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Prešovský samosprávny kraj 
 

UZNESENIE č. 12/2019 
zo zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 03. 06. 2019 
 
Komisia dopravy pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja: 
 
 
A. Schvaľuje  

 
1. Overovateľa zápisnice a uznesenia Stanislava Obického 

 
 

B. Odporúča 
zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja, v súvislosti o stave projektov EÚ (IROP, Interreg V-
A, ENI)  
 

B. 1. 
za účelom realizácie projektu „Modernizácia cesty II/558 Hudcovce – Topoľovka, zlepšenie dopravnej 
mobility v okrese Humenné“ schváliť: 

 
a. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Modernizácia 

cesty II/558 Hudcovce – Topoľovka, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Humenné“ s 
predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 1 900 000,- € , ktorého ciele sú v súlade s platným 
Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK.  
 

b. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  
 

c. zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške max. 
95 000,- €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v 
súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  
 

d. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK; 
 

e. zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca. 5 % rozpočtového nákladu projektu pre každú 
žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z vlastných zdrojov PSK do 
obdobia refundácie výdavkov.  
 

B. 2.  
za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník – Mičakovce, 
zlepšenie dopravnej mobility v okrese Svidník“ schváliť: 

 
a. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia 

cesty II/556 okresná hranica Svidník – Mičakovce, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Svidník“ s 
predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 1 500 000,- € , ktorého ciele sú v súlade s platným 
Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK;  

 
b. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

 
c. zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške max. 

75 000,- €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v 
súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

 
d. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK  
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e. zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca.5 % rozpočtového nákladu projektu pre každú 

žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z vlastných zdrojov PSK do 
obdobia refundácie výdavkov  

 
B.3. Odporúča  

zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja schváliť úpravu rozpočtu v zmysle priloženej 
tabuľky č. 1  

 
C. Berie na vedomie  
1. Informatívnu správu o pláne verejného obstarávania v podmienkach SÚC PSK a zoznam 

investícií v roku 2019 po okresoch. 
 

2. Informatívnu správu o stave projektov EÚ (IROP, Interreg V-A, ENI). 
 

3. Vyhodnotenie zimnej údržby ciest na cestách Prešovského samosprávneho kraja za sezónu 2018/2019. 
 

4. Informatívnu správu o Mostnom programe na obdobie 2020 – 2025. 
 

5. Informatívnu správu o stave pripravenosti programu ciest na obdobie 2020 – 2025 
 

6. Informatívnu správu o účelových komunikáciách a o usporiadaní niektorých ciest na najbližšie 
obdobie 

 
7. Informáciu o navrhovanej zmene jednotnej tarify v prímestskej autobusovej doprave Prešovského 

a Košického samosprávneho kraja  
 

 
 
 
 
Prešov, 03. 06. 2019 
 
 
 
 
 
Za správnosť:  Ing.  Alexander Galajda  v.r.                                Ing. arch. Zita Pleštinská v.r. 
  sekretár komisie          predsedníčka komisie 
 
 
 
 
 
Za overovateľov:  Stanislav Obický v.r.  
       podpredseda komisie    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 
 

Tabuľka č. 1: 
 

P.č. Názov investičnej akcie
Navrhovaný 

rozpočet

Strojné investície: 700 200 €

1 Fréza na ľad - ľadorez (2 ks) 70 000 €

2 Posypové zariadenie a pluh na traktor (3ks) 54 000 €

3 Snehová fréza na traktor 30 000 €

4 Fréza na pne 25 000 €

5 Štiepkovač (2 ks) 30 000 €

6 Kosačky pod zvodidlá (2ks) 50 000 €

7 Šmykom riadený nakladač s frézou na asfalt 65 000 €

8 Vibračné valce ručne vedené (5ks) 65 000 €

9 Prepravný príves 5 t (2ks) 24 000 €

10 Motorové búracie kladivá (3ks) 15 000 €

11 Priekopové frézy (4 ks) 56 000 €

12 Rezačka špár (2 ks) 4 000 €

13 Žacia hlava na MB Unimog 12 000 €

14 Referentské vozidlá (6ks) 95 000 €

15 Vibračná doska (3ks) 7 200 €

16 Snehové radlice (2ks) 28 000 €

17 Zdvíhacie stĺpové hydraulické zariadenie 30 000 €

18 Mulčovacie zariadenie za traktor (10 ks) 40 000 €

Stavebné investície - mosty: 1 480 000 €

19 Rekonštrukcia mosta č. 3193-004 cez miestny potok v obci Krivany 90 000 €

20 III/3441 Ruská Nová Ves - rekonštrukcia havarijného stavu 60 000 €

21 II/542 Slovenská Ves - rekonštrukcia havarijného stavu priepustu 80 000 €

22
Rekonštrukcia mosta č. 3485-001 cez potok Kamenec za obcou Sveržov - 
dofinancovanie

250 000 €

23 Rekonštrukcia mosta Sabinov 3177-002 - dofinancovanie 200 000 €

24 Rekonštrukcia mosta 3628-001 Žalobín - M. Domaša, vrátane PD - dofinancovanie 600 000 €

25 Rekonštrukcia mosta 537-019 nad zubačkou, vrátane PD - dofinancovanie 200 000 €

2 180 200 €

Investičné akcie

Navrhované kapitálové výdavky pre rok 2019  


