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Združená investícia
medzi PSK a Mestom Bardejov s názvom
REKONŠTRUKCIA KRIŽOVATKY UL. ŠTEFÁNIKOVA - UL.
T. ŠEVČENKU - UL. MLYNSKÁ V BARDEJOVE

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove uznesením č. 78/2017 zo dňa 19.9.2017 schválilo
investičný zámer „ I/77 - rekonštrukcia križovatky ul. Štefánikova - ul. T. Ševčenku - ul.
Mlynská“ v Bardejove.

Schválený investičný zámer predpokladá, vzhľadom na rozsah ostatných investičných
zámerov mesta a možností rozpočtu mesta pre jeho realizáciu viaczdrojové financovanie
rekonštrukcie križovatky ul. Štefánikova - ul. T. Ševčenku - ul. Mlynská.
Z uvedeného dôvodu Mesto Bardejov dňa 11.9. 2017 požiadalo VÚC PSK
o poskytnutie finančnej pomoci na uvedený IZ vo výške 150 až 200 tis. €.
Komisia finančná pri Zastupiteľstve PSK uznesením č. 34/2017 zo dňa 26.9.2017
odporučila Zastupiteľstvu PSK navrhovanú pomoc riešiť a schváliť ako združenú investíciu
s predpokladaným rozpočtom 889 205,-EUR
Na základe toho predkladáme návrh na schválenie združenej investície medzi PSK
a Mestom Bardejov s názvom „ Rekonštrukcia križovatky ul. Štefánikova – ul. T. Ševčenku –
ul. Mlynská v Bardejove“.
Združená investícia sa bude realizovať na základe plnenia týchto podmienok :
- Ak združená investícia prevýši predpokladaný rozpočet, výška vkladu PSK sa nemení
- Mesto Bardejov ako združovateľ :
- dofinancuje združenú investíciu do výšky predpokladaného rozpočtu v objeme
739 205,- EUR.
- Vytvorí pre účely združenej investície samostatný účet
- Bude viesť samostatné účtovníctvo o združenej investícii
- Predloží návrh zmluvy o združenej investícii
- Zabezpečí vykonanie všetkých potrebných činností smerujúcich k dosiahnutiu účelu
a zrealizuje rekonštrukciu v termíne určenom v Zmluve o združení
- Po ukončení výstavby predloží vyúčtovanie združenej investície s návrhom na
vysporiadanie majetku, ktorý bol získaný výkonom činností financovanej zo
združených prostriedkov
- Zabezpečí vklad majetkových podielov do katastra nehnuteľností
Predpokladaný termín zahájenia stavby podľa investičného zámeru je IV. štvrťrok 2017,
ukončenie predpokladáme do 30.6.2018.
Celkový rozpočtový náklad na uvedenú rekonštrukciu je 889 205,- € s DPH.
Na základe schválenia investičného zámeru a združenia investičných prostriedkov sa
táto investícia zaradí do plánu investičnej výstavby v rozpočte mesta Bardejov pre rok 2017
a 2018.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove:

a) schvaľuje
1. Združenú investíciu medzi Prešovským samosprávnym krajom a Mestom Bardejov
s názvom „Rekonštrukcia križovatky ul. Štefánikova – ul. T. Ševčenku – ul. Mlynská“
v Bardejove s predpokladaným rozpočtom 889.205,00 EUR.
2. Dofinancovanie
združenej investície s názvom „Rekonštrukcia križovatky ul.
Štefánikova – ul. T. Ševčenku – ul. Mlynská“ v Bardejove za Mesto Bardejov ako
združovateľa
do výšky 739.205,- EUR. Ak združená investícia prekročí
predpokladaný rozpočet, výška združeného vkladu od Prešovského samosprávneho
kraja sa nemení.
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