
  
 

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
 
 

 

 

 

 

 

12. zasadnutie Zastupiteľstva      Číslo poradia: 

Prešovského samosprávneho kraja 

dňa 08.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh na schválenie finančných prostriedkov (BV, KV rezerva)  

na vykrytie aktivít majetkoprávneho vysporiadania  

schválených projektov „IROP“ plánovaných na realizáciu v r. 2019 

 

 

 

 
 

Predkladá:       Návrh na uznesenie: 

Ing. Marcel Horváth       v prílohe 

Poverený vedením organizácie  

Správy a údržby ciest 

Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

 

Spracoval : 

Ing. Iveta Tomková   

Správa a údržba ciest 

Prešovského samosprávneho kraja 

 

 

Odsúhlasil: 

PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga 

riaditeľ Ú PSK 

 

 

V Prešove dňa 25.03.2019 
 

 



  
 

Návrh na uznesenie 

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja: 

 

Schvaľuje dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci schválených 

projektov „IROP“ v objeme: 

 

Modernizácia cesty II/534 Poprad – Starý Smokovec: 11.000-€, (z toho 7.000-€ BV, 4.000-€ KV 

rezerva) 

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

46.000-€, 

(z toho 36.000-€ BV, 10.000-€ KV rezerva) 

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

33.000-€, 

(z toho 21.000-€ BV, 12.000-€ KV rezerva) 

Modernizácia cesty II/545 v úseku Janovce – Kľušov: 10.000-€, (z toho 6.000-€ BV, 4.000-€ KV 

rezerva) 

Spolu: 100.000-€ vrátane DPH. (z toho 70.000-€ BV, 30.000-€ KV rezerva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

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. 

 

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

o poskytnutí NFP na všetky projekty. 

 

V súčasnosti je vo finálnej fáze tzv. ex ante proces kontroly verejného obstarávania na realizáciu 

stavieb vyššie uvedených projektov na ÚVO s predpokladom jeho ukončenia v I.Q./2019. 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. Po ukončení stavebných prác a odovzdaní stavby bude 

začatý proces kolaudačného konania. Predpokladaný termín ukončenia projektov je do 

31.12.2019. 

 

Najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia v zmysle podmienok príslušného stavebného 

úradu a stanoviska Slovenského pozemkového fondu je potrebné majetkoprávne vysporiadať 

stavbou dotknuté pozemky. Pre potreby odčlenenia cestného telesa od ostatnej plochy  je 

potrebné spracovať  geometrické plány a následne pozemky na podklade znaleckých posudkov 

majetkovoprávne vysporiadať (proces MPV). 

 

Na zabezpečenie aktivít majetkoprávneho procesu vznikla potreba tzv. nadlimitných výdavkov 

(BV) pre projekty, ktoré je potrebné dofinancovať z rozpočtu PSK. 

 

Nadlimitné výdavky                                                                                                                                                                                         
pre schválené projekty "IROP" pre r. 2019 

 RN (€)                     
BV + KV 

Charakter výdavku 

BV KV 
KV MPV- 
rezerva 

Modernizácia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec 

Znalecké posudky 2 000,00 € 2 000,00 €     

Geometrické plány 5 000,00 € 5 000,00 €     

Majetko právne vysporiadanie pozemkov (výkupy pozemkov) 4 000,00 €     4 000,00 € 

Celkom za projekt 11 000,00 € 7 000,00 € 0,00 4 000,00 € 

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

Znalecké posudky 10 000,00 € 10 000,00 €     

Geometrické plány 26 000,00 € 26 000,00 €     

Majetko právne vysporiadanie pozemkov (výkupy pozemkov) 10 000,00 €     10 000,00 € 

Celkom za projekt 46 000,00 € 36 000,00 € 0,00 10 000,00 € 



  
 

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

Znalecké posudky 7 000,00 € 7 000,00 €     

Geometrické plány 14 000,00 € 14 000,00 €     

Majetko právne vysporiadanie pozemkov (výkupy pozemkov) 12 000,00 €     12 000,00 € 

Celkom za projekt 33 000,00 21 000,00 0,00 12 000,00 € 

Modernizácia cesty II/545 Jánovce - Kľušov 

Znalecké posudky 2 000,00 € 2 000,00 €     

Geometrické plány 4 000,00 € 4 000,00 €     

Majetko právne vysporiadanie pozemkov (výkupy pozemkov) 4 000,00 €     4 000,00 € 

Celkom za projekt 10 000,00 € 6 000,00 € 0,00 4 000,00 € 

Spolu za projekty KV+BV: 100 000,00 € 70 000,00 € 0,00 30 000,00 € 

 

 

V položke KV MPV – rezerva sú vyčíslene náklady na výkupy pozemkov. Náklady sú 

orientačné podľa očakávanej potreby uzatvorenia kúpnych zmlúv. 

 


