Dopravná komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
30. 09. 2016
Číslo:
411/2016/OD-23840
Vybavuje: Ing. Ladislav Olexa, PhD.
e-mail: ladislav.olexa@vucke.sk
Telefón: 055/726 82 50
Fax: 055/726 81 49

ZÁPISNICA
zo 17. rokovania Dopravnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja konaného dňa 27. 09. 2016
PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.

4.
5.

Otvorenie
Plnenie uznesení
Prerokovanie materiálov predkladaných Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja
na 19. zasadnutie zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 17. októbra 2016
Bod č. 4

Informácia o výsledku kontroly Financovanie projektov z prostriedkov
Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce, vykonanej Najvyšším
kontrolným úradom Slovenskej republiky v Košickom samosprávnom
kraji

Bod č. 5

Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní
dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov

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 VZN KSK o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl
v územnej pôsobnosti KSK pre prijímacie konanie na školský
rok 2017/2018

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 na výjazdovom rokovaní privítal
všetkých prítomných členov.
Uznesenie č. 33/2016:
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. 34/2016:
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 19. zasadnutie
zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 17. októbra 2016
Ing. Iván stručne prezentoval predkladané materiály podľa programu rokovania.
Materiál „Informácia o výsledku kontroly Financovanie projektov z prostriedkov
Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce, vykonanej Najvyšším kontrolným
úradom Slovenskej republiky v Košickom samosprávnom kraji“.
Bez diskusie
Uznesenie č. 35/2016:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie Informáciu
o výsledku kontroly Financovanie projektov z prostriedkov Programu švajčiarsko –
slovenskej spolupráce, vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky
v Košickom samosprávnom kraji podľa predloženého návrhu.
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Hlasovanie č. 3
Prítomní: 13

Proti: 0

Za: 13

Zdržal sa: 0

Materiál „Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších
zmien a doplnkov“.
Bez diskusie
Uznesenie č. 36/2016:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Poskytnutie dotácií
nad 3 300 Eur 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

Materiál „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“.
Bez diskusie
Uznesenie č. 37/2016:
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: 13

Proti: 0

Za: 13

Zdržal sa: 0

Materiál „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti KSK
pre prijímacie konanie na školský rok 2017/2018“.
Bez diskusie
Uznesenie č. 38/2016:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Všeobecne záväzné
nariadenie Košického samosprávneho kraja o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl
v územnej pôsobnosti KSK pre prijímacie konanie na školský rok 2017/2018 podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 6
Prítomní: 13

Proti: 0

Za: 13

Zdržal sa: 0
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K bodu č. 4
Informácia o aktuálnom stave v cestnom hospodárstve
Ing. Bartoš – stručne informoval o aktuálnom stave ciest a o ukončení letnej údržby.
Do konca septembra bude prebiehať čistenie odvodnenia a v súlade s prijatým letným
harmonogramom opráv ciest budú vykonané čiastkové opravy vozoviek.
Diskusia
Diskusia bola zameraná na riešenie nevyhovujúceho stavu cesty č. III/3244 na Poráč a na
rekonštrukciu mosta Ružín. Poslankyňa Rušinová opäť poukázala na havarijný stav cesty na
Poráč a urgentnú nutnosť jej opravy. Riaditeľ správy ciest Ing. Bartoš informoval prítomných,
že 28. septembra sa uskutoční k riešeniu tejto problematiky porada na úrovni riaditeľa Úradu
KSK. Ing. Olexa prítomných informoval o už konanom pracovnom rokovaní v tejto veci aj na
Okresnom úrade v Spišskej Novej Vsi za účasti kompetentných. Dodal, že zo strany Úradu
KSK je záujem urgentne riešiť túto situáciu. Po rokovaní na už spomínanej porade na úrovni
riaditeľa Úradu KSK bude spracovaná ucelená správa a na najbližšie rokovanie dopravnej
komisie bude predložená informácia o plánovanom postupe.
Ing. Rušinová rovnako poukázala na nutnosť riešenia zlého stavu mosta Ružín a na nutnosť
prípravy a vypracovania projektovej dokumentácie. Riaditeľ správy ciest Ing. Bartoš
informoval, že v tejto veci bude zaslaná požiadavka na Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR o dotáciu vo výške 7 miliónov € na rekonštrukciu mosta. Dodal, že
bola vykonaná analýza bezpečnosti, v akom stave sú nosníky a z toho dôvodu bolo
realizované obmedzenie rýchlosti, aj obmedzenie nosnosti vozidiel. Poslanec Rečka
skonštatoval, že je potrebné mať pripravený projekt na rekonštrukciu mosta, aby v prípade
výzvy mohol byť projekt úspešný. Poslankyňa Rušinová predniesla požiadavku, aby bol
vypracovaný statický posudok na most Ružín, predložený investičný zámer, či rekonštrukcia
starého alebo vybudovanie nového mosta a plán organizácie dopravy v prípade zhoršenia
stavu mosta. Ing. Bartoš informoval, že na najbližšie rokovanie komisie bude predložená
ucelená správa. Predseda komisie Iván odporúčal, aby sa po zasadnutí Zastupiteľstva KSK
dňa 17. októbra 2016 uskutočnilo krátke stretnutie prítomných členov dopravnej komisie.
Poslanec Rečka požiadal riaditeľa správy ciest, aby bolo do zimy zabezpečené vyčistenie
krajníc, aby voda mohla stiecť z cestného telesa.
Ing. Hajdu - dotazoval sa, nakoľko bola zrealizovaná rekonštrukcia časti cesty Zemplínsky
Branč, či sa nedajú vyčleniť finančné prostriedky aj na rekonštrukciu cesty v rozsahu
cca 120 m na úseku Michaľany smerom na hraničný priechod Felsőregmec, ktorá je
v nevyhovujúcom stave.
Ing. Bartoš - Hraničný priechod Felsőregmec – Michaľany je na miestnej komunikácii, ktorá
je určená pre dopravu do 3,5 ton. Miestna komunikácia je vo vlastníctve a správe obce
Michaľany. Nie je vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja a nie je v správe Správy
ciest KSK. Košický samosprávny kraj nemôže investovať finančné prostriedky na údržbu, ani
opravu miestnej komunikácie. Správa ciest KSK, ako príspevková organizácia, však môže
realizovať opravu miestnej komunikácie pre obec Michaľany v rámci podnikateľskej činnosti.
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K bodu č. 5
Informácia o aktuálnom stave vo verejnej doprave
a) autobusová doprava
b) železničná doprava
c) integrovaná doprava
Ing. Olexa a zamestnanci odboru pripravili prezentačný blok, ktorým prítomných informovali
o aktuálnom stave vo verejnej doprave.
K bodu č. 6
Rôzne
Bez diskusie
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 15. novembra 2016 o 900 hodine na Úrade KSK.

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

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