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Zoznam zmien  

vykonaných v Zozname veľkých projektov OPII (verzia 1.2)  

v porovnaní s predchádzajúcou verziou 1.1 

V rámci aktualizácie zoznamu veľkých projektov OPII z verzie 1.1 na verziu 1.2 došlo 

k nasledujúcim zmenám: 

Prioritná os 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných 

prostriedkov 

Do zoznamu veľkých projektov PO 1 bol zaradený tento projekt: 

1) Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – 

Poprad Tatry (mimo), realizácia úseku Paludza – Liptovský Hrádok 

Spolufinancovanie projektu bolo predpokladané zo zdrojov Nástroja na prepájanie Európy 

(CEF) a táto skutočnosť bola explicitne uvedená v OPII (Tab. 92). Na základe priebehu 

prípravy projektu RO OPII prehodnotil tento zámer a projekt bude predložený na 

spolufinancovanie z OPII. 

Zo zoznamu veľkých projektov PO 1 boli vyradené tieto projekty: 

1) ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej 

infraštruktúry v uzle Žilina 

Dôvodom vyradenia tohto projektu zo zoznamu veľkých projektov je skutočnosť, že projekt 

bol predložený na spolufinancovanie zo zdrojov Nástroja na prepájanie Európy (CEF). 

2) Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – 

Krompachy, realizácia úseku Spišská Nová Ves – Poprad tatry 

Dôvodom vyradenia tohto projektu zo zoznamu veľkých projektov je skutočnosť, že projekt 

bol predložený na spolufinancovanie zo zdrojov Nástroja na prepájanie Európy (CEF). 

Prioritná os 3 – Verejná osobná doprava 

Do zoznamu veľkých projektov PO 3 bol zaradený tento projekt: 

1) Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 1. časť 

Projekt bol pôvodne vedený na zozname národných projektov OPII. V rámci prípravnej fázy 

tohto projektu došlo k rozšíreniu projektu o nové ucelené časti stavby, čím zároveň došlo 

k navýšeniu nákladov na realizáciu projektu. Projekt tak v súčasnosti z hľadiska celkových 

oprávnených nákladov presahuje hranicu stanovenú všeobecným nariadením (75 mil. Eur) 

a spadá do kategórie veľkých projektov. Na základe uvedeného bol projekt vyradený 

zo zoznamu národných projektov OPII a zaradený na zoznam veľkých projektov OPII. 


