Dopravná komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
26. 07. 2017
Číslo:
247/2017/OD-19938
Vybavuje: Ing. Ladislav Olexa, PhD.
e-mail: ladislav.olexa@vucke.sk
Telefón: 055/726 82 50
Fax: 055/726 81 49

ZÁPISNICA
z 22. rokovania Dopravnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja konaného dňa 26. 07. 2017
PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.

Otvorenie
Plnenie uznesení
Prerokovanie materiálov predkladaných Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja
na 24. zasadnutie zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 21. augusta 2017
Bod č. 4

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

Bod č. 5

Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2017

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 č. 3/2006
o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov

Bod č. 8

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 aktuálnom stave implementácie IROP v Košickom
samosprávnom kraji
Bod č. 16 Správa o činnosti Košice Región Turizmus a smerovanie rozvojového
programu Terra Incognita
4.

Informácia o aktuálnom stave v cestnom hospodárstve

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.
Uznesenie č. 22/2017:
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 Ing. Olexu o informáciu o plnení uznesení
z ostatného rokovania komisie.
Ing. Olexa prítomných informoval, že všetky prijaté uznesenia boli priebežne plnené.
Uznesenie č. 23/2017:
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 24. zasadnutie
zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 21. augusta 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. Olexa, vedúci odboru dopravy. Informoval o plnení prijatých
opatrení. Rekonštrukciu mosta realizuje zhotoviteľ Strabag s. r. o. od odovzdania staveniska
dňa 27. 06. 2017. Prebieha úprava lesnej účelovej cesty Opátka Zlatník. Správa ciest KSK
pripravuje stavebnú úpravu cesty III. triedy Opátka spojka. Obec Opátka má k dispozícii
motorové vozidlo na prepravu osôb počas uzatvorenia mosta. Pripravuje sa úprava
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predstaničného priestoru v Margecanoch a Krompachoch. V stanici Krompachy sa podarilo
tiež dohodnúť zastavovanie rýchlikov.
Ing. Bartoš - podrobne prítomných informoval o aktuálnom priebehu stavebných prác na
moste Ružín a o ďalšom postupe.
Diskusia
Poslanec Rečka – opýtal sa na rozsah a financovanie prieskumných prác.
Ing. Bartoš – podrobne informoval o realizovaných prieskumoch a sondách na mostovke
a oporách, ktoré bude financovať zhotoviteľ rekonštrukcie mosta.
Poslanec Horváth – uviedol, že ŽSR sa zapájali a aj na základe požiadaviek KSK promptne
na nich reagovali. V Margecanoch sa namontovala informačná tabuľa a v krátkom čase sa
zrealizuje rozšírenie parkoviska.
Poslankyňa Rušinová – vyjadrila poďakovanie za promptnosť Košického samosprávneho
kraja a ŽSR pri zabezpečovaní požiadavky, aby rýchliky zastavovali v stanici Krompachy
v čase dopravnej špičky. Pripravuje sa podpísanie memoranda o spolupráci medzi Mestom
Krompachy, KSK a ŽSR o spolupráci pri úprave predstaničného priestoru. Zároveň požiadala
Ing. Bartoša, aby na rokovaní prednesenú podrobnú správu o aktuálnej situácii mosta Ružín
predniesol na zasadnutí zastupiteľstva.
Poslanec Iván – dotazoval sa, či bude most odovzdaný do konca roka.
Ing. Bartoš - k dnešnému dňu stavebné práce postupujú podľa plánu. Zhotoviteľ realizuje
stavbu aj počas víkendov v dvanásťhodinových zmenách. Odovzdanie mosta do konca roka je
reálne.
Uznesenie č. 24/2017:
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: 13

Proti: 0

Za: 13

Zdržal sa: 0

O materiáli „Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2017“
členov komisie informoval Ing. Olexa, tajomník dopravnej komisie.
Uznesenie č. 25/2017:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie Plnenie
rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2017 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 4
Prítomní: 13

Proti: 0

Za: 13

Zdržal sa: 0
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O materiáli „Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017“ členov
komisie informoval Ing. Olexa, tajomník dopravnej komisie.
Diskusia
Ing. Hajdu – pri stavebnej úprave cesty v Slivníku je potrebná aj spolupráca so správcom
vodného toku.
Ing. Bartoš – pri návrhu technického riešenia, projekčných prácach a samotnej realizácii,
bude Správa ciest KSK spolupracovať s Povodím Bodrogu a Hornádu.
Uznesenie č. 26/2017:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Úpravu rozpočtu
Košického samosprávneho kraja v roku 2017 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 5
Prítomní: 13

Proti: 0

Za: 13

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 informoval Ing. Olexa, tajomník dopravnej komisie.
Uznesenie č. 27/2017:
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. 6
Prítomní: 13

Proti: 0

Za: 13

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
predpisov“ členov komisie informoval Ing. Olexa, tajomník dopravnej komisie.
Uznesenie č. 28/2017:
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. 7
Prítomní: 13

Proti: 0

Za: 13

Zdržal sa: 0
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O materiáli „Informatívna správa o aktuálnom stave implementácie IROP v Košickom
kraji v delegovaných kompetenciách SO pre IROP KSK“ členov komisie informoval
Ing. Olexa, tajomník dopravnej komisie.
Uznesenie č. 29/2017:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie
Informatívnu správu o aktuálnom stave implementácie IROP v Košickom kraji
v delegovaných kompetenciách SO pre IROP KSK podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 8
Prítomní: 13

Proti: 0

Za: 13

Zdržal sa: 0

O materiáli „Správa o činnosti Košice Región Turizmus a smerovanie rozvojového
programu Terra Incognita“ členov komisie informoval Ing. Olexa, tajomník dopravnej
komisie.
Uznesenie č. 30/2017:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie Správu
o činnosti Košice Región Turizmus a smerovanie rozvojového programu Terra Incognita
podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 9
Prítomní: 13

Proti: 0

Za: 13

Zdržal sa: 0

K bodu č. 4
Informácia o aktuálnom stave v cestnom hospodárstve
Ing. Bartoš – stručne informoval o priebehu letnej údržby ciest, t. j. prebieha údržba cestnej
zelene, údržba povrchov vozoviek ciest (lokálne aj veľkoplošné vysprávky), údržba mostných
objektov a priepustov, zrezávanie krajníc, čistenie rigolov.
Diskusia
Poslankyňa Rušinová – dotazovala sa, či v okrese Gelnica a Spišská Nová Ves nie sú
plánované žiadne opravy ciest.
Ing. Bartoš – aj v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica budú realizované stavebné úpravy
ciest, napríklad v obciach Slovinky, Bystrany a ďalších.
Ing. Olexa – v rámci prvej výzvy IROP boli podané prvé 3 projekty II/547, II/582 a II/555.
U ďalších ešte prebieha projekčná príprava a majetkoprávne vysporiadanie. Rekonštrukcie
ciest v rámci EIB sú projekčne pripravené. Prebieha príprava procesu VO. Nákup strojov
pre správu a údržbu ciest zo zdrojov EIB zabezpečuje Správa ciest KSK. Taktiež prebieha
príprava procesu VO.
Poslanec Rečka – pred dvomi rokmi prebiehali rokovania so štátnym tajomníkom
Ministerstva dopravy SR, pánom Stromčekom, o urýchlení prípravy a realizácie rýchlostnej
cesty R2 a stále sa nič nedeje.
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Poslanec Iván – uviedol, že na rokovaní predsedov komisií túto tému otvorí.
Poslanec Burdiga – boli medializované informácie o výsledku analýzy Ministerstva financií
SR „hodnota za peniaze“, ktorá vyhodnotila realizáciu stavby R2 ako neefektívnu. Úsek cesty
R2 Zvolen – Rožňava, podľa vyjadrení Ministerstva financií SR nie je rentabilný.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR napriek tomu stále presadzuje realizáciu výstavby
rýchlostnej cesty R2. Pripravuje sa tichý protest občanov za realizáciu R2 v piatok na
horskom priechode Soroška. Pri prieskumných prácach v rámci prípravy výstavby tunela
Soroška bol v rámci geologického prieskumu lokalizovaný nový jaskynný priestor.
Ing. Bartoš – nákup strojov pre správu a údržbu ciest zo zdrojov EIB zabezpečuje Správa
ciest KSK. Taktiež prebieha príprava procesu VO.
Poslanec Horváth – uviedol, že v oblasti Malého a Veľkého Horeša sa bude konať 4. ročník
medzinárodných cyklistických pretekov, je to na ceste III. triedy v úseku cca 4 kilometre,
povrch vozovky je nevhodný na cyklistiku. Dotazoval sa, či je možné povrch vozovky
v tomto úseku upraviť.
Ing. Bartoš – Správa ciest preto urobí v rámci údržby maximum, tento úsek cesty je
naplánovaný na rekonštrukciu.
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, vedúci odboru dopravy.

Diskusia
Ing. Filipko – sa dotazoval na aktuálne fungovanie TIOP Moldava nad Bodvou, vývoj počtu
cestujúcich a dopravné napojenie.
Ing. Olexa – informoval o pravidelných kontrolných dňoch, vývoj počtu cestujúcich
monitorujeme v spolupráci so ŽSR. Je možné konštatovať, že dochádza k nárastu počtu
cestujúcich. Hľadáme možnosti nárastu počtu vlakov zo 7 na 11 párov.
V súvislosti s napojením TIOP na cestu, Úrad KSK rokoval s Ministerstvom dopravy
a výstavby SR a NDS a. s. Dopravné napojenie TIOP na 1/50 priamo súvisí s výstavbou R2.
Košický samosprávny kraj plne podporuje jej výstavbu, avšak ďalší vývoj bude závisieť
od rokovaní ministerstiev dopravy a financií.
K bodu č. 6
Rôzne
Ing. Olexa – informoval prítomných o prestížnom medzinárodnom motoristickom podujatí,
34. ročník automobilových pretekov „Dobšinský kopec“, na ktorom sa zúčastnil. Vyjadril
poďakovanie kolektívu organizátorov, vyzdvihol význam podujatia a požiadal o podporu
podujatia, ktoré významne prispieva k zviditeľneniu Košického kraja.
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Ing. Hajdu - uviedol že dňa 6. augusta 2017 sa v obci Hraň uskutoční Slovenský pohár
v motokrose s medzinárodnou účasťou. Dodal, že za ostatné roky sa na túto súťaž prišlo
pozrieť cez 5 tisíc divákov.
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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