Dopravná komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
13. 06. 2014
Číslo:
1735/2014/OD-17549
Vybavuje: Ing. Ladislav Olexa, PhD.
e-mail:Ladislav.Olexa@vucke.sk
Telefón:055/7268250
Fax: 055/7568 259

ZÁPISNICA
z 3. Zasadnutia Dopravnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa 13. júna 2014
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Plnenie uznesení
3. Prerokovanie materiálov predkladaných Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja na
4. zasadnutie Zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 30. 06. 2014
a) bod č. 7a) Územný plán veľkého územného celku Košický kraj - Zmeny a doplnky
2014
b) bod č. 7b) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja,
ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky 2014 záväznej časti Územného plánu veľkého
územného celku Košický kraj
c) bod č. 8
Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za
rok 2013, Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok
2014
d) bod č. 11 Informatívna správa o plnení úloh vyplývajúcich zo „Stratégie rozvoja
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji“
e) bod č. 13 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období
2013/2014
f) bod č. 14 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja na II. polrok 2014
g) bod č. 15 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na
II. polrok 2014
h) bod č. 16 Memorandum o spolupráci s Podkarpatským vojvodstvom
4. Informácia o aktuálnom stave vo verejnej doprave
a) železničná doprava
b) autobusová doprava
c) integrovaná doprava
5. Informácia o aktuálnom stave v cestnom hospodárstve
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6. Rôzne
7. Záver zasadnutia

K bodu č.1
Otvorenie
Vyjadrenie
Rokovanie dopravnej komisie (ďalej len „DK“) otvoril Ing. László Iván, predseda DK, ktorý
privítal prítomných členov komisie a všetkých prizvaných hostí.
p. Iván požiadal členov komisie, aby sa vyjadrili k programu, v ktorom oproti pozvánke došlo
k zmene v prečíslovaní jednotlivých bodov, nakoľko sa vsunul ako „bod č. 6.
Uznesenie č. 24/2014:
Členovia DK odsúhlasili navrhovaný program zasadnutia. Komisia bola uznášania schopná.
Hlasovanie č. 1:
Prítomní: 13

Proti: 0

Za: 13

Zdržal sa: 0

K bodu č. 2
Schválenie „Plnenie uznesení“
Vyjadrenie:
Predseda DK požiadal tajomníka DK o informovanie plnenia uznesení z ostatného zasadnutia
komisie. Ing. Olexa, PhD. informoval o splnení všetkých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
DK. Prítomní nemali žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 25/2014:
Prítomní členovia DK zobrali informácie na vedomie.
Hlasovanie 2:
Prítomní: 13

Proti: 0

Za: 13

Zdržal sa: 0

K bodu č. 3
Prerokovanie materiálov predkladaných Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja
na zasadnutí, ktoré sa bude konať 30. 06. 2014
Vyjadrenie:
Ing. Iván stručne prezentoval materiály „Územný plán veľkého územného celku Košický kraj
- Zmeny a doplnky 2014“, „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho
kraja, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky 2014 záväznej časti Územného plánu veľkého
územného celku Košický kraj“, „Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja
Košice, n. o. za rok 2013, Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
na rok 2014“, „Informatívna správa o plnení úloh vyplývajúcich zo „Stratégie rozvoja
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cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji“. „Vyhodnotenie zimnej
údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2013/2014“, „Rámcová obsahová náplň zasadnutí
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2014“, „Plán úloh komisií
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2014“ a „Memorandum o spolupráci
s Podkarpatským vojvodstvom“.
K materiálu „Územný plán veľkého územného celku Košický kraj - Zmeny a doplnky
2014“ predseda komisie požiadal o informácie Ing. arch. Annu Marekovú, vedúcu referátu
územného plánovania. Ing. arch. Mareková v krátkosti prezentovala dôvody na zmenu
predkladaného materiálu, ktoré sú uvedené v dôvodovej správe ako aj v samotnom materiáli.
Uznesenia č. 26/2014:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť materiál: „Územný plán
veľkého územného celku Košický kraj - Zmeny a doplnky 2014“.
Hlasovanie 3:
Prítomní: 13

Proti: 0

Za: 13

Zdržal sa: 0

K materiálu „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja,
ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky 2014 záväznej časti Územného plánu veľkého
územného celku Košický kraj“ podala stručné informácie Ing. arch. Anna Mareková, vedúca
referátu územného plánovania – zdôraznila, že je to následný procesný krok po schválení
materiálu “Územný plán veľkého územného celku Košický kraj - Zmeny a doplnky 2014“.
Uznesenia č. 27/2014:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť materiál: „Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa vyhlasujú Zmeny
a doplnky 2014 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj“
Hlasovanie 4:
Prítomní: 13

Proti: 0

Za: 13

Zdržal sa: 0

Predkladaný materiál „Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja
Košice, n. o. za rok 2013, Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice,
n. o. na rok 2014“, v krátkosti prezentoval Ing. Jaroslav Tešliar, riaditeľ Agentúry na podporu
regionálneho rozvoja Košice, n. o., (ďalej len „ARR“) ktorý hovoril o doterajšej ako aj súčasnej
činnosti Agentúry.
Diskusia:
Ing. Horváth hovoril o súčasnej situácií v oblasti Medzibrožia (združenie obcí Latorica) ako je
vysoká nezamestnanosť a málo pracovných príležitosti. Hovoril o potrebe nových hraničných
priechodoch v tejto oblasti, nakoľko väčšina súčasných priechodov neumožňuje tranzitnú
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prepravu. Predostrel možnosti využitia prekládky v Čiernej nad Tisou, nakoľko prvotné
informácie boli, že sa bude využívať hlavne ako prekladisko pre Ukrajinu či Maďarsko. Požiadal
aby ARR prijala úlohu so zameraním sa na túto oblasť, teda aby boli aktívny ak bude príležitosť
riešiť projekt s vyššie uvedenými požiadavkami v tejto oblasti.
Ing. Olexa, PhD. informoval prítomných, že obdobná úloha už bola prijatá na štátnej úrovni,
v nej sa rieši 90 hraničných priechodov medzi Slovenskom a Maďarskom. Tento projekt bol
podpísaný Medzivládnou dohodou medzi Slovenskom a Maďarskom. Na území Košického
samosprávneho kraja bolo schválených 10 hraničných priechodov z ktorých 8 bolo odobrených
dotknutými stranami.
Uznesenia č. 28/2014:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať, schváliť a zobrať na vedomie
v súlade s návrhom na uznesenie: „Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja
Košice, n. o. za rok 2013, Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
na rok 2014“
Hlasovanie 5:
Prítomní: 13

Proti: 0

Za: 13

Zdržal sa: 0

Predkladaný materiál „Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom
samosprávnom kraji“ prezentovala Ing. Adriana Šebešová, vedúca referátu cestovného ruchu,
povedala, že ide o informatívnu správu o plnení cieľov, ktorá priamo súvisí s materiálom, ktorý
bol prijatý Uznesením č. 631/2013 na Z KSK. Jedným z cieľov je vytvoriť akúsi „kostrovú sieť“,
ktorá by spájala východ – západ a sever – juh vrátane turistických cieľov, samotné vybudovanie
by malo byť financované cez Nórsky fond. Ing. Šebešová požiadala o priestor na niektorom
zasadnutí Dopravnej komisie, na ktorom by bol vytvorený časový priestor na od prezentovanie už
samotných projektov.
Diskusia:
Ing. Iván sa spýtal či existuje súlad medzi projektmi, ktoré majú rovnaké zameranie no predkladá
ich iná organizácie či združenia miest a obcí.
Ing. Šebešová podala informáciu, že všetky projekty, ktoré budú financované z Nórskeho fondu
sú zapracované v zásobníku projektov, ktorý je priebežne dopĺňaný a aktualizovaný a tým sa dá
odkontrolovať zameranie sa jednotlivých projektov.
Ing. Vospálek sa pýtal na cyklotrasy v oblasti Spiša konkrétne Slovenského Raja.
Ing. Šebešová odpovedala, že predkladané projekty sa budú týkať aj tento oblasti.
Ing. Horváth sa pýtal či by nebolo možné použiť pre niektorý z týchto projektov aj nefunkčnú
železničnú trať Slovenské Nové Mesto – Borša.
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Ing. Šebešová odpovedala, že podľa skúsenosti vie, že najťažšie je jednať so štátnou správou čo
by bolo časovo veľmi náročné.
Uznesenia č. 29/2014:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie materiál:
„Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji“
Hlasovanie 6:
Prítomní: 13

Proti: 0

Za: 13

Zdržal sa: 0

Predkladaný materiál „Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období
2013/2014“, prezentovala Ing. Zuzana Fejesová, námestníčka riaditeľa Správy ciest KSK, podané
informácie boli v súlade s predkladanou správou.
Diskusia:
Ing. Vospálek sa pýtal či sa robí verejné obstarávanie na posypový materiál.
Ing. Fejesová odpovedala, že nakoľko je to nadlimitná zákazka je potrebné robiť verejné
obstarávanie.
Ing. Vospálek sa pýtal či nezamestnaní evidovaní na Úradoch práce nemohli vypomáhať pri
jednoduchších činnostiach súvisiacich s údržbou ciest.
Ing. Fejesová odpovedala, že na väčšinu úkonov majú svojich zamestnancov, ktorí majú potrebnú
odbornú prax, no majú aj zmluvu s Úradom práce (projekt „Malé obecné služby“) na využitie
služieb dlhodobo nezamestnaných, ktoré využívajú hlavne pri jednoduchších činnostiach po
povodniach.
p. Gonda sa pýtal na čistenie vozoviek od zostatkového materiálu, ktorý je na vozovkách napr.
posypový materiál. Tiež sa pýtal na označovanie ciest dopravným značením, ak sa na nej
vykonáva nejaká činnosť.
Ing. Fejesová odpovedala, že čistenie ciest I.tr. sa robí na základe zmluvy medzi Správou ciest
KSK a Slovenskou správou ciest nakoľko tie nepatria do majetku KSK. Na čistenie ciest II. a III.
tr. ktorými sme vlastníkmi je vypracovaný presný harmonogram.
p. Rečka sa pýtal na kosenie krajníc
Ing. Fejesová povedala, že aj kosenie krajníc je naplánované v presnom harmonograme. Sú
oblasti kde sa mešká kvôli prívalovým dažďom, no do konca júna by mala byť ukončená tzv.
„prvá kosba“.
p. Rečka sa pýtal na harmonogram čistenie priekop, tak aby sa predišlo hlavne následkom po
prívalových dažďoch.
Ing. Fejesová odpovedala, že to upravuje Technický predpis no vo všeobecnosti je na to potrebný
objem finančných prostriedkov približne 18.000 € na rok a vzhľadom k rozpočtu je to nereálne.
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Ing. Iván sa pýtal či nie je možné robiť kosenie viac ako 2x za rok.
Ing. Fejesová odpovedala, že by na to bolo potrebné mať 2x viac finančných prostriedkov.
V súčasnosti je na to vynaložených 500 až 600 tisíc € ročne.
Ing. Iván sa pýtal či práve do týchto činností nie je možné zaangažovať Úrad práce v rámci
projektu „Malé obecné služby“ ako napr. v Maďarsku.
Ing. Fejesová povedala, že v Maďarsku je iný zákon ako u nás a že tieto pomocné činnosti, ktoré
sa vykonávajú sú platené štátom.
p. Kožár sa pýtal či nie je možné nájsť riešenie na orezávanie krovín, ktoré sa nachádzajú pri
resp. nad cestami.
Ing. Fejesová povedala, že existuje ochranné pásmo cesty, ktoré musia rešpektovať, ako aj to, že
mnohokrát sú vlastníkmi priľahlých pozemkov už iné fyzické resp. právnické osoby.
Uznesenia č. 30/2014:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie materiál:
„Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2013/2014“.
Hlasovanie 7:
Prítomní: 13

Proti: 0

Za: 13

Zdržal sa: 0

Predkladaný materiál „Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja na II. polrok 2014“ stručne Ing. Iván povedal, že je to pravidelná
činnosť, ktorá sa odsúhlasuje v Zastupiteľstve KSK.
Uznesenia č. 31/2014:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť materiál: „Rámcová
obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2014“
Hlasovanie 8:
Prítomní: 13

Proti: 0

Za: 13

Zdržal sa: 0

Predkladaný materiál „Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na II. polrok 2014“, prítomných stručne Ing. Iván povedal, že je to pravidelná činnosť, ktorá sa
odsúhlasuje v Zastupiteľstve KSK. Všetci prítomní dostali podklady v písomnej podobe na
zasadnutí Dopravnej komisii Z KSK.
Uznesenia č. 32/2014:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť materiál: „Plán úloh
komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2014“
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Hlasovanie 9:
Prítomní: 13

Proti: 0

Za: 13

Zdržal sa: 0

O predkladanom materiáli „Memorandum o spolupráci s Podkarpatským vojvodstvom“
prítomných informoval Ing. Fülöp, zástupca riaditeľa Úradu KSK a zároveň vedúci odboru
regionálneho rozvoja, plánovania a implementácie projektov Úradu KSK. Hovoril o cieli
podpísania prepojenie cestnej siete TEN-T a spojení cestnej siete Via Carpatia, podpísanie tohto
Memoranda, ktorý má medzivládny charakter je jedným z krokov ako dosiahnuť uvedený cieľ.
Uznesenia č. 33/2014:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať, schváliť a poveriť v súlade
s návrhom na uznesenie: „Memorandum o spolupráci s Podkarpatským vojvodstvom“
Hlasovanie 10:
Prítomní: 13

Proti: 0

Za: 13

Zdržal sa: 0

K bodu č. 4
Informácia o aktuálnom stave vo verejnej doprave
d) železničná doprava
e) autobusová doprava
f) integrovaná doprava
Informoval Ing. Olexa, PhD. o prípravách na nový grafikon, ktorý bude platný od decembra
2014, s ktorým priamo súvisí pripravovaná parciálna porada. Povedal, že na trh vstupuje nový
dopravca Regio Jet na trase Košice – Bratislava a Košice – Praha.
Informoval o podpísaní Dodatku č. 5 s autobusovými dopravcami. Hovoril o aktuálnom dianí pri
realizácií projektov Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov – tu sa uskutočnila vstupná
porada. V meste Michalovce od 01. 07. 2014 nastane zmena dopravnej obslužnosti s čím priamo
súvisí aj príprava projektu Terminál integrovanej osobnej prepravy Michalovce. Stretnutie
k tomuto projektu sa uskutoční so všetkými zainteresovanými v mesiaci jún 2014. Projekt
Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou má naplánované otváranie obálok
na zhotoviteľa stavby v Bratislave dňa 18. 06. 2014 a 25. 06. 2014 bude rokovanie k stavebnému
povoleniu.
Výstavba integrovaných dopravných stavieb Košice začne v roku 2014. Ďalej prebieha
v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom spracovanie štúdie na tarifné pásma čo je
v súlade so stratégiou oboch krajov ako Východného funkčného regiónu.
Prítomní členovia Dopravnej komisie zobrali informácie na vedomie.
Uznesenie č. 34/2014:
Dopravná komisia berie informácie na vedomie.
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Hlasovanie 11:
Prítomní: 13

Proti: 0

Za: 13

Zdržal sa: 0

K bodu č. 5
Informácia o aktuálnom stave v cestnom hospodárstve
Ing. Olexa, PhD. podal informácie o projektoch KSK 6 – 10, o tom, že sú pravidelne
aktualizované a sú dostupné na nástenke pri Odbore dopravy Úradu KSK.
Prítomní členovia Dopravnej komisie zobrali informácie na vedomie.
Uznesenie č. 35/2014:
Dopravná komisia berie informácie na vedomie.
Hlasovanie 12:
Prítomní: 13

Proti: 0

Za: 13

Zdržal sa: 0

K bodu č. 6
Rôzne
Ing. Olexa, PhD. podrobne prezentoval činnosti Odboru dopravy Úradu KSK podľa jednotlivých
činností vrátane kompetencií. Celá prezentácia je k dispozícií na Odbore dopravy Úradu KSK.
Diskusia:
p. Rečka sa pýtal na „administratívny“ dátum ukončenia projektu čo je apríl 2015.
Ing. Alezárová vysvetlila, že ide iba o činnosti súvisiace s administratívnym ukončením
projektov ako sú napr. faktúry, monitorovacie správa a pod. Doplnila, že projekt bol odovzdaný
na Riadiaci orgán 15. 11. 2013 preto nebolo technicky možné, aby sa ešte pred vykonaním
kontrolnej činnosti začali stavebné práce. Ukončenie prác je plánované pred začatím zimnej
sezóny 2014.
p. Rečka sa pýtal na projekt Haniska – kruhový objazd.
Ing. Béreš informoval, že je v zásobníku projektov a že začiatok prác je plánovaný na jar 2015
Prítomní členovia Dopravnej komisie zobrali informácie na vedomie.
Uznesenie č. 36/2014:
Dopravná komisia berie informácie na vedomie.
Hlasovanie 13:
Prítomní: 13

Proti: 0

Za: 13

Zdržal sa: 0
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K bodu č. 7
Záver zasadnutia
Ing. Lázslo Iván poďakoval prítomným za ich aktívnu účasť a uzavrel zasadnutie Dopravnej
komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Najbližšie zasadnutie Dopravnej
komisie sa uskutoční 08. 08. 2014.

......................................................
Ing. Ladislav Olexa, PhD.
tajomník komisie

.....................................................
Ing. Lázslo Iván
predseda komisie
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