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

23. 11. 2021
3132/2021/OD-44122
Ing. Erika Bartková
e-mail: erika.bartkova@vucke.sk
telefón: 055/726 82 53

ZÁPISNICA
z 24. rokovania Dopravnej komisie
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 22. 11. 2021
formou online rokovania
PROGRAM ROKOVANIA
Otvorenie, zistenie počtu prítomných členov, schválenie programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek z komisie
Aktuálne informácie v oblasti verejnej dopravy
Informatívna správa o činnosti IDS Východ, s. r. o.
Aktuálne informácie v oblasti pozemných komunikácií a činnosti Správy ciest KSK
Kontrola plnenia rozpočtu – kapitálové výdavky v programe Komunikácie
Informácia o Globálnom logistickom industriálnom parku (GLIP)
– aktuálny stav
8. Majetkové veci
a) Prevod vlastníctva pozemkov v Bidovciach pre Národnú diaľničnú spoločnosť,
a. s.
b) Nájom pozemkov v katastrálnom území Streda nad Bodrogom pre obec
Streda nad Bodrogom
c) Predĺženie doby trvania nájomnej zmluvy pre obec Kysta
9. III. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2021
10. Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2022 – 2024
11. 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
12. Schválenie spolufinancovania projektu: „Margecany – komunikácia pre cyklistov
a peších“
13. Schválenie spolufinancovania projektu: „Cyklistická cestička Zalužice – Lúčky
(Zemplínska cyklomagistrála)“
14. Schválenie spolufinancovania projektu: „Cyklo-webový portál Košického kraja“
15. Rozšírenie činností v zriaďovateľskej listine príspevkovej organizácie Správa ciest
KSK
16. Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického
samosprávneho kraja za rok 2020
17. Založenie neziskovej organizácie Diaľnica na východ, n. o.
1.
2.
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7.
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18. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na I. polrok 2022
19. Plán
úloh
komisií
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho
kraja
na I. polrok 2022
20. Návrhy, podnety a požiadavky
21. Rôzne
22. Záver
K bodu č. 1
Otvorenie, zistenie počtu prítomných členov, schválenie programu rokovania
Vyjadrenie:
Predseda komisie privítal členov komisie, ktorí boli prihlásení v systéme online rokovania
a otvoril 24. rokovanie komisie. Z celkového počtu 25 členov komisie bolo na začiatku
rokovania v systéme online prítomných trinásť členov komisie. Počas rokovania sa prihlásili
ďalší šiesti členovia. Niektorí sa priebežne aj odhlasovali. Predseda komisie konštatoval,
že komisia bola uznášaniaschopná. Neboli navrhnuté zmeny programu rokovania komisie.
Uznesenie č. 45/2021
Komisia schvaľuje program 24. rokovania komisie
Hlasovanie č. 1
Prítomní online: 13
Za: 13
Návrh bol schválený.

Zdržal sa: 0

Proti: 0

K bodu č. 2
Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek z komisie
Vyjadrenie:
Ing. Erika Bartková, tajomníčka komisie a vedúca oddelenia dopravy, informovala o plnení
prijatých uznesení a požiadaviek komisie.
Diskusia:
K bodu č. 2 nebola diskusia.
Uznesenie č. 46/2021
Komisia zobrala na vedomie plnenie uznesení a požiadaviek komisie.
Hlasovanie č. 2
Prítomní online: 18
Za: 13
Nehlasovali: 5
Návrh bol schválený.

Zdržal sa: 0

Proti: 0
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K bodu č. 3
Aktuálne informácie v oblasti verejnej dopravy
Vyjadrenie:
Ing. Radovan Hužvík, konateľ spoločnosti IDS Východ, s.r.o., poskytol aktuálne informácie
v oblasti verejnej dopravy. Zameral sa na nové cestovné poriadky (platné od 12.12.2021) a ich
koordináciu so železničnými cestovnými poriadkami. Pripomenul, že sa podarilo doplniť
nové vlaky na trase Košice – Moldava nad Bodvou, Košice – Zvolen, novinkou je
dvojhodinový takt na trase Košice – Miškolc a boli pridané autobusové spoje pre žiakov.
Informoval o vypísaní verejných súťaží KSK na obsluhu územia pravidelnou autobusovou
dopravou vo verejnom záujme (zverejnené od 17. 11. 2021 v Európskom vestníku).
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili:
Ing. Viktor Dulina, Ing. Igor Petrik, Ing. Jozef Horváth
Predmetom diskusie boli témy:
 ako predísť problémom s dopravcami, ktoré vznikli v Bratislavskom samosprávnom kraji
(v KSK nehrozí taký problém, nové platy pre vodičov má KSK ošetrené v zmluve)
 nedostatok vodičov je spôsobený aj stanovením minimálneho veku 24 rokov (návrh
legislatívnej zmeny na zníženie veku vodičov na 21 rokov)
 diaľková vlaková doprava do Miškolca (prvá zastávka v MR je v Hidasnémeti, na ktorú
nadväzujú regionálne vlaky maďarských železníc, spolupráca s Košice Región Turizmus,
EZUS a ZSSK)
 osobná doprava na železničnej trati Veľké Kapušany – Bánovce nad Ondavou (ZSSK
neuvažuje s touto traťou, pracovné rokovania, hľadanie riešenia poskytnúť službu)
Na otázky odpovedal Ing. Radovan Hužvík.
Uznesenie č. 47/2021
Komisia zobrala na vedomie aktuálne informácie v oblasti verejnej dopravy.
Hlasovanie č. 3
Prítomní online: 18
Za: 13
Nehlasovali: 5
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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K bodu č. 4
Informatívna správa o činnosti IDS Východ, s. r. o.
Vyjadrenie:
Ing. Radovan Hužvík predstavil Informatívnu správu o činnosti IDS Východ, s. r. o. a rozšíril
ju aj o aktuálne informácie. Zavedenie zónovej tarify je možné len po dohode PSK
a s dopravcom SAD Poprad, a to najskôr v roku 2022. Prebieha postupné zavádzanie
taktových dopravných poriadkov. Cestujúci už môžu platiť mobilmi - virtuálnou dopravnou
kartou. Je zriadená informačná linka IDS východ, tel.: 055 3333 331, počas pracovnej doby
a mimo pracovnej doby je funkčný záznamník, pričom informačná linka je prioritne určená
pre získanie informácií o spokojnosti cestujúcich, ich námetov na riešenie problémov
a spätnej väzby. Informoval, že v rámci nových súťaží sú stanovené štandardy IDS Východ
a aktuálne prebieha komunikácia ohľadom plánovaného zapojenia miest Košice a Prešov
do majetkovej štruktúry IDS Východ, s.r.o. IDS Východ, a.s. sa plánuje zapojiť do výzvy
z IROP-u ohľadom informačného a dispečerského systému IDS Východ (centrálny dispečing
IDS).
Diskusia:
K bodu č. 4 nebola diskusia.
Uznesenie č. 48/2021
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie č. 4
Prítomní online: 18
Za: 13
Nehlasovali: 5
Návrh bol schválený.

Zdržal sa: 0

Proti: 0

K bodu č. 5
Aktuálne informácie v oblasti pozemných komunikácií a činnosti Správy ciest KSK
Vyjadrenie:
Doc. Ing. Anton Trišč, PhD., MBA, generálny riaditeľ Správy ciest KSK, Ing. Juraj Gubík,
riaditeľ prevádzkového úseku a Ing. Matej Pindroch, riaditeľ investičného úseku poskytli
aktuálne informácie v oblasti pozemných komunikácií a činnosti Správy ciest KSK.
Informácie, ktoré boli prehľadne spracované písomnou a tabuľkovou formou, dostali všetci
členovia komisie pred rokovaním mailom.
Zástupcovia vedenia Správy ciest KSK poskytli a prezentovali nasledovné informácie:
 Zrealizované súvislé opravy ciest do 19. novembra 2021 (podľa druhu úpravy)
 Aktuálne investičné akcie 2021 KV + EIB + IROP realizované stavby do
15. novembra 2021, stavby v príprave
 Aktuálna informácia o príprave a realizácii rekonštrukcií vybraných mostov
 Zoznam zrealizovaných hlavných prehliadok mostov do 15. novembra 2021
 Údržba cestnej zelene, obnova dopravného značenia, príprava na zimnú údržbu ciest
(ZÚC) 2021/2022
 Sťažnosť občanov obce Kecerovce ohľadom odstránenia stromov pri ceste III. triedy
(opatrenia)
 Informácia o ukončených verejných obstarávaniach týkajúcich sa modernizácie
mechanizácie Správy ciest KSK
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 Prehľad zrealizovaných investícií do dopravnej infraštruktúry (cesty, mosty, iné)
za doterajšie volebné obdobie (2018-2021) podľa jednotlivých okresov
 Prezentácia plánov opráv a investičných akcií na ďalšie obdobie (r.2022)
 Realizácia kosenia po strediskách (údaje k19.11.2021)
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili:
Ing. Jozef Horváth, Ing. Igor Petrik, JUDr. Gábor Szalay
Predmetom diskusie boli témy:
 Nespokojnosť s celkovou dobou zabezpečovania modernizácie mechanizácie Správy ciest
KSK – vyše 4 rokov. Jednou z hlavných príčin je potreba prehodnotenia typov a počtov
mechanizmov podľa reálnych potrieb Správy ciest KSK – komplexný plán obnovy. Do
ukončenia verejných obstarávaní a dodania jednotlivých mechanizmov rieši Správa ciest
KSK ich nedostatok dočasne formou prenájmu, napr. sypačov a nadstavieb pre efektívny
výkon zimnej údržby v aktuálnom zimnom období.
 Podľa vyjadrenia riaditeľa Správy ciest KSK po ukončení procesov verejného obstarávania
a dodaní mechanizmov, bude Správa ciest KSK najlepšie vybavená technikou v rámci
Slovenska.
 Mediálne známe rekonštrukcie mostov:
Odstránenie havarijného stavu mosta M4959 cez rieku Hornád v osade Sopotnica,
Odstránenie havarijného stavu mosta M112 cez vodnú nádrž Ružín za obcou Margecany,
Odstránenie havarijného stavu mostného objektu M2774 cez rieku Ondava pri obci Sirník.
 Aktuálna informácia k príprave rekonštrukcie mosta M3386 cez vodnú nádrž pred obcou
Jaklovce a informácia o realizácii investičnej akcie Zatín - sanácia obojstranného oporného
múra na ceste III/3695.
 Nevyhnutnosť riešenia aktuálneho stavebno-technického stavu mostov v správe Správy
ciest KSK. Vo veľmi zlom až havarijnom stave je aktuálne 38 % z celkového počtu
mostov.
 Aktuálny stavebný stav (STS) mostov:
1. Bezchybný stav – 21 mostov
2. Veľmi dobrý stav – 42 mostov
3. Dobrý stav – 122 mostov
4. Uspokojivý stav – 223 mostov
5. Zlý stav – 134 mostov
6. Veľmi zlý stav – 110 mostov
7. Havarijný stav – 7 mostov
 Predseda dopravnej komisie požiadal Správu ciest KSK o predloženie návrhu riešenia
mostov vo veľmi zlom a havarijnom stave na rokovanie dopravnej komisie.
 Stavebné úpravy úsekov ciest II. triedy v rámci mesta Veľké Kapušany.
Na otázky odpovedali:
Doc. Ing. Anton Trišč, PhD., MBA, Ing. Matej Pindroch, Ing. Juraj Gubík, Ing. Peter Harčarik
Uznesenie č. 49/2021
Komisia berie na vedomie aktuálne informácie v oblasti pozemných komunikácií a činnosti
Správy ciest KSK.
Hlasovanie č. 5
Prítomní online: 19
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Proti: 0

Za: 13
Nehlasovali: 6
Návrh bol schválený.

Zdržal sa: 0

K bodu č. 6
Kontrola plnenia rozpočtu – kapitálové výdavky v programe Komunikácie
Vyjadrenie:
Ing. Erika Bartková, vedúca oddelenia dopravy Úradu KSK, informovala, že čerpanie
kapitálových výdavkov Správy ciest KSK k 31.10.2021 (uhradené faktúry) je 4%. Celkové
čerpanie kapitálových výdavkov v programe Komunikácie k 31.10.2021 je 8,68 % .
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili:
Ing. Igor Petrik, Ing. Jozef Hudák
Predmetom diskusie boli témy:
Pomerne nízke aktuálne čerpanie kapitálových výdavkov súvisí s veľkou rozostavanosťou
stavieb. Správa ciest KSK má aktuálne rozostavaných až 30 stavieb. Niektoré veľké stavby
budú ukončené až v roku 2022. Postupne po ukončení rozostavaných stavieb dôjde
k výraznejšiemu nárastu čerpania kapitálových výdavkov.
Na otázky odpovedal Ing. Matej Pindroch.
Uznesenie č. 50/2021
Komisia zobrala na vedomie Kontrolu plnenia rozpočtu – kapitálové výdavky v programe
Komunikácie na rok 2021
Hlasovanie č. 6
Prítomní: 19
Za: 13
Nehlasovali: 6
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 7
Informácia o Globálnom logistickom industriálnom parku (GLIP)
– aktuálny stav
Vyjadrenie:
Ing Peter Harčarik, zástupca riaditeľa Úradu KSK a vedúci odboru projektov a investícií,
informoval o Globálnom logistickom industriálnom parku. Informácia bola zaslaná aj mailom.
V súčasnosti sa spracovávajú prílohy, ktoré žiadalo Ministerstvo hospodárstva SR.
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili:
Ing. Jozef Horváth, Ing. Igor Petrik, Csaba Furik
Predmetom diskusie boli témy:
 preprava kontajnerového vlaku s pitnou vodou zo Slovenska do Číny cez Poľsko
a Bielorusko
 Cargo a preprava kontajnerových vlakov cez Slovensko, znižovanie počtu zamestnancov
ŽSR v Čiernej nad Tisou
 vedenie KSK podporuje prepravu tovarov cez Slovensko a cez Košický samosprávny kraj
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Na otázky odpovedal Ing. Peter Harčarik.
Uznesenie č. 51/2021
Komisia berie na vedomie informáciu o Globálnom logistickom parku.
Hlasovanie č. 7
Prítomní online: 19
Za: 13
Nehlasovali: 6
Návrh bol schválený.

Zdržal sa: 0

Proti: 0

K bodu č. 8
Majetkové veci
a) Prevod vlastníctva pozemkov v Bidovciach pre Národnú diaľničnú spoločnosť,
a. s.
Vyjadrenie:
JUDr. Marta Vargová, vedúca referátu hospodárenia s majetkom, informovala o prevode
vlastníctva pozemkov v Bidovciach pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s.
Diskusia:
K bodu č. 8a) nebola diskusia.
Uznesenie č. 52/2021
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v znení návrhu
uznesenia.
Hlasovanie č. 8
Prítomní online: 19
Za: 13
Nehlasovali: 6
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

b) Nájom pozemkov v katastrálnom území Streda nad Bodrogom pre obec
Streda nad Bodrogom
Vyjadrenie:
Ing. Erika Bartková, vedúca oddelenia dopravy, informovala o nájme pozemkov
v katastrálnom území Streda nad Bodrogom pre obec Streda nad Bodrogom. Riešenie
požiadavky obce, v súvislosti s rekonštrukciou existujúceho chodníka, ohľadom nájmu
pozemkov za 1 EUR/predmet nájmu/rok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, musí byť
predložené do Zastupiteľstva KSK.
Diskusia:
K bodu č. 8b) nebola diskusia.
Uznesenie č. 53/2021
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 9
Prítomní online: 19
Za: 13
Nehlasovali: 6
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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c) Predĺženie doby trvania nájomnej zmluvy pre obec Kysta
Vyjadrenie:
Ing. Erika Bartková informovala o predĺžení doby trvania nájomnej zmluvy pre obec Kysta
v súvislosti s rekonštrukciou chodníka. Ide o predĺženie doby nájmu do 31.12.2031 a nájom
za 1 EUR/predmet nájmu/rok, z dôvodu hodného osobitného zreteľa a materiál musí byť
predložený do Zastupiteľstva KSK.
Diskusia:
K bodu č. 8c) nebola diskusia.
Uznesenie č. 54/2021
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 10
Prítomní online: 19
Za: 13
Nehlasovali: 6
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 2

K bodu č. 9
III. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2021
Vyjadrenie:
Ing. Kvetoslava Lipovská, vedúca referátu rozpočtu, informovala o III. Úprave rozpočtu
Košického samosprávneho kraja v roku 2021.
Diskusia:
K bodu č. 9 nebola diskusia.
Uznesenie č. 55/2021
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 11
Prítomní online: 19
Za: 13
Nehlasovali: 6
Návrh bol schválený.

Zdržal sa: 0

Proti: 0

K bodu č. 10
Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2022 – 2024
Vyjadrenie:
Ing. Kvetoslava Lipovská informovala o Návrhu rozpočtu Košického samosprávneho kraja
na roky 2022 – 2024.
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili:
Ing. Igor Petrik, doc. RNDr. Peter Solár, PhD.
Predmetom diskusie boli témy:
 navýšenie podielových daní r. 2022
 informácia o podprograme Digitalizácia v školstve
 výdavky na cestovný ruch (cyklistické prístrešky, vodíkové bicykle).
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Na otázky odpovedala Ing. Kvetoslava Lipovská.
Ing. Igor Petrik navrhol doplniť v programe Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok
2022 v programe Šport: „Rekonštrukcia športového areálu pri Gymnáziu v Gelnici, suma 226
800 €“. Pripomenul, že žiadosť o kapitálové výdavky bola zaslaná Gymnáziom v Gelnici
písomne na adresu KSK dňa 2.8.2021, aj s príslušným odborným stanoviskom k stanoveniu
PHZ na základe projektovej dokumentácie. Zároveň uvedený investičný zámer je aj v stratégii
športu v rámci školskej infraštruktúry KSK.
Uznesenie č. 56/2021
Komisia odporúča doplniť Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2022 v programe
Šport: „Rekonštrukcia športového areálu pri Gymnáziu v Gelnici, suma 226 800 €“.
Hlasovanie č. 12
Prítomní online: 18
Za: 10
Nehlasovali: 6
Návrh bol schválený.

Zdržal sa: 2

Proti:0

Uznesenie č. 57/2021
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 13
Prítomní online: 16
Za: 13
Nehlasovali: 2
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 1

K bodu č. 11
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
Vyjadrenie:
Ing. Miroslava Seňková, referentka pre kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami,
vysvetlila 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.
Diskusia:
Do diskusie sa zapojil Ing. Igor Petrik.
Predmetom diskusie bola téma poklesu miezd a odvodov.
Na otázku odpovedala Ing. Miroslava Seňková.
Uznesenie č. 58/2021
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 14
Prítomní online: 19
Za: 13

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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Nehlasovali: 6
Návrh bol schválený.
K bodu č. 12
Schválenie spolufinancovania projektu: „Margecany – komunikácia pre cyklistov
a peších“
Vyjadrenie:
Ing. Matej Ovčiarka, vedúci odboru regionálneho rozvoja, informoval o spolufinancovaní
projektu: „Margecany – komunikácia pre cyklistov a peších“.
Diskusia:
Do diskusie sa zapojil Ing. Igor Petrik.
Predmetom diskusie bola téma voľných finančných prostriedkov v IROP.
Na otázku odpovedal Ing. Matej Ovčiarka.
Uznesenie č. 59/2021
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 15
Prítomní online: 19
Za: 13
Nehlasovali: 6
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 13
Schválenie spolufinancovania projektu: „Cyklistická cestička Zalužice – Lúčky
(Zemplínska cyklomagistrála)“
Vyjadrenie:
Ing. Matej Ovčiarka informoval o spolufinancovaní projektu: „Cyklistická cestička Zalužice –
Lúčky (Zemplínska cyklomagistrála)“.
Diskusia:
K bodu č. 13 nebola diskusia.
Uznesenie č. 60/2021
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 16
Prítomní online: 19
Za: 13
Nehlasovali: 6
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 14
Schválenie spolufinancovania projektu: „Cyklo-webový portál Košického kraja“
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Vyjadrenie:
Ing. Matej Ovčiarka informoval o spolufinancovaní projektu: „Cyklo-webový portál
Košického kraja“.
Diskusia:
K bodu č. 14 nebola diskusia.
Uznesenie č. 61/2021
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 17
Prítomní online: 19
Za: 13
Nehlasovali: 6
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 15
Rozšírenie činností v zriaďovateľskej listine príspevkovej organizácie Správa ciest
KSK
Vyjadrenie:
Ing. Matej Ovčiarka informoval o Rozšírení činností v zriaďovateľskej listine príspevkovej
organizácie Správa ciest KSK.
Diskusia:
Do diskusie sa zapojil Vladimír Baloga.
Predmetom diskusie bola situácia v SC KSK (technické a personálne zabezpečenie).
Na otázku odpovedal Ing. Matej Ovčiarka.
Uznesenie č. 62/2021
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 18
Prítomní online: 19
Za: 13
Nehlasovali: 6
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 16
Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho
kraja za rok 2020
Vyjadrenie:
Ing. Matej Ovčiarka informoval o Vyhodnotení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Košického samosprávneho kraja za rok 2020.
Diskusia:
K bodu č. 16 nebola diskusia.
Uznesenie č. 63/2021
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie č. 19
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Prítomní online: 19
Za: 13
Proti: 0
Nehlasovali: 6
Návrh bol schválený.
K bodu č. 17
Založenie neziskovej organizácie Diaľnica na východ, n. o.

Zdržal sa: 0

Vyjadrenie:
Ing. Ladislav Dudáš, PhD., MBA, referent pre rozvojové projekty, informoval o založení
neziskovej organizácie Diaľnica na východ, n.o. V súvislosti s vypracovaním štúdie
realizovateľnosti prepojenia D1 a cestného ťahu I/19 po štátnu hranicu s Ukrajinou sa zameral
na: súčasný stav na úrovni NDS a účelnosť vypracovania Štúdie realizovateľnosti v gescii
KSK s využitím iného subjektu. Predložený materiál obsahuje: rozsah štúdie, požiadavky na
spracovanie štúdie, jej účel a ciele, záujmovú oblasť a štruktúru Štúdie realizovateľnosti.
Hlavný materiál obsahuje zakladaciu listinu a štatút neziskovej organizácie.
Dňa 23.11.2021 bol názov materiálu premenovaný na:
Založenie neziskovej organizácie „Dopravná infraštruktúra Košického samosprávneho kraja,
n. o.“
Diskusia:
K bodu č. 17 nebola diskusia.
Uznesenie č. 64/2021
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v znení návrhu
uznesenia.
Hlasovanie č. 20
Prítomní online: 19
Za: 13
Nehlasovali: 6
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 18
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na I. polrok 2022
Vyjadrenie:
Ing. Igor Petrik sa zameral na oblasť dopravy a informoval o plánovanom predložení
Vyhodnotenia zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2021/2022 na 31.
zasadnutie Zastupiteľstva KSK.
Diskusia:
K Rámcovej obsahovej náplni zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na I. polrok nebola diskusia. K materiálu neboli doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 65/2021
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
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Hlasovanie č. 21
Prítomní: 19
Za: 13
Nehlasovali: 6
Návrh bol schválený.
K bodu č. 19
Plán
úloh
komisií
na I. polrok 2022

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Zastupiteľstva

Košického

samosprávneho

kraja

Ing. Igor Petrik, predseda komisie, informoval o Pláne úloh Dopravnej komisie Zastupiteľstva
KSK na I. polrok 2022, ktorý bol zaslaný všetkým členom komisie mailom.
Diskusia:
K Plánu úloh Dopravnej komisie Zastupiteľstva KSK na I. polrok 2022 nebola diskusia.
K materiálu neboli doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 66/2021
Komisia schvaľuje Plán úloh Dopravnej komisie Zastupiteľstva KSK na I. polrok 2022
a zároveň odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 22
Prítomní: 19
Za: 13
Nehlasovali: 6
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 20
Návrhy, podnety a požiadavky
a
K bodu č. 21
Rôzne
Ing. Štefan Bašták poďakoval za zabezpečenie zimnej údržby a zaprial všetkým dobré zdravie.
Ing. Jozef Horváth zaprial Ing. Štefanovi Baštákovi skoré uzdravenie po prekovaní covidu
a odporučil všetkým očkovanie. Pripomenul technický problém (mailová korešpondencia na
adresy s koncovkou @zastupitelstvovucke.sk). Ing. Igor Petrik vysvetlil riešenie technického
problému a ocenil zverejňovanie materiálov.
K bodu č. 22
Záver
Predseda komisie Ing. Igor Petrik konštatoval, že program rokovania komisie bol vyčerpaný,
poďakoval členom komisie za účasť. Termín a miesto ďalšieho rokovania v nasledujúcom
roku 2022 bude členom komisie oznámený.

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

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