Dôvodová správa
Združenie finan ných prostriedkov
v rámci projektu Cesty KSK 2, stavba: Rekonštrukcia križovatky ciest III/536005
Markušovská cesta a III/536010 Mlynská ulica Spišská Nová Ves
Rekonštrukcia predmetnej križovatky v Sp. Novej Vsi je sú as ou schváleného
projektu Cesty KSK 2 v celkovej výške 2 402 435,19 EUR (po kontrole verejného
obstarávania). 5%-né spolufinacovanie predstavuje sumu 120 121,76 EUR a neoprávnené
výdavky dosahujú 64 285,36 EUR (z oho náklady na preložky inžinierskych sietí
predstavujú 61 028,20 EUR).
Náklady z rozpo tu KSK na projekt Cesty KSK 2 sú vo výške 184 407,12 EUR, o
z celkového rozpo tu stavby tvorí podiel 7,3%.
Združenie finan ných prostriedkov Košického samosprávneho kraja ( alej len
„KSK“) a Mesta Spišská Nová Ves ( alej len „Mesto“) je potrebné za ú elom realizácie
uvedenej stavby. Stavba – po ukon ení okružná križovatka - sa skladá z nasledujúcich
stavebných objektov ( alej len SO):
SO - 01 Komunikácie
SO - 02 Chodníky (financuje Mesto Sp. Nová Ves)
SO - 03 Náhradné parkovisko (financuje Mesto Sp. Nová Ves)
SO - 04 Dopravné zabezpe enie po as výstavby
SO - 05 Preložka STL plynovodu (neoprávnené výdavky)
SO - 07 Výmena potrubia DN 100 a posunutie hydrantu (neoprávnené výdavky)
SO - 08 Prekládka VN kábla 22 kVpodzemného el. vedenia (neoprávnené výdavky)
Združenie, založené na realizáciu uvedenej stavby, nie je právnickou osobou. KSK
bude investorom stavby a v súlade s príslušnými predpismi bude zabezpe ova financovanie
realizácie stavby z NFP, svojho rozpo tu a z pe ažného vkladu Mesta.
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Finan ný podiel KSK, vložený do združenia, predstavuje sumu vo výške 433 936,65 EUR
s DPH a bude použitý na realizáciu SO - 01, - 04, - 05, - 07 a - 08 v súlade so Zmluvou o
poskytnutí NFP k projektu Cesty KSK 2 (Napojenie obcí na Spišskú Novú Ves a Spišské
Vlachy), implementovanému v rámci ROP, opatrenie 5.1.
Finan ný podiel Mesta, vložený do združenia, predstavuje sumu vo výške 107 616,73 EUR
s DPH, ktorý bude poukázaný na projektový ú et za ú elom realizácie stavebných objektov
SO - 02 Chodníky a SO - 03 Náhradné parkovisko na základe faktúr, vystavených
dodávate om stavebných prác.
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Po ukon ení stavby zostane cestná komunikácia v správe KSK ako sú as ciest III.
triedy. Správu chodníkov, náhradného parkoviska a vnútorného ostrov eka okružnej
križovatky bude vykonáva Mesto.
Na základe záverov predbežných pracovných rokovaní medzi Mestom a KSK bolo
dohodnuté, že združenie finan ných prostriedkov a nakladanie s nimi sa bude realizova
formou Zmluvy o združení finan ných prostriedkov. Správou združených finan ných
prostriedkov bude poverený Košický samosprávny kraj. V prípade, že ak po dokon ení stavby
zostanú na ú te nevyužité finan né prostriedky, tieto sa rozdelia medzi zmluvné strany
pomerne pod a výšky združeného finan ného podielu a to bezodkladne po vydaní
právoplatného kolauda ného rozhodnutia stavby.
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