Príloha: Zásobník projektov
Východný funkčný región
ID

116

111

20

Nositeľ
projektu

Priorita Opatrenie
Investičné
Stratégie Stratégie
náklady
rozvoja
rozvoja
(v Eur)
VOD
VOD

Názov projektu

Popis/zdôvodnenie projektu

DPMK

Modernizácia údržbovej
základne v Košiciach

Súčasné technické zázemie
vozovne Bardejovská
nevyhovuje nárokom na údržbu a
opravy nízkopodlažných
električiek, kapacitne nepostačuje
na údržbu električiek dlhších ako
16 m po dodaní nových vozidiel
financovaných cez OPD 2007 2013

PR 15

OP 89

40 000 000

ŽSR

ŽSR, Terminály
integrovanej osobnej
prepravy (TIOP) v
Košickom
samosprávnom kraji I.
etapa (PD + realizácia)

Zlepšenie podmienok na
prestupovanie medzi vlakovou a
autobusovou dopravou (TIOP
Trebišov, Michalovce)

PR 12

OP 59

11 000 000

Mesto
Prešov

Nízkonákladové
opatrenia v cyklistickej
doprave na území mesta
Prešov

Realizácia nízkonákladových
opatrení na rozvoj cyklodopravy
na území mesta umožní
vybudovanie cyklopruhov a
cyklokoridorov v rámci
existujúcich miestnych
komunikácií vrátane riešenia
prejazdu cyklistov cez
križovatky, príp. dobudovanie
krátkych úsekov cyklistických
cestičiek na vytvorenie súvislých
úsekov

PR 16

OP 91

73

128 000

Stavebné
náklady
(v Eur)

Oprávnené
náklady
(v Eur)

Ukazovatele
výstupu

Ukazovatele
výsledku

40 000 000

128 000

Návrh
OP

OPII

terminál

OPII

podpora
nemotorovej
dopravy pre
cyklistické
každodenné
prepojenie
využitie; rozšírenie
hlavných zdrojov
siete cyklocestičiek
(mestské sídliská) s
na území mesta;
hlavnými cieľmi
zlepšenie
dopravy (centrum
bezpečnosti
mesta, školy,
cyklistických trás,
úrady); doplnená
hlavne v oblasti
sieť cyklistických
križovatiek a pri
trás o nové úseky
krížení s
automobilovou
dopravou

IROP

167

DPMP

Plynofikácia autobusov
verejnej dopravy

126

DPMP

Nákup duobusov pre
Prešov

122

Mesto
Košice

Modernizácia
električkových tratí v
Košiciach - 2. etapa

VÚC KSK

Aktualizácia Plánu
dopravnej obslužnosti
Košického
samosprávneho kraja

4

Riešenie je zamerané na
technickú zmenu vozového parku
– zmena používaných pohonných
látok u autobusov MHD z nafty
na CNG-pohon s cieľom zníženia
emisií znečisťujúcich látok v
ovzduší a zlepšenie životného
prostredia v meste Prešov
Prešov momentálne nedisponuje
žiadnymi duobusmi. Riešenie je
zamerané na obnovu vozového
parku novými ekologickými
vozidlami MHD - duobusmi
(trolejbusmi s pomocným
pohonom) na jazdu vozidiel aj
mimo siete trakčného vedenia.
Využitie týchto vozidiel je
možné ako náhrada za autobusy
v tých častiach mesta, kde nie je
vybudovaná trolejbusová sieť,
jazda počas výluk napájania
trolejbusovej siete a pod.
Úseky Cintorín - VSS - Barca,
kruhový objazd VŠA - VSS Nad jazerom, Zimná - B.
Němcovej, vrátane otočiek,
modernizácie meniarní, spätných
a napájacích káblov a trolejového
vedenia. Zvýšenie kvality
koľajovej dopravy umožní vyššie
využitie ekologickej dopravy.
Zlepšené plánovanie verejnej
dopravy pre vyššiu
konkurenceschopnosť

PR 11

OP 55

6 500 000

PR 11

OP 54

11 mil.

PR 15

OP 82

100 mil.

PR 7

OP 26

74

30 000

6 500 000

11 000 000

autobusy s
pohonom CNG

zníženie dopadu
prevádzkovania
MHD na kvalitu
ovzdušia v meste
OPKŽP
Prešov - zníženie
emisií
znečisťujúcich látok
z verejnej dopravy

nové trolejbusy s
pomocným
pohonom

zvyšovanie podielu
trolejbusovej
dopravy,
ekologizácia
verejnej dopravy

60 000 000

30 000

OPII

OPII

dokument

IROP

117

DPMK

106

Mesto
Košice

107

Mesto
Košice

123

Mesto
Košice

124

Mesto
Košice

125

138

Obnova vozidlového
parku električiek v
Košiciach
Spracovanie
Generálneho
dopravného plánu
sídelného útvaru Košice
Modernizácia
centrálneho dopravného
dispečingu a
elektrodispečingu
vrátane plánovania
dopravy, sledovania
pohybu vozidiel on-line
a preferencie vozidiel
MHD na svetelne
riadených križovatkách
Aktualizácia Plánu
dopravnej obslužnosti
mesta Košice
Modernizácia
prestupných uzlov a
zastávok v Košiciach

Súčasný priemerný vek
električiek je 25 rokov s 8-%
podielom nízkopodlažných
vozidiel a 1-% podielom vozidiel
s rekuperáciou elektrickej energie

PR 11

OP 53

50 000 000

Zlepšené plánovanie verejnej
dopravy pre vyššiu
konkurenceschopnosť

PR 7

OP 26

200 000

Zabezpečením preferencie MHD
dôjde k zvýšeniu obežnej
rýchlosti MHD, vyššia kvalita
riadenia MHD zefektívni jej
prevádzku a zvýši jej atraktivitu

PR 13

OP 40, 65

OPII

PR 7

OP 26

OPII

PR 12

OP 59

OPII

PR 7

OP 26

OPII

PR 15

OP 82

OPII

Zlepšené plánovanie verejnej
dopravy pre vyššiu
konkurenceschopnosť
Zlepšenie prepojenia
jednotlivých druhov verejnej
osobnej dopravy
Vyššia kvalita riadenia MHD
zefektívni jej prevádzku a zvýši
jej atraktivitu.
Potrebnosť a kompatibilitu s
jestvujúcimi softvérmi bude
potrebné posúdiť

Mesto
Košice

Programové vybavenie
na plánovanie
dopravných výkonov
verejnej dopravy pre
mesto Košice

Mesto
Košice

Dobudovanie
električkovej siete o úsek
Vybudovanie chýbajúceho
Námestie Maratónu
prepojenia električkových tratí
mieru - Svätoplukova otočka Staničné nám.

75

25 ks električiek
dĺžky 15 m
50 000 000
10 ks električiek
dĺžky 30 m

dokument

OPII

OPII

139

Mesto
Košice

150

Mesto
Košice

153

Mesto
Košice

154

Mesto
Prešov

Prestavba nadjazdu
rýchodráhy v Pereši a
modernizácia
rýchlodráhy do U. S.
Steel
Zavedenie kapacitnej
električkovej dopravy zo
sídliska Ťahanovce prepojenie električkovej
trate stavby IKD v
úseku - Americká trieda
- Magnezitárska cesta rekreačná oblasť Anička
- Kostolianska cesta s
napojením do dnešnej
električkovej otočky
Havlíčkova
Dobudovanie
električkovej siete o úsek
Bardejovská Popradská - Moldavská

Prepojenie
trolejbusových tratí
Sibírska – Pod
Šalgovíkom

Existujúci most vybudovaný v
ostrom uhle voči električkovej
trati spomaľuje električkovú
dopravu. Prestavba zvýši
atraktivitu električkovej dopravy

PR 15

OP 82

OPII

Druhé prepojenie Sídliska
Ťahanovce koľajovou dopravou.
Toto prepojenie bude potrebné
iba v prípade, že sa nebude
realizovať projekt ID 155

PR 15

OP 83

OPII

PR 15

OP 83

OPII

Cestným prepojením ulíc
Sibírska – Pod Šalgovíkom (cca
215 m) sa uzatvorí okruh
miestnych komunikácií a vytvorí
priestor pre rozšírenie siete liniek
MHD (autobusovú a trolejbusovú
dopravu) a vhodným umiestnením
združeného obratiska vozidiel
MHD sa vytvorí predpoklad pre
zefektívnenie využitia vozidiel na
jednotlivých linkách MHD.
Súčasťou projektu je dobudovanie
trolejového vedenia v dĺžke cca
1,5 km, nového obratiska pre
autobusy a trolejbusy, chodníka
pre peších a cyklocestičky

PR 15

OP 85

76

cca 2,0 mil.
bez
nákladov na
2 000 000 vybudovanie
TR vedenia
v dĺžke cca
1,5km

trolejbusová trať a
obratisko pre
vozidlá MHD,
krátky úsek
miestnej
komunikácie,
chodník pre peších
a cyklocestička

rozšírenie obsluhy
územia verejnou
dopravou,
zefektívnenie
využitia vozidiel
MHD v
prevádzkepodpora
nemotorovej
dopravy

OPII

Mesto
Košice

165

ZSSK

IDS Vysoké Tatry

133

ŽSR

ŽSR, Terminály
integrovanej osobnej
prepravy (TIOP) v
Košickom
samosprávnom kraji II.
etapa (PD + realizácia)

16

Mesto
Košice

Opravy a modernizácia
zastávok

17

Mesto
Košice

Dostavba autobusových
otočiek v zmysle
linkového vedenia

Mesto
Košice

Spracovanie
strategického
dokumentu "Generel
nemotorovej dopravy
pre mesto Košice"

59

Napojenie Sídliska Ťahanovce na
električkovú trať. Projekt bude
potrebné prehodnotiť (poloha
zastávok a otočky, možnosti
odbočovania), potrebu je nutné
doložiť
Zlepšenie podmienok na
prestupovanie medzi vlakovou a
autobusovou dopravou (TIOP
Košice-Staničné nám., KošiceSever, Spišská Nová Ves,
Margecany, Krompachy,
Prakovce)
Atraktívnejšie zastávky zvýšia
využívanie verejnej osobnej
dopravy
V súčasnosti viaceré autobusové
linky nemajú k dispozícii
vyhovujúce obratiská. Realizácia
umožní zvýšenie bezpečnosti pri
otáčaní autobusových liniek,
zníženie prevádzkových
nákladov, zlepšenie obsluhy
územia

117 078 801

155

IKD Košice, Sídlisko
Ťahanovce - Terminál
Sever - Nám. Maratónu
mieru

OP 82

PR 4

OP 16

PR 12

OP 59

PR 12

OP 60

IROP

PR 15

OP 88

IROP

PR 16

OP 90

IROP

77

113 935 142

trať

PR 15

OPII

OPII

terminál

OPII

60

Mesto
Košice

61

Mesto
Košice

62

Mesto
Košice

63

Mesto
Košice

64

Mesto
Košice

98

Mesto
Košice

Modernizácia inform.
systému - panely vo
vozidlách, na zastávkach
a informačné hlásiče pre
nevidiacich a
slabozrakých na
zastávkach a vo
vozidlách
Realizácia
cyklochodníka pozdĺž
Alejovej ulice
Realizácia samostatného
cyklistického chodníka v
úseku Mestské lesy-po
cestu II/547 stanica
detskej želeleznice
Čermeľ
Prepojenie
samostatného
cyklistického chodníka
detská železnica Čermeľ
- rekreačná oblasť
Alpínka
Dostavba cyklistického
chodníka pozdĺž rieky
Hornád v úseku
Rampová - Ťahanovce
Obstaranie automatov
na predaj cestovných
lístkov do vozidiel MHD

PR 9

OP 39

IROP

PR 16

OP 91

IROP

PR 16

OP 91

IROP

PR 16

OP 91

IROP

PR 16

OP 91

IROP

PR 10

OP 43

IROP

78

21

Mesto
Prešov

Cykloželeznička Prešov
– Zlatá Baňa

68

Mesto
Prešov

Štúdia statickej
cyklistickej dopravy v
meste Prešov

69

Mesto
Prešov

Chodník a cyklochodník
s verejným osvetlením
Solivarská ulica

5

VÚC KSK

Prestupné terminály v
KSK s príslušným
informačným systémom

Projekt rieši rekonštrukciu
bývalej lesnej, neskôr pionierskej
železničky Prešov – Zlatá Baňa
na samostatne vedenú cyklistickú
komunikáciu. Trasa spája
urbanizovaný mestský priestor s
hodnotným prírodným
prostredním, ponúkajúcim na
celej trase množstvo aktivít,
zaujímavosti a doplnkových
služieb.
Štúdia rieši prehľad typológie
rôznych parkovacích stanovíšť
pre bicykle a možnosti ich
umiestnenia v intraviláne mesta,
identifikáciu lokalít na
umiestnenie vybraných typov
parkovacích stanovíšť pre
bicykle, spracovanie technickej
dokumentácie pre realizáciu
krytých parkovacích stojanov,
uzamykateľných boxov pre
bicykle a informatívneho
dopravného značenia na
cyklistických trasách
Projekt predpokladá vybudovanie
chodníka pre peších a
cyklocestičky v línii s cestou III.
triedy, ktoré v súčasnosti
neexistujú a spájajú loklality
hromadnej aj individuálnej
zástavby so širším centrom
mesta, železničnou stanicou a
obchodnými centrami
Dosiahnutie vysokej kvality
terminálov

PR 16

OP 91

PR 16

OP 97

PR 16

OP 91

PR 12

OP 59

79

6 600 000

126 500

6,6 mil.
(I. etapa 2,3
mil.)

nová cyklotrasa

podpora
nemotorovej
dopravy; prepojenie
mesta Prešov a
okolitých obcí na
trase cyklocestičky,
podpora
cykloturistiky,
rozvoja služieb

IROP

kryté parkovacie
stojany,
uzamykateľné boxy
pre bicykle a
informatívne
dopravné značenie
na cyklistických
trasách

podpora
nemotorrovej
dopravy; zlepšenie
možností
odstavovania
bicyklov,
zvýšenie ochrany
majetku

IROP

126 500

IROP

terminál

IROP

6

VÚC KSK

30

VÚC KSK

31

VÚC KSK

82

VÚC KSK

83

VÚC KSK

84

VÚC KSK

85

VÚC KSK

103

VÚC KSK

34

VÚC PSK

35

VÚC PSK

TEŠ napojenia
terminálu Moldava nad
Bodvou na cestu

Zlepšenie prístupu k terminálu

Zlepšené plánovanie verejnej
Územný generel dopravy
dopravy pre vyššiu
VÚC KSK
konkurenceschopnosť
Preferencia autobusovej dopravy
Zvýšenie bezpečnosti
autobusových zastávok - prispeje ku zvýšeniu obežnej
budovanie autobusových rýchlosti a vyššiemu využívaniu
verejnej dopravy
pruhov
Nízkopodlažné a
ekologické autobusy –
obstaranie (180 ks)
Centrálne autobusové
zastávky s príslušným
informačným systémom
v KSK
Centrálny dispečing
systémov verejnej
dopravy - dispečing IDS
Programové vybavenie
na plánovanie
dopravných výkonov
verejnej dopravy
Tarifno-informačné
zabezpečenie
integrovaného
dopravného systému
Spracovanie Generelu
Zlepšené plánovanie verejnej
dopravy, Plánu
dopravy pre vyššiu
dopravnej obslužnosti a
konkurenceschopnosť
optimalizačnej štúdie
Budovanie prestupných
terminálov a parkovísk
Zlepšenie prepojenia
P+R v blízkosti nosných
jednotlivých druhov dopravy
tratí a liniek verejnej
osobnej dopravy

PR 13

OP 67

cesta

IROP

PR 7

OP 26

dokument

IROP

PR 13

OP 67

vyhradený jazdný
pruh pre autobusy

IROP

PR 11

OP 55

vozidlá

IROP

PR 9

OP 39

informačný systém,
zastávky

IROP

PR 10

OP 48

hardvér a softvér

IROP

PR 4

OP 0

software

IROP

PR 10

OP 42

tarifný a
informačný systém

IROP

PR 7

OP 26

IROP

PR 12

OP 59

IROP

80

36 000 000

25 000

36 000 000

25 000

VÚC PSK

Modernizácia zastávok
VOD

166

Mesto
Košice

Modernizácia
existujúcej alebo
výstavba novej
autobusovej garáže v
juhozápadnej časti
intravilánu mesta

169

Mesto
Košice

151

Mesto
Košice

152

Mesto
Košice

161

Mesto
Košice

163

ŽSR

164

ŽSR

36

Obstaranie autobusov
MHD (cca 140 ks)
Dobudovanie
električkovej siete o úsek
- otočka Sídlisko nad
Jazerom-Krásna nad
Hornádom - dopravná
obsluha Sídliska
Východné mesto
Projekt IKD - Depo
koľajových vozidiel a
servisné centrum pre
IKD - územie
Magnezitky
Projekt IKD Košice
Verejný terminál
integrovanej dopravy
Košice - Krásna nad
Hornádom
Koľajové napojenie
priemyselného parku
Kechnec a priemyselnej
zóny Bočiar na IKD
Koľajové napojenie
priemyselného parku
Pereš a letiska Košice na
IKD

Atraktívnejšie zastávky zvýšia
využívanie verejnej osobnej
dopravy
Existujúca Garáž VŠA nemá k
dispozícii adektátne zázemie na
odstavovanie a údržbu
autobusov, kapacita plniarne
CNG je nedostatočná na
efektívnu prevádzku autobusov s
pohonom CNG

PR 12

OP 59

IROP

PR 15

OP 89

OPKŽP

PR 11

OP 55

OPKŽP

PR 15

OP 83

OPII

PR 15

OP 89

OPII

Zlepšenie prepojenia
jednotlivých druhov dopravy

PR 12

OP 59

OPII

Iba, ak by sa preukázalo
podstatné zvýšenie prepravných
nárokov

PR 14

OP 0

trať

OPII

Potrebné, len pokiaľ vzraste
využitie priemyselného parku a
letiska

PR 14

OP 0

trať

OPII

Dopravná obsluha budúceho
Sídliska Východné mesto

81

99

100

Mesto
Prešov

Mesto
Prešov

Projekt je zameraný na stavebnú
úpravu úseku cesty II. triedy úseku , ktorý pretína areál
domova dôchodcov, so
Zvýšenie bezpečnosti
zameraním na zvýšenie
cestnej premávky na
bezpečnosti chodcov, zníženie
ceste II/546 v lokalite DS
rýchlosti jazdy prechádzajúcich
Prešov-Cemjata
vozidiel a úpravu zastávok
verejnej dopravy, ktoré obsluhuje
prímestská aj mestská hromadná
doprava

Prvky upokojenia
dopravy v lokalitách
bývania - sídliská

Projekt je zameraný na
upokojenie dopravy v lokalitách
hromadného bývania - na
sídliskách, hlavne v miestach
silných peších ťahov.
Predpokladá stavebné úpravy na
komunikáciách napr. formou
dlhých priečnych prahov s
cieľom preferencie chodcov

PR 17

PR 17

OP 101

OP 101

82

164 000

164 000

realizácia prvkov
upokojenia
dopravy,
rekonštrukcia
zastávok verejnej
dopravy, chdníkov,
parkoviska

zvýšenie
bezpečnosti
chodcov a občanov
so zníženou
mobilitou

IROP

vybudovanie
bezpečných
priechodov pre
chodcov na
priamych úsekoch
miestnych
komunikácií, resp.
v križovatkách
použitím prvkov
upokojenia
dopravy

zvýšenie
bezpečnosti
chodcov, zníženie
rýchlosti cestnej
premávky.

IROP

Celoslovenské regionálne projekty
ID

Nositeľ
projektu

131

ZSSK

132

ZSSK

112

ZSSK

141

ŽSR

142

ŽSR

Názov projektu
Projekt nákupu
elektrických jednotiek v
rámci IDS
Projekt nákupu
dieselových jednotiek v
rámci IDS
Projekt budovania
pracovísk THÚ
Optimalizácia polôh
železničných staníc
a zastávok
Vybudovanie nových
železničných staníc
a zastávok

Popis/zdôvodnenie projektu

Priorita Opatrenie
Investičné
Stratégie Stratégie
náklady
rozvoja
rozvoja
(v Eur)
VOD
VOD

Stavebné
náklady
(v Eur)

Oprávnené
náklady
(v Eur)

Ukazovatele
výstupu

Ukazovatele
výsledku

Návrh
OP

Zvýšenie kvality a atraktivity
regionálnej železničnej dopravy

PR 11

OP 50

160 mil. €

-

160 mil. €

OPII

Zvýšenie kvality a atraktivity
regionálnej železničnej dopravy

PR 11

OP 50

40 mil. €

-

40 mil. €

OPII

Vytvorenie podmienok na adekvátnu
údržbu moderných vlakových
jednotiek (Bratislava, Košice,
Humenné, Zvolen, Žilina, Nové
Zámky)

PR 14

OP 79

280 mil. €

236,5 mil. €

280 mil.

OPII

Zatraktívnenie železničnej dopravy,
umožnenie odstránenia súbehov s
autobusovou dopravou

PR 14

OP 77

OPII

Zatraktívnenie železničnej dopravy,
umožnenie odstránenia súbehov s
autobusovou dopravou

PR 14

OP 78

OPII

83

