Dopravná komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
20. 05. 2015
Číslo:
890/2015/OD – 15767
Vybavuje: Ing. Ladislav Olexa PhD.
e-mail: ladislav.olexa@vucke.sk
Telefón: 055/726 82 50
Fax: 055/726 81 49

ZÁPISNICA
z 9. rokovania Dopravnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa 20. 05. 2015
PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.

Otvorenie
Plnenie uznesení
Prerokovanie materiálov predkladaných Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja
na 11. zasadnutie Zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 15. júna 2015
a) bod č. 5
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015
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. 9
Vízia a misia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2015–2020
d) bod č. 10 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
za rok 2014, Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
na rok 2015
e) bod č. 11 Informatívna správa o integrovanom dopravnom systéme (IDS)
v Košickom kraji
f) bod č. 12 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období
2014/2015
g) bod č. 13 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja na II. polrok 2015
h) bod č. 14 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na
II. polrok 2015

4.
5.

Informácia o aktuálnom stave v cestnom hospodárstve
Informácia o aktuálnom stave vo verejnej doprave
a) železničná doprava
b) autobusová doprava
c) integrovaná doprava
Rôzne
Záver zasadnutia

6.
7.
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K bodu č.1
Otvorenie
Vyjadrenie
Rokovanie dopravnej komisie (ďalej len „DK“) otvoril Ing. László Iván, predseda
DK Z KSK, ktorý privítal prítomných členov komisie a všetkých prizvaných hostí.
Uznesenie č. 14/2015:
Členovia DK odsúhlasili navrhovaný program. Komisia bola uznášania schopná z 19 bolo
prítomných 14 členov.
Hlasovanie č. 1:
Prítomní: 14

Proti: 0

Za: 14

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. 15/2015:
Prítomní členovia DK zobrali informácie na vedomie.
Hlasovanie 2:
Prítomní: 14

Proti: 0

Za: 14

Zdržal sa: 0

K bodu č. 3
Prerokovanie materiálov predkladaných Zastupiteľstvu Košického samosprávneho
kraja na zasadnutí, ktoré sa bude konať 15. 06. 2015
Vyjadrenie:
Ing. Iván stručne prezentoval predkladané materiály „Úprava rozpočtu Košického
samosprávneho kraja v roku 2015“, „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“, „Vízia a misia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2015–2020“,
„Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2014“, „Plán
činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2015“,
„Informatívna správa o integrovanom dopravnom systéme (IDS) v Košickom kraji“,
„Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2014/2015“, „Rámcová
obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2015“
a „Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2015“.
O materiáli „Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015“,
informovala Ing. Karafová, vedúca Odboru financií Ú KSK – vysvetlila pohyb v bežných
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príjmoch
(daňové, nedaňové, granty a transfery) a v kapitálových príjmoch (granty
a transfery). Hovorila o úprave rozpočtu vo výdavkovej časti v programoch – „Samospráva
a vzťahy s verejnosťou“, „Kultúra“ – havarijné stavy v kultúrnych zariadeniach,
„Vzdelávanie“ – spolufinancovanie projektov, havarijné stavy školských zariadení, „Sociálne
služby“ – valorizácia platov, optimalizácia sociálnych zariadení, a „Podporné činnosti
programov KSK“ – dotácie v zmysle VZN 3/2006 a partnerstvá v projektoch.
Uznesenia č. 16/2015:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK schváliť v súlade s návrhom na uznesenie:
„Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015“.
Hlasovanie 3:
Prítomní: 14

Proti: 0

Za: 14

Zdržal sa: 0

O materiáli „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“, informovala Ing. Karafová, vedúca Odboru financií Ú KSK, povedala, že je to
povinný prehľad, ktorý je pravidelne predkladaný ako informácia do Z KSK.
Uznesenia č. 17/2015:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK vziať na vedomie v súlade s návrhom na
uznesenie: „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“.
Hlasovanie 4:
Prítomní: 14

Proti: 0

Za: 14

Zdržal sa: 0

O materiáli „Vízia a misia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2015 –
2020“, stručne informoval Ing. Fülöp, vedúci Odboru regionálneho rozvoja, územného
plánovania a životného prostredia Ú KSK. Vysvetlil podstatu predkladaného materiálu a jeho
cieľ, rozdelil materiál na jednotlivé časti – vízia a misia. Víziou Košického samosprávneho
kraja je vzájomná spolupráca jednotlivých aktérov z akademickej, podnikateľskej a verejnej
obce s cieľom mobilizácie sociálneho kapitálu obyvateľov Košického kraja pri hľadaní riešení
aktuálnych problémov v oblasti regionálneho rozvoja. Cieľ misie Košického samosprávneho
kraja: intenzívna podpora tvorby nových pracovných miest v Košickom kraji pomocou troch
doplnkových cieľov (čo je uvedené v materiáli).
Diskusia:
Ing. Iván – zhodnotil predkladanú správu a požiadal o zameranie sa na rozvoj vidieka hl. na
cestnú infraštruktúru. Hovoril o výstavbe a rozložení stavby cesty R2.
Ing. Olexa – reagoval s tým, že povedal o pracovnom stretnutí so spoločnosťou Valbek, ktorá
spracovala projekt. Povedal, že vedenie KSK a OD Ú KSK sleduje túto stavbu a intenzívne
spolupracuje vo všetkých činnostiach potrebných pre jej realizáciu.
Ing. Béreš – povedal o tendry na tunel Soroška čo je vnímané ako prvý krok pre realizáciu
ďalších stavieb v danej oblasti.
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p. Burdiga – povedal, že v Rožňavskom okrese zvolal pracovné stretnutie všetkých
dotknutých miest a obcí (spolu 62), ktorí sa dohodli na petičnej akcii „PETÍCIA za prípravu
a zahájenie výstavby rýchlostnej cesty R2“. Petičné hárky chcú odovzdať koncom júna 2015.
Uznesenia č. 18/2015:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK schváliť v súlade s návrhom na uznesenie:
„Vízia a misia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického
samosprávneho kraja na obdobie 2016 –2022“.
Hlasovanie 5:
Prítomní: 14

Proti: 0

Za: 14

Zdržal sa: 0

O materiáli „Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
za rok 2014“, stručne informovala Ing. Juhászová z Agentúry na podporu regionálneho
rozvoja Košice, n.o. Povedala čo je obsahom predkladaných správ a doplnila informácie
Uznesenia č. 19/2015:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK schváliť v súlade s návrhom na uznesenie:
„Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2014“.
Hlasovanie 6:
Prítomní: 14

Proti: 0

Za: 14

Zdržal sa: 0

O materiáli „Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
na rok 2015“, informovala Ing. Juhászová z Agentúry na podporu regionálneho rozvoja
Košice, n.o. o prebiehajúcich i pripravovaných projektoch na ktorých pracuje resp. participuje
ARR, n.o. Ing. Olexa doplnil informáciu o spolupráci na pripravovanom medzinárodnej
konferencii Doprava v regióne Východné Slovensko 2014-2020.
Uznesenia č. 20/2015:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK vziať na vedomie v súlade s návrhom na
uznesenie: „Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na
rok 2015“.
Hlasovanie 7:
Prítomní: 14

Proti: 0

Za: 14

Zdržal sa: 0

O materiáli „Informatívna správa o integrovanom dopravnom systéme (IDS)
v Košickom kraji“ veľmi podrobne informoval Ing. Olexa, PhD. vedúci Odboru dopravy
Ú KSK.
Diskusia:
Ing. Horváth – sa spýtal na počty vlakov KE – TIOP Moldava n/B, Moldava n/B mesto
Ing. Olexa, PhD. – povedal, že 7 párov vlakov je odsúhlasených na MDVRR SR, súčasný
cieľ je spolu 10 párov tj. na 3 páry sa hľadajú finančné zdroje. Ak po zavedení 7 párov vlakov
sa kapacitne vyťažia bude jednoduchšie nájsť finančné zdroje na prevádzkovanie ďalších
troch párov vlakov.
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Uznesenia č. 21/2015:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK schváliť v súlade s návrhom na uznesenie:
„Informatívna správa o integrovanom dopravnom systéme (IDS) v Košickom kraji“.
Hlasovanie 8:
Prítomní: 14

Proti: 0

Za: 14

Zdržal sa: 0

O materiáli „Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období
2014/2015“, informoval Ing. Olexa, PhD. vedúci Odboru dopravy Ú KSK, ktorý predal slovo
Ing. Bartošovi, riaditeľovi Správy ciest KSK. Ing. Bartoš stručne doplnil informácie, ktoré sú
uvedené v predkladanom materiáli.
Uznesenia č. 22/2015:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK schváliť v súlade s návrhom na uznesenie:
„Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2014/2015“.
Hlasovanie 9:
Prítomní: 14

Proti: 0

Za: 14

Zdržal sa: 0

O materiáli „Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja na II. polrok 2015“, informácie podal Ing. Olexa, PhD. vedúci
Odboru dopravy Ú KSK.
Uznesenia č. 23/2015:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK schváliť v súlade s návrhom na uznesenie:
„Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na II. polrok 2015“.
Hlasovanie 10:
Prítomní: 14

Proti: 0

Za: 14

Zdržal sa: 0

O materiáli „Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na
II. polrok 2015“, stručne informoval Ing. Olexa, PhD. vedúci Odboru dopravy Ú KSK.
Uznesenia č. 24/2015:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK schváliť v súlade s návrhom na uznesenie:
„Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2015“.
Hlasovanie 11:
Prítomní: 14

Proti: 0

Za: 14

Zdržal sa: 0

K bodu č. 4
Informácia o aktuálnom stave vo verejnej doprave
a) železničná doprava
b) autobusová doprava
c) integrovaná doprava
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K jednotlivým bodom prítomných informoval Ing. Olexa, PhD. a doplnil informácie,
ktoré nie sú súčasťou predkladaného materiálu „Informatívna správa o integrovanom
dopravnom systéme (IDS) v Košickom kraji“ Požiadal Ing. Hužvíka o aktuálne informácie
v pravidelnej autobusovej doprave, najmä k dopadu zavedenia „nulového cestovného“.
Ing Hužvík – povedal, že po ukončení zúčtovania roku 2014 a vysporiadaní všetkých
záväzkov voči dopravcom, sa činnosti odboru zamerali na vyčíslenie úbytku cestujúcich,
ktoré nastalo v autobusovej doprave po zavedení „nulového cestovného“ pre vybrané skupiny
cestujúcich v železničnej doprave. Po rozdelení na linky, na ktoré má vplyv železničná
doprava a linky, na ktoré nemá vplyv železničná doprava sú výsledkom nasledovné zistenia.
Zmena v počte cestujúcich na autobusových linkách, ktoré žel. doprava neovplyvňuje -2,72%.
Zmena v počte cestujúcich na autobusových linkách, ktoré žel. doprava ovplyvňuje -7,11%.
Z uvedeného je zrejmé, že vplyv zavedenia nulového cestovného sa prejavil v poklese
cestujúcich o 4,39% a znížení tržieb o 5% na linkách, na ktoré má vplyv železničná doprava.
V konkrétnom vyjadrení je to 108 518 cestujúcich za 1. štvrťrok 2015. Prehľad o stratách vo
verejnej doprave robili všetky samosprávne kraje. Opatrenia budú samosprávne kraje
koordinovať a budú spočívať v nasledovnom: predsedovia samosprávnych krajov budú žiadať
Vládu SR, aby riešila sociálne zľavy ako celok a nie len pre určitú oblasť verejnej dopravy.
Samosprávne kraje zjednotia rozsah sociálnych zliav v autobusovej doprave, tak aby boli
rovnaké vo všetkých krajoch. Požiadajú MDVRR SR, aby prímestská autobusová doprava
bola oslobodená od platenia mýta. V Košickom samosprávnom kraji bude prehodnotená
dopravná obslužnosť v prímestskej autobusovej doprave podľa reálneho záujmu (vyjadrené
v osobokilometroch). U liniek, u ktorých bude záujem menší ako 15%, u liniek na hlavných
trasách o 30% a u liniek, ktoré sú v súbehu so železničnou dopravou, to bude prehodnotené
v priamej diskusii so zástupcami obcí. Úpravy budú robené, tak aby nebola narušená základná
dopravná obslužnosť. Ak sa ušetria kilometre, použijú sa tam, kde to bude účelné.
Dlhodobým cieľom KSK na udržanie záujmu cestujúcich je zvyšovanie kvality dopravných
služieb a okrem obnovy vozidlového parku, zvyšovania presnosti dodržiavania cestovných
poriadkov a zlepšovania nadväzností verejnej dopravy, je aktuálne zavádzané aj Wifi v 63
autobusoch na tzv. hlavných autobusových linkách.
Diskusia
p. Pindroch – sa spýtal či oslobodenie od mýta nie je v rozpore európskou legislatívou.
Ing. Hužvík – odpovedal, že oslobodenie autobusov vykonávajúcich dopravu vo verejnom
záujme je v súlade s európskou legislatívou.
Uznesenie č. 25/2015:
Dopravná komisia berie informácie na vedomie.

Hlasovanie 12:
Prítomní: 14

Proti: 0

Za: 14

Zdržal sa: 0

K bodu č. 5
Informácia o aktuálnom stave v cestnom hospodárstve.
Ing. Zoltán Bartoš, riaditeľ Správy ciest KSK informoval o letnom režime údržby ciest tj.
orezávanie náletových drevín, údržba ciest, odtoky a hlavne lokálne opravy. Majú dlhodobo
vytváraný zásobník opráv ciest kde je aktualizovaný stav ciest. Hovoril o zastaraných
mechanizmoch, ktoré sú na prevádzku a samotnú údržbu finančne nákladné.
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Ing. Alezárová – informovala o realizácií projektov zo zdrojov EÚ. Hovorila o problémoch
s ktorými sa streli pri realizácií projektov – KSK podalo 6 projektov (KSK 6-12), nebol
schválený iba jeden (KSK 11), aj napriek tomu sa radíme medzi najúspešnejšie samosprávne
kraje v úspešnosti podávaných projektov.
Projekty Cesty KSK 6 – 10 – jediný rozostavaný projekt je Cesty KSK 6 – Košice – okolie –
napojenie obcí na Košice. Harmonogram stavebných prác sa prispôsobil stavbám kanalizácii,
predpoklad jej ukončenia 5/2015, no kompletné ukončenie musí byť do 03. 07. 2015.
Projekt „Obnova ciest k hraničnému prechodu SR-MR Veľký Kamenec- Pácín“
(projekt „KAPA“) – toho času prebiehajú stavebné práce, zmluvný termín ukončenia
30. 06. 2015 a posledný kontrolný deň bol 18. 05. 2015. Aktuálne prebiehajú stavebné práce
v intraviláne obce Veľký Kamenec – rozšírenie vozovky a realizácia odvodnenia.
Projekt „Cesty KSK 12 – obnova povodňami poškodených ciest v okrese Gelnica“ –
proces verejného obstarávania bol ukončený a prebehla kontrola procesu verejného
obstarávania na riadiacom orgáne, KSK bol dňa 13. 05. 2015 vyzvaný na podpis zmluvy
o dielo, administrácia zmluvy je v procese a predpoklad ukončenia prác 30. 06. 2015.
Prehľad stavu realizácie ROP Cesty KSK 6 – 10 k 11. 05. 2015 bude zaslaný spolu so
zápisom členom Dopravnej komisie Z KSK.
Diskusia:
Ing. Sedlák – sa spýtal na opravu ciest v mikroregióne Ružín.
Ing. Alezárová – opravy cestných komunikácií v danom mikroregióne boli práve
v neschválenom projekte KSK 11. Odbor investícií, prípravy a implementácií projektov
Ú KSK súčasnosti hľadá možnosti a zdroje pre ich realizáciu.
Prítomní členovia Dopravnej komisie zobrali informácie na vedomie.
Uznesenie č. 26/2015:
Dopravná komisia berie informácie na vedomie.
Hlasovanie 13:
Prítomní: 14

Proti: 0

Za: 14

Zdržal sa: 0

Ing. Horváth – sa vrátil k informáciám, ktoré podal Ing. Bartoš a na základe nich odporučil,
aby Dopravná komisia odporučila výraznú obnovu mechanizmov SC KSK, ktorými je
vykonávaná údržba ciest II. a III. triedy.
Uznesenie č. 27/2015:
Dopravná komisia odporúča výraznú obnovu mechanizmov SC KSK, ktorými je vykonávaná
údržba ciest II. a III. triedy.
Hlasovanie 14:
Prítomní: 14

Proti: 0

Za: 14

Zdržal sa: 0

K bodu č. 6
Rôzne
–

K bodu č. 7
Záver zasadnutia
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Ing. Lázslo Iván poďakoval prítomným za ich aktívnu účasť a uzavrel rokovanie Dopravnej
komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.

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

......................................................
Ing. László Iván
predseda komisie
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