Dôvodová správa
Uznesením . 62-66/2010, z 3. zasadnutia Zastupite stva KSK konaného d a
19.4.2010, bolo schválené spolufinancovanie piatich projektov „Cesty KSK 6-10“ zo
štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny opera ný program, prioritná os: 5 regionálne
komunikácie zabezpe ujúce dopravnú obslužnos regiónov. V zmysle uvedených uznesení
boli spracované jednotlivé projektové zámery obnovy cestnej infraštruktúry a mostov do
formy projektovej dokumentácie, ím v uvedených uzneseniach bol splnený bod .1,
týkajúci sa zabezpe enia tvorby stavebno – technickej dokumentácie. Body 2,3,4 uznesení
. 62-66 /2010 sú spresnené v tomto návrhu na uznesenie, ktorý je zaradený do programu
rokovania na 11.zasadnutie zastupite stva KSK.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ( alej MPaRV SR), ako riadiaci
orgán pre Regionálny opera ný program, opatrenie 5.1. - Regionálne komunikácie
zabezpe ujúce dopravnú obslužnos regiónov, plánuje v druhej polovici roku 2011
vyhlási Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre uvedenú prioritnú os: 5 regionálne
komunikácie zabezpe ujúce dopravnú obslužnos regiónov (v nadväznosti na zostávajúce
disponibilné a regionálne alokácie).
Dôvodom na uznesenia sú spresnenia celkových výdavkov na uvedené projekty po
realizácii tvorby projektovej dokumentácie, spresnenia objemu spolufinancovania pre
jednotlivé projektové zámery, ktoré zah ajú kompletnú h bkovú rekonštrukciu vozovky,
odvodnenia, obnovu a vybavenia ciest bezpe nostnými prvkami a zárove zabezpe enie
realizácií projektov po schválení žiadosti o nenávratný finan ný príspevok vo výške
schváleného rozpo tu RO ROP.
Realizovaním týchto aktivít dôjde k zlepšeniu stavu ciest a dostupnosti územia KSK
prostredníctvom modernizácie a dobudovania cestnej infraštruktúry. Nemenej dôležité je
zabezpe enie bezpe nosti, plynulosti a pohodlia cestnej premávky a pre ob anov žijúcich
v daných lokalitách zabezpe enie spokojnosti s kvalitou ciest.
Povinnou prílohou k ŽoNFP je aj doklad preukazujúci zabezpe enie kofinancovania
projektu žiadate om - prijímate om pomoci.
Zoznam zámerov cestnej infraštruktúry
P. .

Názov projektu

sumy v € s DPH
Výdavky zámeru
v zmysle uznesenia
zastupite stva KSK
. 62 – 66/2010

Aktualizované
výdavky zámeru
pod a vyhotovenej PD

Aktualizované
spolufinancovanie
KSK vo výške 5%

1.

Cesty KSK 6 - KS

7 236 568,88

7 115 449,61

355 772,48

2.

Cesty KSK 7 -SNV

9 924 662,93

9 906 814,57

495 340,73

3.

Cesty KSK 8 - TV

5 387 351,95

5 445 839,91

272 292,00

4.

Cesty KSK 9 - MI

3 652 850,38

3 772 496,78

188 624,84

5.

Cesty KSK 10 - RV

2 732 490,91

2 796 095,88

139 804,79

28 933 925,05

29 036 696,75

1 451 834,84

Celkom Cesty KSK 6 - 10

D žka obnovy navrhovaných úsekov predstavuje 187,292 km, celkový rozpo et navrhovaných zámerov je 29.036.696,75 EUR, pri om výška kofinancovania projektov je v objeme
1.451.834,84 EUR.
Ing. Makróczy
3.8.2011
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