Dopravná komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
24. 11. 2011
Číslo:
1541/2011-RU16/35938
Vybavuje: Ing. Radovan Hužvík
e-mail: Radovan.Huzvik@vucke.sk
Telefón: 055/7268 254
Fax: 055/7568 259

ZÁPISNICA
z 12. zasadnutia
Dopravnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 23. 11. 2011
PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.

Otvorenie
Plnenie uznesení
Prerokovanie materiálov predkladaných Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja
na 13. zasadnutí, ktoré sa bude konať 12. decembra 2011
a) Bod č. 5 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2012 - 2014
b) Bod č. 6
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického
samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho
kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
c) Bod č. 7 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 11/2011 o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku
základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení VZN
KSK č. 12/2011
d) Bod č. 8 Priebežné vyhodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégií prijatých
Zastupiteľstvom KSK: Stratégia rozvoja CR v regióne Národného parku Slovenský kras,
Stratégia CR v regióne Dolný Zemplín, Stratégia CR v regióne Národného parku Slov. raj
e) Bod č. 12 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja na I. polrok 2012
f) Bod č. 13 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok
2012

4.
5.
6.
7.
8.

Informácia o aktuálnom stave vo verejnej doprave
Informácia o aktuálnom stave v cestnom hospodárstve
Účasť na konferenciách a seminároch s aktuálnou dopravnou tematikou
Rôzne
Záver zasadnutia

K bodu č. 1
Otvorenie
Vyjadrenie:
Rokovanie dopravnej komisie (ďalej len „DK“) otvorila Mgr. Lea Grečková, predsedníčka
DK, ktorá privítala prítomných.
Predsedníčka DK požiadala členov komisie, aby sa vyjadrili k programu. Prítomní
členovia DK odsúhlasili navrhovaný program zasadnutia DK.

Uznesenie:
Členovia DK odsúhlasili navrhovaný program zasadnutia.
Hlasovanie:
Prítomní: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 2
Plnenie uznesení
Vyjadrenie:
Predsedníčka DK požiadala tajomníka DK o informovanie plnenia uznesení z ostatného
zasadnutia komisie. Ing. Hužvík informoval o splnení všetkých uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia DK. Prítomní nemali žiadne pripomienky a vzali informácie na vedomie.
Uznesenie:
Dopravná komisia berie informácie na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 3
Prerokovanie materiálov predkladaných Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja na
13. zasadnutí, ktoré sa bude konať 12. decembra 2011
Vyjadrenie:
Predsedníčka DK stručne predstavila materiály „Návrh rozpočtu Košického
samosprávneho kraja na roky 2012 - 2014“ a „Informácia o poskytnutých dotáciách
z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení
neskorších zmien a doplnkov“. Prítomní nemali žiadne pripomienky ani otázky.
Predsedníčka DK následne prezentovala materiál „Návrh Všeobecne záväzného
nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 11/2011
o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám
a školským zariadeniam v znení VZN KSK č. 12/2011“. Prítomní nemali žiadne pripomienky
ani otázky.
Predsedníčka DK požiadala Ing. Šebešovú, vedúcu referátu cestovného ruchu, aby
predstavila materiál „Priebežné vyhodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégií
prijatých Zastupiteľstvom KSK: Stratégia rozvoja CR v regióne Národného parku Slovenský
kras, Stratégia CR v regióne Dolný Zemplín, Stratégia CR v regióne Národného parku
Slovenský raj“. Ing. Šebešová uviedla, že uznesením Zastupiteľstva KSK bolo u všetkých
troch stratégií schválené monitorovať ich implementáciu, pravidelne raz za dva mesiace
predkladať Zastupiteľstvu plnenie opatrení, špecifických cieľov a aktivít a raz ročne predložiť
priebežné vyhodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich z prijatých Stratégií. Posledné dva roky
implementáciu Stratégií vyhodnocuje referát cestovného ruchu s dotknutými kľúčovými
partnermi pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu na území kraja (Regionálne rozvojové
agentúry, informačné centrá, združenia CR, správy Národných parkov, samosprávy). Zároveň
pracovníčky referátu CR priebežne monitorujú plnenie prijatých Stratégií. Vyhodnocovanie sa
robí na základe dostupných informácií a nezachycuje úplne všetky aktivity v daných
regiónoch, nakoľko sa k mnohým informáciám dostanú až po ukončení aktivity.
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Ing. Vrábeľ požiadal o informáciu k výsledkom dotazníkov o spokojnosti návštevníkov
v KSK. Ing. Šebešová konštatovala návratnosť dotazníkov v počte cca 650 ks, pričom
všeobecne konštatovali spokojnosť návštevníkov so službami i cenami. Ako negatíva boli
označené: nekvalitná cestná infraštruktúra, chýbajúce soc. zariadenia na Zemplínskej Šírave
a pondelky bez otváracích hodín významných pamiatok počas letnej sezóny (kaštiele, zámky
a pod.).
Prítomní členovia DK konštatovali maximálne úsilie na zlepšenie stavu cestnej
infraštruktúry v KSK, no pozastavenie čerpania zdrojov z ROP zásadne skomplikovalo
dosiahnutie predmetného cieľa.
Prítomní členovia DK vyjadrili apel na kompetentných pracovníkov Úradu KSK, aby
využili poznatky z dotazníka a zabezpečili, minimálne počas letnej turistickej sezóny,
otvorené zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK aj v pondelky.
Predsedníčka DK následne prezentovala materiály „Rámcová obsahová náplň zasadnutí
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2012“ a Plán úloh komisií
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2012“. Prítomní nemali žiadne
pripomienky ani otázky a schválili Plán úloh Dopravnej komisie na I. polrok 2012.
Uznesenie:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť materiály:
„Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2012 - 2014“
„Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN KSK č. 11/2011 o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku základným
umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení VZN KSK č.
12/2011“
„Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I.
polrok 2012“ a
„Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2012“
v časti úloh pre Dopravnú komisiu.
Hlasovanie:
Prítomní: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a vziať na vedomie materiály:
„Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006
o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov“ a
„Priebežné vyhodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégií prijatých
Zastupiteľstvom KSK: Stratégia rozvoja CR v regióne Národného parku Slovenský kras,
Stratégia CR v regióne Dolný Zemplín, Stratégia CR v regióne Národného parku Slov. raj“
Hlasovanie:
Prítomní: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 4
Informácia o aktuálnom stave vo verejnej doprave
Vyjadrenie:
Predsedníčka DK požiadala o informáciu o aktuálnom stave vo verejnej doprave. Tému
pravidelnej autobusovej dopravy prezentoval Ing. Hužvík, ktorý informoval o aktuálnom
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schválení cestovného poriadku na obdobie platnosti 2011/2012 (platnosť od 11. 12. 2011).
Dôraz bol kladený predovšetkým na zabezpečenie nadväznosti železničnej a autobusovej
dopravy. Rozsah dopravných služieb ostáva v prakticky nezmenenom rozsahu (dochádza len
k nepatrnému zníženiu ubehnutých km v odôvodnených prípadoch). Zároveň dochádza
k časovým zmenám v prípade niektorých autobusových spojov kvôli inému výkladu zákona
o pracovnom čase vodičov zo strany Inšpektorátu práce. Informoval o obmedzení prevádzky
diaľkovej linky Trebišov - Košice - Prešov, ktorá síce nie je obsahom služieb vo verejnom
záujme, ale dopravca mal snahu o jej preradenie minimálne v úseku Trebišov - Košice do
prímestskej dopravy. S ohľadom na stav rozpočtu KSK a skutočnosť, že v identickom čase je
vedený vlak po súbežnej trase, nebolo dopravcovi vyhovené. Prebiehajú rokovania
s dopravcami k uzavretiu dodatku č. 3 k dlhodobým zmluvám, pričom budú rešpektované
zámery vedenia KSK pokračovať v obnove vozidlového parku dopravcov a neupravovať
tarifu, t.j. výšku cestovného. Zámer znižovania rozsahu služieb na území iných
samosprávnych krajov a znižovania primeraného zisku dopravcov bude predmetom
najbližších rokovaní s dopravcami.
Prechod kompetencií v oblasti železničnej dopravy bol novelizáciou zákona o doprave na
dráhach odložený na rok 2016. Celá problematika nadobudla iný rozmer, nakoľko MDVaRR
SR aktivizuje svoj prístup k objednávaniu dopravných služieb a spoločne so samosprávnymi
krajmi vytvára pracovné skupiny, ktoré majú za úlohu posudzovať návrhy na hospodárne
poskytovanie služieb verejnej dopravy. Stanovisko samosprávnych krajov bude podľa
vyjadrenia zástupcov sekcie železničnej dopravy MDVaRR SR zásadné.
Uznesenie:
Dopravná komisia berie informácie na vedomie
Hlasovanie:
Prítomní: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 5
Informácia o aktuálnom stave v cestnom hospodárstve
Vyjadrenie:
Predsedníčka DK požiadala Ing. Hužvíka o poskytnutie aktuálnych informácií v cestnom
hospodárstve.
Ing. Hužvík ospravedlnil neprítomnosť Ing. Bartoša, riaditeľa SC KSK a prezentoval
pripravenosť SC KSK na zimnú údržbu 2011/2012. Uviedol, že od 1. 11. 2011 je aktivovaná
stála dispečersko-spravodajská služba (DSS) – podávame denné hlásenia o vývine počasia,
zjazdnosti a stave povrchu vozovky na centrálny dispečing do Bratislavy 4 krát denne (stav
k 5.00 hod, 10.00 hod, 16.00 hod a 22.00 hod). Výkon DSS je zabezpečovaný v nepretržitej
24 hodinovej prevádzke až do 31. 3. 2012. Zimné služby vodičov sú zabezpečované taktiež
v 24 hodinovej prevádzke. Technika je postupne prestavovaná na posýpacie vozidlá.
K dnešnému dňu je zo 77 plánovaných prestavieb realizovaných 56 (pripravené
k okamžitému zásahu). Vozidlami plánovanými na zimnú údržbu sú ešte zabezpečované
vysprávky teplou obalenou drvou a taktiež sú nasadené na práce na čistení odvodňovacích
zariadení ciest, pokiaľ to ešte poveternostné podmienky umožňujú.
Predsedníčka DK požiadala o informáciu k obmedzovaniu nákladnej tranzitnej dopravy na
cestách II. a III. triedy v KSK. Ing. Hužvík prečítal odpoveď ministra dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja, Jána Figeľa, ktorá v podstate vyjadruje presvedčenie, že ďalšie
obmedzovanie dopravy prostredníctvom dopravných značiek je plne v kompetencii
samosprávnych krajov.
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Prítomní členovia komisie vyjadrili ochotu iniciovať riešenie obmedzovania tranzitnej
nákladnej dopravy po cestách II. a III. triedy v Košickom samosprávnom kraji.
Prítomní nemali ďalšie otázky ani pripomienky.
Uznesenie:
Dopravná komisia berie informácie na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 6
Účasť na konferenciách a seminároch s aktuálnou dopravnou tematikou
Vyjadrenie:
Ing. Hužvík informoval o účasti na medzinárodnej konferencii „Verejná osobná doprava
2011“, ktorej zásadným výstupom bolo odporúčanie uberať sa smerom k integrovanej
doprave na území celého Slovenska a apel na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR, aby prispievalo svojimi rozhodnutiami a postupmi k rozvoju a podpore IDS.

K bodu č. 7
Rôzne
Vyjadrenie:
Predsedníčka DK požiadala prítomných o návrhy na témy. Prítomní nepredložili návrhy.

K bodu č. 8
Záver zasadnutia
Vyjadrenie:
Mgr. Lea Grečková poďakovala prítomným za ich aktívnu účasť a uzavrela zasadnutie
Dopravnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.

......................................................
Ing. Radovan Hužvík
tajomník komisie

......................................................
Mgr. Lea Grečková
predseda komisie
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