Dopravná komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
5. 4. 2018
Číslo:
3635/2018/OD-10836
Vybavuje: Ing. Radovan Hužvík
e-mail: Radovan.Huzvik@vucke.sk
Telefón: 055/7268 254
Fax: 055/7568 259

ZÁPISNICA
z 1. zasadnutia
Dopravnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného 5. 4. 2018
PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Voľba podpredsedu dopravnej komisie
Návrh členov dopravnej komisie - neposlancov - informácia
Prerokovanie materiálov predkladaných Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja
na 5. zasadnutie zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 23. apríla 2018
Bod č. 6 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2017
Bod č. 7 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2018 - 2020
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. 11 Informatívna správa o vyhlásených výzvach z európskych štrukturálnych
a investičných fondov
Bod č. 14 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok
2018
Informácia o aktuálnom stave v cestnom hospodárstve
Informácia o aktuálnom stave vo verejnej doprave
Rôzne
Záver zasadnutia

K bodu č. 1
Otvorenie
Vyjadrenie:
Rokovanie dopravnej komisie otvoril Ing. Jozef Horváth, člen komisie, ktorého predseda
komisie Ing. Igor Petrik, písomne poveril vedením dopravnej komisie. Ing. Horváth privítal
členov dopravnej komisie, Ing. Ďorka, riaditeľa Úradu KSK a prizvaných. Následne
ospravedlnil neúčasť členov komisie z Gelnického regiónu kvôli výjazdovému rokovaniu
vlády SR v Prakovciach. Konštatoval uznášaniaschopnosť komisie s ohľadom na prítomnosť
9 členov komisie z 13-tich a požiadal prítomných o vyjadrenie k návrhu programu rokovania
komisie. Prítomní členovia komisie nemali k návrhu programu pripomienky.

Uznesenie č. 1/2018:
Členovia DK odsúhlasili navrhovaný program zasadnutia.
Hlasovanie č. 1: Prítomní: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 2
Voľba podpredsedu Dopravnej komisie
Vyjadrenie:
Ing. Jozef Horváth prečítal návrh na svoje menovanie za podpredsedu dopravnej komisie,
ktorý v písomnej podobe predložil predseda dopravnej komisie Ing. Igor Petrik.
Uznesenie č. 2/2018:
Dopravná komisia zvolila za podpredsedu dopravnej komisie Ing. Jozefa Horvátha.
Hlasovanie č. 2: Prítomní: 9

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 4

K bodu č. 3
Návrh členov Dopravnej komisie - neposlancov - informácia
Vyjadrenie:
Podpredseda DK tlmočil návrh predsedu komisie, aby vzhľadom na vysoký počet
poslancov v dopravnej komisii (13) mal každý poslanecký klub len jedného zástupcu
neposlanca v dopravnej komisii, t.j. 5 členov neposlancov. Uvedený spôsob už bol
odsúhlasený v kultúrnej komisii. S návrhom nesúhlasil Ing. Javorský, ktorý uviedol, že pre
zodpovedné riešenie problémov v oblasti dopravy je potrebný podstatne vyšší počet
odborníkov. Ing. Jakubov spresnil, že neposlancov môže byť až 12, no s ohľadom na počet
poslaneckých klubov je optimálne zastúpenie dvoch kandidátov za každý poslanecký klub, t.j.
10 členov neposlancov. Následne konštatoval, že konečné rozhodnutie bude na predsedoch
poslaneckých klubov. Na záver tajomník dopravnej komisie informoval, že o kandidátoch na
členstvo v dopravnej komisii musia byť poskytnuté nasledovné údaje: meno a priezvisko,
bydlisko, telefonický a mailový kontakt.
Uznesenie č. 3/2018:
Dopravná komisia berie informácie na vedomie.
Hlasovanie č. 3: Prítomní: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 4
Prerokovanie materiálov predkladaných Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja na 5.
zasadnutie zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 23. apríla 2018
Vyjadrenie:
Podpredseda DK požiadal zástupcov odboru financií Úradu KSK o prezentáciu materiálu
„Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2017“. Ing. Lipovská informovala
prítomných o základných údajoch záverečného účtu, prebytku 11,44 mil. € a spôsobe jeho
použitia. V rámci diskusie nemali členovia dopravnej komisie pripomienky ani návrhy na
úpravu materiálu.
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Uznesenie č. 4/2018:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie
„Stanovisko hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja k Návrhu záverečného účtu
Košického samosprávneho kraja za rok 2017“ a schváliť „Záverečný účet Košického
samosprávneho kraja za rok 2017“.
Hlasovanie č. 4: Prítomní: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Následne bol Ing. Lipovskou prezentovaný materiál „Návrh rozpočtu Košického
samosprávneho kraja na roky 2018 - 2020“. V diskusii sa Ing. Jakubov zaujímal o zvýšenie
výdavkov Úradu KSK, ktoré Ing. Lipovská odôvodnila najmä zvýšením prevádzkových
nákladov (pokračovanie výmen okien) a plánovaným protikorupčným auditom. Ing. Horváth
sa informoval o spôsobe tvorby rozpočtu pre správu a údržbu ciest. Ing. Lipovská uviedla, že
sa vychádza z údajov predchádzajúcich rokov so zohľadnením špecifík vyplývajúcich zo
zimnej údržby. Ing. Bašták sa zaujímal, či je spôsob rozdelenia financií na údržbu ciest
rozdelený na jednotlivé okresy. Ing. Lipovská uviedla, že prostriedky nie sú delené po
okresoch a poskytla podrobnú informáciu o kapitálových výdavkoch na rok 2018. Ing. Hudák,
hlavný kontrolór KSK, sa informoval na stav prípravy čerpania prostriedkov z EIB. Riaditeľ
Úradu KSK, Ing. Ďorko, uviedol, že v návrhu rozpočtu KSK sú uvedené len investície
spracované do štádia realizácie v roku 2018. p. Rečka poukázal na skutočnosť, že na stroje
a zariadenia SC KSK malo byť použitých viac ako 5 mil. € a aktuálne je na tento účel
uvedená suma 2,6 mil. €. Ing. Lipovská uviedla, že ďalšie 2 mil. € budú použité z vlastných
zdrojov, pričom v nasledujúcich rokoch sa bude pokračovať z vlastných zdrojov podľa
plánovaného zámeru obnovy mechanizmov SC KSK, nakoľko niektoré mechanizmy EIB
neschválila. Ing. Javorský požiadal o potvrdenie, že zdroje z EIB, ktoré nebudú využité na
nákup techniky, budú využité na opravy ciest, lebo schvaľovaná suma na „Dopravu“ sa týkala
týchto dvoch oblastí investícií. Ing. Lipovská potvrdila, že schválené finančné prostriedky
ostanú v oblasti cestného hospodárstva.
Na základe otázky Ing. Hudáka o význame výdavkov na ORID, s.r.o., Ing. Hužvík
uviedol, že na základe stretnutia predsedov KSK a PSK sa aktuálne v spolupráci
s Prešovským samosprávnym krajom pripravuje koncepcia IDS, ktorá smeruje k oživeniu
organizácie ORID, s.r.o.
Uznesenie č. 5/2018:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie
„Stanovisko hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja k Návrhu rozpočtu
Košického samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020“ a schváliť „Návrh rozpočtu Košického
samosprávneho kraja na roky 2018 - 2020“ s pripomienkami.
Hlasovanie č. 5: Prítomní: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Podpredseda DK požiadal zástupcu odboru školstva Úradu KSK o prezentáciu materiálu
„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“. Ing. Eperješi predstavil
dôvody na zmenu VZN a konkrétne zmeny. V diskusii neboli vznesené otázky ani
pripomienky.
Uznesenie č. 6/2018:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť „Návrh Všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné
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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“.
Hlasovanie č. 6: Prítomní: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Podpredseda DK otvoril diskusiu k materiálu „Informatívna správa o vyhlásených
výzvach z európskych štrukturálnych a investičných fondov“. V diskusii neboli vznesené
otázky ani pripomienky.
Uznesenie č. 7/2018:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie materiál
„Informatívna správa o vyhlásených výzvach z európskych štrukturálnych a investičných
fondov“.
Hlasovanie č. 7: Prítomní: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Podpredseda DK informoval o pláne úloh dopravnej komisie na 1. polrok 2018, ktorý
bude súčasťou materiálu „Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na I. polrok 2018“. V diskusii neboli vznesené otázky ani pripomienky.
Uznesenie č. 8/2018:
Dopravná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť materiál „Plán úloh
komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2018“.
Hlasovanie č. 8: Prítomní: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 5
Informácia o aktuálnom stave v cestnom hospodárstve
Vyjadrenie:
Podpredseda DK privítal Ing. Raucha, povereného riadením SC KSK, a požiadal ho
o aktuálne informácie v oblasti správy a údržby ciest na území KSK.
Ing. Rauch informoval o ukončení zimnej údržby, ktorá priniesla o 40% - 50% vyššiu
spotrebu inertného materiálu, o 4% nižšiu spotrebu chemického posypu a zvýšený počet
ubehnutých kilometrov v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Aktuálne sa SC KSK v rámci
bežnej údržby sústreďuje najmä na odstraňovanie výtlkov, údržbu zvislého dopravného
značenia, odstraňovanie porastov pri cestách a riešenie následkov záplav na Zemplíne
z obdobia Veľkonočných sviatkov.
P. Rečka požiadal povereného riaditeľa SC KSK o priblíženie jeho predstavy o aktuálnej
koncepcii údržby ciest. Ing. Rauch uviedol, že budú realizované prehliadky ciest vo všetkých
okresoch Košického kraja s identifikáciou jednotlivých nedostatkov, ktoré budú premietnuté
do plánu údržby ciest. P. Rečka navrhol prizvať starostov obcí na jednotlivé ohliadky, aby
mohli upriamiť pozornosť SC KSK na zásadné problémy. Ing. Rauch uviedol, že organizácia
prehliadok je v réžii okresných úradov, no určite bude pripravená forma spolupráce SC KSK
so starostami na zlepšenie výkonu údržby ciest. Aktuálne je vo väčšine okresov spolupráca
cestmajstrov SC KSK s obcami príkladná. V prípade, ak niekde spolupráca viazne, je
v záujme SC KSK vykonať opatrenia na jej zlepšenie.
Na základe schválenia materiálu o čerpaní z EIB pred dvoma rokmi, požiadal p. Rečka
písomnú informáciu od odboru investícií, prípravy a implementácie projektov Úradu KSK
o stave verejného obstarávania a realizácie rekonštrukcie ciest zo zdrojov EIB.
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Ing. Mgr. Ihnát upriamil pozornosť SC KSK na
a) cesty v okolí obcí Ždaňa, Čaňa a Haniska, ktoré sú v neuspokojivom stave,
b) urýchlené riešenie zosuvu cesty medzi Rudňanmi a Poráčom,
c) lom Hradová, ktorý je zdrojom poškodzovania ciest v majetku KSK a mesta
Košice, prašnosti a poškodzovania domov v bezprostrednej blízkosti cesty.
V nadväznosti na uvedené vyzval, aby sa otázka znižovania prašnosti na cestách riešila
pravidelným kropením vodou, na náklady vlastníka lomu.
Uznesenie č. 9/2018:
Dopravná komisia berie informácie na vedomie.
Hlasovanie č. 9: Prítomní: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 6
Informácia o aktuálnom stave vo verejnej doprave
Vyjadrenie:
Podpredseda DK požiadal Ing. Hužvíka o informácie na tému verejná doprava, ktorý
zopakoval informáciu, že na základe stretnutia predsedov KSK a PSK sa aktuálne
v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom pripravuje koncepcia spoločného IDS.
Na otázku o vplyve Národnej dopravnej autority na organizátora IDS Ing. Hužvík uviedol,
že ide zatiaľ len o zámer MDV SR, ktorý je v štádiu spracovania štúdie VÚD, a.s., no zásady
jej fungovania musia byť z prevádzkového hľadiska založené na regionálnom princípe. Úlohy
dopravnej autority teda môže plniť aj regionálny organizátor IDS.
K téme pravidelnej autobusovej dopravy uviedol, že aktuálne prebieha záver
komisionálneho zúčtovania z úrovne objednávateľa u dopravcu eurobus, a.s. Dopravca
ARRIVA Michalovce, a.s. požiadal o odklad zúčtovania z dôvodu zásadných zmien
v systéme účtovania a zúčtovanie sa predpokladá v mesiacoch máj a jún. V pravidelnej
autobusovej doprave sa z prevádzkového hľadiska realizujú úpravy cestovných poriadkov na
zlepšenie nadväzností železničnej a autobusovej dopravy a zmeny z dôvodu nevyhnutných
obchádzok (rekonštrukcia železničných priecestí, okružná križovatka Moldavská a pod.).
V tomto roku bude vykonaná Aktualizácia plánu dopravnej obslužnosti, ktorá bude tzv.
„inventúrou“ dopravnej ponuky a jej využitia so stanovením základných parametrov
dopravnej obslužnosti podľa reálneho dopravného dopytu. Na jej základe budú následne
vykonané zásadné zmeny dopravnej obslužnosti.
V oblasti železničnej dopravy vyvíja KSK úsilie na zlepšenie dopravného spojenia Košice
- Moldava nad Bodvou. reakcie MDV SR sú však odmietavé a zvýšenie počtu vlakov
podmienené financovaním z rozpočtu KSK, čo je neprijateľné. Naopak, zvýšenie počtu
vlakov v úseku Košice - Prešov bez predchádzajúcej konzultácie so samosprávnymi krajmi
poukazuje na nekoncepčné rozhodovanie o dopravnej obslužnosti a minimálne zohľadňovanie
požiadaviek KSK. Ing. Mgr. Ihnát požiadal o informáciu, či rovnaký postoj zaujíma MDV SR
ku všetkým krajom. Ing. Hužvík konštatoval, že prístup MDV SR je k všetkým VÚC
rovnaký. Prítomní sa zhodli, že hlavným problémom je neúplný presun kompetencií na
samosprávne kraje a financovanie dosiaľ prenesených kompetencií, bez zohľadnenia reálnych
nákladov a investičného dlhu.
Uznesenie č. 10/2018:
Dopravná komisia berie informácie na vedomie.
Hlasovanie č. 10: Prítomní: 9

Za: 9
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Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 7
Rôzne
Vyjadrenie:
Podpredseda DK požiadal prítomných o návrhy v rámci bodu Rôzne.
Ing. Mgr. Ihnát vyzval na riešenie otázky likvidácie odpadkov na vodnej nádrži Ružín
z úrovne kompetentných.
Ing. Dulina prítomným prezentoval web a aplikáciu Odkazprestarostu.sk, ktorá občanom
efektívne pomáha riešiť konkrétne problémy v samospráve.
K bodu č. 8
Záver zasadnutia
Vyjadrenie:
Ing. Jozef Horváth poďakoval prítomným za ich aktívnu účasť a uzavrel zasadnutie
Dopravnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.

......................................................
Ing. Radovan Hužvík
tajomník komisie

......................................................
Ing. Jozef Horváth
podpredseda komisie
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