Dopravná komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
03. 02. 2017
Číslo:
247/2017/OD-1545
Vybavuje: Ing. Ladislav Olexa, PhD.
e-mail: ladislav.olexa@vucke.sk
Telefón: 055/726 82 50
Fax: 055/726 81 49

ZÁPISNICA
z 19. rokovania Dopravnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja konaného dňa 31. 01. 2017
PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.

Otvorenie
Plnenie uznesení
Prerokovanie materiálov predkladaných Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja
na 21. zasadnutie zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 20. februára 2017
Bod č. 4

Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického
samosprávneho kraja za rok 2016

Bod č. 10 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho
operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1
Bod č. 12 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
č. 445/2016 z 20. zasadnutia konaného 5. decembra 2016
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 na rokovaní privítal všetkých
prítomných.

Uznesenie č. 1/2017:
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.
Uznesenie č. 2/2017:
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 21. zasadnutie
zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 20. februára 2017
Ing. Iván stručne prezentoval predkladané materiály podľa programu rokovania.
Materiál „Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického
samosprávneho kraja za rok 2016“ prezentoval Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK.
Uznesenie č. 3/2017:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie Správu
o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
za rok 2016 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 3
Prítomní: 15

Proti: 0

Za: 15

Zdržal sa: 0

O materiáli „Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho
operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1“ členov komisie informoval Ing.
Mitterpák, vedúci odboru investícií, prípravy a implementácie projektov Úradu KSK.
Diskusia
Poslanec Vospálek – dotazoval sa, aký je predpoklad realizácie projektov modernizácie ciest
zo zdrojov EÚ v úseku Spišská Nová Ves – Arnutovce.
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Ing. Mitterpák – predloženie projektu predpokladáme v rámci druhej výzvy, ktorá bude
zverejnená riadiacim orgánom.
Poslanec Rečka – majetkoprávne vysporiadania, tam je 5%-tná spoluúčasť KSK, narastajúce
náklady na geometrické plány, z akých finančných prostriedkov to bude hradené.
Ing. Mitterpák - z rozpočtu Košického samosprávneho kraja, sú na to vyčlenené finančné
prostriedky.
Poslanec Rečka – dotazoval sa na možnosť opráv, či vybudovanie nových prístreškov na
zastávkach autobusov v obciach.
Ing. Mitterpák – zastávky, na ktorých stoja autobusy na komunikácii vo vlastníctve KSK,
budú postupne upravované podľa finančných možností kraja. IROP umožňuje obciam čerpať
finančné prostriedky aj na budovanie centrálnych autobusových zastávok.
Poslanec Bečarik – poukázal na zlý stav cesty Harichovce - Spišská Nová Ves – Gemerská
Poloma a upriamil pozornosť na nutnosť vyhotovenia projektovej dokumentácie, aby sme
boli, v prípade výzvy, pripravení.
Uznesenie č. 4/2017:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť spolufinancovanie
projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ
1.1 podľa predložených návrhov.
Hlasovanie č. 4
Prítomní: 15

Proti: 0

Za: 15

Zdržal sa: 0

O materiáli „Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
č. 445/2016 z 20. zasadnutia konaného 5. decembra 2016“ členov komisie informoval Ing.
Olexa, PhD., vedúci odboru dopravy Úradu KSK, ktorý uviedol, že vyplynula požiadavka
doplniť uznesenie o číselne vyjadrenú výšku rozdielu celkových oprávnených výdavkov
a poskytnutého NFP v EUR. Z uvedeného dôvodu je predložený návrh na zmenu uznesenia
Zastupiteľstva KSK.
Uznesenie č. 5/2017:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Zmenu uznesenia

Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 445/2016 z 20. zasadnutia konaného
5. decembra 2016 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 5
Prítomní: 15

Proti: 0

Za: 15

Zdržal sa: 0
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K bodu č. 4
Informácia o aktuálnom stave v cestnom hospodárstve
Ing. Bartoš – prítomných členov formou prezentácie oboznámil o aktuálnej situácii stavu
ciest a o prebiehajúcej zimnej údržbe. Prezentácia obsahovala aj štatistický prehľad
použitých posypových materiálov a použitie mechanizmov na odstraňovanie poľadovice,
snehovej vrstvy alebo utlačenej snehovej vrstvy – rozmrazovaním, pluhovaním, či frézovaním
k 30. januáru 2017 za ostatné roky.

Diskusia
Ing. Hajdu – poďakoval vedeniu správy ciest za zvládnutie kalamitnej situácie v Trebišove
na Cukrovarskej ulici Správou ciest Košického samosprávneho kraja – stredisko Trebišov,
ktorá promptne zareagovala na vzniknutú situáciu a vzájomnou výpomocou z ostatných
stredísk, aj nasadením techniky, rýchlo cestu sprejazdnili.
Poslanec Rečka – tlmočil poďakovanie Správe ciest KSK za zabezpečenie zjazdnosti ciest
počas snehovej kalamity.
K bodu č. 5
Informácia o aktuálnom stave vo verejnej doprave
a) autobusová doprava
b) železničná doprava
c) integrovaná doprava
O jednotlivých bodoch stručne informoval Ing. Olexa, PhD. vedúci odboru dopravy.

K bodu č. 6
Rôzne
Ing. Olexa - prítomným ozrejmil vzniknutú situáciu na moste Ružín, aktuálny stav a prijaté
opatrenia na zabezpečenie cestnej dopravy a prepravy osôb.
Ing. Bartoš - prezentoval postupnosť krokov ohľadne vzniknutej situácie na moste Ružín.
Ing. Olexa - prítomných informoval, že sa zúčastnil na rekognoskácii zameranej na náhradné
premostenie cez vodnú stavbu Ružín, za účasti zástupcov z ministerstva obrany, odlúčenej
jednotky pre ženijnú techniku z Michaloviec, ktorí vykonali prieskum obhliadkou terénu pre
spracovanie riešení náhradného premostenia a oboznámil ich s predloženými návrhmi na
náhradné riešenie premostenia.
Poslanec Rečka – skonštatoval, že to je vážny problém a dotazoval sa, aký dopad to bude
mať na rozpočet KSK a odkiaľ budú zabezpečené finančné prostriedky.
Ing. Olexa – uviedol, že táto téma bude určite predmetom rokovania zastupiteľstva a bude
o tom informovať pán predseda.
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Poslanec Vospálek – vzhľadom k tomu, že prechádzal cez most vo večerných hodinách,
dotazoval sa, či je možnosť zabezpečiť osvetlenie na moste.
Ing. Bartoš – preverí možnosti ohľadne osvetlenia.
Poslanec Bečarik – požiadal o zaslanie prezentovaných materiálov k tejto téme mailom.
V súvislosti s uzavretím mosta Ružín je zaznamenaný nárast počtu cestujúcich vlakom.
Dotazoval sa, či je možné požiadať o zvýšenie počtu osobných vozňov v osobných vlakoch,
aby neklesla úroveň cestovania.
Poslanec Rečka – dotazoval sa, v akom štádiu sú verejné obstarávania týkajúce sa čerpania
finančných prostriedkov z EIB na cesty. Ako predseda regionálneho združenia obcí Košice –
okolie, v zastúpení obcí, ktorých sa dotýka výstavba diaľnice sa dotazoval, či by bolo možné
zvolať stretnutie za účasti zástupcov obcí a kompetentných, ohľadne následných opráv ciest
III. triedy, po ktorých sa robia navážky stavebného materiálu na výstavbu diaľnice.
Ing. Olexa – po odovzdaní ciest zvolá pracovné rokovanie za účasti kompetentných v tejto
veci. Ohľadne čerpania finančných prostriedkov z EIB, akým spôsobom sú finančné
prostriedky čerpané, odporúča otázku predložiť na finančnej komisii, kde vedúca odboru
financií dá ucelenú informáciu.
K bodu č. 7
Záver rokovania
Ing. Lázslo Iván poďakoval prítomným za ich aktívnu účasť a ukončil rokovanie
Dopravnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Ďalšie rokovanie
dopravnej komisie sa uskutoční 21. marca 2017 o 900 hodine na Úrade Košického
samosprávneho kraja.

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

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