Dôvodová správa
Predkladaný dokument informuje o základných princípoch a zásadách zimnej údržby ciest na
území Prešovského samosprávneho kraja pre obdobie 2010/2011, ktorý vo forme operačného
plánu komplexne popisuje systém fungovania zimnej údržby ciest vo väzbe na zákon
č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej len „cestný zákon“) v znení neskorších
predpisov. Spracovaný materiál predkladá informáciu o základných technologických zásadách
údržby pozemných komunikácií. Príprava organizácie na výkon zimnej údržby ciest
2010/2011 sa začala zásobovaním posypovým materiálom (inertný materiál fr. 0-4 mm, 4-8
mm, 8-16 mm) a zásobovaním chemickým materiálom v objeme do 50% z predpokladanej
potreby na základe skúseností z posledných 5 rokov vo väzbe na možnosti čerpania rozpočtu
(predzásobenie bolo výrazne redukované oproti predchádzajúcim obdobiam). Dovoz
inertného posypového materiálu je zabezpečený dodávateľsky nákladnou dopravou a
chemický posypový materiál (NaCl) je dodávaný priebežne vagónovými súpravami do staníc
určenia. S prípravou posypových vozidiel a ostatných strojov sa začalo v letných mesiacoch
vykonávaním kontrol STK.
Príprava na zimnú údržbu ciest beží podľa plánu, tak aby v prípade prvých kalamitných
situácií nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na cestách na území Prešovského
samosprávneho kraja. Zabezpečenie zimnej údržby ciest v sezóne 2010/2011 bolo
prehodnotené voči štandardu ZÚC minulého obdobia, premietnuté úpravy v okruhoch a
možnosť výkonu nerentabilných výjazdov, resp. výjazdov počas mimoriadnych situácií na
základe zmluvných vzťahov dodávateľsky. V oblasti Vysokých Tatier organizácia podala na
Obvodný úrad životného prostredia Poprad žiadosť k rozšíreniu aplikácie posypu posypovým
materiálom na báze chloridu horečnatého na náročných horských prechodoch.
Analýza dopadov návrhu zimnej údržby ciest v sezóne 2010/11 na možnosti čerpania
aktuálneho rozpočtu a výhľadu rozpočtu 2010 vykazuje výdavkový deficit spôsobený
čerpaním výdavkov na záchranné a zabezpečovacie práce po povodniach v mesiacoch máj-jún
2010. Vo väzbe na analýzu nákladov ZÚC minulých rokov do ekonomických rozpočtových
položiek môžeme konštatovať, že ťažiskové položky finančných prostriedkov rozpočtu pre
zabezpečenie zjazdnosti v zimnom období tvoria pohonné hmoty, posypové materiály,
mzdové položky, energie, ostatné režijné položky.

