Dôvodová správa
V rámci programového obdobia 2007-2013 má Košický samosprávny kraj pre oblasť
dopravnej infraštruktúry ciest II. a III. triedy možnosť čerpať prostriedky v rámci
Regionálneho operačného programu. V rámci Prioritnej osi 5: regionálne komunikácie
zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov KSK podal v dňoch 19-21.3. 2013 dovedna
5 projektov v rámci výzvy zverejnenej dňa 21.12.2012 (kód výzvy ROP-5.1-2012/01).
Išlo o projekty v celkovom objeme takmer 22 mil. eur (Zastupiteľstvo KSK schválilo ich
spolufinancovanie na svojom februárovom rokovaní 2013). V súčasnosti prebieha ich
hodnotenie. V predchádzajúcom období (rok 2009) bolo podaných 5 projektových žiadostí
dovedna za takmer 12 mil. eur. Stavebné práce boli realizované v rokoch 2010-2012.
Riadiaci orgán dňa 31.1.2013 zverejnil ďalšiu výzvu v rámci Prioritnej osi 5- regionálne
komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov- obnova ciest vo
vybraných oblastiach postihnutých povodňami. Uvedená výzva je zameraná na tie
oblasti samosprávnych krajov, ktoré v roku 2010 zasiahli ničivé povodne. Bola pripravená
v súlade s Uznesením Vlády SR č. 566/2010. O priebehu povodní a škodách na majetku
KSK bola spracovaná „Správa o priebehu povodní“ , ktorá bola Zastupiteľstvom KSK
vzatá na vedomie Uznesením č. 128/2010. V nej boli vyčíslené škody a vymenované
konkrétne poškodené úseky ciest v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia č.
251/2010 zo 17. Mája 2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov
na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd.
Košický samosprávny kraj s prihliadnutím na dopravnú dôležitosť poškodených
a v mnohých prípadoch neprejazdných úsekov ciest, postupne riešil ich obnovu- z dotácie
Vlády SR ako aj z úverových zdrojov a vlastných zdrojov KSK.
Predmetom predkladaných projektov sú úseky ciest, ktoré boli pôvodne projekčne
spracované ako potenciálne úseky na podanie v rámci Projektov Cesty KSK 6 a Cesty
KSK 7 v roku 2010. Tieto aktivity riešili obnovu práve takých úsekov ciest, ktoré
vyhovujú podmienkam medzičasom zverejnenej výzvy- a sú zároveň v zozname
poškodených ciest zaslaných na Ministerstvo životného prostredia SR- čo je jednou zo
základných podmienok oprávnenosti aktivity. Tieto úseky ciest boli z pôvodných
projektov vyňaté a sú teda projekčne spracované a nevyžadujú si ďalšie zvýšenie
výdavkov KSK ani dlhý proces prípravy stavebnej dokumentácie a povoľovacích konaní.
Vzhľadom na maximálnu výšku oprávnených výdavkov na jeden projekt ktorá je
3 330 000 Eur boli úseky rozdelené do dvoch celkov a projektov s názvami (s
pokračovaním číslovania projektov) :
,,Cesty KSK 11– obnova povodňami poškodených ciest v okrese Košice- okolie“
,,Cesty KSK 12– obnova povodňami poškodených ciest v okrese Gelnica“
V súčasnosti prebieha aktualizácia PD, jej úprava a finalizácia ale aj doprojektovanie
úseku na ceste II/546 pri Hnilčíku- v zmysle požiadaviek ROP (aj v tomto prípade je
napríklad naďalej v platnosti základná diskvalifikačná podmienka spájania pólov rastu
s nepólmi). Predpoklad predkladania Žiadostí o nenávratnú finančnú pomoc je 3.5.
a 6.5.2013. Tabuľkový prehľad úsekov – ich rozsah a aktuálny rozpočtový náklad
prikladáme v prílohe.
Spracovala Ing. Dana Alezárová
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