
 

 

Komisia finančná zriadená pri zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 
 

UZNESENIE  č. 19/FK/2016 
 

z 19. riadneho zasadnutia komisie finančnej zriadenej pri zastupiteľstve 
Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 11.02.2016 

 
 
Komisia finančná zriadená pri zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja : 
 
A. schvaľuje   
 
A.1. program 19. riadneho zasadnutia komisie finančnej. 
 
A.2. overovateľa zápisnice a uznesenia Ing. Juraja Hudáča. 
 
B.   odporúča zastupiteľstvu schváliť 
 
B.1.  Úpravu rozpočtu č.1/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016 v zmysle predloženého 

návrhu. 
 
B.2. Výzvu Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2016 
v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja 
v znení neskorších zmien a doplnkov. 
 
B.3. združenú investíciu medzi Prešovským samosprávnym krajom a mestom Vysoké Tatry za účelom 
technického zhodnotenia majetku , s názvom "Tatranská Lomnica, prestavba existujúcej križovatky cesty č. 
II/537 s miestnou komunikáciou na okružnú križovatku" a združenie finančných prostriedkov za 
združovateľa Prešovský samosprávny kraj vo výške 150 tis. € schválených uznesením Zastupiteľstva PSK 
č.189/2015 zo dňa 16.6.2015 pod poradovým číslom 3.2., ktoré sa zrealizuje zo zdrojov účastníkov 
združenia v závislosti na schválených rozpočtových nákladoch podľa vzájomne odsúhlasenej projektovej 
dokumentácie za predpokladu, že mesto Vysoké Tatry: 

 
a) združí v súlade s platnou legislatívou finančné prostriedky vo výške minimálne 80 tis. €,  

 
b) združí činnosti v nasledovnom rozsahu: zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov 

pod stavbou, zabezpečenie vydania právoplatného stavebného povolenia na stavbu, postúpenie práv 
stavebníka po vydaní právoplatného stavebného povolenia na Správu a údržbu ciest PSK,   

 
c) predloží Prešovskému samosprávnemu kraju pred uzavretím zmluvy o združení platné uznesenie 

mestského zastupiteľstva podľa § 11 ods. 4 písm. m) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov vzťahujúce sa združenú investíciu zadefinovanú v bode 1, 
 

d) združenie činností Prešovského samosprávneho kraja v pozícii investora v nasledovnom rozsahu: 
vykonanie verejného obstarávania na realizáciu stavby, zabezpečenie stavebného dozoru, 
porealizačného zamerania. 

 
B.4. financovanie nižšie uvedených projektových dokumentácií v rámci Integrovaného regionálneho 
operačného programu 2014-2020 z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov z Riadiaceho 
orgánu IROP 2014-2020 podľa nižšie uvedeného tabuľkového prehľadu a zapracovaním pripomienok členov 
finančnej komisie :  



 

 

Výstavba ciest

III/543040 III/3146 Obchvat - Stará Ľubovňa 4,000 23 243

Rekonštrukcia ciest

II/545 - Kapušany - Raslavice 4,500 56 182

III/068002 III/3440 Prešov - most cez Sekčov  (ul. Solivarská)                4,000 80 000

II/556 - Fijaš – Lomné 3,000 37 965

III/018181 III/3216 Bijacovce - Brezovica 2,720 32 994

II/536 - Spišský Štvrtok - Kežmarok 2,000 33 840

III/557003 III/3635 M. Domaša - Detrík 2,200 23 135

II/556 - Okr.hr. Svidník- Mičakovce 0,800 34 102

II/575 - Malá Poľana - Medzilaborce 3,000 55 728

II/558 - Hudcovce – Topoľovka 1,500 23 067

II/558 - VN Starina – pod velínom 0,500 23 400

II/546 - Prešov - Klenov 4,000 42 430

III/068010 III/3445 Prešov - Petrovany 2,200 38 286

II/543 - Hniezdne – Spišská Stará Ves 1,500 32 661

II/545 - Jánovce - Kľušov 2,000 39 576

II/534 - Poprad - Starý Smokovec 3,000 45 160

Rekonštrukcia mostov

541008-002 3123-002 Podolínec  1,000 21 377

545-003 - Kapušany                                        0,500 30 000

Rozpočtové náklady spolu 42,420 673 146

Indikatívny 

rozpočtový 

náklad (mil. €)

Číslo cesty 

(pôvodné 

označenie)

z toho 

náklady na 

PD s DPH 

(tis. €)

Číslo cesty 

(nové 

označenie)

Miestopis úseku

 
Pozn: šedo podfarbené bunky označujú projektové zámery, pre ktoré ešte verejné obstarávanie nie je ukončené a uvedené čiastky označujú 
predpokladané hodnoty. Tieto ceny by mali byť známe najneskôr do polovice mesiaca marec 2016 

 
B.5. financovanie projektovej dokumentácie v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 
Poľsko-Slovensko 2014-2020 z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov: 
 

a) „ Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi mestami Snina – Medzilaborce – Krosno“ : 
predpokladaný rozpočet projektu: 3 mil.€,  predpokladaná hodnota PD: 23 900,-€   

b) „Modernizácia cestného spojenia Snina - Medzilaborce – Krosno“ : 
predpokladaný rozpočet projektu: 3 mil.€,  predpokladaná hodnota PD: 23 800,-€  

c) „Modernizácia cestného spojenia Prešov - Bardejov – Gorlice“ : 
predpokladaný rozpočet projektu: 3 mil.€,  predpokladaná hodnota PD: 23 600,-€  

d) „Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov - 2. etapa“ : 
predpokladaný rozpočet projektu: 3 mil.€,  predpokladaná hodnota PD: 23 700,-€. 

 
B.6. v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov a v súlade s § 16, písm. e) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ v platnom znení, 
nadobudnutie nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK a jeho ďalšie zverenie do správy Správy 
a údržby ciest PSK pozemky nachádzajúce sa v k.ú. Prešov, obec Prešov, okres Prešov, zapísaných na LV č. 
372, a to: 
 
novovzniknutý pozemok  parc. C KN č. 5074/5 (diel 2), zastavané plochy o výmere 1 m2,   
novovzniknutý pozemok  parc. C KN č. 5074/6 (diel 4), zastavané plochy o výmere 11 m2, 
novovzniknutý pozemok  parc. C KN č. 5074/7 (diel 3), zastavané plochy o výmere 5 m2,   

 
ťarchy: bez zápisu 



 

 

z bezpodielového spoluvlastníctva Prof. Ing. Vladimíra Čopa, DrSc. a MUDr. Nadeždy Čopovej, 
Kuzmányho 6, 080 01 Prešov do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja za kúpnu cenu celkom 1,00-€ 
pre vysporiadanie pozemku pod protihlukovou stenou pre stavbu „III/06815 Prešov, ul.Kuzmányho – 
prestavba“ 
 
B.7. v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov a v súlade s § 16, písm. e) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ v platnom znení, 
nadobudnutie nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK a jeho ďalšie zverenie do správy Správy 
a údržby ciest PSK, pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Prešov, obec Prešov, okres Prešov, zapísaných na 
LV č. 15285, a to: 
 
novovzniknutý pozemok  parc. C KN č. 5076/4 (diel 1), zastavané plochy o výmere 3 m2,   

 
ťarchy: bez zápisu 
 
z podielového vlastníctva Dominiky Janovčíkovej, rod. Janovčíkovej, Kuzmányho 4, 080 01 Prešov 
v podiele ½ a Matúša Janovčíka, rod. Janovčík Kuzmányho 4, 080 01 Prešov v podiele ½ do vlastníctva 
Prešovského samosprávneho kraja pre vysporiadanie pozemku pod protihlukovou stenou pre stavbu 
„III/06815 Prešov, ul. Kuzmányho – prestavba“ za kúpnu cenu celkom 1,00-€.  
 
C. berie na vedomie 
 
C.1. rozpis schváleného rozpočtu pre rok 2016 do úrovne kategórií za organizácie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK. 
 
C.2. informáciu o aktuálnom stave prípravy projektových zámerov Integrovaného regionálneho operačného 
programu 2014-2020 v oblasti cestného hospodárstva. 
 
 
V Prešove, dňa 12.02.2016 
 
 
Za správnosť:                                                                                      Ing. Molčan Peter, v.r. 
Ing. Holíková Mária, PhD. , v.r.                                                           predseda finančnej komisie 
sekretár komisie                                                      zriadenej pri zastupiteľstve PSK 
  
 
            
Za overovateľov: 
Ing. Juraj Hudá č, v.r. 
člen komisie 


