Dôvodová správa
Na základe návrhu nariadenia Európskej komisie sa bude pripravenosť Slovenskej
republiky na realizovanie investičných priorít z fondov EÚ posudzovať prostredníctvom
vyhodnotenia tzv. ex ante kondicionalít. Pre oblasť dopravy je ex ante kondicionalitou
„existencia príslušných strategických dokumentov v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry
ako aj verejnej osobnej dopravy“.
Bolo prijaté Uznesenie Vlády SR č. 305 z 27. júna 2012, k Spôsobu uplatnenia ex ante
kondicionalít pri príprave implementačného mechanizmu politiky súdržnosti EÚ po roku
2013 v podmienkach SR.
Z uvedených dôvodov boli vytvorené pracovné podskupiny pre jednotlivé oblasti.
Ex ante kondicionality majú priamy dopad na možnosť čerpať finančné
prostriedky EÚ v rokoch 2014-2020. Vyššie územné celky musia mať vypracovaný
predmetný strategický dokument pre oblasť rozvoja dopravnej infraštruktúry.
Odporúčaný obsah dokumentu tzv. „Regionálneho Master Plánu“ :
Analýza stavu v oblasti cestnej infraštruktúry
Návrh cieľov
Návrh stratégie a opatrení na dosiahnutie cieľov
Identifikácia kľúčových projektov
Košický samosprávny kraj Uznesením, č. 2005/508 z 22. augusta 2005 schválil
strategický materiál v oblasti rozvoja ciest II. a III. triedy. Súčasťou materiálu boli konkrétne
projektové zámery identifikované ako dlhodobé ciele a vízie kraja v ďalšom rozvoji cestnej
infraštruktúry. Niektoré stavebné akcie boli stavebne ukončené, niektoré prešli posudzovaním
technického riešenia a boli spracované technické štúdie. V mnohých prípadoch však išlo
o finančne náročné a ťažko uskutočniteľné stavebné akcie (z pohľadu zložitosti technického
riešenia, finančnej náročnosti, majetkoprávneho usporiadania ako aj zásahu do chránených
území sústavy Natura 2000). Stavby preto doposiaľ nebolo možné zrealizovať z dostupných
finančných zdrojov KSK. Zároveň je nutné uviesť, že dokument má v súčasnosti 8 rokov
a nereflektuje všetky aktuálne problémy a potreby KSK v oblasti rozvoja ciest II. a III. triedy.
Dokument zároveň nespĺňa náležitosti v zmysle uznesenia Vlády SR.
Z uvedeného dôvodu navrhujeme pôvodný dokument zrušiť a nahradiť predkladaným
dokumentom v potrebnej štruktúre a s aktuálnou analýzou jestvujúceho stavu cestnej
infraštruktúry a identifikovaním potrieb KSK na obdobie rokov 2014-2020. Dokument je
spracovaný
v súlade s Akčným plánom vypracovaným „Pracovnou skupinou pre
programovanie v sektore doprava v programovom období 2014-2020“ zriadenou pri
Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Za KSK je jej členom vedúci
odboru dopravy Úradu KSK, Ing. Ladislav Olexa PhD..
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