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Návrh na uznesenie k projektovej žiadosti: „Zlepšenie cezhraničnej 
dopravy medzi Malopoľským vojvodstvom a Prešovským samosprávnym 
krajom“v rámci Programu cezhrani čnej spolupráce Interreg V-A 
Poľsko-Slovensko 2014-2020  
 

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

schvaľuje: 

1. predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku za účelom realizácie projektu „Zlepšenie 

cezhraničnej dopravy medzi Malopoľským vojvodstvom a Prešovským samosprávnym 

krajom“   s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 3 994 000,00- € , 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 

max. 88 000,00- €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a 

poskytnutého finančného príspevku  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK; 

5. predfinancovanie uvedeného projektu z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov z 

Riadiaceho orgánu Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 

2020; 

6. dofinancovanie projektu z rozpočtu PSK na pokrytie celkového rozpočtového nákladu projektu 

z dôvodu nedostatočnej alokácie výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – 

Slovensko 2014 – 2020 vo výške max. 2 234 000,00 eur. 
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Návrh na uznesenie k projektovej žiadosti: „Modernizácia cestného 
spojenia Pieninských národných parkov – 3. etapa“  v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020  
 

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

schvaľuje: 

 
1. predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku za účelom realizácie projektu 

„Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov – 3. etapa“ 

s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 1 950 000,00- € , 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 

max. 41 000,00- €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a 

poskytnutého finančného príspevku  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK; 

5. predfinancovanie uvedeného projektu z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov 

z Riadiaceho orgánu Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 

– 2020; 

6. dofinancovanie projektu z rozpočtu PSK na pokrytie celkového rozpočtového nákladu projektu 

z dôvodu nedostatočnej alokácie výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko 

– Slovensko 2014 – 2020 vo výške max. 1 130 000,00 eur. 
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Návrh na uznesenie k projektovej žiadosti: „Rekonštrukcia dopravného 
spojenia v okresoch Svidník, Stropkov a Jaslo“ v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020  
 

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

schvaľuje: 

 
1. predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku za účelom realizácie projektu 

„Rekonštrukcia dopravného spojenia v okresoch Svidník, Stropkov a  Jaslo“ 

s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 3 846 000,00- € , 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 

max. 117 500,00- €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a 

poskytnutého finančného príspevku  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK; 

5. predfinancovanie uvedeného projektu z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov 

z Riadiaceho orgánu Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 

– 2020; 

6. dofinancovanie projektu z rozpočtu PSK na pokrytie celkového rozpočtového nákladu projektu 

z dôvodu nedostatočnej alokácie výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko 

– Slovensko 2014 – 2020 vo výške max. 1 496 000,00 eur. 
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Dôvodová správa 
 

Dňa 1. júla 2019 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – 

Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku. Výzva je 

určená pre projekty 2. prioritnej osi Programu „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“, investičnej 

priority: „Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov  s 

infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov“. Výška aktuálnej výzvy je 6,7 mil. € 

z prostriedkov EÚ (cca 8 mil.€ so spolufinancovaním), s predpokladom navýšenia výzvy o ďalšie 4 mil. 

€.  SÚC PSK aktuálne spracováva podklady a povinné prílohy pre na 3 projektové žiadosti, v zmysle 

dohôd s poľskými partnermi, z ktorých je predpoklad čerpania na strane PSK cca 5 mil.€ . 

 

Termín na predkladanie žiadosti je 16.09.2019. Plánované projekty: 

S Malopoľským wojewodztwom: 

1. „Zlepšenie cezhraničnej dopravy medzi Malopoľským vojvodstvom a Prešovským 

samosprávnym krajom“, rekonštrukcia na ceste II/545 s celkovou dĺžkou cca 2,5 km 

a predpokladaným rozpočtovým nákladom 3,994 mil €. Vedúcim partnerom projektu 

v zmysle dohody je Malopoľské wojewodztwo. Z celkovej hodnoty 3,994 mil.  € je potrebné 

dofinancovať zo rozpočtu PSK 2,234 mil. €. 

 

2. „Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov – 3. etapa“, rekonštrukcia 

na ceste II/543 Kamienka - Hniezdne s celkovou dĺžkou vyše 3,6 km a predpokladaným 

rozpočtovým nákladom 1,95 mil €. Vedúcim partnerom projektu v zmysle dohody je Správa 

a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja. Z celkovej hodnoty 1,95 mil. € je potrebné 

dofinancovať zo rozpočtu PSK 1,13 mil. €. 

 

S podkarpatským wojewodztwom: 

3. „Rekonštrukcia dopravného spojenia v okresoch Svidník, Stropkov a Jaslo“, rekonštrukcia 

na ceste II/556 Fijaš - Lomné s celkovou dĺžkou vyše 7 km a predpokladaným rozpočtovým 

nákladom 3,846 mil. €. Vedúcim partnerom projektu v zmysle dohody je Podkarpatské 

wojewodztwo. Z celkovej hodnoty 3,846 mil € je potrebné dofinancovať zo rozpočtu PSK 

1,496 mil. €. 
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Názov  projektu

rozpočtový 

náklad

Celkové oprávnené 

výdavky v rámci 

programu INTERREG 

100%

financovanie 

zo zdrojov EÚ 85% ŠR 10%

potreba 

spolufinancovania 

5%

potreba 

dofinancovať

1 2 3 4 5=4*85% 6=4*10% 7=4*5% 8=3-4

1.

Zlepšenie cezhraničnej dopravy medzi 

Malopoľským vojvodstvom 

a Prešovským samosprávnym krajom

3 994 000,00 1 760 000,00 1 496 000,00 176 000,00 88 000,00 2 234 000,00

2.
Modernizácia cestného spojenia Pieninských 

národných parkov - 3. etapa
1 950 000,00 820 000,00 697 000,00 82 000,00 41 000,00 1 130 000,00

3.
Rekonštrukcia dopravného spojenia v okresoch 

Svidník, Stropkov a Jaslo
3 846 000,00 2 350 000,00 1 997 500,00 235 000,00 117 500,00 1 496 000,00

SPOLU: 9 790 000,00 4 930 000,00 4 190 500,00 493 000,00 516 500,00 4 860 000,00

 

      Z dôvodu nízkej alokácie vyhlásenej výzvy a dohôd s poľskými partnermi je potrebné projekty pre 

úspešnú realizáciu dofinancovať z rozpočtu PSK. Zdôrazňujeme, že tento návrh dofinancovania je pred 

procesom verejného obstarávania a slúži ako dokument k predloženiu projektových žiadosti a prípadnej 

úspešnej realizácií projektov.  

 


