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Vec
Žiadost' o rekonštrukciu cesty - odpoved'

Stav cesty II/487 v obci je Úradu Žilinského samosprávneho kraja, ako aj správcovi
komunikácie se ŽSK je dobre známy. Nakoľko však kraj nedisponuje finančnými prostriedkami,
aby zabezpečil obnovu povrchov z vlastných zdrojov, snaží sa v maximálne možnej miere využiť
prostriedky z Európskych fondov prostredníctvom Regionálneho operačného programu (RaP).
ŽSK vzhl'adom na časovú náročnosť pri vypracovávaní projektovej dokumentácie, rozdelil
čerpanie alokácie vyčlenenej pre ŽSK v rámci ROP do viacerých etáp, s prihliadnutím na
stavebno-technický stav komunikácie, jej dopravné zaťaženie a taktiež primerané regionálne
rozdelenie.

Úseky cesty II/487, ktoré prechádzajú Obcou Vysoká nad Kysucou, sú zaradené do plánu
na rekonštrukciu prostredníctvom ROP v rámci tretej etapy rekonštrukcie úsekov. Konkrétne
pôjde o rekonštrukciu a súvislú obnovu povrchu na dvoch úsekoch v celkovej dlžke 2 740m
s predpokladanými nákladmi vo výške viac ako 300 tis. €. Na tieto úseky je už spracovaná
projektová dokumentácia. V súčasnej dobe je zrealizovaná a ukončená prvá etapa projektov,
v rámci ktorej sa realizovali rekonštrukcie úsekov cesty II/487 v Turzovke a Podvysokej. Zároveň
sa ukončuje aj druhá etapa projektov.

Žilinský samosprávny kraj pripravil tretiu etapu projektov a čaká na vyhlásenie výzvy, na
predkladanie projektov v rámci Rap - opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce
dopravnú obslužnosť regiónov, ktorá spadá do kompetencie riadiaceho orgánu - Ministerstvo
pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR. Žiaľ podľa posledných informácii prebieha revízia
ROP a termín vyhlásenia výzvy nie je známy.

V súčasnosti Správa ciest ŽSK - závod Kysuce zabezpečuje vyspravenie výtlkov v rámci
celého regiónu tak, aby bola zachovaná zjazdnosť všetkých ci ,. I.",,~III. triedy vo vlastníctve
ŽSK. I S"y samosprávny kraj
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