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Návrh na uznesenie: 

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja berie na vedomie 

 

informatívnu správu o aktuálnom stave čerpania investičných kapitálových výdavkov 

financovaných zo zdrojov EÚ v rámci ciest II. a III. triedy na území PSK: 

- vyhodnotenie stavu čerpania projektov z programu  Interreg V-A 

- vyhodnotenie stavu čerpania projektov z programu  IROP 

- vyhodnotenie stavu čerpania projektov z programu ENI 
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Dôvodová správa 

 

Informatívna správa o aktuálnom stave čerpania investičných kapitálových výdavkov 

financovaných zo zdrojov EÚ 

 

Prešovský samosprávny kraj ako aj organizácia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, 

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, sú  prijímateľmi finančných 

príspevkov zo zdrojov EÚ aj v programovom období 2014 – 2020. O zdroje na rekonštrukciu 

a modernizáciu ciest a mostov sa uchádzame v rámci Integrovaného regionálneho operačného 

programu, Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 

a Programu ENI cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina. 

 

Interreg V-A: 

V rámci programu Interreg V-A v okresoch Bardejov, Svidník a Medzilaborce bolo do 

konca mája 2018 zrekonštruovaných a zmodernizovaných 29,618 km ciest II. a III. triedy 

o celkovej hodnote projektov 7,502 mil. €. 

 

Ďalšie 2 projekty sú zazmluvnené a v súčasnom období prebieha proces verejného 

obstarávania v zmysle programových príručiek a kontraktácia projektu. Jedná sa o projekty na 

rekonštrukcie ciest, ktoré majú zlepšiť dopravné napojenie okresov Jaslo, Bardejov a Svidník 

na TEN-T koridor (na slovenskej strane ide o cesty III/3490 a Raslavice – Lopúchov a III/3500 

Stuľany – Kuková) o celkovej dĺžke cca 8 km a na modernizáciu cestného napojenia 

Pieninských národných parkov – II. etapa ( ide o cesty II/542 Slovenská Ves – Spišská St. Ves, 

II/543 Haligovce – Spišská St. Ves) o celkovej dĺžke cca 22 km, v celkovej hodnote cca 6 

mil. €. Pokiaľ prejdú projekty úspešne povinnými kontrolami podľa zákona o verejnom 

obstarávaní, chceli by sme ku koncu tohto roka aspoň začať počiatočné stavebné úkony 

(samozrejme ešte pred zimnou údržbou ciest).  

 

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“.  
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K termínu na predkladanie žiadostí do 16.09.2019 boli predložené nasledovné 

projekty:  

S Malopoľským wojewodztwom: 

1. „Zlepšenie cezhraničnej dopravy medzi Malopoľským vojvodstvom a Prešovským 

samosprávnym krajom“, rekonštrukcia na ceste II/545 s celkovou dĺžkou cca 2,381 

km a predpokladaným rozpočtovým nákladom 3,990 mil €. Vedúcim partnerom 

projektu v zmysle dohody je Malopoľské wojewodztwo. Z celkovej hodnoty 3,990 

mil.  € je potrebné dofinancovať z rozpočtu PSK 2,230 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 1,942 mil €. Vedúcim partnerom 

projektu v zmysle dohody je Powiat Nowotarski. Z celkovej hodnoty 1,942 mil. € 

je potrebné dofinancovať z rozpočtu PSK 1,122 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 3,845 mil. €. Vedúcim partnerom 

projektu v zmysle dohody je Podkarpatské wojewodztwo. Z celkovej hodnoty 

3,845 mil € je potrebné dofinancovať z rozpočtu PSK 1,495 mil. €. 

 

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.  

 

IROP: 

V rámci 1. výzvy je zazmluvnených 5 projektov. Spolu vďaka nim zmodernizujeme 

približne 40,4 kilometrov ciest II. triedy, viac než 10 mostných konštrukcií a ďalších objektov 

za cca 17 mil. € (táto výška predstavuje zmluvné ceny stavebných prác po verejnom 

obstarávaní). 

 

Ide o úseky, ktoré sú v nevyhovujúcom stave, navyše sú to frekventované cesty 

s dostupnosťou na TEN – T, trasy a cesty 1. triedy. Zvyšujeme tým významne potenciál 

mobility, predovšetkým dochádzanie za prácou. Konkrétne sa rekonštruujú úseky ciest II/545 
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od Kapušian po okr. hranicu PO/BJ a v rámci druhého projektu pokračuje rekonštrukcia 

II/545 od križovatky s cestou III/3493 v obci Janovce po obec Kľušov, cesta II/546 od 

križovatky Bajerov – smerom na Klenov, cesta II/534 Poprad – Starý Smokovec a II/575 

Malá Poľana – Krásny Brod. V mesiaci jún tohto roku boli po veľmi časovo náročnom 

procese verejného obstarávania podpísané zmluvy o dielo na stavebné práce  so zhotoviteľmi, 

ktoré vzišli ako úspešní z výsledku verejného obstarávania. Následne im boli bezodkladne 

odovzdané staveniská, aby sa práce mohli ihneď začať. K dnešnému dňu evidujeme 1 faktúru 

vo výške 587 tisíc € v rámci oprávnených výdavkov, ktorá je v príprave na predloženie žiadosti 

o platbu a 1 faktúru v rámci neoprávnených výdavkov, ktoré vznikli po verejnom obstarávaní 

vo výške 136 tisíc €.  

 

Celková predpokladaná výška fakturácie, do konca roka 2019, zo strany všetkých 

zakontrahovaných zhotoviteľov je vo výške 50 % oprávnených výdavkov, pričom najväčšie 

platby  očakávame za mesiac október. Ku dnešnému dňu evidujeme prestavanosť na úrovni cca 

41 %.  

Technologický sú stavebné práce na všetkých úsekoch na veľmi dobrej úrovni, pracuje 

sa na väčšine mostných objektoch, priepustoch a bodových závadách, ktoré musia byť 

zrealizované pred pokládkou asfaltových vrstiev.  

 

V aktuálnom období prebiehajú na väčšine spomínaných stavieb procesy zmenových 

konaní, hlavne z toho dôvodu, že projektové dokumentácie pre realizáciu stavby, ktoré boli 

podkladom na opis zákazky na realizáciu stavebných prác, boli vypracované v roku 2016 

a v súčasnosti sú na niektorých miestach potrebné iné práce alebo práce väčšieho rozsahu ako 

boli uvažované projektantmi z dôvodu zhoršenia stavebnotechnických podmienok od termínu 

spracovanie projektových dokumentácií. Nové skutočnosti vychádzajú zo vzniku 

nepredvídateľných okolností, o ktorých sa dozvedáme z kontrolných dní počas realizácie prác, 

čím sú v prevažnej miere zhoršené stavebno-technické stavy pôvodne projektovaných 

komunikácií a mostných objektov.  

 

Zmenové konania na stavbe II/534 Poprad – Starý Smokovec kopírujú zhoršený 

stavebno-technický stav rekonštruovanej konštrukcie cestného telesa a súčasne vplyv 

nepredpokladaných spodných vôd na jeho podložie. Zmenový list stavby bude pozostávať z tzv. 

„mínusov (nerealizované práce) a plusov (práce realizované podľa schválenej zmeny)“, 

v rozsahu menej práce na frézovaní a naviac práce na vyrovnaní povrchu pred pokládkou 
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oceľových mreží a zrealizovaní hĺbkových drenáží pod odvodňovacie žľaby, pre stiahnutie 

a odvedenie podzemných vôd do recipientov. 

 

Stavba II/546 Prešov – Klenov bude rozsahom zmien najviac menenou stavbou čo do 

množstva mínus – plus. Zhotoviteľ stavby predložil, na základe zrealizovaných skúšok 

a odobratých vzoriek konštrukčnej pláne, oznámenie o skutočnom stavebno-technickom stave 

cestného telesa, ktoré sa za posledné roky rapídne zhoršilo, a súčasne navrhol zámenu 

technológie rekonštrukčných prác oproti pôvodne projektom navrhovaných prác. Z dôvodu 

jestvujúcich ťažkých ílových podloží navrhol realizovať práce pomocou zemnej frézy, 

technológiu recyklácie, s následným premiešaním a pridaným cementu. Výsledkom bude tuhá 

konštrukcia, na ktorú sa uložia asfaltové vrstvy komunikácie. Spolu s doplnením 

odvodňovacích drénov sa zamedzí prítoku spodných vôd a tým vzniku nových deformácií. 

 

Predmetom zmien a nárokov zhotoviteľa na stavbe II/575 Malá Poľana – Krásny Brod 

je mimo „bežných“ neočakávaných skutočností, v podobe spodnej vody a nevhodnosti a 

neúnosnosti podložia, rozsiahla zmena rekonštrukcie mostného objektu ponad železničnú trať 

a rieku. Stavebno-technický stav mosta sa za posledné roky prudko zmenil, čo si vyžiadalo 

nutnosť realizovať rozsiahlejšiu rekonštrukciu, hlavne na spodnej stavbe mosta. Zámena 

rozsahu prác je predmetom oznámenia zhotoviteľa v podobe mínus – plus. 

 

Na stavbe II/545 Kapušany, Kapušany – Raslavice sa predmet požadovaných zmien 

opakuje. Z titulu zhoršenia stavebno-technických stavov objektov stavby predložil zhotoviteľ 

oznámenie o skutočnom a v zmysle projektu už nevyhovujúcom stave existujúcich konštrukcií. 

Predmetom zmien je teda zámena technológie rekonštrukcie cestného telesa – použije 

technológia recyklácie s primiešaním cementu na zastabilizovanie konštrukčnej vrstvy, 

s následnou pokládkou asfaltových vrstiev. Pri moste ponad železničnú trať dôjde k zosilneniu 

spodnej stavby mostného objektu, ktoré si vyžiadalo zhoršenie jeho stavu za posledné roky.  

 

Všetky zmenové konania Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 

aktuálne prerokúva s príslušným odborom sekcie Ministerstva pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR, s cieľom uzavrieť ich v čo najkratšom čase a v požadovanom 

rozsahu, aby sa zabezpečilo ich  čerpanie už v tomto roku.  

 



 

6 

 

 Dňa 29.03.2019 bola Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásená 

výzva na predkladanie nových žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie 

dostupnosti k infraštruktúre TEN -T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho 

dopravného systému s alokáciou vyše 20 mil.€ pre PSK. V rámci pripravenosti projektov do 

novej výzvy IROP sme projekčne pripravení na predkladanie žiadostí na rekonštrukciu ciest 

kraja v kal. roku 2019 a 2020 o celkovom predpokladanom rozpočtovom náklade 20,4 mil.€.   

 

V rámci tejto výzvy boli predložené dva projekty na rekonštrukciu a modernizáciu ciest, 

a to: „Modernizácia cesty II/558 Hudcovce – Topoľovka, zlepšenie dopravnej mobility 

v okrese Humenné“  s celkovou hodnotou 1,855 mil. €, dĺžka navrhovanej rekonštrukcie je 

1,04 km a „Rekonštrukcia cesty II/556 okr. hranica Svidník – Mičakovce, zlepšenie 

dopravnej mobility v okrese Svidník“ o hodnote 1,449 mil. € s navrhovanou dĺžkou 

rekonštrukcie 1,6 km. 

 

V rámci II. hodnotiaceho kola v rámci predmetnej výzvy boli spracované a predložené 

ďalšie dve projektové žiadostí v termíne do 1.10.2019:  

„Modernizácia cesty II/534 Poprad – Starý Smokovec – 1. etapa“  dĺžka 

navrhovaného úseku cca 3 km, o celkovej hodnote cca 4,866 mil €. 

 

„Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok – Kežmarok, zlepšenie dopravnej 

mobility v okresoch Kežmarok a Levoča“, dĺžka navrhovaného úseku cca 7,7 km, o celkovej 

hodnote cca 2,4 mil €. 

 

V rámci ďalšieho hodnotiaceho kola je naplánované predloženie projektových žiadostí 

na cesty: III/3216 Bijacovce – Brezovica, zo stavieb, ktoré spadajú pod alokáciu pre Mestskú 

funkčnú oblasť Prešov je zaradený projekt III/3445 Prešov – Petrovany. V nasledujúcom 

hodnotiacom kole bude zaradená realizácia komplikovanej križovatky v meste Prešov na ul. 

Solivarskej – most.  

 

Podmienkou predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

(NFP) na cesty III. triedy je, aby mal kraj spracovaný Plán udržateľnej mobility.  

 

Vzhľadom na aktivity Catching-up Regions máme vytipované úseky na rekonštrukciu 

ciest v okrese Snina. V roku 2019 je plánované podanie žiadosti o finančný príspevok na  úseky 
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II/567 Hostovice – križovatka a II/558 Príslop – Kolbasov – Ulič v predpokladanej hodnote 

3,2 mil.€ z aktuálne vyhlásenej výzvy IROP. 

 

V prípade vyhlásenia novej výzvy, resp. navýšenia alokácie vyhlásenej výzvy má SÚC 

PSK pripravený zásobník projektov spĺňajúcich podmienky IROP: 

 

Výzva č. IROP-PO1-SC11-2016-11    

Názov projektu dĺžka 

(km) 

hodnota 

projektu 

stav projektu 

Modernizácia cesty II/545 v úseku Janovce - Kľušov 8,93 2 221 986,69 € v realizácii 

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch na ceste 

II/575 v úseku Malá Poľana - Medzilaborce 

8,01 4 155 739,38 € v realizácii 

Rekonštrukcia cesty II/546 v úseku Prešov - Klenov, 

zlepšenie mobility v okrese Prešov 

11,57 3 917 938,77 € v realizácii 

Modernizácia cesty II/545 v úseku Kapušany - 

Demajata, zlepšenie mobility v okrese Prešov 

6,71 5 832 202,44 € v realizácii 

Modernizácia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec 5,27 4 080 919,23 € v realizácii 

CELKOM Výzva č. IROP-PO1-SC11-2016-11 40,50 20 208 786,51 €  

    

Výzva č. IROP-PO1-SC11-2019-44    

I. etapa 2019 (1.4.2019 - 1.7.2019)    

II/556 - Okresná hranica SK - Mičakovce 1,65 1 400 000,00 € podaná žiadosť o 

NFP1 

II/558 - Hudcovce - Topoľovka 1,04 1 800 000,00 € podaná žiadosť o 

NFP 

SPOLU: 2,69 3 200 000,00   

    

II. etapa 2019 (1.7.2019 - 1.10.2019)    

II/536 Spišský Štvrtok - Kežmarok 7,73 2 400 000,00 € aktual.PD a 

rozpočtu,ost.BV - 

príprava žiadosti 

II/534 Poprad - Starý Smokovec -I.etapa 3,80 4 866 000,00 € aktual.PD a 

rozpočtu,ost.BV - 

príprava žiadosti 

SPOLU: 11,67 7 266 000,00   

     

III. etapa 2019 (1.10.2019 - 1.1.2020 )    

III/3216 Bijacovce - Brezovica 5,275 2 500 000,00 € aktual.PD a 

rozpočtu,ost.BV 

 
1 Nenávratný finančný príspevok 
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III/3445 Prešov - Petrovany 4,94 2 000 000,00 € aktual.PD a 

rozpočtu,ost.BV 

III/3440 Solivarská ulica - most 0,20 2 500 000,00 € aktual.PD a 

rozpočtu,ost.BV 

III/3635 Malá Domaša - Detrík (zosuv) 13,50 2 000 000,00 € aktual.PD a 

rozpočtu,ost.BV 

SPOLU: 10,41 9 000 000,00   

IV. etapa 2020    

II/567 Hostovice - križovatka 1,33 1 000 000,00 € začatý proces VO na 

dodanie PD 

II/558 Príslop - Kolbasov - Ulič 2,61 1 200 000,00 € začatý proces VO na 

dodanie PD 

SPOLU: 3,94                         2 

200 000,00    

 

    

CELKOM Výzva č. IROP-PO1-SC11-2019-44 28,71         21 666 

000,00    

Po VO predpoklad 

20 300 000 

 

Výzva nemá termín ukončenia    

    

Prehľad predkladania žiadostí o NFP z 

programovej výzvy Interreg 

   

Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 

2020 

   

II.etapa    

Zlepšenie dopravného napojenia okresov 

Jaslo, BJ a Svidník na  

TEN-T koridor (III/3490 Raslavice-

Lopúchov a III/3500 Stuľany-Kuková) 

8,11 2 650 000,00 € Vyhodnocovani

e súťaže 

Modernizácia cestného napojenia 

Pieninských národných parkov -  

2. etapa 

21,85 2 925 000,00 € Vyhodnocovani

e súťaže 

CELKOM Výzva INTERREG 2014 - 2020 

- II.etapa 

                 

29,96    

5 575 000,00 €  

    

III.etapa - II. pol. roka 2019    

II/556 Fijaš - Lomné 6,39 3 850 000,00 € aktual.PD a 

rozpočtu,ost.BV 

- príprava 

žiadosti 

II/543 Hniezdne - Spišská Stará Ves 3,69 1 950 000,00 € aktual.PD a 

rozpočtu,ost.BV 

- príprava 

žiadosti 

II/545 Demjata - Raslavice 2,38 3 500 000,00 € aktual.PD a 

rozpočtu,ost.BV 

- príprava 

žiadosti 
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CELKOM Výzva INTERREG 2014 - 2020 

- III.etapa 

                 

12,45    

9 300 000,00 €  

    

Prehľad predkladania žiadostí o NFP z 

programovej výzvy ENI  

   

    

Modernizácia cestného spojenia  medzi 

Prešovským samosprávnym krajom a 

Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny - 

Rekonštrukcia cesty II/558 Stakčín - Ulič 

8,37 2 200 000,00 € pred podpisom 

Zmluvy o NFP 

    

Príprava na novú výzvu resp. 

dofinancovanie výzvy  č. IROP-PO1-

SC11-2019-44 

   

Mosty    

Rekonštrukcia mosta č.3509-001 most cez 

rieku Topľa , za obcou Marhaň - vrátane PD 

 500 000,00 PD pripravená 

Rekonštrukcia mosta III/3839 - 002 pred 

obcou Udavské - vrátane PD 

 550 000,00 PD pripravená 

Rekonštrukcia mosta 3225-002 - Levočská 

dolina - PD 

 250 000,00 PD pripravená 

Rekonštrukcia mosta 3095-002 Huncovce - 

PD 

 400 000,00 PD pripravená 

Rekonštrukcia mosta Rožkovany 3188-002 - 

vrátane PD 

 500 000,00 PD pripravená 

Rekonštrukcia mosta 3581-002 cez rieku 

Ondava za mestom Stropkov - PD 

 1 150 000,00 PD pripravená 

Rekonštrukcia mosta č. 3826-007 v obci 

Ohradzany 

 400 000,00 príprava PD 

Rekonštrukcia mosta č. 567-007 pred obcou 

Svetlice 

 350 000,00 PD pripravená 

Rekonštrukcia mosta č. 554-044 v obci Oľka  400 000,00 príprava PD 

Rekonštrukcia mosta č. 3179-004 Veľký 

Šariš 

 500 000,00 príprava PD 

Rekonštrukcia mosta č. 3431-005 Fintice  250 000,00 príprava PD 

Rekonštrukcia mosta č. 3129-001 Kremná  250 000,00 PD pripravená 

Rekonštrukcia mosta č. 3108 - 005 Jezersko  500 000,00 PD pripravená 

Rekonštrukcia mosta č. 3108 - 006 Jezersko  500 000,00 PD pripravená 

Rekonštrukcia mostného objektu 3450-049 v 

meste Prešov(lesík delostrelcov) 

 1 500 000,00 príprava PD 

Mosty spolu  8 000 000,00  

Zosuvy    

Stabilizácia cesty III-3335 Varhaňovce 

zosuv 

 2 700 000,00 PD pripravená 

Zosuv cesty III/3575 Brusnica   1 000 000,00 PD pripravená 

Stabilizácia zosuvu III/3142 Malý Lipník -

Sulín  

 1 000 000,00 príprava PD 

Stabilizácia zosuvu III/3138 Malý Lipník   500 000,00 príprava PD 

Stabilizácia zosuvu na ceste II/575 za obcou 

Palota  

 1 000 000,00 príprava PD 
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Zosuvy spolu  6 200 000,00  

Modernizácie a výstavba ciest    

Modernizácia cesty III/3440 Solivarská ulica   5 000 000,00  

Obchvat osady Podskalka III-3832  3 500 000,00 MPV 

Modernizácia cesty II/545 v úseku Kapušany 

- Fulianka a Demjata-Raslavice 

 2 000 000,00 MPV 

Modernizácia cesty II/533 v úseku Levoča - 

hranica s KSK 

 1 000 000,00 príprava PD 

Modernizácia cesty II/537 v úseku  18,049 - 

20,708 

2,66 1 329 500,00 1 km = 500 000 

Modernizácia cesty II/537 v úseku  24,407-

33,336  

8,93 4 464 500,00 príprava PD 

Modernizácia cesty II/537 v úseku  33,336 - 

39,176  

5,84 2 920 000,00 príprava PD 

Modernizácia cesty II/537 v úseku  39,176 - 

44,245  

5,07 2 534 500,00 príprava PD 

Modernizácia cesty II/537 v úseku  44,245 - 

48,273  

4,03 2 014 000,00 príprava PD 

Modernizácia cesty II/537 v úseku  48,273 - 

54,187  

5,91 2 957 000,00 príprava PD 

Modernizácia cesty II/537 v úseku  54,187-

61,945  

7,76 3 879 000,00 príprava PD 

Modernizácie a výstavba ciest spolu  31 598 500,00  

    

Celkom  45 798 500,00  

 

ENI: 

PSK má predloženú žiadosť o grant projektu s názvom „Modernizácia cestného 

spojenia medzi Prešovským samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny“, 

v rámci Programu ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 v dĺžke 

pripravovanej rekonštrukcie 8,373 km na ceste II/558 v okrese Snina zhruba za 2,2 mil.€, 

ktorý bol podmienečne schválený. V aktuálnom období sa pracuje na kontraktácií projektu.  

 

 

 

 

 

 

 

 


