Dopravná komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
06. 10. 2017
Číslo:
247/2017/OD-25373
Vybavuje: Ing. Ladislav Olexa, PhD.
e-mail: ladislav.olexa@vucke.sk
Telefón: 055/726 82 50
Fax: 055/726 81 49

ZÁPISNICA
z 23. rokovania Dopravnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja konaného dňa 3. 10. 2017
PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.

Otvorenie
Plnenie uznesení

3.

Prerokovanie materiálov predkladaných Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja
na 25. zasadnutie zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 23. októbra 2017
Bod č. 4

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

Bod č. 5

Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017

Bod č. 6

Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho
operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1

Bod č. 7

Poskytnutie dotácií nad 3 300 eur v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien
a doplnkov

Bod č. 8

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský
rok 2018/2019

Bod č. 11 Správa o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie
regionálneho rozvoja za rok 2016
Bod č. 14 Priebežné hodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji
Bod č. 15 Aktualizácia Regionálnej integrovanej územnej stratégie Košického kraja
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. 31/2017:
Členovia dopravnej komisie odsúhlasili navrhovaný program. Komisia bola uznášania
schopná, z 19 bolo prítomných 14 členov.
Hlasovanie č. 1
Prítomní: 14

Proti: 0

Za: 14

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. 32/2017:
Prítomní členovia dopravnej komisie zobrali informáciu na vedomie.
Hlasovanie č. 2
Prítomní: 14

Proti: 0

Za: 14

Zdržal sa: 0

K bodu č. 3
Prerokovanie materiálov predkladaných Zastupiteľstvu KSK na 25. zasadnutie
zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 23. októbra 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 aktuálnej situácii
na rekonštruovanom moste, kde sa pravidelne zúčastňuje na kontrolných dňoch. Členom
komisie dal do pozornosti, že z rokovania zastupiteľstva vyplynula na návrh poslanca
Javorského požiadavka, aby sa poslanci Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
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z regiónu Spiš mohli zúčastniť na kontrolnom dni na moste Ružín. Na základe uvedeného je
navrhnutý termín stretnutia dňa 17. októbra 2017 o 1000 hodine na moste Ružín. Dodal, že
v prípade záujmu sa členovia komisie tohto pracovného stretnutia môžu zúčastniť.
Ing. Bartoš - podrobne prítomných informoval o aktuálnom priebehu a postupe stavebných
prác na moste Ružín.

Diskusia
Poslankyňa Rušinová - dotazovala sa, čo sa robí pri prístupe na účelovú komunikáciu.
Ing. Bartoš – účelová cesta je využívaná, teraz prebieha rekonštrukcia účelovej cesty.
Uznesenie č. 33/2017:
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: 14

Proti: 0

Za: 14

Zdržal sa: 0

O materiáli „Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017“ členov
komisie informovala Ing. Karafová, vedúca odboru financií.
Uznesenie č. 34/2017:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Úpravu rozpočtu
Košického samosprávneho kraja v roku 2017 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 4
Prítomní: 14

Proti: 0

Za: 14

Zdržal sa: 0

O materiáli „Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho
operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1“ členov komisie informoval Ing.
Mitterpák, PhD., vedúci odboru investícií, prípravy a implementácie projektov.
Poslankyňa Rušinová - dotazovala sa na mostné objekty, o ktorých hovoril Ing. Mitterpák,
ktoré to sú.
Ing. Mitterpák, PhD. – povedal, o ktorých päť mostných objektov ide a dodal, že sú
uvedené v dôvodovej správe predkladaného materiálu.
Uznesenie č. 35/2017:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť spolufinancovanie
projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ
1.1 podľa predloženého návrhu.
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Hlasovanie č. 5
Prítomní: 14

Proti: 0

Za: 14

Zdržal sa: 0

O materiáli „Poskytnutie dotácií nad 3 300 eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov“ členov
komisie informovala Ing. Karafová, vedúca odboru financií.
Uznesenie č. 36/2017:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Poskytnutie dotácií
nad 3 300 eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 3/2006 o poskytovaní
dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 6
Prítomní: 14

Proti: 0

Za: 14

Zdržal sa: 0

O materiáli „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti
Košického
samosprávneho
kraja
pre
prijímacie
konanie
na
školský
rok 2018/2019“ členov komisie informoval Ing. Kandráč, vedúci odboru školstva.
Uznesenie č. 37/2017:
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 Košického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský
rok 2018/2019 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 7
Prítomní: 14

Proti: 0

Za: 14

Zdržal sa: 0

O materiáli „Správa o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie
regionálneho rozvoja za rok 2016“ členov komisie informovala Mgr. Rosičová, PhD.
z odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia.
Uznesenie č. 38/2017:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie Správu
o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja
za rok 2016 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 8
Prítomní: 14

Proti: 0

Za: 14

Zdržal sa: 0

O materiáli „Priebežné hodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji“ členov komisie
informovala Ing. Šebešová, vedúca referátu cestovného ruchu.
Poslanec Iván, predseda komisie – oceňuje spracovaný materiál a veľmi pozitívne hodnotí,
že kraj sa v tejto veci angažuje a koordinuje rozvoj cykloturistiky Košickom samosprávnom
kraji.
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Uznesenie č. 39/2017:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie Priebežné
hodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy
a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 9
Prítomní: 14

Proti: 0

Za: 14

Zdržal sa: 0

O materiáli „Aktualizácia Regionálnej integrovanej územnej stratégie Košického kraja“
členov komisie informovala Ing. Cimermannová z odboru Sprostredkovateľský orgán
pre Integrovaný regionálny operačný program.
Uznesenie č. 40/2017:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie
Aktualizáciu Regionálnej integrovanej územnej stratégie Košického kraja podľa predloženého
návrhu.
Hlasovanie č. 10
Prítomní: 14

Proti: 0

Za: 14

Zdržal sa: 0

K bodu č. 4
Informácia o aktuálnom stave v cestnom hospodárstve
Ing. Bartoš – stručne informoval o situácii v cestnom hospodárstve, o ukončení letnej údržby
ciest, o prebiehajúcej údržbe povrchov vozoviek ciest (lokálne aj veľkoplošné vysprávky),
údržbe mostných objektov a priepustov, čistení rigolov a o príprave techniky na zimnú
údržbu a navážaní posypového materiálu.

Diskusia
Ing. Hajdu – dotazoval sa riaditeľa SC KSK, či má informáciu zo zasadnutia krízového
štábu v Trebišove ohľadne horského priechodu Dargov, kde vzišla pripomienka ohľadne
zabezpečovania zjazdnosti kopca v zimnom období po minuloročných skúsenostiach.
Ing. Bartoš – informoval, že k tejto téme sa vedú rokovania, obidve strany, t. j. Správa ciest
KSK a Národná diaľničná spoločnosť to riešia na základe zmluvy.
Poslanec Horváth – dotazoval sa ohľadne rekonštrukcie mosta Zatín.
Ing. Bartoš – most Zatín je na zozname na rekonštrukciu mostov, má sa robiť projekt, na
rekonštrukciu mosta sú vyčlenené finančné prostriedky.
Poslankyňa Rušinová – poďakovala sa riaditeľovi Správy ciest KSK Ing. Bartošovi,
riaditeľovi strediska Správy ciest KSK zo Spišskej Novej Vsi Ing. Sedlákovi a Ing. Olexovi,
vedúcemu odboru dopravy za doterajšiu spoluprácu. Požiadala ich, aby sa nezabudlo na
Poráč, pretože je potrebné doriešiť túto cestu.
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Ing. Bartoš – prebieha pravidelná komunikácia s Prešovským samosprávnym krajom,
organizuje sa stretnutie v tejto veci s predsedom Dopravnej komisie Prešovského
samosprávneho kraja, ako sa bude ďalej v tejto veci pokračovať
Ing. Olexa - doplnil Ing. Bartoša, že stretnutie s Prešovským samosprávnym krajom sa
uskutoční v októbri 2017.
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. Hovoril aj o práve
prebiehajúcich parciálnych poradách v rámci kraja, na ktorých sa prerokovávajú návrhy
cestovných poriadkov železničnej dopravy a následne na parciálnych poradách za účasti
dopravcov, zástupcov miest a obcí, cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy.

Diskusia
Poslanec Zahorčák – dotazoval sa ohľadne elektrifikácie trate Bánovce nad Ondavou a TIOP
Michalovce.
Ing. Olexa – železničná trať medzi Bánovcami nad Ondavou a Humenným by mala byť
elektrifikovaná do konca roku 2020. Podľa jeho informácií sa v súčasnosti prostredníctvom
Operačného programu Doprava financuje prvá časť projektovej dokumentácie. Projektovanie
má byť ukončené v tomto roku, časť z neho tak bude financovaná už z nového programového
obdobia. Čo sa týka TIOP-u Michalovce, je súčasťou projektu elektrifikácia trate Bánovce
nad Ondavou – Humenné.
K bodu č. 6
Rôzne
Ing. Hajdu – dal do pozornosti problém v obci Dvorianky, kde sa majú osadiť pred obec
stacionárne váhy. Kamióny vynechajú obec a nájdu si inú trať po cestách II. a III. triedy.
Dotazoval sa, či nie je racionálnejšie dať stacionárne váhy na hraničný priechod.
Ing. Olexa – uviedol, že nie je to naša kompetencia, je to vec Slovenskej správy ciest.
K bodu č. 7
Záver rokovania
Ing. Lázslo Iván, vzhľadom k tomu, že to bolo posledné rokovanie dopravnej komisie štvrtého
volebného obdobia, poďakoval všetkým za spoluprácu na rokovaniach, kde sa, podľa jeho
názoru, racionálne riešili mnohé otázky a z odborného hľadiska, aj z hľadiska poznania terénu
sa ich podarilo ak aj nie vyriešiť, ale aspoň riešeniu napomôcť.
Ešte raz poďakoval prítomným za ich aktívnu účasť a do ďalšieho obdobia všetkým zaželal
v profesionálnej oblasti, v súkromí, v prvom rade pevné zdravie, veľa úspechov a pohody
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v rodinnom kruhu. Kandidujúcim členom komisie zaželal aj úspech v nadchádzajúcich voľbách
do vyšších územných celkov. Následne rokovanie Dopravnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja ukončil.

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

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