Dopravná komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
26. 05. 2017
Číslo:
247/2017/OD-12718
Vybavuje: Ing. Ladislav Olexa, PhD.
e-mail: ladislav.olexa@vucke.sk
Telefón: 055/726 82 50
Fax: 055/726 81 49

ZÁPISNICA
z 21. rokovania Dopravnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja konaného dňa 23. 05. 2017
PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.

Otvorenie
Plnenie uznesení
Prerokovanie materiálov predkladaných Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja
na 23. zasadnutie zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 12. júna 2017
Bod č. 5

Ústna informácia o aktuálnom stave rekonštrukcie mosta 547-020 cez
vodnú nádrž Ružín

Bod č. 6

Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017

Bod č. 7

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. 9a) Územný plán veľkého územného celku Košický kraj - Zmeny
a doplnky 2017
Bod č. 9b) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja,
ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky 2017 záväznej časti Územného
plánu veľkého územného celku Košický kraj

4.

Bod č. 10

Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického
samosprávneho kraja, počtu poslancov v nich, sídla Volebnej komisie
Košického samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií

Bod č. 12

Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období
2016/2017

Bod č. 16

Rámcová obsahová náplň zasadnutí
samosprávneho kraja na II. polrok 2017

Bod č. 17

Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na II. polrok 2017

Informácia o aktuálnom stave v cestnom hospodárstve

Zastupiteľstva

Košického

5.

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. 11/2017:
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 Ing. Hužvíka o informáciu o plnení uznesení
z ostatného rokovania komisie.
Ing. Hužvík prítomných informoval, že všetky prijaté uznesenia boli priebežne plnené,
vrátane uskutočneného pracovného stretnutia týkajúceho sa výstavby diaľnice D1
so zástupcami regiónu a samosprávou.
Uznesenie č. 12/2017:
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 23. zasadnutie
zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 12. júna 2017
Ing. Iván stručne prezentoval predkladané materiály podľa programu rokovania.
Materiál „Ústna informácia o aktuálnom stave rekonštrukcie mosta 547-020 cez vodnú
nádrž Ružín“ prezentoval Ing. Restei. Úrad pre verejné obstarávanie (UVO) zatiaľ neukončil
kontrolu. Po oficiálnom oznámení výsledku kontroly bude možné ukončiť proces výberu
zhotoviteľa rekonštrukcie mosta. Rýchla rekonštrukcia mosta Ružín je pre Úrad Košického
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samosprávneho kraja prioritou. V rámci doplnenia podkladov pre UVO doplnil Úrad
Košického samosprávneho kraja okrem iných podkladov aj stanovisko nemocnice, domova
sociálnych služieb, obce a záchranných zložiek.
Členovia dopravnej komisie vyjadrili nespokojnosť s administratívnym predlžovaním procesu
rekonštrukcie mosta cez Ružín.
Ing. Bartoš – informoval o ďalších opatreniach na zvýšenie bezpečnosti na účelovej
komunikácie Opátka – Zlatník. Správa ciest KSK pripravuje zriadenie nových výhybní a tiež
osadenie zábran z guľatiny v úsekoch so strmými svahmi.
Uznesenie č. 13/2017:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie
Ústnu informáciu o aktuálnom stave rekonštrukcie mosta 547-020 cez vodnú nádrž Ružín
podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 3
Prítomní: 15

Proti: 0

Za: 15

Zdržal sa: 0

O materiáli „Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017“ členov
komisie informovala Ing. Lipovská, vedúca referátu rozpočtu z odboru financií Úradu KSK.
Diskusia
Ing. Hajdu – informoval sa, prečo nedošlo pri úprave rozpočtu k zvýšeniu finančných
prostriedkov aj pre dopravu a Správu ciest KSK.
Ing. Lipovská – uviedla, že finančné prostriedky pre dopravu a Správu ciest KSK boli
schválené pri úprave rozpočtu na aprílovom zasadnutí zastupiteľstva.
Uznesenie č. 14/2017:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Úpravu rozpočtu
Košického samosprávneho kraja v roku 2017 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 4
Prítomní: 15

Proti: 0

Za: 15

Zdržal sa: 0

O materiáli „Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle
VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov“ členov
komisie informovala Ing. Lipovská, vedúca referátu rozpočtu z odboru financií Úradu KSK.
Uznesenie č. 15/2017:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie informáciu
o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN KSK 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
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O materiáli „Územný plán veľkého územného celku Košický kraj - Zmeny a doplnky
2017“ členov komisie informovala Ing. arch. Mareková z odboru regionálneho rozvoja,
územného plánovania a životného prostredia.
Diskusia
Poslanec Zahorčák – uviedol, že v rámci projekčnej prípravy stavby prepojovacieho
plynovodu boli rokovaniami so spoločnosťou eustream a. s. dohodnuté bezpečnostné
opatrenia vo vzťahu k obytnému územiu mesta Michalovce. Dotazoval sa, či bola požiadavka
mesta Michalovce rešpektovaná.
Ing. arch. Mareková – v procese prerokovania tejto územnoplánovacej dokumentácie bola
požiadavka mesta Michalovce rešpektovaná a zapracovaná do smernej textovej časti, a to:
zosilnenie hrúbky steny plynovodu v úsekoch dotýkajúcich sa katastrálnych území mesta
Michalovce tak, aby bolo možné stavať obytné objekty do vzdialenosti 80 m od osi
plynovodu.
Uznesenie č. 16/2017:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Územný plán veľkého
územného celku Košický kraj - Zmeny a doplnky 2017podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 6
Prítomní: 15

Proti: 0

Za: 15

Zdržal sa: 0

O materiáli „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja,
ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky 2017 záväznej časti Územného
plánu veľkého územného celku Košický kraj“ členov komisie informovala Ing. arch.
Mareková z odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia.
Uznesenie č. 17/2017:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Všeobecne záväzné
nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky 2017
záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj podľa predloženého
návrhu.
Hlasovanie č. 7
Prítomní: 15

Proti: 0

Za: 15

Zdržal sa: 0

O materiáli „Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického
samosprávneho
kraja, počtu poslancov v nich, sídla Volebnej komisie
Košického samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií“ členov komisie
informovala JUDr. Kolesárová, riaditeľka kancelárie predsedu Košického samosprávneho
kraja.
Uznesenie č. 18/2017:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Určenie volebných
obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja, počtu poslancov v nich,
sídla Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných
komisií podľa predloženého návrhu.
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Hlasovanie č. 8
Prítomní: 15

Proti: 0

Za: 15

Zdržal sa: 0

O materiáli „Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období
2016/2017“ členov komisie informoval Ing. Bartoš, riaditeľ Správy ciest KSK, ktorý stručne
zhrnul informácie, ktoré sú uvedené v predkladanom materiáli.
Uznesenie č. 19/2017:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie
Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2016/2017 podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 9
Prítomní: 15

Proti: 0

Za: 15

Zdržal sa: 0

O materiáli „Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja na II. polrok 2017“ členov komisie informoval Ing. Hužvík.
Uznesenie č. 20/2017:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Rámcovú obsahovú
náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2017 podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 10
Prítomní: 15

Proti: 0

Za: 15

Zdržal sa: 0

O materiáli „Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok
2017“ členov komisie informoval Ing. Hužvík.
Uznesenie č. 21/2017:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Plán úloh komisií
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2017 podľa predloženého
návrhu.
Hlasovanie č. 11
Prítomní: 15

Proti: 0

Za: 15

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.
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Diskusia
Ing. Hajdu - informoval sa, či sa konalo rokovanie s Povodím Bodrogu a Hornádu
po problémoch v Kuzmiciach ohľadne regulácie potoka.
Ing. Bartoš – uviedol, že pripravujú rokovania k tejto problematike nielen v Kuzmiciach.
Kombináciou nesprávneho hospodárenia s pôdou a prívalových zrážok dochádza
k zaplavovaniu ciest, zanášaniu bahnom, čo poškodzuje cestné teleso a ohrozuje bezpečnosť
cestnej premávky.
Poslanec Javorský - opýtal sa, či sa robí prieskum a sú vykonávané obhliadky technického
stavu iných mostov.
Ing. Bartoš - Správa ciest KSK vykonáva pravidelné bežné aj hlavné prehliadky mostov.
U mostov kde je zistené zhoršenie stavebného stavu sa následne vykonáva kompletná
diagnostika. Aktuálne prebieha v spolupráci s Technickou univerzitou diagnostika niektorých
mostov v zlom stavebnom stave.
Poslanec Zahorčák – v oblasti s potenciálom rozvoja cestovného ruchu okolo Zemplínskej
Šíravy požiadal o intenzívnejšiu údržbu pred letnou turistickou sezónou.
Ing. Bartoš – pri výkone bežnej údržby sa sústredia aj na oblasti s potenciálom rozvoja
cestovného ruchu.
K bodu č. 5
Informácia o aktuálnom stave vo verejnej doprave
a) autobusová doprava
b) železničná doprava
c) integrovaná doprava
Ing. Hužvík z odboru dopravy informoval o výsledkoch zúčtovania poskytnutých úhrad za
služby vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave. Zvýšenie úhrady oproti
minulému roku zdôvodnil najmä úbytkom tržieb, z dôvodu zníženia počtu cestujúcich. Úplné
informácie o pravidelnej autobusovej doprave sú k dispozícii na webovej stránke KSK.
Následne informoval o nedostatku vodičov autobusu na trhu práce a nízkom platovom
ohodnotení u dopravcov vo verejnom záujme. Na základe uvedeného vedenie Košického
kraja, na základe odporúčaní odboru dopravy a financií, v súlade so schváleným rozpočtom
KSK, odsúhlasilo medziročné zvýšenie priamych miezd o 14%. V oblasti železničnej dopravy
bolo vedením ZSSK odsúhlasené zastavovanie regionálnych rýchlikov v Krompachoch, kvôli
zmierneniu dôsledkov komplikácií v doprave po uzavretí mosta cez Ružín. Zároveň je zo
strany Košického kraja vyvíjaná iniciatíva na zvýšenie počtu vlakov medzi Košicami
a Moldavou nad Bodvou. Termín spustenia integrovanej dopravy je zatiaľ neznámy,
s ohľadom na dosiaľ nedefinovaný postoj mesta Košice k tejto problematike.
Diskusia
Poslanec Zahorčák - informoval sa na integrovanú dopravu v iných mestách kraja.
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Ing. Hužvík – informoval o prepravnej integrácii a zatiaľ čiastočných realizovaných krokoch
pri integrácii s mestskými dopravami, napríklad v Michalovciach je možnosť využívať
prímestské autobusy pre vybrané skupiny cestujúcich v rámci mestskej tarify, pričom rozdiel
v cene cestovného medzi mestskou a prímestskou tarifou je kompenzovaný z rozpočtu mesta.
Riešenie prináša lepšie využitie kapacity vozidiel a nižšie výdavky z verejných rozpočtov.
K bodu č. 6
Rôzne
Poslanec Iván, predseda komisie – informoval prítomných o pripravovanom výjazdovom
rokovaní komisie v auguste, ktoré sa bude konať v Malom Horeši. Dátum rokovania bude ešte
členom komisie zaslaný mailom po zverejnení Časového plánu zasadnutí Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2017.
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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