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Návrh na uznesenie 

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja: 

 

mení uznesenie č. 488/2017 (týkajúce sa aktualizácie rozpočtového nákladu 

v bode 1, výšky spolufinancovania v bode 3 a potreby dofinancovania v bode 

4) nasledovne: 

 

1. realizáciu projektu „Modernizácia cesty II/545 v úseku Janovce – Kľušov“ 

s oprávneným rozpočtovým nákladom 2 222 587- € , ktorého ciele sú v súlade 

s platným Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja PSK; 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

3. zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie 

realizovaného projektu vo výške 111 130- €, čo predstavuje rozdiel celkových 

oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci; 

4. zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK o výške  

472 109 - €; 

5. zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca. 5 % rozpočtového 

nákladu projektu pre každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán 

systémom predfinancovania z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie 

výdavkov 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Dôvodová správa  

 

Prešovský samosprávny kraj reagoval na výzvu č. IROP-PO1-SC11-2016-11 na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T 

a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému v rámci 

Integrovaného regionálneho operačného programu vyhlásenú dňa 30.11.2016  a predložil 

prostredníctvom SÚC PSK 5 projektových žiadostí s názvami: 

Modernizácia cesty II/534 Poprad – Starý Smokovec, 

Modernizácia cesty II/545 v úseku Kapušany - Demjata,  zlepšenie mobility v okrese Prešov, 

Rekonštrukcia cesty II/546 v úseku Prešov - Klenov,  zlepšenie mobility v okrese Prešov, 

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch na ceste II/575 v úseku Malá Poľana – 

Medzilaborce 

Modernizácia cesty II/545 v úseku Janovce – Kľušov. 

Uzneseniami č. 458/2017, 459/2017, 460/2017, 461/2017 z 23. zasadnutia Zastupiteľstva 

Prešovského samosprávneho kraja a 488/2017 z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského 

samosprávneho kraja boli schválené súhlasy na predloženie žiadostí o poskytnutie NFP 

s predpokladaným rozpočtovým nákladom, spolufinancovaním projektu vo výške 5% 

oprávnených nákladov a tiež potrebné zabezpečenia, ktoré si vyžadovali programové príručky.  

Následne po hodnotiacom procese boli dňa 17.7.2017, resp. 6.11.2017 podpísané zmluvy 

o poskytnutí NFP na všetky projekty. V 4. kvartály 2017 sa začal proces príležitostného 

spoločného verejného obstarávania štyroch krajov, ktorý bol ukončený až koncom roka 2018 

a následne v súlade s programovými dokumentami bol proces zaslaný na tzv. ex ante kontrolu 

pred podpisom zmluvy o dielo, ktorá v súčasnom období stále prebieha.   

Z dôvodov, že už sú známe výsledky verejného obstarávania pristupujeme k návrhu na zmenu 

pôvodného uznesenia, týkajúceho sa projektu „Modernizácia cesty II/545 v úseku Janovce – 

Kľušov, na ktorom vzniká potreba dofinancovania tzv. neoprávnených výdavkov vo výške  

472 109 €, t.j. konečná výška predmetného projektu predstavuje hodnotu 2 694 696 € (vrátane 

PD a ostatných súvisiacich projektových výdavkov).  

Na ďalších 4 projektoch dochádza k úsporám na 5%-nom spolufinancovaní po verejnom 

obstarávaní vo výške 169 001,07 (viď tabuľku). 

 

pôvodné uznesenie

5% 

spolufinancovani

e

čiastka po VO

 potreba 5% 

spolufinancova

nia po VO

rozdiel na 5% 

spolufinancova

ní

1. Modernizácia cesty II/534 Poprad – Starý Smokovec 4 081 520,00       204 076,00       2 933 172,09       146 658,60   57 417,40     

2.
Modernizácia cesty II/545 v úseku Kapušany - Demjata,  

zlepšenie mobility v okrese Prešov
5 832 803,00       291 640,15       4 748 655,54       237 432,78   54 207,37     

3.
Rekonštrukcia cesty II/546 v úseku Prešov - Klenov,  

zlepšenie mobility v okrese Prešov
3 918 539,00       195 926,95       3 091 949,08       154 597,45   41 329,50     

4.
Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch na ceste 

II/575 v úseku Malá Poľana - Medzilaborce
4 156 340,00       207 817,00       3 835 403,80       191 770,19   16 046,81     

Spolu projekty kde vznikli úspory: 17 989 202,00     899 460,10       14 609 180,51    730 459,03   169 001,07   

Modernizácia cesty II/545 v úseku Janovce – Kľušov 2 370 000,00       118 500,00       2 222 587,00       111 129,35   7 370,65       

Modernizácia cesty II/545 v úseku Janovce – Kľušov - 

neoprávnené výdavky
472 109,00          

Spolu všetky projekty: 20 359 202,00     1 017 960,10    17 303 876,51    841 588,38   176 371,72   

5.

 

 



  
 

Pri projekte Modernizácia cesty II/545 v úseku Janovce – Kľušov z výsledkov verejného 

obstarávania vznikli tzv. neoprávnené výdavky vo výške 472 108,37 € (hodnota stavebných prác 

pred VO – 2 149 891,63 €, hodnota stavebných prác po VO – 2 622 000,00 €), ktoré je potrebné 

dofinancovať z rozpočtu PSK. Tento projekt bol predkladaný v rámci druhého hodnotiaceho kola 

samostatne v indikovanej výške 2 222 587 € v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie. 

Uznesenie ZPSK č. 488/2018 zo dňa 11.4.2017 s predpokladanou hodnotou 2 370 000 € bolo 

ZPSK schválené ešte pred finálnym spracovaním rozpočtu projektovej dokumentácie. Z toho 

dôvodu vo vzťahu k východiskovému uzneseniu ZPSK č. 488/2017 vniká potencionálna úspora 

na 5% spolufinancovaní aj pri tomto projekte vo výške 7 370 €. Celková konečná úspora na 5% 

spolufinancovaní voči pôvodným uzneseniam z roku 2017 predstavujem hodnotu 176 371,72 € 

ktorá môže byť použitá na čiastočné vykrytie neoprávnených výdavkov 472 109 € vzniknutých 

po procese verejného obstarávania.  

 

Po ukončení ex ante kontroly na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Úrade 

pre verejné obstarávanie bude možné pristúpiť k podpisu Zmlúv o dielo, následnému odovzdaniu 

stavenísk a začatiu stavebných prác. Predpokladaný termín ukončenia projektov je do 

31.12.2019. V prípade potreby úpravy termínu ukončenia projektu bude pristúpené k zmenovým 

procedúram.  

 

 


