Dopravná komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
04. 08. 2016
Číslo:
411/2016/OD-20198
Vybavuje: Ing. Ladislav Olexa, PhD.
e-mail: ladislav.olexa@vucke.sk
Telefón: 055/726 82 50
Fax: 055/726 81 49

ZÁPISNICA
zo 16. rokovania Dopravnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja konaného dňa 02. 08. 2016
PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.

Otvorenie
Plnenie uznesení
Prerokovanie materiálov predkladaných Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja
na 18. zasadnutie zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 22. augusta 2016
Bod č. 4

Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 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

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja,
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho
kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam
v znení neskorších predpisov

Bod č. 13 Informatívna správa o činnosti OI SO/RO pre ROP v implementácii
delegovaných opatrení ROP v programovom období 2007 – 2013
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

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.
Do programu rokovania komisie doplnil bod č. 7 návrhu programu 18. zasadnutia
Zastupiteľstva KSK - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho
kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja
č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým
školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov.
Dal do pozornosti dva materiály, ktoré boli členom komisie rozdané na stôl – Informácia
o vyhodnotení prevádzky TIOP Moldava nad Bodvou, mesto a Správa k využiteľnosti
a optimalizácia vozového parku Správy ciest KSK. Dodal, že úloha pripraviť tento materiál
a predložiť ho na 16. rokovanie Dopravnej komisie Zastupiteľstva KSK vzišla z diskusie na
rokovaní dopravnej komisie dňa 6. apríla 2016.
Uznesenie č. 26/2016:
Členovia dopravnej komisie odsúhlasili navrhovaný program. Komisia bola uznášania
schopná, z 19 bolo prítomných 15 členov.
Hlasovanie č. 1
Prítomní: 15

Proti: 0

Za: 15

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. 27/2016:
Prítomní členovia dopravnej komisie zobrali informáciu na vedomie.
Hlasovanie č. 2
Prítomní: 15

Proti: 0

Za: 15

Zdržal sa: 0

K bodu č. 3
Prerokovanie materiálov predkladaných Zastupiteľstvu KSK na 18. zasadnutie
zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 22. augusta 2016
Ing. Iván stručne prezentoval predkladané materiály podľa programu rokovania.
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O materiáli „Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2016“ členov
komisie stručne informovala Ing. Karafová, vedúca odboru financií Úradu KSK.
Bez diskusie
Uznesenie č. 28/2016:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie Plnenie
rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2016 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 3
Prítomní: 15

Proti: 0

Za: 15

Zdržal sa: 0

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. 29/2016:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Úpravu rozpočtu
Košického samosprávneho kraja v roku 2016 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 4
Prítomní: 15

Proti: 0

Za: 15

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. 30/2016:
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. 5
Prítomní: 15

Proti: 0

Za: 15

Zdržal sa: 0

O materiáli „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja,
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja
č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným
umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších
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predpisov“ stručne informoval Ing. Kandráč, vedúci odboru školstva Úradu KSK. Dodal, že
na prípadné otázky odpovie.
Bez diskusie
Uznesenie č. 31/2016:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Všeobecne záväzné
nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie
Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam
v znení neskorších predpisov podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 6
Prítomní: 15

Proti: 0

Za: 15

Zdržal sa: 0

O materiáli „Informatívna správa o činnosti OI SO/RO pre ROP v implementácii
delegovaných opatrení ROP v programovom období 2007 – 2013“ stručne informovala
JUDr. Szélesová, vedúca odboru Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny
operačný program Úradu KSK.
Bez diskusie

Uznesenie č. 32/2016:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie
Informatívnu správu o činnosti OI SO/RO pre ROP v implementácii delegovaných opatrení
ROP v programovom období 2007 – 2013 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 7
Prítomní: 15

Proti: 0

Za: 15

Zdržal sa: 0

K bodu č. 4
Informácia o aktuálnom stave v cestnom hospodárstve
Ing. Bartoš – k materiálu, ktorý členovia dopravnej komisie dostali na stôl uviedol, že Správa
ciest KSK pristúpila k optimalizácii vozového parku vozidiel a mechanizmov na jednotlivých
strediskách z dôvodu zefektívnenia výkonov a zároveň znižovania nákladov na funkčnosť
techniky počas letnej a zimnej údržby ciest. Vzniklo tak úsilie o maximalizáciu využiteľnosti
všetkých vozidiel a mechanizmov vyradením vozidiel starých alebo v technicky najhoršom
stave s tým, aby sa zároveň ponechal zabezpečený bezproblémový chod údržby ciest počas
celého roka. Dodal, že zastaralé vozidlá znamenajú pre organizáciu potrebu značných
finančných prostriedkov na ich neustále udržiavanie v prevádzkyschopnom stave. Väčšina
z nich vyžaduje celkové generálne opravy, čo by bolo z pohľadu finančnej potreby pre
organizáciu neefektívne. Dodal, že v materiáli je zahrnutý tabuľkový prehľad optimalizácie
podľa jednotlivých stredísk.
Ďalej stručne informoval o letnom režime údržby ciest.
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Ing. Iván – uviedol, že materiál má informatívny charakter, na ďalšom rokovaní dopravnej
komisie, ktoré bude výjazdové, bude predmetom ďalšieho rokovania.
Diskusia
Rečka – dotazoval sa, aké stroje budú zakúpené pre Správu ciest KSK po vyradení starých.
Ing. Bartoš - uviedol, že predložený materiál je len optimalizácia vozového parku, je to taká
vízia, aké stroje je potrebné kúpiť, aby bola zabezpečená zjazdnosť ciest v zime, opravy
a údržba ciest v lete.
Ing. Horváth – uviedol, že chce podporiť toto úsilie, je potrebné začať s vyraďovaním
štyridsať ročných strojov, ktorých údržba je finančne náročná, to je prvý krok a druhým
krokom je potom presadiť, aby financie išli na nákup nových strojov.
K bodu č. 5
Informácia o aktuálnom stave vo verejnej doprave
a) autobusová doprava
b) železničná doprava
c) integrovaná doprava
Ing. Olexa – prítomných stručne informoval o predloženom materiáli Informácia
o vyhodnotení prevádzky TIOP Moldava nad Bodvou, mesto, ktorý zahŕňa vyhodnotenie
železničnej regionálnej dopravy, pravidelnej autobusovej dopravy, súčasťou ktorého sú
tabuľkové prehľady prepravených osôb v sledovaných obdobiach. Dodal, že prezentačný blok
bude predmetom najbližšieho rokovania komisie.
Ing. Iván – uviedol, nakoľko je obyvateľom Moldavy nad Bodvou, že môže tlmočiť
spokojnosť cestujúcich.
Ing. Olexa – prítomným v krátkosti prezentoval aktuálny stav vo verejnej doprave.
K bodu č. 6
Rôzne
Ing. Olexa – prítomných informoval o možnosti pripraviť nadchádzajúce rokovanie
dopravnej komisie ako výjazdové, ktoré by sa uskutočnilo 27. septembra 2016 v regióne Spiš.
Navrhol prizvať na toto rokovanie aj zástupcov Prešovského samosprávneho kraja, a to
riaditeľa Správy ciest PSK, predsedu Dopravnej komisie Zastupiteľstva PSK a vedúceho
odboru dopravy Úradu PSK.
Poslankyňa Rušinová a poslanec Bečarik uviedli, že túto iniciatívu vítajú.
Ing. Rušinová – navrhla, aby sa rokovania zúčastnil aj starosta obce Poráč a to v súvislosti
s opravou cesty na Poráč. Na zlý stav a nutnosť opravy cesty už upozorňuje pár rokov, je tam
havarijná situácia, ktorú je potrebné riešiť prioritne. Dôrazne dodala, že obec Poráč je
koncová obec a je nutné urgentne riešiť opravu tejto cesty.
Ing. Olexa – informoval, že sanácia oporného múra a cesty III/3244 bude realizovaná
finančnými prostriedkami zo schváleného úveru z Európskej investičnej banky.
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Ing. Rušinová – zaujímala sa o odpoveď zasielanú poslancovi Trnkovi na jeho interpeláciu
z ostatného zastupiteľstva ohľadne duplicitných spojov.
Ing. Olexa - uviedol, že stanovisko odboru dopravy potvrdilo potrebu a opodstatnenosť
týchto spojov. Dodal, že dopravná obslužnosť územia musí byť riešená a spolu s Prešovským
samosprávnym krajom sa vedú rokovania ohľadne riešení stratégie Spiša medzi KSK a PSK.
Ing. Horváth – tlmočil poďakovanie Železníc Slovenskej republiky za pomoc vo veci
krátkodobej polovičnej uzávierky priecestia na ceste I. triedy č. I/79 v k. ú. Čerhov. Dodal, že
z úrovne odboru dopravy bolo zabezpečené rýchle a odborné riešenie.
Ing. Hajdu – dotazoval sa Ing. Bartoša ohľadom zničenej cesty medzi obcami Zemplínsky
Branč a Kožuchov, či sa to bude riešiť v roku 2016.
Ing. Bartoš – z úrovne Správy ciest KSK prebieha rokovanie so spoločnosťou Inžinierske
stavby, ktorá na základe reklamácie bude realizovať opravu cesty v termíne do konca
augusta 2016.
Rečka – dotazoval sa Ing. Olexu, v akom štádiu sú rokovania ohľadne výstavby rýchlostnej
cesty R2.
Ing. Olexa – uviedol, že Košický samosprávny kraj v najbližšom období osloví Ministerstvo
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR so žiadosťou o aktuálne informácie o stave
prípravy a predpokladanom termíne realizácie stavieb D1 a R2 na území Košického kraja
a zároveň požiada ministerstvo o úzku spoluprácu s regionálnou samosprávou počas celej
výstavby.
K bodu č. 7
Záver rokovania
Ing. Lázslo Iván poďakoval prítomným za ich aktívnu účasť a ukončil rokovanie
Dopravnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Členom komisie dal
do pozornosti predpokladaný termín nasledujúceho rokovania dopravnej komisie, a to
dňa 27. septembra 2016, ktoré bude výjazdové do regiónu Spiš.

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

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