Dopravná komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
Číslo:
Vybavuje:

06.02.2020
03014/2020/OD-04967
Ing. Erika Bartková
e-mail: erika.bartkova@vucke.sk
telefón: 055 7268 253

ZÁPISNICA
z 12. rokovania Dopravnej komisie
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 06. 02. 2020
na Úrade Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru č. 1 v Košiciach,
zasadačka č. 310 (2. poschodie)

PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie, zistenie počtu prítomných členov, schválenie programu rokovania
2. Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek z komisie
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytovaní
dotácií
4. Návrh Štatútu Dotačnej komisie Košického samosprávneho kraja pre poskytovanie dotácií
5. Zmena a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
č. 1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2008 a č. 5/2014
6. 2. etapa protikorupčných opatrení
a) Rokovací poriadok Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
b) Rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
c) Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
7. Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
za rok 2019
8. Integrovaný dopravný systém Košického kraja a harmonizácia verejnej dopravy
9. Činnosť Správy ciest Košického samosprávneho kraja
10. Obnova dopravných prostriedkov a mechanizmov Správy ciest Košického samosprávneho
kraja – informácia
11. Rôzne
12. Záver
K bodu č. 1
Otvorenie, zistenie počtu prítomných členov, schválenie programu rokovania
Vyjadrenie:
Predseda komisie po privítaní prítomných členov komisie a hostí otvoril 12. rokovanie
komisie. Z celkového počtu 25 členov komisie bolo na začiatku rokovania prítomných 18
členov komisie, čo je nadpolovičná väčšina a komisia bola uznášaniaschopná.
Návrh programu rokovania komisie bol zaslaný všetkým členom komisie e-mailom.
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Diskusia:
K programu rokovania komisie neboli zásadné pripomienky. Predseda komisie navrhol, aby
materiály č. 3 a 4, ktoré predkladá Agentúra regionálneho rozvoja Košice, n. o., boli
prezentované naraz, so spoločnou diskusiou, ale so samostatnými hlasovaniami.
Záver diskusie:
Členovia komisie s návrhom súhlasili. K programu rokovania komisie neboli zásadné
pripomienky. Predseda komisie navrhol, aby materiály č. 3 a 4, ktoré predkladá Agentúra
regionálneho rozvoja Košice, n. o., boli prezentované naraz, so spoločnou diskusiou, ale so
samostatnými hlasovaniami.
Členovia komisie s návrhom súhlasili.
Uznesenie č. 1/2020
Komisia schvaľuje program 12. rokovania komisie.
Hlasovanie č. 1
Prítomní: 18
Za: 18
Proti: 0
Program 12. rokovania komisie bol schválený.

Zdržal sa: 0

K bodu č. 2:
Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek z komisie
Vyjadrenie:
Ing. Erika Bartková, tajomníčka komisie, informovala o plnení prijatého uznesenia
č. 55/2019 k bodu Návrh rozpočtu KSK na roky 2020 – 2022, o splnení požiadavky k bodu
Návrh VZN KSK o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia
v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a zároveň informovala
o odpovediach odboru dopravy Úradu KSK a Správy ciest KSK na požiadavku týkajúcu sa
bodu Informácia o aktuálnom stave v cestnom hospodárstve (z rokovania komisie dňa
14.11.2019).
Ku kontrole plnenia uznesenia a požiadaviek z komisie neboli pripomienky.
Uznesenie č.2/2020
Komisia zobrala na vedomie plnenie uznesenia a požiadaviek z komisie bez pripomienok.
Hlasovanie č. 2
Prítomní: 18
Za: 18
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 3:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytovaní
dotácií
Vyjadrenie:
Ing. Mgr. Jarmila Hviščová z Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
vysvetlila Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
o poskytovaní dotácií.
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Diskusia:
Do diskusie k bodu č. 3 a č. 4 sa zapojili:
Ing. Igor Petrik, Ing. Štefan Bašták, Mgr. Rastislav Javorský, Michal Rečka, Ing. Viktor
Dulina a Ing. Mgr. Jarmila Hviščová.
Predmetom diskusie k bodu č. 3 a č. 4 boli témy:
väčšia transparentnosť a inovatívnosť nového VZN KSK, zvyšovane podielu poslancov pri
rozhodovaní v jednotlivých okresoch kraja, zvyšovanie ich právomoci, spôsob rozdeľovania
sumy pre okresy (podľa počtu poslancov alebo podľa počtu obyvateľov), termín účinnosti
VZN.
V priebehu rokovania prišli traja členovia komisie.
Závery spoločnej diskusie k bodom č. 3 a č. 4:
Predseda komisie navrhol doplniť do VZN KSK a Štatútu Dotačnej komisie KSK pre
poskytovanie dotácií:
1. zabezpečiť regionálny princíp pri hodnotení žiadostí, aby mali poslanci väčší vplyv,
2. aby v dotačnej komisii mali zamestnanci Úradu KSK hlas poradný, bez hlasovacieho práva,
3. aby sa sumy pre okresy rozdeľovali podľa počtu obyvateľov, nie poslancov,
4. aby poslanci rozhodovali o výbere externých hodnotiteľov (zo zoznamu, ktorý poskytne
Úrad KSK)
a Michal Rečka navrhol doplniť:
5. aby termíny účinnosti predkladaného VZN KSK a Štatútu Dotačnej komisie KSK pre
poskytovanie dotácií boli dňom schválenia (pripraviť zmenu poskytovania dotácií do
konca roku, so zavedením zmeny od začiatku roku 2021).
Uznesenie č. 3/2020
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť s pripomienkami:
1. zabezpečiť regionálny princíp
2. posunúť účinnosť VZN KSK dňom schválenia
Hlasovanie č. 3
Prítomní: 21
Za: 21
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 4:
Návrh Štatútu Dotačnej komisie Košického samosprávneho kraja pre poskytovanie
dotácií
Vyjadrenie:
Ing. Mgr. Jarmila Hviščová z Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.
vysvetlila Návrh Štatútu Dotačnej komisie Košického samosprávneho kraja pre poskytovanie
dotácií.
Spoločná diskusia k bodom č. 3 a č. 4.
Diskutujúci, témy a závery diskusie sú uvedené v predchádzajúcom bode č. 3.

Uznesenie č. 4/2020
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Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť s pripomienkami:
1. aby mali zamestnanci Úradu KSK v Dotačnej komisii KSK poradný hlas,
2. aby si dotačná komisia vyberala externých hodnotiteľov z tých, ktorých navrhne Úrad KSK,
3. aby Štatút Dotačnej komisie KSK nadobudol účinnosť dňom schválenia.
Hlasovanie č. 4
Prítomní: 21
Za: 21
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 5:
Zmena a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
č. 1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja v znení Všeobecne
záväzného nariadenia č. 8/2008 a č. 5/2014
Vyjadrenie:
Mgr. Martina Kožárová, zástupkyňa riaditeľa kancelárie predsedu KSK, prezentovala materiál
Zmena a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
č. 1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja v znení Všeobecne
záväzného nariadenia č. 8/2008 a č. 5/2014.
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili:
Ing. Pavel Titl, Ing. Ján Jakubov, Ing. Igor Petrik, Michal Rečka, JUDr. Gábor Szalay,
Mgr. Rastislav Javorský, Ing. Juraj Jevin a Mgr. Martina Kožárová.
Predmetom diskusie boli témy:
posúdenie návrhu odbornou verejnosťou, internetová verejná diskusia, farebnosť pre regióny
a jej záväznosť, farebné kombinácie, jazykové mutácie pre národnostné menšiny, potreba
súťaže návrhov na nové logo, problematika čierno-bielej tlače, dostatočný čas na posúdenie.
V priebehu rokovania tohto bodu dvaja členovia komisie odišli.
Záver diskusie:
Ing. Ján Jakubov navrhol, aby bol návrh loga KSK predložený na odborné posúdenie
príslušným fakultám TUKE (napr. fakulta umení, stavebná) a Slovenskej komore architektov.
Uznesenie č. 5/2020
Komisia odporúča stiahnuť materiál z rokovania Zastupiteľstva KSK a predložiť grafický
návrh nového loga KSK na posúdenie odbornej verejnosti.
Hlasovanie č. 5
Prítomní: 19
Za: 13
Návrh bol schválený.

Proti: 2

Zdržal sa: 4

K bodu č. 6:
2. etapa protikorupčných opatrení
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a) Rokovací poriadok Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Vyjadrenie:
PhDr. Anna Heribanová, vedúca organizačného oddelenia Úradu KSK, vysvetlila návrh
Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili: Ing. Ľubomír Hudák, Ing. Igor Petrik, Ing. Pavel Titl, Ing. Ján
Jakubov a PhDr. Anna Heribanová.
Predmetom diskusie boli témy:
elektronické prihlasovanie hlavného kontrolóra KSK, jedno hlasovacie zariadenie navyše,
prideľovanie slova hlavnému kontrolórovi, poradný hlas kontrolóra.
V priebehu rokovania sa vrátil jeden člen komisie.
Záver diskusie:
Ing. Igor Petrik navrhol pre hlavného kontrolóra doplniť do Rokovacieho poriadku možnosť
hlasovania hlasovacím zariadením (§ 42 Prihlasovanie do rozpravy).
Uznesenie č. 6/2020
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť s pripomienkou,
aby mal hlavný kontrolór hlasovacie zariadenie (doplniť § 42 Prihlasovanie do rozpravy).
Hlasovanie č. 6
Prítomní: 20
Za: 16
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 4

b) Rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Vyjadrenie:
PhDr. Anna Heribanová, vedúca organizačného oddelenia Úradu KSK, vysvetlila návrh
Rokovacieho poriadku komisií Košického samosprávneho kraja.
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili:
Ing. Igor Petrik, Ing. Mgr. Miloš Ihnát, Michal Rečka, Mgr. Rastislav Javorský, Ing. Vladimír
Bezák a PhDr. Anna Heribanová.
Predmetom diskusie boli témy:
zabezpečovanie vymazania zvukových záznamov z rokovania komisie, garancia nezneužitia
záznamov, porušenie pracovnej disciplíny, istota vymazania, zvukové záznamy z rokovania
Zastupiteľstva KSK, nutnosť prerokovať návrhy VZN KSK vo všetkých komisiách.
V priebehu rokovania sa vrátil jeden člen komisie.
Záver diskusie:
K materiálu neboli doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 7/2020
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
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Hlasovanie č. 7
Prítomní: 21
Za: 19
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 2

c) Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
Vyjadrenie:
Ing. Darina Šebeňová, vedúca odboru správy majetku Úradu KSK, vysvetlila Zásady
hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja.
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili: Ing. Ján Jakubov a Ing. Darina Šebeňová.
Predmetom diskusie bola téma rozdielu medzi výpožičkou majetku a nájmom majetku.
Záver diskusie:
K materiálu neboli doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 8/2020
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 8
Prítomní: 21
Za: 21
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 7:
Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho
kraja za rok 2019
Vyjadrenie:
Ing. Ľubomír Hudák, hlavný kontrolór KSK, prezentoval Správu o kontrolnej činnosti Útvaru
hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2019.
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili:
Ing. Pavel Titl, Ing. Igor Petrik, Ing. Vladimír Bezák a Ing. Ľubomír Hudák.
Predmetom diskusie boli témy:
Problematika kontroly Spojenej školy v Dobšinej a v Sečovciach a predchádzanie podobným
problémom (problémy odhaliť skôr), inštitút oznámenia protispoločenskej činnosti, podnet
a následná povinnosť hlavného kontrolóra.
V priebehu rokovania odišli dvaja členovia komisie.
Záver diskusie:
K materiálu neboli doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 9/2020
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
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Hlasovanie č. 9
Prítomní: 19
Za: 18
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 1

K bodu č. 8:
Integrovaný dopravný systém Košického kraja a harmonizácia verejnej dopravy
Vyjadrenie:
Ing. Radovan Hužvík, konateľ spoločnosti IDS Východ za Košický samosprávny kraja
v úvode informoval o zasadnutí Dozornej rady a Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo
dňa 2.12.2019.
Následne informoval o doterajšej a prebiehajúcej činnosti: vybavenie pracoviska – zariadenie
kancelárií v budove Strojárenskej ulici, výber zamestnancov (od 1.2.2020 – šiesti),
príprava verejného obstarávania na projektanta rekonštrukcie budovy na Turgenevovej 36,
príprava podkladov pre: a) predbežné ohlásenie, b) zmluvy o službách vo verejnom záujme,
c) súťaže, rokovania s mestami Košice a Prešov (pracovná skupina), spolupráca na Pláne
dopravnej obslužnosti, BUS pruh Prešovská, súťaž – vizuálna identita, rokovania s mestami
Stará Ľubovňa a Poprad, spolupráca s dopravcami pri zúčtovaní, pravidelné rokovania
so SSK, príprava: tarifná pracovná skupina, štandardy kvality, webová stránka.
Na záver poznamenal, že je dohodnutá forma spolupráce s odbormi dopravy KSK a PSK.
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili: Ing. Štefan Bašták, Ing. Pavel Titl, Ing. Mgr. Miloš Ihnát, Ing. Igor
Petrik, Mgr. Rastislav Javorský, Ing. Pavol Bečarik, Ing. Jozef Horvath a Ing. Radovan
Hužvík.
Predmetom diskusie boli témy:
aktuálny mailový a telefonický kontakt (idsvychod@idsvychod.sk, M: 0948 997 672),
problémy so zriadením BUS pruhu na Prešovskej ceste, pôvodné zámery s predĺžením
električkových tratí napr. na sídlisko Ťahanovce, príklad s presunom cestujúcich z osobných
áut na železničnú dopravu v Margecanoch (so zriadením záchytného parkoviska pri
železničnej stanici), problémy s nevysporiadanými pozemkami pre záchytné parkoviská napr.
v Ťahanovciach, problémy s nedostatočnými kapacitami MHD v Košiciach, v budúcnosti
bude čas potrebný na prepravu hlavným argumentom, ak bude čas trávený v aute dlhší ako vo
verejnej doprave – občania budú preferovať verejnú dopravu, BUS pruhy v strategických
materiáloch kraja vrátane PUM, potreba podpory na úrovni kraja aj miest, potreba vytvoriť
diskusiu o zvýhodnení preorientovania sa na verejnú dopravu, technické riešenie z dvoch
pruhov vytvoriť tri pruhy na úkor krajnice, potreba hľadať spôsob atraktivity verejnej dopravy,
riešenie verejnej dopravy aj napr. v Kráľovskom Chlmci (nielen v Košiciach), spolupráca
s mestami SNV, MI a TV, ktoré majú MHD, spolupráca v rámci plánu obslužnej vybavenosti
regiónov, moderné aplikácie a ich využitie pre evidenciu dopravcov aj pre občanov,
problematika budovania záchytných parkovísk pri železničných staniciach aj s podporou KSK.
V priebehu rokovania tohto bodu odišli štyria členovia komisie.

Záver diskusie:
Ing. Mgr. Miloš Ihnát trval na tom, aby sa k navrhovaným BUS pruhom žiadali stanoviská
mestských častí (Ťahanovce, Furča).
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Ing. Igor Petrik odporučil, aby sa pri návrhoch VZN kraja dopravná komisia sústredila hlavne
na dopravnú problematiku.
Uznesenie č. 10/2020
Komisia zobrala na vedomie informáciu o Integrovanom dopravnom systéme Košického kraja
a harmonizáciu verejnej dopravy.
Hlasovanie č. 10
Prítomní: 15
Za: 15
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 9:
Činnosť Správy ciest Košického samosprávneho kraja
Vyjadrenie:
Ing. Jozef Rauch, riaditeľ Správy ciest KSK a Ing. Zuzana Fejesová, prevádzková
námestníčka Správy ciest KSK informovali o aktuálnej činnosti Správy ciest KSK.
V súčasnosti sa zameriavajú na zimnú údržbu, orezávanie stromov a krovín. Podrobne
informovali o situácii na moste M 158 cez rieku Laborec za obcou Krivošťany: osadzuje sa
mostné provizórium, v rámci procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa sa
uskutočnilo priame rokovacie konanie s piatimi subjektmi (cenové ponuky na demontáž,
náhradné premostenie, projektovú dokumentáciu a nový most), zmluva s víťazným
uchádzačom – Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava bola podpísaná.
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili: Ing. Pavel Titl, Ing. Juraj Jevin, Ing. Vladimír Bezák, Ing. Igor Petrik,
Ing. Viktor Dulina, Ing. Jozef Rauch a Ing. Zuzana Fejesová.
Predmetom diskusie boli témy: premávka po mostnom provizóriu na moste M 158 Strážske
Krivošťany cez rieku Laborec za obcou Krivošťany, doba výstavby 500 kalendárnych dní od
odovzdania staveniska, táto doba výstavby je vrátane vypracovania projektovej dokumentácie
a zabezpečenia stavebného povolenia, termín vypracovania projektovej dokumentácie opravy
cesty cez Pačanský kopec, problematika prícestnej zelene v úseku Herľany – Bidovce
a všeobecne výruby stromov na základe platných rozhodnutí.
V priebehu rokovania odišiel jeden člen komisie.
Záver diskusie:
K informácii neboli doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 11/2020
Komisia zobrala na vedomie informáciu o aktuálnej činnosti Správy ciest Košického
samosprávneho kraja bez pripomienok.
Hlasovanie č. 11
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Návrh bol schválený.
K bodu č. 10:
Obnova dopravných prostriedkov
samosprávneho kraja – informácia

Zdržal sa: 0
a mechanizmov
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Správy

ciest

Košického

Vyjadrenie:
Ing. Jozef Rauch, riaditeľ Správy ciest KSK a Ing. Miloš Dupkala informovali o dokumente
„Obnova dopravných prostriedkov a mechanizmov Správy ciest Košického samosprávneho
kraja“ vypracovanom v 04/2019. Cieľom dokumentu bolo prezentovať skutočnú potrebu
vozidiel a mechanizmov zohľadňujúcu špecifiká jednotlivých oblastí tak, aby bolo možné
optimalizovať a plánovať periodickú obnovu techniky s ohľadom na jej využiteľnosť
a životnosť. Definovaná potreba bola spracovaná v spolupráci so zamestnancami
zodpovednými za výkon údržby, ako aj so zamestnancami jednotlivých oblastných referátov
dopravy. Dokument obsahuje modelové časové harmonogramy obnovy dopravných
prostriedkov a mechanizmov.
Výška schválených finančných prostriedkov na rok 2018 je 4,6 mil. Eur, na rok 2019 je 1,6
mil. Eur, SC KSK na prelome rokov 2018 a 2019 vysúťažila 7 ks sypacích nadstavieb
k existujúcim podvozkom, SC KSK aktualizovala špecifikácie jednotlivých strojov
a mechanizmov, v auguste 2019 boli odsúhlasené preklasifikovanie bežných výdavkov
na kapitálové na generálne opravy podvozkov, sypacích nadstavieb a radlíc v celkovej výške
600 tis. €, boli dodané 2 kusy podvozkov po generálnych opravách a 4 kusy sypacích
nadstavieb po generálnych opravách, v procese generálnych opráv sú ešte 2 kusy podvozkov,
2 kusy sypacích nadstavieb a 6 kusov snehových radlíc, v závere roka 2019 boli rozpočtovým
opatrením pridelené prostriedky na nákup 4 kusov nových sypačov, ktoré sú momentálne
v procese VO, aktuálne prebieha VO na nákup malej techniky, VO na nákup veľkej techniky
bude realizované externou firmou.
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili:
Ing. Igor Petrik, Vladimír Baloga, JUDr. Gábor Sazlay, Ing. Erika Bartková, Ing. Viktor
Dulina, Ing. Peter Restei, Ing. Ľubomír Hudák, Ing. Pavel Titl, Ing. Jozef Horváth, Csaba
Furik a Ing. Jozef Rauch.
Predmetom diskusie boli témy:
V rámci obnovy mechanizácie Správy ciest KSK už boli obstarané sypacie nadstavby
a snehové radlice pre celoročné využitie mechanizmov. Napriek tomu, že výrazná obnova –
nákup živičnej techniky a sypačov je v príprave, Správa ciest KSK zabezpečila zimnú údržbu
v sezóne 2019/2020 bez väčších problémov.
Členovia dopravnej komisie sa zhodli na potrebe urýchlenia postupov v rámci verejného
obstarávania a jeho prípravy od schválenia finančných prostriedkov Zastupiteľstvom KSK až
po samotný nákup strojov.
Ďalšou témou bola údržba cestnej zelene – orezanie stromov a výrub krov popri cestách.
Záver diskusie:
Členovia komisie sa zhodli v názore, že je potrebné:
poslať dokument „Obnova dopravných prostriedkov a mechanizmov Správy ciest Košického
samosprávneho kraja“ mailom všetkým členom komisie (spolu so zápisnicou z 12. rokovania)
a zabezpečiť zrýchlenie procesov VO pre nákup techniky zo strany Úradu KSK.

Uznesenie č. 12/2020
Komisia zobrala na vedomie informáciu o obnove dopravných prostriedkov a mechanizmov
Správy ciest Košického samosprávneho kraja s pripomienkou: poslať dokument „Obnova
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dopravných prostriedkov a mechanizmov Správy ciest Košického samosprávneho
kraja“ mailom všetkým členom komisie a zabezpečiť zrýchlenie procesov VO pre nákup
techniky zo strany Úradu KSK.
Hlasovanie č. 12
Prítomní: 14
Za: 14
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 11:
Rôzne
V rámci uvedeného bodu sa do diskusie zapojili:
Ing. Mgr. Miloš Ihnát, Ing. Viktor Dulina, Ing. Pavel Titl, Vladimír Baloga, Ing. Vladimír
Bezák, JUDr. Gábor Szalay, Ing. Peter Restei a Ing. Igor Petrik.
Predmetom diskusie boli rôzne témy súvisiace s dopravou a bezpečnosťou:
Požiadavka na opätovné vyspravenie výtlkov po zime na ceste od Malej Lodiny po priehradu
Ružín. Stav prípravy konkrétnych projektov zo zdrojov EIB a IROP. Meranie drsnosti asfaltu
na vybraných úsekoch ciest s podozrením na šmykľavý asfalt. Modernizácia križovatky
Kostolianska na území mesta Košice – problém majetkovoprávne vzťahy. 40 vyschnutých
stromov pri ceste Mokrance – Buzica z dôvodu presmerovania prameňa slanej vody do
cestnej priekopy, voda z prameňa už bola odklonená, výrub SC KSK koordinuje s Okresným
úradom, odborom starostlivosti o životné prostredie.
Ing. Pavel Titl navrhol, aby projektová dokumentácia významných stavieb bola predkladaná
k nahliadnutiu na dopravnej komisii.
Všetci členovia komisie s návrhom súhlasili.
K bodu č. 12:
Záver
Predseda komisie Ing. Igor Petrik konštatoval, že program rokovania komisie bol vyčerpaný,
poďakoval prítomným za účasť a uviedol, že ďalšie rokovanie komisie sa uskutoční dňa
06.04.2020 o 09:00 hod. na Úrade Košického samosprávneho kraja, v zasadačke č. 310
(2. poschodie).

....................................................
Ing. Erika Bartková
tajomníčka komisie

......................................................
Ing. Igor Petrik
predseda komisie
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