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VEC: Zaslanie návrhu prijatých opatrení

Na základe Protokolu 0 výsledku kontroly VÚC - rekonštrukcie, opravy a údržba mostných

objektov na cestách II. a III. triedy č. Z-OOO3132/2021/1120/STB, si Vám Trenčiansky samosprávny kraj
dovoľuje zaslať návrh prijatých opatrení k zisteným nedostatkom:

Kontrolné zistenie 1:

Kontrolou bolo zistené, že V priebehu kontrolovaného obdobia sa Výrazne zhoršil STS mostných

objektov na cestách II. a III. triedy vo vlastníctve TSK. Zaznamenaný bol nárast počtu so STS V stupňoch
IV. až VI pri súčasnom poklese s lepším STS V stupňoch I. až III,pričom najpočetnejšie pohyby nastali

u mostov na cestách III. triedy. Uvedeným postupom bolo porušené ustanovenie §7 aods 2 pism a) a b)

zákona o majetku VÚC, V zmysle ktorého vyšší územný celok a správca sú povinní majetok vyššieho
územného celku zvelHadovat’, chrániť a zhodnocovat, najmä sú povinní tento majetok udržiavať, užívať,

chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím a používať Všetky právne prostriedky na jeho

ochranu vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými
orgánmi.

Vplyv na zanedbanie týchto povinností mal, okrem stavu majetku pri delimitácii, najmä nedostatok
finančných prostriedkov na údržbu, opravy a rekonštrukcie mostných objektov, bez ktorých nebolo možné

zabezpečiť ochranu maj etku TSK V súlade so zákonnými požiadavkami.

Prijaté opatrenie:

v
Dodržiavať ustanovenie V zmysle zákona c. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov

V znení neskorších predpisov §7, odst. 2 písm. a) a b) V rámci poskytnutých právnych afinančných

možností akompetencií kraja. V rámci rozpočtu TSK navrhovať každým rokom finančné prostriedky

na opravy, údržbu arekonštrukciu mostných objektov scieľom zlepšenia stavebno—technického stavu
mostov.

Termín: trvalý
Zodpovedný: Mgr. Radovan Hladký, vedúci odboru dopravy

Kontrolné zistenie 2:

Učinnosť opráv a údržby mostov bola vyhodnotená na základe desiatich kritérií stanovených NKÚ SR,

ktoré zahŕňali náhle kolapsy mostov, resp. Výrazné obmedzenie plynulosti premávky, porovnanie STS

podľa jednotlivých stupňov, Výkony prehliadok, plánovanie činností a stanovenie cieľov a merateľných
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ukazovateľov. Jednotlivým kritériám boli pridelené body v rozsahu 0 až 2 body. Kritéria sa týkali činnosti

TSK asprávcu aboli spracované do prehľadu vprílohe 2, pričom boli vyhodnotené rovnako za oba

organizácie ako celok. Po spočítaní celkového počtu osem bodov bol systém, hospodárenia vyhodnotený
ako neúčinný.

Odporúčanie 3:
Na základe vykonávaných prehliadok zanalyzovať stav mostov vo vlastníctve TSK. Po vykonaní analýzy

detailnejšie plánovať opravy a údržbu, t.j. V bežnom rozpočte samostatne vyčleniť položku určenú
na mosty.

Prijaté opatrenie: '

Na základe hodnotiacej správy hlavných prehliadok mostov, ktorú vypracuje a predloží Správa

ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy predloží návrh opráv, údržby ainvestícií

do mostov V rámci návrhu rozpočtu TSK na nasledujúci kalendárny rok.

Termín: každoročne

Zodpovedný: Mgr. Radovan Hladký, vedúci odboru dopravy

Odporúčanie I:

Zabezpečiť doplnenie personálnych kapacít u správcu mostných objektov tak, aby nedochádzalo
k výpadkom pri zisťovaní stavebno—technického stavu prostredníctvom bežných a hlavných prehliadok.

Prijaté opatrenie:

Trenčiansky samosprávny kraj prerokuje návrh organizačnej štruktúry, ktorú predloží Správa ciest

Trenčianskeho samosprávneho kraja s cieľom zabezpečenia personálnych kapacít pri zisťovaní

stavebno-technického stavu prostrednictvom bežných a hlavných prehliadok mostných objektov.

Terml'n: 15.10.2021

Zodpovedný: Mgr. Radovan Hladký, vedúci odboru dopravy

Odporúčanie 2:
V spolupráci so SC TSK zosúladiť evidenciu mostných objektov so skutočnosťou a účtovnou evidenciou.

To znamená, vyradiť zevidencie objekty, ktoré nie sú mostami (podchod, podjazd, priepust apod.)

a majetkovo vysporiadať mosty na cestách, ktoré nie sú majetkom TSK, resp. mosty, ktoré má SC TSK

v správe, napriek tomu, že ešte nie sú majetkom TSK (Vyvolané investície).

Prijaté opatrenie:

V spolupráci so SC TSK zosúladiť evidenciu mostných objektov so skutočnosťou aúčtovnou
evidenciou.

Termín: priebežne

Zodpovedný: Mgr. Radovan Hladký, vedúci odboru dopravy

S pozdravom

  
Ing. Jaroslav Baška

predseda


