Dopravná komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
24. 03. 2017
Číslo:
247/2017/OD-5997
Vybavuje: Ing. Ladislav Olexa, PhD.
e-mail: ladislav.olexa@vucke.sk
Telefón: 055/726 82 50
Fax: 055/726 81 49

ZÁPISNICA
z 20. rokovania Dopravnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja konaného dňa 21. 03. 2017
PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.

4.
5.

Otvorenie
Plnenie uznesení
Prerokovanie materiálov predkladaných Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja
na 22. zasadnutie zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 10. apríla 2017
Bod č. 4

Ústna informácia o záveroch rokovania krízového štábu a o aktuálnom
stave rekonštrukcie mosta 547-020 cez vodnú nádrž Ružín

Bod č. 5

Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2016

Bod č. 6

Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017

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. Ospravedlnil neúčasť tajomníka dopravnej komisie Ing. Ladislava Olexu, PhD.,
ktorý poveril zastupovaním Ing. Hužvíka.
Uznesenie č. 6/2017:
Členovia dopravnej komisie odsúhlasili navrhovaný program. Komisia bola uznášania
schopná, z 19 bolo prítomných 11 členov.

Hlasovanie č. 1
Prítomní: 11

Proti: 0

Za: 11

Zdržal sa: 0

K bodu č. 2
Plnenie uznesení
Predseda dopravnej komisie požiadal Ing. Hužvíka o informáciu o plnení uznesení
z ostatného rokovania komisie.
Ing. Hužvík prítomných informoval, že všetky prijaté uznesenia boli priebežne plnené.
Diskusia
Poslanec Rečka – opätovne požiadal o zvolanie stretnutia za účasti zástupcov obcí, ktorých
sa dotýka výstavba diaľnice D1 Budimír - Bidovce a kompetentných zástupcov štátnej správy,
s cieľom riešiť prepravu kameniva na stavbu diaľnice. Informoval sa, kedy je reálne možné
stretnutie uskutočniť.
Ing. Restei – v tejto veci sme už podnikli viaceré kroky, rokovali sme s Národnou diaľničnou
spoločnosťou a. s., ako investorom stavby. Pripravujeme rokovanie za účasti zhotoviteľa
stavby začiatkom apríla.
Uznesenie č. 7/2017:
Prítomní členovia dopravnej komisie zobrali informáciu na vedomie.
Hlasovanie č. 2
Prítomní: 11

Proti: 0

Za: 11

Zdržal sa: 0

K bodu č. 3
Prerokovanie materiálov predkladaných Zastupiteľstvu KSK na 22. zasadnutie
zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 10. apríla 2017
Ing. Iván stručne prezentoval predkladané materiály podľa programu rokovania.
Materiál „Ústna informácia o záveroch rokovania krízového štábu a o aktuálnom
stave rekonštrukcie mosta 547-020 cez vodnú nádrž Ružín“ prezentoval Ing. Restei, ktorý
stručne prítomným ozrejmil predkladanú informáciu.
Uznesenie č. 8/2017:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie
Ústnu informáciu o záveroch rokovania krízového štábu a o aktuálnom stave rekonštrukcie
mosta 547-020 cez vodnú nádrž Ružín podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 3
Prítomní: 11

Proti: 0

Za: 11

Zdržal sa: 0
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Na základe požiadavky Ing. Bartoša, riaditeľa Správy ciest KSK, zmeniť poradie bodov
predkladaných materiálov v programe rokovania, predseda komisie požiadal členov komisie
o odsúhlasenie dodatočnej zmeny a následne dal o tom hlasovať.
Hlasovanie č. 4
Prítomní: 11

Proti: 0

Za: 11

Zdržal sa: 0

K bodu č. 4
Informácia o aktuálnom stave v cestnom hospodárstve
Ing. Bartoš – prítomných stručne informoval o aktuálnej situácii ohľadne rekonštrukcie
mosta Ružín, o nadchádzajúcom ukončení zimnej údržby, zhodnotenie ktorej bude predložené
na júnové zastupiteľstvo. Dodal, že po ukončení zimnej údržby 31. marca 2017 budú
vykonané obhliadky ciest a následne bude zostavený plán letnej údržby ciest podľa
aktuálnych zistení.
Diskusia
Poslanec Rečka – dotazoval sa, v akom štádiu sú výberové konania na odsúhlasený nákup
nových mechanizmov pre Správu ciest KSK a na stavebné úpravy ciest III. triedy zo zdrojov
Európskej investičnej banky.
Ing. Mitterpák – informoval o stave prípravy stavebných úprav ciest financovaných
zo zdrojov Európskej investičnej banky. V súčasnosti prebieha projektová príprava
jednotlivých stavieb. Prvé stavebné úpravy plánujeme realizovať už v stavebnej sezóne 2017.
Ing. Bartoš - uviedol, že správa ciest pripravuje ďalší zoznam potrebných mechanizmov,
jedná sa o mechanizmy potrebné na letnú údržbu, v cene cca 2,5 milióna eur.
Ivan Pindroch – dotazoval sa hlavného kontrolóra, v prípade havarijného stavu mosta Ružín,
či sa tento proces nedá urýchliť.
Ing. Hudák, hlavný kontrolór – vzhľadom na havarijný stav mosta a mimoriadnu situáciu
bola použitá zrýchlená forma verejného obstarávania - priame rokovacie konanie, ktoré
predstavuje urýchlenie celého procesu v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Rokovanie pokračovalo prerokovávaním materiálov predkladaných Zastupiteľstvu KSK na
22. zasadnutie zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 10. apríla 2017
O materiáli „Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2016“ členov
komisie informovala Ing. Karafová, vedúca odboru financií Úradu KSK.
Uznesenie č. 9/2017:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Záverečný účet
Košického samosprávneho kraja za rok 2016 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 5
Prítomní: 11

Proti: 0

Za: 11

Zdržal sa: 0
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O materiáli „Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017“ členov
komisie informovala Ing. Karafová, vedúca odboru financií Úradu KSK.
Diskusia
Poslanec Bečarik – na základe prednesenej informácie Ing. Karafovou sa dotazoval, na
rekonštrukcie ktorých mostných objektov boli vyčlenené finančné prostriedky z rozpočtu
KSK.
Ing. Krafová - uviedla, že sú zahrnuté v prílohe č. 8 predkladaného materiálu a následne
poslanca Bečarika aj oboznámila, ktorých mostov, v celkovej výške 2 634 160 €, sa to týka.
Uznesenie č. 10/2017:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Úpravu rozpočtu
Košického samosprávneho kraja v roku 2017 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 6
Prítomní: 11

Proti: 0

Za: 11

Zdržal sa: 0

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. Hužvík z odboru dopravy (zmeny cestovných
poriadkov, zlepšovanie harmonizácie verejnej dopravy, zúčtovanie roku 2016, 1. zmena
grafikonu železničnej dopravy, rokovanie v Krompachoch s podnetmi na zvýšenie počtu
vozňov a zastavovanie regionálnych rýchlikov v Krompachoch, rokovanie mesta Košice
a KSK k IDS).
Poslanec Bečarik – na základe informácie o zámere osadenia informačnej tabule
v Margecanoch sa informoval, či je možnosť osadiť informačnú tabuľu aj na železničnej
stanici v Spišskej Novej Vsi.
Ing. Hužvík – uviedol, že KSK nie je objednávateľom železničnej dopravy, v prípade staníc
ide o kompetenciu správcu železničnej infraštruktúry (ŽSR, a. s.) a navyše sú autobusová
a železničná stanica v Spišskej Novej Vsi príliš vzdialené na uvedený účel.
Poslanec Rečka - informoval sa ohľadne autobusovej dopravy pri terajšej rekonštrukcii
križovatky VSS, či sa nebude zvyšovať cena lístkov.
Ing. Hužvík – uviedol, že k uvedeným obchádzkam podpísal pán predseda KSK výnimku
z tarify, takže cena cestovného sa z uvedeného titulu zvyšovať nebude.
Ivan Pindroch – informoval sa, ako je to s informačnými systémami železničných
a autobusových dopravcov, či je medzi nimi prepojenosť dispečingov.
Ing. Hužvík – uviedol, že vzájomná prepojenosť dispečingov dopravcov je zabezpečená, ale
systémovo by ju zásadne zlepšil Centrálny dispečing IDS.
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Ing. Jozef Filipko - informoval sa ohľadne spolupráce mesta Košice v oblasti IDS.
Ing. Hužvík - uviedol, že na základe rokovania na úrovni podpredsedu KSK a námestníka
mesta Košice pripravuje mesto Košice materiál v rámci svojich interných štruktúr, v ktorom
zadefinuje za akých podmienok a v akej forme chce do IDS, resp. organizátora IDS, vstúpiť.
K bodu č. 6
Rôzne
Diskusia
Poslanec Rečka – uviedol, že trvá na informovaní starostov obcí Kostoľany nad Hornádom,
Trebejov, Kysak, Veľká Lodina, Malá Lodina o pripravovaných stavebných úpravách ciest
III. triedy v rámci úveru EIB (pôvodne Cesty KSK 11) v termíne do 7. apríla 2017.
Poslanec Bečarik – predniesol požiadavku na riešenie uzlov - okružná križovatka Smižany
a úprava križovatky ciest Duklianska – Radlinského pri železničnom priecestí v Spišskej
Novej Vsi.
Ing. Restei – riešenie týchto križovatiek pripravujeme v rámci projektu ID R006 II/536
Spišské Vlachy - Spišská Nová Ves - hranica okresu Spišská Nová Ves/Levoča (I/18).
Poslanec Bečarik – dotazoval sa na možnosť dobudovania severného obchvatu Smižian.
Ing. Restei – uviedol, že severný obchvat Smižian – preložka cesty II/536 je výhľadovo
plánovaný v Územnom pláne vyššieho územného celku KSK. Ide však o novú výstavbu
preložky cesty II. triedy. Vzhľadom na veľký rozsah investície, náročnosť na prípravu
a hlavne finančné krytie, Košický samosprávny kraj v súčasnosti nemá v rozpočte potrebné
finančné zdroje na financovanie tejto investície. Taktiež dostupné zdroje Integrovaného
operačného programu v súčasnom programovom období 2014 – 2020 nepostačujú na
financovanie tejto investície.
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 23. mája 2017 o 900 hodine na Úrade Košického
samosprávneho kraja.

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

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