Dopravná komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
09. 06. 2016
Číslo:
411/2016/OD-15588
Vybavuje: Ing. Ladislav Olexa, PhD.
e-mail: ladislav.olexa@vucke.sk
Telefón: 055/726 82 50
Fax: 055/726 81 49

ZÁPISNICA
z 15. rokovania Dopravnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja konaného dňa 08. 06. 2016
PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.

4.
5.

Otvorenie
Plnenie uznesení
Prerokovanie materiálov predkladaných Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja
na 17. zasadnutie zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 27. júna 2016
Bod č. 5 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2016
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
Bod č. 7 Financovanie infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov
Európskej investičnej banky v rokoch 2016 – 2018
Bod č. 13 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období
2015/2016
Bod č. 14 Stratégia trvalej udržateľnosti financovania opráv a údržby ciest
II. a III. triedy v Košickom kraji
Bod č. 15 Východiská pre integráciu marginalizovaných rómskych komunít KSK
na roky 2016 – 2020
Bod č. 19 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja na II. polrok 2016
Bod č. 20 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na II. polrok 2016
Informácia o aktuálnom stave v cestnom hospodárstve
Informácia o aktuálnom stave vo verejnej doprave
a) železničná doprava
b) autobusová doprava
c) integrovaná doprava

6.
7.

Rôzne
Záver zasadnutia

K bodu č.1
Otvorenie
Rokovanie dopravnej komisie otvoril a viedol Ing. László Iván, predseda Dopravnej komisie
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, ktorý privítal prítomných členov komisie
a prizvaných hostí.
Uznesenie č. 16/2016:
Členovia dopravnej komisie odsúhlasili navrhovaný program. Komisia bola uznášania
schopná, z 19 bolo prítomných 13 členov.
Hlasovanie č. 1:
Prítomní: 13

Proti: 0

Za: 13

Zdržal sa: 0

K bodu č. 2
Plnenie uznesení
Predseda dopravnej komisie požiadal tajomníka komisie, Ing. Ladislava Olexu, o informáciu
o plnení uznesení z ostatného rokovania komisie.
Ing. Ladislav Olexa prítomných informoval, že všetky uznesenia, ktoré boli prijaté, boli
priebežne plnené a sú splnené.
Bez diskusie
Uznesenie č. 17/2016:
Prítomní členovia dopravnej komisie zobrali informáciu na vedomie.
Hlasovanie č. 2:
Prítomní: 13

Proti: 0

Za: 13

Zdržal sa: 0

K bodu č. 3
Prerokovanie materiálov predkladaných Zastupiteľstvu KSK na 17. zasadnutie
zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 27. júna 2016
Ing. Iván stručne prezentoval predkladané materiály podľa programu rokovania.
O materiáli „Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2016“ informovala
Ing. Karafová, vedúca odboru financií Úradu KSK, ktorá vysvetlila jednotlivé zmeny, ktoré
mali vplyv na úpravu rozpočtu KSK v roku 2016.
Bez diskusie
Uznesenie č. 18/2016:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Úpravu rozpočtu
Košického samosprávneho kraja v roku 2016 podľa predloženého návrhu.
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Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 13

Proti: 0

Za: 13

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 Úradu KSK, ktorá uviedla,
že je to prehľad o schválených, či zamietnutých dotáciách do výšky 3 300 €, ktoré sú
v kompetencii predsedu KSK.
Bez diskusie
Uznesenie č. 19/2016:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie Informáciu
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 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 4
Prítomní: 13

Proti: 0

Za: 13

Zdržal sa: 0

O materiáli „Financovanie infraštruktúry KSK zo zdrojov EIB v rokoch 2016 - 2018“
informoval Ing. Mitterpák, vedúci odboru investícií, prípravy a implementácie projektov
Úradu KSK, ktorý uviedol, že predložený materiál bol aktualizovaný v dvoch oblastiach, týka
sa to odboru školstva, bola doplnená telocvičňa v Trebišove a došlo k upresneniu lokalizácie
depozitára pre múzeum v Michalovciach. Do materiálu bola doplnená aj požadovaná analýza,
ostatné zostalo nezmenené.
Diskusia
Ing. Horváth – dotazoval sa, či sa dá bližšie špecifikovať umiestnenie telocvične v rámci
Trebišova.
Ing. Mitterpák – uviedol, že je to Gymnázium v Trebišove na Komenského ulici 32.
Ing. Filipko – informoval sa ohľadne mechanizmov, ktoré chce KSK zakúpiť, v akom
rozsahu to pomáha riešiť pálčivý stav nedostatku alebo zastaralosti mechanizmov a čo všetko
zostáva k nahradeniu.
Ing. Bartoš – uviedol, že celkový objem na obnovu vozového parku bol vyčíslený dlhodobo
na 8,5 milióna €, potom sa to zredukovalo s tým, že nechali sa najzákladnejšie mechanizmy
potrebné na zimnú a letnú údržbu tak, aby boli stroje funkčné počas celého roka.
Ing. Filipko – dotazoval sa, v akom časovom horizonte sa to bude realizovať, či zabezpečenie
pôjde po etapách alebo sa to bude robiť naraz.
Ing. Mitterpák – naraz určite nie, predpoklad je, že to bude aktuálne v roku 2017.
Ing. Olexa – na dotaz Ing. Filipka doplnil, že to je ten najnutnejší základ, s ktorým sa správa
ciest môže dostať do aktívnych činností a môže riešiť nielen vysprávky, ale aj komplexnejšie
údržby a opravy ciest. Dodal, že úloha, ktorá bola prijatá na ostatnom rokovaní dopravnej
komisie platí, na nasledujúcom rokovaní dopravnej komisie bude predložená informácia
o optimalizácii financovania technického vybavenia Správy ciest KSK.
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Rečka - predpokladá, že tohto roku sa z EIB nebudú čerpať finančné prostriedky na údržbu
a opravu ciest, ale dotazoval sa, či úseky ciest uvádzané v tabuľke sú spracované podľa
presnej projektovej dokumentácie, pretože cesta od križovatky Čaňa po križovatku Haniska
je 5 km, strácajú sa mu nejaké metre.
Ing. Bartoš – predpokladá, že ten úsek bol vyspravený, preto je z toho vyňatý.
Uznesenie č. 20/2016:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Financovanie
infraštruktúry KSK zo zdrojov EIB v rokoch 2016 – 2018 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie 5:
Prítomní: 13

Proti: 0

Za: 13

Zdržal sa: 0

O materiáli „Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období
2015/2016“ informoval Ing. Bartoš, ktorý stručne doplnil informácie, ktoré sú uvedené
v predkladanom materiáli.
Diskusia
Ing. Bečarik – opäť dal do pozornosti uvoľnený kanál na ceste v Spišskej Novej Vsi.
Dotazoval sa, prečo ho nie je možné v krátkom čase opraviť. Poukázal na vážnosť situácie
a nebezpečenstvo, ktoré hrozí účastníkom cestnej premávky, pretože je to blízko priechodu
pre chodcov. Požiadal o urýchlené riešenie tejto situácie.
Ing. Bartoš – uviedol, že táto situácia sa rieši zdĺhavo, nikto sa nehlási k tejto kanalizácii
a my nemôžeme investovať náklady do cudzieho majetku. Dodal, že aj na základe aktivity
poslanca Bečarika sa táto situácia bude urýchlene riešiť.
Ing. Bečarik – dotazoval sa na možný termín.
Ing. Bartoš - sú objednané prefabrikáty, hneď ako ich dodajú, osadia ich.
Uznesenie č. 21/2016:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie
Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2015/2016.
Hlasovanie č. 6:
Prítomní: 13

Proti: 0

Za: 13

Zdržal sa: 0

O materiáli „Stratégia trvalej udržateľnosti financovania opráv a údržby ciest II. a III.
triedy v Košickom kraji“ Ing. Olexa, vedúci odboru dopravy Úradu KSK, prítomným
podrobne ozrejmil vecnú a časovú nadväznosť postupových krokov.
Diskusia
Ing. Iván – dotazoval sa, či to je materiál, o ktorom sa diskutovalo na ostatnom rokovaní
dopravnej komisie, že je potrebné vypracovať štúdiu na optimalizáciu financovania
technického vybavenia Správy ciest KSK.
Ing. Olexa – odpovedal, že to nie je ten materiál, ten bude predložený na najbližšie rokovanie
dopravnej komisie.
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Rečka – dotazoval sa, z akých prostriedkov budú financované opravy ciest III. triedy, či to
bude z rozpočtu KSK alebo iných zdrojov.
Ing. Olexa – finančné prostriedky na havarijný stav ciest III. triedy budú poskytnuté z úveru
EIB, ostatné cesty III. triedy budú financované z rozpočtu KSK.
Rečka - dotazoval sa, či sa uskutoční stretnutie s Ing. Stromčekom ohľadne zmien dohôd
k R2.
Ing. Olexa – uviedol, že nemá takú informáciu.
Ing. Hajdu – konštatoval, že finančné prostriedky z Európskej únie na cesty III. triedy
nedostaneme, ale finančné prostriedky z cestnej dane za motorové vozidlá, 8 %, by mali ísť
tam, kde majú ísť.
Ing. Cimbala – uviedol, že v minulosti sa na dopravnej komisii diskutovalo o možnosti
pretransformovania ciest z III. na II. triedu, či sa v tom niečo urobilo.
Ing. Olexa – uviedol, že doposiaľ nedošlo k prekategorizovaniu žiadnej cesty III. triedy
na cestu II. triedy. Cesty II. a III. triedy majú odlišné technické parametre a charakteristiku.
Pre ich prekategorizovanie musia byť splnené kritériá, ktoré súvisia s napojením na cesty
medzinárodných koridorov alebo zabezpečujú rozvoj regiónu pri budovaní priemyselných
parkov.
Uznesenie č. 22/2016:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Stratégiu trvalej
udržateľnosti financovania opráv a údržby ciest II. a III. triedy v Košickom kraji podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 7:
Prítomní: 13

Proti: 0

Za: 13

Zdržal sa: 0

O materiáli „Východiská pre integráciu marginalizovaných rómskych komunít KSK na
roky 2016 – 2020“ informovala Ing. Jusková, vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva.
Uviedla, že dôvodom pre vypracovanie Východísk pre integráciu marginalizovaných
rómskych komunít Košického samosprávneho kraja na roky 2016-2020 je absencia
strategického materiálu na úrovni KSK, ktorý by komplexne riešil oblasť sociálne
vylúčených komunít - marginalizovaných rómskych komunít v KSK. Stručne prítomných
oboznámila s obsahovou časťou materiálu, informovala o analytických oblastiach,
strategických cieľoch a akčnom pláne realizácie týchto východísk.
Diskusia
Diskusia smerovala k tomu, aby sa hľadali východiskové body, zriadiť vzdelávacie
a komunitné centrá na vzdelávanie Rómov. Ing. Jusková informovala prítomných, že príprava
na vyučovanie je jednou z aktivít. Ing. Hajdu uviedol, že by bolo vhodné urobiť pilotný
projekt a presadiť ho z inej úrovne. Ing. Iván skonštatoval, že aj keď tento materiál sa celkom
dopravnej komisie netýka, ale týka sa nás všetkých.
Uznesenie č. 23/2016:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Východiská pre
integráciu marginalizovaných rómskych komunít KSK na roky 2016 – 2020 podľa
predloženého návrhu.
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Hlasovanie č. 8:
Prítomní: 13

Proti: 0

Za: 13

Zdržal sa: 0

O materiáli „Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja na II. polrok 2016“ stručne informoval Ing. Olexa, vedúci odboru
dopravy Ú KSK. Uviedol, že odbor dopravy na II. polrok 2016 predkladá v závere roka jeden
materiál, a to „Informatívna správa o zavedení IDS v Košickom kraji“. Podľa aktuálnej
situácie, resp. potreby, budú ďalšie materiály predložené priebežne.
Bez diskusie

Uznesenie č. 24/2016:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Rámcovú obsahovú
náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2016 podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 9:
Prítomní: 13

Proti: 0

Za: 13

Zdržal sa: 0

O materiáli „Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na II. polrok 2016“ stručne informoval Ing. Olexa, vedúci odboru dopravy Úradu KSK.
Bez diskusie

Uznesenie č. 25/2016:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Plán úloh komisií
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2016.
Hlasovanie č. 10:
Prítomní: 13

Proti: 0

Za: 13

Zdržal sa: 0

K bodu č. 4
Informácia o aktuálnom stave v cestnom hospodárstve
Ing. Bartoš - stručne informoval o letnom režime údržby ciest, t. j. prebieha letná kosba,
oprava výtlkov, čistenie rigolov, opravy mostov. Najaktuálnejšia situácia – monitoruje sa
Poráč, sú tam vykazované veľké zosuvy, ktoré každý týždeň merajú. Momentálne je tam
jeden jazdný pruh. Ďalej informoval, že monitoruje sa most Ružín, z hľadiska statického, kde
došlo k určitému poklesu mostovky v strede. Dali žiadosť na okresný policajný zbor
o obmedzenie tonáže a zníženie rýchlosti na moste, aby nedošlo k ďalšej deštrukcii. Ďalej
informoval ohľadne opravenej cesty Lodina – Kysak , oprava cesty nebola realizovaná v roku
2010 pri toku Hornádu, minulý mesiac tam boli opravené výtlky a cesta je teraz v rámci
možností v dobrom stave.
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Diskusia
Ing. Rušinová – uviedla, že dva roky upozorňovala na možnosť zosuvu pôdy na komunikáciu
Poráč, teraz tam už zosuv je a už nie je možné čakať ďalšie dva roky na realizáciu. Požiadala,
aby sa komunikácia Poráč riešila prioritne. Ďalej dala do pozornosti most v Krompachoch, na
ktorom je rozbité zábradlie. Idú letné prázdniny a nie je to veľká oprava, keby sa to dalo
opraviť skôr, ako sa tam stane nejaké nešťastie.

Ing. Bartoš - uviedol, že operatívne to opravia.
Ing. Rušinová – požiadala o informáciu Ing. Olexu, či sa konalo stretnutie s Prešovským
samosprávnym krajom.
Ing. Olexa – odpovedal, že dá informáciu.
K bodu č. 5
Informácia o aktuálnom stave vo verejnej doprave
a) autobusová doprava
b) železničná doprava
c) integrovaná doprava
Ing. Olexa - informoval o poradách s autobusovými dopravcami, ktoré boli zamerané na
zúčtovanie oprávniteľnosti výdavkov, o pracovných poradách zameraných na kontrolu
vyťaženosti jednotlivých liniek/spojov, tiež doplnil informácie o pracovnom rokovaní odboru
dopravy s dopravcami, odborom školstva a za účasti riaditeľov Strednej priemyselnej školy
dopravnej a Strednej odbornej školy automobilovej v Košiciach, ktorého cieľom je vytvoriť
študijný odbor „vodič autobusu“. Ďalej informoval o nadchádzajúcej parciálnej porade, na
ktorej budú prerokované návrhy cestovných poriadkov železničnej dopravy a následne
v mesiaci september a október na parciálnych poradách za účasti dopravcov, zástupcov miest
a obcí, cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy.

K bodu č. 6
Rôzne
Ing. Olexa – informoval o pracovnom stretnutí, ktoré bolo zvolané na základe požiadavky
poslankyne Rušinovej. Uskutočnilo sa v sídle Prešovského samosprávneho kraja za účasti
predsedov dopravných komisií oboch krajov, vedúcich odborov dopravy a riaditeľov Správy
ciest KSK a Správy ciest PSK, Pripravuje sa opätovné stretnutie v rovnakom zložení
zúčastnených strán. Pani poslankyni bude z odboru dopravy zaslaný zápis z rokovania.
Ing. Iván – informoval o prísľube riaditeľov správy ciest oboch krajov spracovať
harmonogram, budú sa snažiť o kompromis a budú túto situáciu riešiť.
K bodu č. 7
Záver rokovania
Ing. Lázslo Iván poďakoval prítomným za ich aktívnu účasť a ukončil rokovanie Dopravnej
komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.

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

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