastávok a doplneniu bezpečnostných subsystémov. 

Skorší termín podpísania zmluvy o financovaní podľa návrhu poľského Ministerstva 
investícií a rozvoja, je vzhľadom k zložitej dopravnej situácii v meste Jaslo ťažiskovým 
záujmom vedúceho partnera Wojewodstwo Podkarpackie, a tiež vytvára predpoklady skoršieho 
odstránenia havarijného stavu cestných komunikácií zaradených do projektu na slovenskej 
strane, kde sú zahrnuté kritické úseky s aktívnymi zosuvnými územiami.   



 
 

 
 
 


