Aktualizácia združenia finančných prostriedkov na opravu časti cestného úseku
v k. ú. Košická Polianka a zmena uznesenia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja č. 612/2021

Uznesením Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“) č. 612/2021
zo dňa 13. decembra 2021 bolo schválené združenie finančných prostriedkov KSK a mesta
Košice a podmienky medzikomunitnej spolupráce na účely opravy prejazdného úseku,
vedúceho cez katastrálne územie Košická Polianka, s cieľom zabezpečenia zjazdnosti
a obstarania dostatočných cestných vlastností tohto alternatívneho prejazdného úseku
z mestskej časti Košice – Krásna do mesta Košice v čase realizácie významnej dopravnej
rekonštrukcie mestom Košice, a síce modernizácie a stavebnej úpravy Slaneckej cesty,
kategorizovanej ako cesta II. triedy podľa § 4a ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov. Schválené bolo združenie finančných
prostriedkov v celkovej výške 220 000 eur, pričom KSK ako aj mesto Košice mali prispieť
sumou 110 000 eur.
Na opravovaný prejazdný cestný úsek nadväzuje vozovka na moste cez rieku Torysa pred
obcou Košická Polianka, vo vlastníctve obce Košická Polianka, ktorá si taktiež vyžaduje
opravu za účelom jej zjazdnosti a zlepšenia stavebného stavu ako súčasť alternatívneho
prejazdného úseku.
Za účelom zabezpečenia zjazdnosti a obstarania dostatočných cestných vlastností celého
zjazdného úseku vrátane mosta, boli vykonané rokovania medzi KSK, mestom Košice
a obcou Košická Polianka, ktorých výsledkov je zapojenie sa obce Košická Polianka
do združenia finančných prostriedkov. Združenie finančných prostriedkov medzi KSK,
mestom Košice a obcou Košická Polianka bude za nasledujúcich podmienok:
-

predmetom opravy bude cesta, ktorá nemá známeho vlastníka, v smere Košice Krásna do Košickej Polianky, a to od hranice kat. územia Košická Polianka po cestu
III/3321 vrátane opravy vozovky na moste cez rieku Torysa pred obcou Košická
Polianka, ktorý je vo vlastníctve obce Košická Polianka,

-

združenie finančných prostriedkov v celkovej výške 220 000 eur, pričom KSK a mesto
Košice sa budú podieľať sumou každý po 107 500 eur a obec Košická Polianka sumou
5000 eur,

-

v prípade, ak bude prieskumom trhu v rámci verejného obstarávania záväznou
cenovou ponukou, na základe výsledkov verejného obstarávania uskutočneného
v intenciách zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určená iná výška trhovej ceny
(potreba navýšenia, alebo zníženia rozpočtových nákladov stavby), prípadne ak počas
realizácie stavebnej úpravy cestného úseku vznikne potreba prác naviac (nad rámec
ceny určenej ako výsledok verejného obstarávania), bude združenie finančných
prostriedkov KSK a mesta Košice zodpovedať určenému pomeru podielov (1:1) podľa
predchádzajúcej vety. Výška finančných prostriedkov obce Košická Polianka sa meniť
nebude,

-

finančné prostriedky na účel opravy prejazdného cestného úseku budú združené na
osobitnom bankovom účte zriadenom na tento účel Košickým samosprávnym krajom,

6

-

verejným obstarávateľom podľa zákona o verejnom obstarávaní na zadanie zákazky na
uskutočnenie stavebných prác bude obec Košická Polianka,

-

stavebníkom podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov bude obec Košická Polianka.

Obec Košická Polianka poverí vykonaním verejného obstarávania a ďalšími úkonmi
súvisiacimi s realizáciou stavby KSK. Uvedené poverenie bude presne definované v zmluve
o združení finančných prostriedkov.
Na základe vyššie uvedeného je predkladaná Zastupiteľstvu KSK na schválenie zmena
uznesenia č. 612/2021 tak, ako je uvedená v návrhu na uznesenie.

Košice, 08. 02. 2022
Spracovali: JUDr. Ľubica Palková, odbor správy majetku
oddelenie dopravy
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