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N Á V R H 
n a   u z n e s e n i e  

 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja mení uznesenie č. 3/2018 zo 
dňa 29.01.2018 tak, že sa uznesenie dopĺňa o bod: 
 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených nadlimitných výdavkov z rozpočtu 

PSK  



 
 

Dôvodová správa  
 

Vzhľadom na existujúci stav mostných objektov, na stavbe: „Modernizácia cestného 

spojenia Pieninských národných parkov - 2. etapa“, ktorá je toho času v realizácii, na základe 

zmluvy o dielo č. 17-4500/PZ-INTERREG/2020 zo dňa 06. mája 2020, v rámci Programu 

cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, na ktorých 

projektová dokumentácia uvažuje iba s čiastočnou stavebnou úpravou, v dôsledku časového 

odstupu medzi prípravou žiadosti o nenávratný finančný príspevok a odovzdaním staveniska 

zhotoviteľovi, dochádza k zmenám v rozsahu stavebných prác, ktoré Správa a údržba ciest PSK 

ako zmluvný objednávateľ, na základe požiadaviek zhotoviteľa, posúdila ako oprávnené 

a nevyhnutné pre dosiahnutie udržateľnosti projektu podľa príručiek. Vzniknuté zmeny Správa 

a údržba ciest PSK zahrnie do zmeny zmluvy formou návrhu dodatku č. 1 a predloží na 

schválenie riadiacemu orgánu – STS Krakow.  

V prípade, že riadiaci orgán a/alebo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

posúdia zmeny vo vzťahu k finančným možnostiam a pravidlám programu, resp. vo vzťahu 

k zákonu o verejnom obstarávaní, ako neoprávnené, bude potrebné dofinancovanie projektu zo 

zdrojov VÚC, s predpokladom nepresiahnutia výšky rozpočtu projektu v zmysle uznesenia 

Zastupiteľstva č. 3/2018 zo dňa 29.1.2018.  

 

 

 



 
 
Príloha č.1 Pôvodné znenie uznesenia a dôvodovej správy 

Návrh na uznesenie 

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja: 

 

mení a dopĺňa uznesenie č. 309/2016 zo dňa 23.2.2016 nasledovne: 

I. Textová časť pôvodného uznesenia sa označuje ako odsek č. 1 

1. financovanie projektovej dokumentácie v rámci projektu „Modernizácia 

cestného spojenia Pieninských národných parkov - 2. etapa„  plánovaných 

v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 

2014-2020 z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov  

II. Medzi textovú a tabuľkovú časť pôvodného uznesenia sa dopĺňajú odseky č. 2 a 3 

v nasledovnom znení: 

2. spolufinancovanie vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov v 

rámci schváleného projektu „Modernizácia cestného spojenia Pieninských 

národných parkov – 2. etapa“ z Programu cezhraničnej spolupráce 

INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 vo výške 174 571 eur 

3. predfinancovanie nižšie uvedeného projektu z vlastných zdrojov PSK do 

obdobia refundácie výdavkov z Riadiaceho orgánu Programu cezhraničnej 

spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. 

III.  Pôvodná tabuľková časť sa nahrádza nižšie uvedenou tabuľkou: 

 

Žiadateľ 
– Vedúci 
partner 

Názov 
projektu  

 
Predpokladaná 

výška finančného 
príspevku (85%) 

Rozpočet projektu 
(z toho BV/KV)  

Spolufinancovanie 5% 
(z toho BV/KV) 

 
 

Rozpočtový náklad  
projektovej 

dokumentácie 

 
 

Stručný popis aktivít/cieľ 
projektu 

Správa a 
údržba 

ciest PSK  

Modernizáci
a cestného 
spojenia 

Pieninských 
národných 
parkov – 2. 

etapa 

 
 
 

3 000 000,00 € 3 491 404,10 €  
 

KV: 3 456 804,10 €  
BV: 34 600,00 €             

 
174 570,21 € 

 
KV: 172 840,21 € 

BV: 1 730,00 €  

 
 
 

23 334,00 € 

Vedúcim partnerom projektu 
je SÚC PSK, partnerom 

projektu sú Powiat 
Nowotarski a  Wojewodztwo 
Malopolskie. Na slovenskej 
strane sú navrhnuté úseky 

cesty II/542 Slovenská Ves - 
Spišská Stará 

Ves a II/543 Haligovce - 
Spišská Stará Ves. 



 
 
 

Dôvodová správa  

 
 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „SÚC PSK“) je 

oprávneným žiadateľom a tiež prijímateľom finančného príspevku v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. V danom prípade SÚC PSK 
v oblasti investičných zámerov do cestnej infraštruktúry PSK postupuje v súlade so závermi 
rokovaní na úrovni predsedu Prešovského samosprávneho kraja a maršalkov Podkarpatského 
a Malopoľského vojvodstva.  

 Na 16. zasadnutí Zastupiteľstva PSK vo februári 2016 boli schválené 4 investičné zámery 
súvisiace s modernizáciou cestnej siete PSK z vyššie uvedeného operačného programu. Jeden 
z projektov, konkrétne „Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov – 2. 
etapa“ číslo PLSK.02.01.00-SK-0091/17 (ďalej len „projekt“) neprešiel Formálnym hodnotením 
a hodnotením oprávnenosti, podetapou Úvodného hodnotenia v rámci výzvy na predkladanie 
žiadosti v rámci druhej prioritnej osi Programu „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“ 
vyhlásenej 26.1.2016, z dôvodu nedoloženia všetkých požadovaných príloh poľského partnera. 
V zmysle príručky pre prijímateľa: „projekty, ktoré nesplnili úvodné kritéria budú zamietnuté 
a nebudú podstúpené na podrobné hodnotenie“. O tejto problematike bolo Zastupiteľstvo PSK 
informované na 24. zasadnutí zastupiteľstva PSK dňa 11.4.2017 v dôvodovej správe k bodu: 
„Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 - vypracovanie 
projektovej dokumentácie na projektový zámer“. 

Vyššie uvedený projekt Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len 
„SÚC PSK“), ako Vedúci partner projektu opätovne predložila v rámci druhej výzvy dňa 
23.06.2017.  

 Projekt predložený v druhej výzve prešiel formálnym, strategickým, technickým 
a kvalitatívnym hodnotením a Monitorovací výbor programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 
2014 – 2020 dňa 12. októbra 2017 prijal rozhodnutie č. 56/2017, ktorým schválil vyššie uvedený 
projekt. Projekt získal finančný príspevok z EFRR 5 932 382,25 € (85%) za všetkých 
projektových partnerov. Rozpočtový náklad projektu Vedúceho partnera predstavuje 
3 491 404,10 € - 100%. Partnermi projektu sú Powiat Nowotarski a Wojewodztwo Malopolskie.  

Dňa 17.10.2017 bolo SÚC PSK ako Vedúcemu partnerovi projektu zo strany Spoločného 
technického sekretariátu (STS) Krakow elektronickou poštou zaslané oznámenie o schválení 
predmetného projektu Monitorovacím výborom s požiadavkou predloženia dokumentu 
súvisiaceho so spolufinancovaním projektu do 5 dní. Z dôvodu, že posledné pracovné 
zastupiteľstvo pred voľbami sa konalo 16.10.2017, nebolo možné túto požiadavku mať 
schválenú Zastupiteľstvom PSK v období do konca roku 2017. 

V zmysle vyššie uvedeného SÚC PSK požiadala Prešovský samosprávny kraj dňa 
23.10.2017 o vydanie potvrdenia zabezpečenia spolufinancovania projektu. V liste bola 
vysvetlená celá genéza predkladania a schvaľovania projektu. Prešovský samosprávny kraj 
spracoval dňa 26.10.2017 list s potvrdením, že má uznesením 592/2017 schválený rozpočet na 
rok 2018, v ktorom je vyčlenená čiastka pre oblasť Projekty, avšak až na najbližšom pracovnom 
zastupiteľstve v roku 2018 budú finančné prostriedky rozpísané na jednotlivé projekty.   

Na základe uvedeného STS Krakow pristúpil k príprave Zmluvy o poskytnutí FP. Podľa 
informácií z STS Krakov boli Zmluvy o poskytnutie FP podpísané poľským ministerstvom dňa 
11.12.2017. STS Krakow z titulu dodržania interných procesných úkonov programu požaduje 
uzavretie Zmluvy o poskytnutí FP zo strany SÚC PSK ako Vedúceho partnera projektu do konca 
kalendárneho roka 2017, najneskôr však v priebehu mesiaca január 2018. Vzhľadom 
k dôležitosti predmetnej problematiky navrhujeme za účelom dodržania zásad zákona 357/2015 
Z.z. o finančnej kontrole a audite schváliť financovanie predmetného projektu a to zmenou 
a doplnením uznesenia 309/2016, ktoré zabezpečoval finančné krytie pre financovanie 
projektovej dokumentácie.  



 
 
  

 
Toto uznesenie navrhujeme zmeniť a rozšíriť o body: 
 

- spolufinancovanie vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov v rámci 
schváleného projektu „Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov – 
2. etapa“ z Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 
2014 – 2020 vo výške 174 571 eur 

- predfinancovanie nižšie uvedeného projektu z vlastných zdrojov PSK do obdobia 
refundácie výdavkov z Riadiaceho orgánu Programu cezhraničnej spolupráce 
INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. 

 
 

Názov projektu Číslo cesty Okres Úseky ciest

 Rozpočtový náklad 

na slovenskej strane 

(100%) (€) 

3 491 404,10          

II/542 KK

II/543 SL,KK

Slovenská Ves - Spišská Stará Ves

Haligovce - Spišská Stará Ves

Modernizácia cestného spojenia 

Pieninských národných parkov -                         

2. etapa

 
 

Nepodpísaním Zmluvy o poskytnutí FP na predmetný projekt by mohlo dôjsť k ohrozeniu 
realizácie projektu na slovenskej ale aj poľskej strane, ktoré rieši dôležité úseky ciest v okolí 
Pienin. 
 


