Dôvodová správa
k Vyhodnoteniu zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2020/2021

Zimná údržba ciest je v našich podmienkach jednou z hlavných činností organizácií
zabezpečujúcich údržbu komunikácií a predstavuje aj jednu z hlavných činností Správy ciest
Košického samosprávneho kraja (ďalej len „SC KSK“). Podstatou tejto činnosti
je zmierňovanie následkov zimných podmienok na cestné komunikácie, zabezpečenie
prevádzkovej spôsobilosti cestných komunikácií v sťažených podmienkach.
Riadenie zimnej údržby ciest na území Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“)
bolo koordinované riaditeľstvom SC KSK v Košiciach a priamo organizované jednotlivými
oblasťami SC KSK. Dispečersko – spravodajská služba (ďalej len „DSS“) bola aktivovaná
príkazom riaditeľa SC KSK na základe pokynu z centrálneho dispečerského pracoviska
Slovenskej správy ciest Bratislava ku dňu 01. 11. 2020 a ukončená bola 31. 03. 2021. DSS
bola zabezpečovaná v nepretržitom režime v sídlach oblastí SC KSK.
Materiál o vyhodnotení zimnej údržby ciest v období 2020/2021 informuje
o materiálovej, dopravno – mechanizačnej a personálnej príprave organizácie zimnej údržby
ciest KSK. Zároveň je zhodnotením organizačného zabezpečenia, DSS a samotného výkonu
zimnej údržby ciest. Informácia je doplnená popisom použitých technologických postupov
zimnej údržby ciest, vyhodnotením nehodovosti, kalamitných a mimoriadnych situácií
a jednou z jej podstatných častí je ekonomická analýza nákladovosti zimnej údržby ciest,
vrátane porovnania so skutočnosťou predošlých sezón.
Celkové náklady na zimnú údržbu ciest II. a III. triedy v zimnom období 2020/2021 boli
vynaložené vo výške 4 835 530 eur.

Košice, 19. 05. 2021
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Prílohy:
1. Zásoby posypového materiálu pred zahájením zimnej údržby ciest 2020/2021
2. Sumárny zoznam mechanizmov a dopravných prostriedkov
3. Vyhodnotenie nákladov činností súvisiacimi so ZÚC v zimnom období 2020/2021
4. Prehľad výkonov a nákladov SC KSK v ZÚ 2012/2013 až 2020/2021
5. Porovnanie výkonov v sezónach 2019/2020 a 2020/2021
6. Porovnanie výkonov jednotlivých oblastí v sezóne 2020/2021
7. Prehľad nákladov za jednotlivé oblasti SC KSK
8. Percentuálne rozdelenie nákladov podľa oblastí SC KSK
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