Dopravná komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
28. 3. 2012
Číslo:
1467/2012-RU16/11097
Vybavuje: Ing. Radovan Hužvík
e-mail: Radovan.Huzvik@vucke.sk
Telefón: 055/7268 254
Fax: 055/7568 259

ZÁPISNICA
zo 14. zasadnutia
Dopravnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 28. 3. 2012
PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Plnenie uznesení
Prerokovanie materiálov predkladaných Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja na
15. zasadnutí, ktoré sa bude konať 16. apríla 2012.
a) Bod č. 5 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2011
b) Bod č. 6 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2012
c) Bod č. 8
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického
samosprávneho kraja v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006
o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
d) Bod č. 9 Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 3/2010 o podmienkach
poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej
osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
na území KSK
e) Bod č. 10 Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 5/2008 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení
neskorších predpisov
f) Bod č. 11 Financovanie dopravnej infraštruktúry v Programovacom období 2014 - 2020
g) Bod č. 12 Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a soc. rozvoja KSK za rok 2011
h) Bod č. 15 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie
4.1.d
i) Bod č. 26 Informatívna správa o činnosti Odboru implementácie SO/RO pre ROP
k 1. 3. 2012
Informácia o aktuálnom stave vo verejnej doprave
Integrovaný dopravný systém Košického kraja a harmonizácia verejnej dopravy
Informácia o aktuálnom stave v cestnom hospodárstve
Rôzne
Záver zasadnutia

K bodu č. 1
Otvorenie
Vyjadrenie:
Rokovanie dopravnej komisie (ďalej len „DK“) otvorila Mgr. Lea Grečková, predsedníčka
DK, ktorá privítala prítomných hostí: Ing. Bartoša, riaditeľa SC KSK a Ing. Olexu, PhD.,
vedúceho odboru dopravy Úradu KSK a prítomných členov komisie.
Predsedníčka DK požiadala členov komisie, aby sa vyjadrili k programu.

Uznesenie:
Členovia DK odsúhlasili navrhovaný program zasadnutia.
Hlasovanie:
Prítomní: 9

Za: 9

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.
Uznesenie:
Dopravná komisia berie informácie na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 3
Prerokovanie materiálov predkladaných Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja na
15. zasadnutí, ktoré sa bude konať 16. apríla 2012
Vyjadrenie:
Predsedníčka DK požiadala prítomných, aby sa vyjadrili k materiálom „Záverečný účet
Košického samosprávneho kraja za rok 2011“ a „Úprava rozpočtu Košického samosprávneho
kraja v roku 2012“. Prítomní nemali žiadne pripomienky ani otázky.
Predsedníčka DK požiadala prítomných, aby sa vyjadrili k materiálom „Informácia
o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle
VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších
zmien a doplnkov“ a „Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 5/2008 o
určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v znení neskorších predpisov“. Prítomní nemali žiadne pripomienky ani otázky.
Predsedníčka DK požiadala Ing. Juskovú, vedúcu Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva
Úradu KSK, aby prezentovala „Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č.
3/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu,
právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately na území KSK“. Ing. Jusková predstavila materiál a zdôraznila, že
k zmene dochádza od 1. 1. 2013 a nedôjde k zvýšeniu výdavkov z rozpočtu KSK oproti
súčasnosti, nakoľko sa pracuje s rovnakým objemom financií.
Predsedníčka DK požiadala prítomných, aby sa vyjadrili k materiálom „Financovanie
dopravnej infraštruktúry v Programovacom období 2014 - 2020, návrh legislatívnych zmien
v politike súdržnosti EÚ“, „Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a soc. rozvoja KSK za rok
2011“, „Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d“
a „Informatívna správa o činnosti Odboru implementácie SO/RO pre ROP k 1. 3. 2012“.
Prítomní nemali žiadne pripomienky ani otázky.
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Uznesenie:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť materiály:
„Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2011“,
„Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2012“,
„Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 3/2010 o podmienkach
poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej
osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
na území KSK“,
„Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 5/2008 o určení výšky príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení neskorších
predpisov“,
„Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a soc. rozvoja KSK za rok 2011“ a
„Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d“.
Hlasovanie:
Prítomní: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a vziať na vedomie materiály:
„Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2011“,
„Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja
v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení
neskorších zmien a doplnkov“,
„Financovanie dopravnej infraštruktúry v Programovacom období 2014 - 2020, návrh
legislatívnych zmien v politike súdržnosti EÚ“,
„Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a soc. rozvoja KSK za rok 2011“ a
„Informatívna správa o činnosti Odboru implementácie SO/RO pre ROP k 1. 3. 2012“
Hlasovanie:
Prítomní: 9

Za: 9

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 dočasnom
prerušení rokovaní s dopravcami k uzavretiu dodatku č. 3 k dlhodobým zmluvám z dôvodu
vykonania komisionálneho posúdenia ekonomicky oprávnených nákladov a odsúhlasenia
poskytnutých úhrad. Výsledkom vyúčtovania je zníženie pôvodnej požiadavky dopravcov
o viac ako 150 tis. €. Zásadnou príčinou nárastu úhrady za rok 2011 (13 699 195,71 €) bol
nárast ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku z titulu nárastu cien
pohonných látok (celkovo v sume 1 319 312,80 €). Okrem finančného efektu sa vyúčtovaním
dospelo k poznatkom, ktoré bude vhodné premietnuť do nových dodatkov.
Od 1. marca je platný nový zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, ktorý posilnil
pozíciu štátnej správy (MDVRR SR je opäť odvolacím orgánom, licenčnému konaniu
predchádza povoľovacie z úrovne Krajských úradov pre CD a PK a pod.). K jednotlivým
ustanoveniam sú rôzne výklady, ktoré by mali byť vyjasnené na pracovnom rokovaní odborov
dopravy samosprávnych krajov v dňoch 3. a 4. apríla 2012 v Žilinskom samosprávnom kraji
za účasti zástupcov z MDVRR SR.
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Uznesenie:
Dopravná komisia berie informácie na vedomie
Hlasovanie:
Prítomní: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 5
Integrovaný dopravný systém Košického kraja a harmonizácia verejnej dopravy
Vyjadrenie:
Predsedníčka DK požiadala o informáciu k téme integrovaný dopravný systém Košického
kraja a harmonizácia verejnej dopravy.
Ing. Olexa informoval o prebiehajúcich pracovných rokovaniach k Terminálu
integrovanej osobnej prepravy v Moldave n. B., o prebiehajúcej verejnej súťaži na
elektrifikáciu trate Moldava n. B., mesto - Haniska a príprave na nové programovacie obdobie
2014 - 2020.
Ing. Olexa zároveň informoval o nadviazaní spolupráce s odborníkmi na projektovanie
vozidiel TRAM-TRAIN i o aktuálnej práci na jednotnom prepravnom poriadku integrovanej
dopravy, ktorá prebieha v réžii ORID, s.r.o. v spolupráci s dopravcami na základe výstupov
z Koordinačnej skupiny Integrovaný dopravný systém v KSK.
Na záver vyjadril presvedčenie, že v druhej polovici roku 2012 sa do ORID, s.r.o.
plnohodnotne začlení aj mesto Košice.
Uznesenie:
Dopravná komisia berie informácie na vedomie
Hlasovanie:
Prítomní: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 6
Informácia o aktuálnom stave v cestnom hospodárstve
Vyjadrenie:
Predsedníčka DK požiadala Ing. Bartoša o poskytnutie aktuálnych informácií v cestnom
hospodárstve.
Ing. Bartoš, riaditeľ SC KSK, prezentoval aktuálnu činnosť SC KSK, ktorá sa týka najmä
ukončenia zimnej údržby a prestavbe mechanizmov na letnú údržbu. Uviedol, že SC KSK už
vykonáva upratovanie ciest od posypového materiálu, čistenie priepustov a rigolov, pričom
využívajú nové mechanizmy zo zdrojov OP - životné prostredie. Zároveň prebieha príprava
plánu opráv ciest. Nakoľko sa s produkciou obaľovanej zmesi začne až o cca 1-2 týždne, tak
vysprávky výtlkov sa začnú vykonávať najskôr od polovice apríla 2012.
Mgr. Petrík uviedol, že na ceste z Čiernej n. T. do obce Malé Trakany došlo
pravdepodobne k odplaveniu zeminy okolo kanalizačného potrubia pod cestou, následkom
čoho došlo k poklesu vozovky. Ing. Bartoš prisľúbil overenie tohto stavu zo strany SC KSK
a vykonanie potrebných opatrení na riešenie.
Mgr. Grečková požiadala o riešenie samostatného vyraďovacieho pruhu smerom do centra
mesta Krompachy v križovatke na ceste II/547. Ing. Bartoš uviedol, že SC KSK vykoná
uvedené opatrenie, nakoľko je momentálne najhospodárnejším a najefektívnejším riešením.
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Uznesenie:
Dopravná komisia berie informácie na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 7
Rôzne
Vyjadrenie:
Predsedníčka DK požiadala prítomných o návrhy na témy. Prítomní nepredložili žiadne
návrhy, no tajomník komisie informoval o realizovaných aktivitách vedúcich k vybudovaniu
okružnej križovatky na ceste I/68 pri obci Haniska. Ing. Béreš pripojil aktuálnu informáciu, že
NDS, a.s. má tento zámer v aktuálnych plánoch na realizáciu.

Uznesenie:
Dopravná komisia berie informácie na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

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

5

