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N Á V R H 

 n a   u z n e s e n i e 
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl. VII. bod 8 
Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK zo dňa 23. 4. 2018 

 
m e n í  
uznesenie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 423/2016 zo dňa 12. 12. 2016 
v bode 3. a v bode 4. takto: 

 
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  vo 

výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP, maximálne do výšky 
20 400 eur pre rok 2019; 
 

4. zabezpečenie predfinancovania projektu z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja po 
schválení žiadosti o NFP, maximálne do výšky 408 000 eur pre rok 2019. 



Dôvodová správa  
 

 
Dňa 7.10.2016 bola Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré je 

riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014 – 2020, 
vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci 
uvedeného operačného programu na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť 
dopravy. V rámci tejto výzvy predložil Prešovský samosprávny kraj žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok na vypracovanie samostatného strategického dokumentu pre oblasť 
dopravy - „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“ („PUM 
PSK“) . 
Táto žiadosť bola schválená a v apríli 2017 bola podpísaná medzi Ministerstvom 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Prešovským samosprávnym krajom Zmluva 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na tento projekt.  

V zmysle tejto zmluvy bol  plánovaný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu v termíne 
06/2017 a ukončenie jeho realizácie bolo plánované v termíne 12/2018. Uvedené termíny 
začiatku a ukončenia realizácie projektu boli zmenené z dôvodu realizácie procesu verejného 
obstarávania a tak realizácia hlavných aktivít projektu začala v júni 2018 a plánované 
ukončenie realizácie všetkých hlavných aktivít projektu je v mesiaci december 2019. S týmto 
časovým posunom súvisí aj zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
a pred financovanie výdavkov projektu. 
 


