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

08. 06. 2020
03014/2020/OD-20016
Ing. Erika Bartková
e-mail: erika.bartkova@vucke.sk
telefón: 055/726 82 53

ZÁPISNICA
z 15. rokovania Dopravnej komisie
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 08. 06. 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. Činnosti súvisiace s prípravou a realizáciou projektov stavebných úprav ciest
II. a III. triedy na území Košického samosprávneho kraja
4. Plán dopravnej obslužnosti a jeho uplatnenie v systéme verejnej dopravy
5. Integrovaný dopravný systém Košického kraja a harmonizácia verejnej dopravy
6. Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2019/2020
7. 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
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o výške úhrady
za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
9. Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja
10. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na II. polrok 2020
11. Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2020
12. Návrhy, podnety a požiadavky
13. Rôzne
14. Záver
K bodu č. 1
Otvorenie, zistenie počtu prítomných členov, schválenie programu rokovania
Vyjadrenie:
Predseda komisie po privítaní prítomných členov komisie a hostí otvoril 15. rokovanie
komisie. Z celkového počtu 25 členov komisie bolo na začiatku rokovania prítomných
18 členov komisie, čo je nadpolovičná väčšina a komisia bola uznášaniaschopná.
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Predseda komisie oznámil, že z 15. rokovania komisie sa vyhotovuje zvukový záznam
výlučne pre účely zhotovenia zápisnice. Návrh programu rokovania komisie bol zaslaný
všetkým členom komisie e-mailom.
Diskusia:
Predseda komisie navrhol, aby bol program rokovania doplnený o nový bod s názvom
Informácia o zmene organizačnej štruktúry Správy ciest Košického samosprávneho kraja
a prerokovaný za bodom č. 6.
Záver:
Členovia komisie s návrhom doplnenia bodu do programu rokovania komisie súhlasili.
Hlasovanie č. 1
za doplnenie materiálu Informácia o zmene organizačnej štruktúry Správy ciest Košického
samosprávneho kraja ako bod č. 7.
Prítomní: 18
Za: 18
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Predseda komisie požiadal členov komisie o hlasovanie o programe ako celku, vrátane
schválenej zmeny.
Uznesenie č. 20/2020
Komisia schvaľuje program 15. rokovania komisie, vrátane doplneného bodu programu.
Hlasovanie č. 2
o programe ako celku, vrátane schválenej zmeny.
Prítomní: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Predseda komisie skonštatoval, že program 15. rokovania komisie bol schválený.
K bodu č. 2
Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek z komisie
Vyjadrenie:
Ing. Erika Bartková, tajomníčka komisie, poverená vedením odboru dopravy, informovala
o plnení prijatých uznesení a požiadaviek z 12. rokovania dopravnej komisie, ktoré sa
uskutočnilo dňa 06. 02. 2020.
Diskusia:
Ku kontrole plnenia uznesení a požiadaviek z komisie neboli pripomienky.
V priebehu rokovania prišli traja členovia komisie.
Záver:
Návrh na uznesenie: komisia berie na vedomie plnenie uznesení a požiadaviek z komisie bez
pripomienok.
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Uznesenie č. 21/2020
Komisia berie na vedomie plnenie uznesení a požiadaviek z komisie bez pripomienok.
Hlasovanie č. 3
Prítomní: 21
Za: 21
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 3
Činnosti súvisiace s prípravou a realizáciou projektov stavebných úprav ciest
II. a III. triedy na území Košického samosprávneho kraja
Vyjadrenie:
Mgr. Zuzana Slivenská, poverená vedením Správy ciest Košického samosprávneho kraja,
v úvode stručne oboznámila členov komisie so zmenou organizačnej štruktúry, následne
informovala o príprave a realizácii jednotlivých stavieb. Aktuálne medzi najdôležitejšie patrí
rekonštrukcia priepustu a oporného múra v lokalite Gregorov prameň a rekonštrukcia mosta
M158 za obcou Krivošťany.
Informovala tiež o nákupe mechanizácie na letnú a zimnú údržbu pre SC KSK. Oznámenie
o zákazke bolo zverejnené vo vestníku EU. Lehota na predkladanie ponúk je 04.07.2020. Ak
v priebehu predkladania ponúk nebudú podané zo strany uchádzačov žiadosti o nápravu resp.
námietky a po vyhodnotení ponúk nebudú podané námietky proti vyhodnoteniu, tak celý
proces VO po uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom potrvá do konca 08/2020.
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili:
Michal Rečka, Ing. Mgr. Miloš Ihnát, Ing. Igor Petrik, Ing. Viktor Dulina, Roland Szabó,
Ing. Vladimír Bezák, Ing. Pavel Titl, Csaba Furik, JUDr. Gábor Szalay, Ing. Peter Harčarik –
zástupca riaditeľa Úradu KSK a Mgr. Zuzana Slivenská.
V priebehu rokovania prišli traja členovia komisie.
Predmetom diskusie boli témy:
Stavebné úpravy ciest Čaňa – Haniska, Zlatá Idka – Rudník, Kecerovce – Vtáčkovce,
Kecerovce, Kecerovce – Bunetice, Kostoľany pri Hornáde – Sokoľ, Budulov – Peder –
Žarnov, Staničná ulica v Kostoľanoch pri Hornáde, Kráľovský Chlmec – Veľký Horeš, Malá
Lodina – po hrádzu Ružín, most Mokrance, Jasov – Moldava nad Bodvou. Správa ciest KSK
pripravuje stavebné úpravy s prihliadnutím na stavebný stav a tiež na intenzity cestnej
dopravy. V prípade otázok na konkrétne úseky ciest sa môžu členovia komisie obrátiť mailom
priamo na Správu ciest KSK sekretariat@scksk.sk. V súčasnosti prebieha príprava podkladov
pre verejné obstarávanie – výber projektanta na 5 najhorších mostov v kraji. Zo 660 mostov
v kraji je 62 mostov v stavebnotechnickom stave č. 6 – veľmi zlý. Je potrebné zabezpečiť
financovanie rekonštrukcií.
Zástupca riaditeľa Úradu KSK Ing. Peter Harčarik informoval, o príprave a realizácii stavieb
zo zdrojov IROP. Prebieha prvá etapa realizácie modernizácie cesty II/547 a modernizácia
cesty II/555, riadiacim orgánom už bola schválená aj druhá etapa realizácie modernizácie
cesty II/547. Ukončená bola modernizácia cesty II/582 Michalovce – Sobrance. Prebieha
príprava modernizácie ciest II/576, II/552, II/533, II/536.
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Záver:
Ing. Pavel Titl v záujme zlepšenia kontroly a transparentnosti požiadal Správu ciest KSK
o zverejňovanie plánovaných stavebných úprav ciest na webe Správy ciest KSK, vrátane
predpokladaných termínov realizácie a priebežne ich aktualizovať, čím sa zlepší kontrola
a transparentnosť.
Ing. Igor Petrik navrhol, aby na každé rokovanie dopravnej komisie bola predložená
informácia o stave prípravy a realizácie projektov stavebných úprav ciest II. a III. triedy
na území Košického samosprávneho kraja.
Uznesenie č. 22/2020
Komisia berie na vedomie materiál Činnosti súvisiace s prípravou a realizáciou projektov
stavebných úprav ciest II. a III. triedy na území Košického samosprávneho kraja
s požiadavkou, aby na každé rokovanie dopravnej komisie bola predložená informácia o stave
prípravy a realizácie projektov stavebných úprav ciest II. a III. triedy na území Košického
samosprávneho kraja.
Hlasovanie č. 4
Prítomní: 24
Za: 24
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 4
Plán dopravnej obslužnosti a jeho uplatnenie v systéme verejnej dopravy
Vyjadrenie:
Ing. Radovan Hužvík, konateľ spoločnosti IDS Východ za Košický samosprávny kraj,
informoval o aktualizácii Plánu dopravnej obslužnosti v rámci Plánu udržateľnej mobility
Košického samosprávneho kraja. Počas pandémie zabezpečovala spoločnosť IDS Východ,
s.r.o. koordináciu prímestskej autobusovej dopravy v podobe úprav cestovných poriadkov
v spolupráci s odborom dopravy a dopravcami (mimoriadny cestovný poriadok), čím sa
reagovalo na aktuálny trend poklesu počtu prepravených osôb.
Diskusia:
V diskusii Ing. Igor Petrik ocenil realizované doplnenia niektorých autobusových spojov
v nadväznosti na otvorenie 1. – 5. ročníkov základných škôl.
Záver:
K bodu č. 4 neboli pripomienky.
Uznesenie č. 23/2020
Komisia berie na vedomie informáciu o pripravovanom Pláne dopravnej obslužnosti a jeho
uplatnenie v systéme verejnej dopravy.
Hlasovanie č. 5
Prítomní: 24
Za: 24
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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K bodu č. 5
Integrovaný dopravný systém Košického kraja a harmonizácia verejnej dopravy
Vyjadrenie:
Ing. Radovan Hužvík informoval o nasledovných témach:
koordinácia opatrení na ochranu zamestnancov a cestujúcich u dopravcov v prímestskej
doprave v oboch krajoch, monitoring a analýzy počtu cestujúcich v prímestskej doprave,
predkladanie odporúčaní pre obidva kraje na zmeny v dopravnej obslužnosti, príprava
mimoriadneho cestovného poriadku v spolupráci s dopravcami, príprava podkladov pre
vyhlasovanie súťaží na obsluhu územia - činnosť pracovnej skupiny, návrh znenia novej
zmluvy, doplnenie prepravného poriadku o časť reklamačný poriadok k zjednoteniu
u všetkých dopravcov v KSK a PSK, technické a kvalitatívne štandardy, príprava modernej
zónovej tarify - zonácia územia, zapojenie krajských miest Košice a Prešov a miest Spišská
Nová Ves, Stará Ľubovňa, Poprad s mestskou dopravou, príprava založenia Slovenskej
asociácie organizátorov verejnej dopravy, zapojenie do procesu prípravy zákona o verejnej
doprave, zapájanie do infraštruktúrnych zámerov na území krajov, stanovisko k rekonštrukcii
úseku Košice - Kysak, TIOP Trebišov, rekonštrukcia železničnej stanice Spišská Nová Ves,
aktivity pri termináli Košice Sever.
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili: Ing. Igor Petrik, Ing. Ján Jakubov a Ing. Radovan Hužvík.
Predmetom diskusie boli témy:
presun kompetencií železničnej dopravy na samosprávne kraje, zabezpečenie súladu
grafikonov, výborná spolupráca so ZSSK a.s. Problémom je nedostatočná spolupráca zo
strany MDV SR, nie je spracovaný celoslovenský Plán dopravnej obslužnosti. Prebieha
príprava nového zákona o verejnej doprave.
Záver:
Ing. Ján Jakubov odporučil, aby predseda KSK začal rokovania s MDV SR vo veci presunu
kompetencií zo železničnej dopravy na samosprávne kraje.
Uznesenie č. 24/2020
Komisia berie na vedomie informáciu o Integrovanom dopravnom systéme Košického kraja
a harmonizáciu verejnej dopravy a odporúča predsedovi KSK z úrovne SK8 rokovať s MDV
SR o možnosti presunu kompetencií v regionálnej železničnej doprave na samosprávne kraje,
alebo funkčné regióny s cieľom plnej integrácie verejnej dopravy. Uvedený zámer dopravná
komisia odporúča riešiť v rámci nového zákona o verejnej doprave.
Hlasovanie č. 6
Prítomní: 24
Za: 24
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 6
Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2019/2020
Vyjadrenie:
Mgr. Zuzana Slivenská, poverená vedením Správy ciest Košického samosprávneho kraja,
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informovala o celkových nákladoch na zimnú údržbu v zimnom období 2019/2020. Oproti
predchádzajúcemu zimnému obdobiu došlo k zvýšeniu nákladov o 4%, aj v súvislosti so
zvyšovaním tarifných platov a príplatkov zamestnancov vo verejnej službe na základe zmeny
legislatívy SR.
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili: Ing. Igor Petrik, Vladimír Baloga a Mgr. Zuzana Slivenská.
V priebehu rokovania odišiel jeden člen komisie.
Predmetom diskusie boli témy:
Údržba ciest počas poľadovice, najmä v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica.
Záver:
K bodu č. 6 neboli zásadné pripomienky.
Uznesenie č. 25/2020
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie č. 7
Prítomní: 23
Za: 23
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 7
Informácia o zmene organizačnej štruktúry Správy ciest Košického samosprávneho
kraja
Vyjadrenie:
Mgr. Zuzana Slivenská informovala o zmene organizačnej štruktúry Správy ciest KSK.
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili:
Michal Rečka, Ing. Igor Petrik, Ing. Július Hajdu, Ing. Mgr. Miloš Ihnát, Ing. Pavel Titl,
Vladimír Baloga a Mgr. Zuzana Slivenská.
Predmetom diskusie boli témy:
nové celoročné stredisko v Košickom Klečenove a jeho technické vybavenie, počet
robotníkov v porovnaní s počtom technicko-hospodárskych pracovníkov (oproti pôvodnému
stavu pribudli dvaja THP pracovníci, celkový počet THP pracovníkov je 136; celkový počet
zamestnancov sa pohybuje okolo 420).
Záver:
K bodu č. 7 neboli doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 26/2020
Komisia berie na vedomie Zmeny organizačnej štruktúry Správy ciest KSK.
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Hlasovanie č. 8
Prítomní: 23
Za: 22
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 1

K bodu č. 8
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. Oznámila, že boli doplnené stanoviská
odborníkov v oblasti grafického dizajnu, pričom všetci hodnotili návrh loga pozitívne.
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili: Mgr. Zuzana Slivenská, Ing. Ján Jakubov, JUDr. Gábor Szalay,
Ing. Pavel Titl a Mgr. Martina Kožárová.
V priebehu rokovania odišli štyria členovia komisie.
Predmetom diskusie boli témy:
používanie loga pred jeho schválením (nie je možné), postup schvaľovania loga, tvorba dizajn
manuálov, ktoré budú záväzné pre zariadenia KSK, jazykové mutácie loga v manuáloch,
určenie v ktorých územiach sa má povinne používať aj jazyk národnostných menšín.
JUDr. Gábor Szalay navrhol, aby bolo logo aj v jazyku národnostných menšín a aby bolo
určené, v ktorých územiach sa má povinne používať v logu jazyk národnostných menšín.
Mgr. Martina Kožárová odpovedala na uvedený návrh, že jazykové mutácie budú
rozpracované v dizajn manuáloch.
Záver:
K bodu č. 8 neboli doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 27/2020
Komisia odporúča predložený materiál prerokovať a schváliť v zmysle návrhu uznesenia bez
pripomienok.
Hlasovanie č. 9
Prítomní: 19
Za: 19
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 9
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o výške
úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
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Vyjadrenie:
Ing. Vladimír Pauco, vedúci referátu pre analýzy a financovanie sociálnych služieb,
oboznámil členov komisie s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia
v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho
kraja.
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili: Ing. Ján Jakubov, Ing. Igor Petrik a Ing. Vladimír Pauco.
Predmetom diskusie bola téma zvyšovania poplatkov za sociálne služby o 15 %
v zariadeniach KSK a porovnanie s ešte vyššími poplatkami neverejných poskytovateľov
sociálnych služieb. Ing. Ján Jakubov odporučil počkať so zvyšovaním poplatkov a pripomenul,
že samosprávne a štátne zariadenia majú regulovať ceny za služby a pomáhať občanom tak,
aby boli sociálnejší, ako súkromné spoločnosti.
Záver:
K bodu č. 9 neboli doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 28/2020
Komisia odporúča predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 10
Prítomní: 19
Za: 17
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 2

K bodu č. 10
Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja
Vyjadrenie:
PhDr. Anna Heribanová, vedúca organizačného oddelenia, oboznámila členov komisie
s návrhom Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja. Zdôvodnila iné spôsoby rokovania v čase zákazu zhromažďovania
a prezentovala systém online rokovania komisií.
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili: Ing. Ján Jakubov, Ing. Igor Petrik, Mgr. Peter Berinšter, JUDr. Gábor
Szalay a PhDr. Anna Heribanová.
Predmetom diskusie boli témy: systém online a možnosť diskutovať, dĺžka hlasovania
v systéme per rollam.
Ing. Ján Jakubov navrhol vylepšiť systém online rokovania doplnením lišty s prehľadom
o záujemcoch diskutovať (aby mali všetci možnosť vidieť poradie, kto sa hlási do diskusie,
s cieľom predchádzať prípadnému neudeleniu slova záujemcovi o diskusiu), podobne ako to
funguje v Slovenskej komore stavebných inžinierov.
Zároveň navrhol predĺžiť minimálnu dĺžku hlasovania v systéme per rollam z 24 na 48 hodín.
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Záver:
K bodu č. 10 neboli doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 29/2020
Komisia odporúča predložený materiál prerokovať a schváliť v zmysle návrhu uznesenia
s požiadavkou doplniť materiál o určenie minimálnej dĺžky hlasovania 48 hodín v prípade
hlasovania v systéme per rollam.
Hlasovanie č. 11
Prítomní: 19
Za: 19
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 11
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na II. polrok 2020
Vyjadrenie:
PhDr.Anna Heribanová, vedúca organizačného oddelenia, informovala o Rámcovej obsahovej
náplni zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2020, pričom
konštatovala, že materiál sa berie na vedomie, je otvoreným materiálom. Ing. Erika Bartková
sa zamerala na oblasť dopravy a informovala o plánovanom schvaľovaní strategického
dokumentu Plán udržateľnej mobility Košického kraja.
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili: JUDr. Gábor Szalay, Ing. Ján Jakubov a PhDr. Anna Heribanová.
V priebehu rokovania odišiel jeden člen komisie.
Predmetom diskusie bola téma termínov rokovaní Zastupiteľstva KSK a rokovaní komisií,
problematické rokovania komisií v dovolenkovom období, na prelome letných mesiacov júl
a august.
Ing. Ján Jakubov odporučil, aby bola z úrovne predsedu KSK iniciovaná legislatívna zmena
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov (zredukovať frekvenciu rokovaní zastupiteľstiev samosprávnych krajov z dvoch
na 3 mesiace; zosúladiť s rokovaniami obecných zastupiteľstiev).
Záver:
K bodu č. 11 neboli doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 30/2020
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie č. 12
Prítomní: 18
Za: 18
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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K bodu č. 12
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2020
Vyjadrenie:
Ing. Igor Petrik, predseda komisie, informoval o Pláne úloh Dopravnej komisie Zastupiteľstva
KSK na II. polrok 2020, ktorý bol zaslaný všetkým členom komisie mailom dňa 05. 06. 2020.
Diskusia:
K Plánu úloh Dopravnej komisie Zastupiteľstva KSK na II. polrok 2020 nebola diskusia.
Záver:
K materiálu neboli doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 31/2020
Komisia odporúča zastupiteľstvu Plán úloh Dopravnej komisie Zastupiteľstva KSK na
II. polrok 2020 prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 13
Prítomní: 18
Za: 18
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 13
Návrhy, podnety a požiadavky
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili: Ing. Štefan Bašták, Ing. Jozef Horváth, Ing. Igor Petrik, Vladimír
Baloga a Ing. Pavel Titl.
Počas diskusie odišiel jeden člen komisie.
Predmetom diskusie bola téma problematického parkovania pre členov komisie počas
rokovania komisií.
Záver:
Ing. Petrik navrhol, aby oddelenie vnútornej prevádzky Úradu KSK predložilo na najbližšie
rokovanie komisie návrh riešenia parkovania pre členov komisie v čase rokovania komisie.
Ing. Pavel Titl odporučil využiť parkovisko na ploche medzi Východoslovenským múzeom
a Verejnou knižnicou Jána Bocatia.
Uznesenie č. 32/2020
Komisia žiada riešiť bezplatné parkovanie pre členov komisie v deň rokovania komisie
na parkovisku pri Verejnej knižnici Jána Bocatia s prístupom zo Strojárenskej ulice.
Hlasovanie č. 14
Prítomní: 17
Za: 17
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

10

K bodu č. 14
Rôzne
Diskusia:
Členovia komisie nemali ďalšie návrhy, podnety a požiadavky.
K bodu č. 15
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 27. 07. 2020 alebo 03. 08. 2020 o 900 hod. na Úrade Košického samosprávneho kraja,
v zasadačke č. 310 (2. poschodie). Presný termín bude oznámený všetkým členom komisie
elektronicky najneskôr sedem kalendárnych dní pred rokovaním komisie.

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

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