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ZÁPISNICA
z 28. rokovania Dopravnej komisie
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 01. 08. 2022
prezenčnou formou rokovania

PROGRAM ROKOVANIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

Otvorenie, zistenie počtu prítomných členov, schválenie programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek z komisie
Aktuálne informácie v oblasti pozemných komunikácií a činnosti Správy ciest KSK
Aktuálne informácie v oblasti verejnej dopravy
Činnosti IDS Východ, s.r.o.
Uzatvorenie zmlúv o nájme skladov posypovej soli pre účely zabezpečenia bezpečného
priebehu zimnej údržby ciest 2022/23 v Košickom samosprávnom kraji
Predĺženie nájmu nehnuteľností pre účely výkonu činností pri správe a údržbe ciest
II. a III. triedy cestmajsterstva SC KSK, oblasť Krompachy
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o financovaní
základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských
zariadeniach
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zriadení
Spojenej školy, Bielocerkevská 29, Košice s organizačnými zložkami Stredná odborná
škola pedagogická, Bielocerkevská 29, Košice a Materská škola, Bielocerkevská 29,
Košice
a) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zriadení
Výdajnej školskej jedálne, Bielocerkevská 29, Košice ako súčasť Spojenej školy,
Bielocerkevská 29, Košice
Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2022
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12.
13.
14.
15.

II. úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2022
Návrhy, podnety a požiadavky
Rôzne
Záver

K bodu č. 1
Otvorenie, zistenie počtu prítomných členov, schválenie programu rokovania
Vyjadrenie:
Predseda komisie privítal členov komisie a otvoril 28. rokovanie komisie.
Z celkového počtu 25 členov komisie bolo na začiatku rokovania prítomných 20 členov
komisie. Predseda komisie konštatoval, že komisia bola uznášaniaschopná.
Rokovania komisie sa zúčastnil poslanec JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, ako hosť.
Predseda komisie požiadal členov komisie o hlasovanie k navrhovanému programu.
Uznesenie č. 21/2022
Komisia schvaľuje program 28. rokovania komisie.
Hlasovanie č. 1
Prítomní:
20
Za:
20
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasovali: 0
Návrh bol schválený.
K bodu č. 2
Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek z komisie
Vyjadrenie:
Ing. Erika Bartková, tajomníčka komisie a vedúca oddelenia dopravy, informovala, že na
poslednom zasadnutí dopravnej komisie predseda dopravnej komisie Ing. Petrik navrhol
Zastupiteľstvu KSK schváliť uznesenie k plánovaným zmenám grafikonu železničnej dopravy.
Zastupiteľstvo KSK schválilo tento návrh uznesením č. 728/2022. Plnenie sa bude realizovať
v rámci informácie o plnení uznesenia. Košický samoprávny kraj zverejnil na webovom sídle
Košického samosprávneho kraja v sekcii doprava návrh Cestovného poriadku ŽSR a zároveň
zaslal dotknutým mestám a obciam v Košickom samosprávnom kraji na pripomienkovanie.
Dňa 20. 07. 2022 sa uskutočnila parciálna porada k prerokovaniu návrhu Cestovného poriadku
ŽSR na obdobie platnosti 2022/2023 so zástupcami Ministerstva dopravy a výstavby SR,
Útvaru hodnoty za peniaze, železničného dopravcu Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.,
Košického samosprávneho kraja a organizátora IDS Východ.
Zástupcovia KSK a IDS Východ predložili všetky prijaté pripomienky k návrhu Cestovného
poriadku ŽSR:
a)
aby boli vykonávané zmeny v návrhu Cestovného poriadku ŽSR ohlasované
a prerokované s objednávateľmi a organizátormi dostatočne včas,
b)
nesúhlas s plánovaným zrušením zastavovania vlakov diaľkovej dopravy v železničnej
stanici Margecany,
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podpora petície Združenia miest a obcí Hnileckého regiónu proti plánovanej zmene
Cestovného poriadku ŽSR.
KSK zaslalo všetkým zainteresovaným písomné stanovisko k rámcovému návrhu Cestovného
poriadku ŽSR pre obdobie 2022/2023 so všetkými pripomienkami, ktoré boli zaslané KSK
a IDS Východ. Zároveň IDS Východ spolu s KSK a PSK predložili konkrétne návrhy na
riešenia v tých prípadoch, v ktorých nesúhlasia s navrhovaným Cestovným poriadom ŽSR.
IDS Východ zároveň vyzvala MDV SR o vytvorenie pracovnej skupiny na systémové riešenie
dopravnej obslužnosti PP Valaliky (Volvo) zloženej zo zástupcov ZSSK, ŽSR, MDV SR, MF
SR a IDS Východ s cieľom identifikovať nevyhnutné infraštruktúrne opatrenia na železničnej
infraštruktúre a v skrátenom procese ich aj realizovať.
c)

Diskusia:
K bodu č. 2 nebola diskusia.
Uznesenie č. 22/2022
Komisia berie na vedomie Kontrolu plnení uznesení a požiadaviek z komisie.
Hlasovanie č. 2
Prítomní:
20
Za:
20
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasovali: 0
Návrh bol schválený.
K bodu č. 3
Aktuálne informácie v oblasti pozemných komunikácií a činnosti Správy ciest KSK
Vyjadrenie:
Ing. Juraj Gubík, riaditeľ prevádzkového úseku a Ing. Matej Pindroch, riaditeľ investičnotechnického úseku, poskytli aktuálne informácie v oblasti pozemných komunikácií a činnosti
Správy ciest KSK.
Prezentácia, s podrobnými aktuálnymi informáciami v oblasti pozemných komunikácií
a činnosti Správy ciest KSK, bola zaslaná všetkým členom elektronickou poštou, pred
rokovaním dopravnej komisie:
Bežná údržba a opravy ciest:
-

zoznam zrealizovaných súvislých opráv ciest 2022 v km (podľa druhu úpravy)
zoznam plánovaných opráv ciest, mostov, priepustov na rok 2022
informácia o verejných obstarávaniach týkajúcich sa techniky SC KSK 2022
informácia o verejných obstarávaniach pre zabezpečenie údržby ciest 2022-25
plán starostlivosti SC KSK o cestnú zeleň, vrátane náhradnej výsadby stromov

Investície:
-

prehľad zrealizovaných investícií do dopravnej infraštruktúry (cesty) za doterajšie
volebné obdobie (k 26.7.2022) podľa jednotlivých okresov
stavebno technický stav mostov – prehľad STS 2017 – 2022 (stav mostov podľa okresov)
plán rekonštrukcií a výstavby cestnej infraštruktúry a mostov na území Košického
samosprávneho kraja na rok 2022 – aktuálny stav prípravy a realizácie stavieb

Ing. Matej Pindroch informoval aj o priebehu hlavných prehliadok mostov, na základ ktorých
pribudli dva mosty v havarijnom stave v okrese Spišská Nová Ves. Aktuálne je spolu 7 mostov
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vo vlastníctve KSK v havarijnom stave, 163 mostov vo veľmi zlom stave a 201 mostov v zlom
stave.
Informoval tiež o priebehu prác na najväčších stavbách. Rekonštrukcia mosta v Sírniku
prebieha podľa harmonogramu. Drobná korekcia nastala na moste Margecany z dôvodu
technického problému (stredový kĺb na moste), aktuálne je stavba v sklze približne 2 týždne.
Pán predseda komisie, všetci dotknutí, aj verejnosť sú informovaní o priebehu prác
a o nevyhnutných uzávierkach. Kompletná uzávierka prebehne v 32. týždni 2022. V rámci
stavby na ceste II/549 Pačanský kopec bola zrealizovaná recyklácia v dĺžke cca 2 km, stavba
pokračuje podľa harmonogramu. Pred dokončením sú stavby Hačava – Háj a Rudňany – Poráč.
Diskusia:
Do diskusie sa zapojili: Ing. Igor Petrik, Ing. Mgr. Miloš Ihnát, Ing. Pavol Bečarik,
Mgr. Rastislav Javorský, Ing. Jozef Horváth, Csaba Furik, JUDr. Gábor Szalay, Michal Rečka,
JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský.
Pozitívne hodnotili veľký rozsah opráv a rekonštrukcií ciest, pýtali sa na stav prípravy
a realizácií opráv a rekonštrukcií konkrétnych úsekov ciest Kostoľany nad Hornádom – Sokoľ,
Zlatá Idka – Rudník penetračný makadam, Spišská Nová Ves – Hnilčík (návrh rekonštrukcie 4
km úseku II/535 od Rakovca po križovatku s II/533, s predpokladaným nákladom 13,2 mil.
eur), Bidovce – Herľany (Projekt IROP v úseku horského priechodu Banské opakovaná súťaž
na zhotoviteľa).
Ing. Igor Petrik požiadal Správu ciest KSK o presnejšie informácie v prípade zmeny termínu
uzávierok ciest. Požiadal tiež Úrad KSK o pozývanie členov dopravnej komisie na slávnostné
otvorenia stavieb a slávnostné odovzdania ukončených stavieb rekonštrukcií ciest a mostov
v kraji. Tiež informoval členov komisie o príprave metodického pokynu MIRRI SR o postupe
pri navyšovaní NFP v súvislosti s rastom cien stavebných materiálov, stavebných prác
a energií.
JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský poukázal na dôležitosť starostlivosti o cestnú zeleň, vrátane
náhradnej výsadby stromov, stromové čaty a tiež realizácie opatrení na zadržiavanie vody
v krajine. Na jednej strane je potrebné odvodnenie cestných telies, na druhej strane
zadržiavanie vody v krajine. Vyžaduje si to zmenu pohľadu a spoluprácu viacerých subjektov,
vlastníkov a správcov infraštruktúry, vodných tokov, lesov.
V rámci diskusie boli ďalej prerokované témy:
nákup mechanizmov pre Správu ciest KSK,
zastrešenie skladu soli na cestmajsterskom obvode Kráľovský Chlmec,
rekonštrukcia oporného múra Zatín – už je podpísaná zmluva o dielo so zhotoviteľom,
rekonštrukcia mosta ne ceste Debraď spojka,
rámcová dohoda na mostné provizórium, ktoré bude môcť Správa ciest KSK v prípade
potreby operatívne použiť,
príprava prestavby priesečnej štvorramennej križovatky v Čani na okružnú – prebieha
súťaž na doprojektovanie, na rok 2023 Správa ciest KSK predbežne navrhne vyčleniť
1 mil. eur, stavba je dôležitá aj v súvislosti s priemyselným parkom Valaliky, starosta
obce prisľúbil spoluprácu pri majetkovoprávnom vysporiadaní vlastníckych vzťahov
k pozemkom,
Správa ciest KSK pripravuje pilotný projekt vodozádržných opatrení, do značnej miery je
limitujúce majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom.
Uznesenie č. 23/2022
Komisia berie na vedomie aktuálne informácie v oblasti pozemných komunikácií a činnosti
Správy ciest KSK.
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Hlasovanie č. 3
Prítomní:
20
Za:
20
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasovali: 0
Návrh bol schválený.
K bodu č. 4
Aktuálne informácie v oblasti verejnej dopravy
Vyjadrenie:
Ing. Radovan Hužvík, riaditeľ spoločnosti IDS Východ, s.r.o., poskytol aktuálne informácie
o činnostiach v oblasti verejnej dopravy:
a)
b)
c)

d)

IDS Východ a oddelenie dopravy Úradu KSK spolupracujú pri tvorbe návrhu zákona o
službách vo verejnom záujme vo verejnej osobnej doprave.
Posudzujú pripomienky cestujúcich k cestovným poriadkom v prímestskej autobusovej
doprave, tvoria návrhy vysporiadania relevantných pripomienok.
IDS Východ a oddelenie dopravy Úradu KSK pripomienkovali návrh Cestovného
poriadku železničnej dopravy pre obdobie platnosti 2022/2023 – výrazná aktivita
v prospech zachovania zastavovania rýchlikov v železničnej stanici Margecany, zaslanie
stanoviska KSK Ministerstvu dopravy a výstavby SR, Železniciam Slovenskej republiky,
Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. a Útvaru hodnoty za peniaze.
IDS Východ vyvíjajú aktivity smerujúce k vytvoreniu stálej pracovnej skupiny (MDV
SR, IDS Východ, ŽSR, ZSSK, MF SR) pre systémové riešenie dopravnej obslužnosti
strategického priemyselného parku Valaliky.

Do diskusie sa zapojili:
Ing. Jozef Horváth, Ing. Igor Petrik, Mgr. Vladimír Hostrič, JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský
Predmetom diskusie boli témy:
-

Zlepšenie železničného spojenia Košíc a priemyselného parku Valaliky s Ukrajinou
a Maďarskom. Cezhraničná spolupráca v rámci pracovnej skupiny projektu
CLIMADAM, do ktorého je zapojené oddelenie dopravy a IDS Východ.

Uznesenie č. 24/2022
Komisia berie na vedomie aktuálne informácie v oblasti verejnej dopravy.
Hlasovanie č. 4
Prítomní:
20
Za:
19
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Nehlasovali: 0
Návrh bol schválený.
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K bodu č. 5
Činnosti IDS Východ, s.r.o.
Vyjadrenie:
Ing. Radovan Hužvík, riaditeľ spoločnosti IDS Východ, s.r.o., informoval o aktuálnych
činnostiach IDS Východ, s.r.o. :
a)
Finalizácia systémových zmien cestovných poriadkov v pravidelnej autobusovej doprave
(PAD) od 1.8.2022 na trasách Košice – Prešov – Bardejov a Košice – Sečovce – Vranov
nad Topľou – Humenné v spolupráci so zapojenými dopravcami (eurobus, SAD
Humenné, SAD Prešov) a vytvorenie taktového systému obsluhy územia.
b)
Mediálna informačná kampaň v súvislosti so zmenami cestovných poriadkov od 1.8.2022
v prímestskej autobusovej doprave v PSK a KSK.
c)
Spolupráca s tlačovými oddeleniami samosprávnych krajov; aktuálne najmä vo vzťahu
k propagácii tzv. víkendového rodinného cestovného za 1 €.
d)
Prevádzka a kalibrácia elektronického systému Centrálnej evidencie požiadaviek na
zmeny cestovných poriadkov v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji.
e)
Aktualizácia Štandardov kvality IDS Východ (technicko-prevádzkových štandardov), ako
prílohy zmlúv o dopravných službách; vytvorenie jednotného štandardu pre označníky
PAD na východnom Slovensku.
f)
Pripomienkovanie Plánu dopravnej obslužnosti Slovenskej republiky.
g)
Finalizácia zariadenia kancelárskych priestorov v súvislosti s otvorením špecializovaného
pracoviska IDS Východ v Prešove.
h)
Prevádzka telefonickej infolinky IDS Východ pre hlásenie problémov v doprave (úniky
tržieb, nevypravené spoje, chronické meškania, nehygienické podmienky, nevhodné
správanie atď.); zasielanie výstupov na KSK a PSK pre kontrolné účely.
i)
Komunikácia s cestujúcou verejnosťou prostredníctvom informačných kanálov IDS
Východ – odpovede na otázky a podnety v súvislosti s využívaním služieb verejnej
osobnej dopravy.
j)
Podporné činnosti v súvislosti s novými zmluvami o dopravných službách, resp.
verejnými obstarávaniami na obsluhu KSK a PSK prímestskou pravidelnou autobusovou
dopravou na 10-ročné obdobia.
k)
Komunikácia s cestujúcou verejnosťou prostredníctvom informačných kanálov IDS
Východ – odpovede na otázky a podnety v súvislosti s využívaním služieb verejnej
osobnej dopravy.
l)
Intenzívna príprava projektu dispečerského a informačného systému IDS Východ –
architektúra systému, príprava na spustenie verejného obstarávania.
m) Prevádzka webového portálu IDS Východ, vrátane účtov na sociálnych sieťach
(relevantné informácie a novinky z oblasti verejnej dopravy).
n)
Odborné stanoviská, odporúčania a konzultácie pre PSK a KSK podľa vyžiadania.
Uznesenie č. 25/2022
Komisia berie na vedomie aktuálnu informáciu o činnostiach IDS Východ, s.r.o.
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Hlasovanie č. 5
Prítomní:
20
Za:
20
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasovali: 0
Návrh bol schválený.
K bodu č. 6
Uzatvorenie zmlúv o nájme skladov posypovej soli pre účely zabezpečenia bezpečného
priebehu zimnej údržby ciest 2022/23 v Košickom samosprávnom kraji
Vyjadrenie:
Ing. Juraj Gubík, riaditeľ prevádzkového úseku Správy ciest KSK informoval o dôvodoch
a obsahu predloženého materálu. Aktuálne ceny chemických posypových materiálov vzrástli
oproti roku 2021 o takmer 200 % pričom dodávky na slovenský trh nie sú garantované. Situácia
na trhu je veľmi vážna a preto sa Správa ciest KSK po vyhodnotení všetkých rizík rozhodla pre
včasný nákup dostatočného množstva posypovej soli na zimnú údržbu ciest v zimnej sezóne
2022/23 (ďalej len „ZUC 2022/23“). Správa ciest KSK uzatvorila a dňa 30.6.2022 zverejnila
zmluvu o nákupe 13.000 ton posypovej soli, ktorá by mala, spolu s aktuálnymi zásobami
v skladoch Správy ciest KSK, bezpečne vystačiť minimálne na ZUC 2022/23 a potenciálne
vytvoriť rezervu aj na budúce obdobie. Vlastné skladové kapacity Správy ciest KSK, v objeme
cca 7700 ton, nepostačujú na plánované uskladnenie 13 000 ton soli, preto sa vedenie Správy
ciest KSK rozhodlo pre nájom externých skladových kapacít v kritických logistických bodoch
v Spišskej Novej Vsi a Michalovciach, vhodné na uskladnenie chemického posypového
materiálu, ktoré má Správa ciest KSK záujem vziať do nájmu tak, ako je uvedené v návrhu na
uznesenie.
Nájom nehnuteľnej veci pre organizáciu KSK za ročné nájomné nad 10 000 eur podlieha
schváleniu Zastupiteľstva KSK, v súlade s ustanovením § 14 ods. 3 písm. b) Zásad
hospodárenia s majetkom KSK, preto bude nájom skladových a kancelárskych nebytových
priestorov v Michalovciach a v Spišskej Novej Vsi predložený na schválenie Zastupiteľstvu
KSK.
1.
Nájom nebytových priestorov s celkovou výmerou 2.515 m2 umiestnených
v nehnuteľnostiach na ulici Svetozára Hurbana Vajanského 71 v Michalovciach a to
skladových nebytových priestorov o výmere 2.500 m2 a kancelársky nebytový priestor
o výmere 15 m² za účelom uskladnenia cestnej posypovej soli a vykonávania administratívnej
činnosti nájomcu súvisiacej s uskladnením cestnej posypovej soli, pre Správu ciest
Košického samosprávneho kraja, na dobu určitú 1 rok, za ročné nájomné vo výške 73.680 €
bez DPH,
2.
Nájom skladových nebytových priestorov o výmere 690 m2 nachádzajúcich sa na ulici
Odorínska cesta 1, 052 01 v Spišskej Novej Vsi, za účelom uskladnenia cestnej posypovej
soli pre Správu ciest Košického samosprávneho kraja, na dobu určitú 1 rok, za ročné nájomné
vo výške 22.770 € bez DPH.
Uznesenie č. 26/2022
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
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Hlasovanie č. 6
Prítomní:
20
Za:
20
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasovali: 0
Návrh bol schválený.
K bodu č. 7
Predĺženie nájmu nehnuteľností pre účely výkonu činností pri správe a údržbe ciest
II. a III. triedy cestmajsterstva SC KSK, oblasť Krompachy
Vyjadrenie:
Ing. Juraj Gubík, riaditeľ prevádzkového úseku Správy ciest KSK informoval členov dopravnej
komisie o predloženom materiáli. Správa ciest KSK pre účely výkonu činností pri správe
a údržbe ciest II. a III. triedy v oblasti KROMPACHY uzavrela v roku 2017 zmluvu o nájme
nehnuteľností 252/10/2017/SNV zo dňa 02.10.2017 so spoločnosťou ASKONY export –
import, s.r.o. Krompachy, na dobu určitú päť rokov do 30.9.2022, na základe ktorej má v nájme
nehnuteľnosti, v ktorých je zriadené cestmajsterstvo pre oblasť Krompachy. Správa ciest KSK
plánuje pokračovať vo výkone činností pri správe a údržbe ciest II. a III. triedy cestmajsterstva
SC KSK, oblasť KROMPACHY a po prieskume relevantného trhu nenašla iné vhodné
priestory pre zriadenie cestmajsterstva v danej oblasti a preto navrhuje predĺženie nájmu.
Predmetom nájmu sú kancelárske priestory, garáže, šatne, sociálne zariadenia o výmere
1077,70 m2, manipulačná plocha pred garážami o výmere 1700,00 m2, vrátnica o výmere
30,00 m2, sklad sypkých materiálov o výmere 84,00 m2, zastrešená skládka sypkých
materiálov o výmere 93 m2 a manipulačná plocha o výmere 450,00 m2. Celková výmera
prenajímaných nehnuteľností je 3434,7 m2. Celková navrhovaná cena nájmu je pri zamýšľanej
dobe nájmu 5 rokov vo výške 3.050 € / mesiac bez DPH čo predstavuje navýšenie o 350 € /
mesiac bez DPH oproti pôvodnému nájmu. Dôvodom navýšenia nájmu je zvýšenie nákladov
vynaložených na údržbu predmetu nájmu (cien materiálu a ceny práce) a zabezpečenia
elektronického stráženia predmetu nájmu pomocou kamerového systému, infrazávory
a automaticky elektronicky otváranej brány. Nájom nehnuteľnej veci pre organizáciu KSK za
ročné nájomné nad 10 000 eur podlieha schváleniu Zastupiteľstva KSK, v súlade
s ustanovením § 14 ods. 3 písm. b) Zásad hospodárenia s majetkom KSK, preto je nájom
nehnuteľnosti pre účely výkonu činností pri správe a údržbe ciest II. a III. triedy cestmajsterstva
SC KSK, oblasť KROMPACHY predložený na schválenie Zastupiteľstvu KSK.
Diskusia:
Ing. Jozef Hudák, hlavný kontrolór KSK sa dotazoval, aká je výška nájmu za tieto
nehnuteľnosti. Ing. Juraj Gubík, riaditeľ prevádzkového úseku uviedol, že ročne je to cca
36 000 €.
Uznesenie č. 27/2022
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
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Hlasovanie č. 7
Prítomní:
20
Za:
20
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasovali: 0
Návrh bol schválený.
K bodu č. 8
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o financovaní
základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Vyjadrenie:
Mgr. Andrea Gajdošová, vedúca referátu technických činností a investícií z odboru školstva
Úradu KSK ozrejmila dôvody vypracovania všeobecne záväzného nariadenia i podstatu
obsahových náležitostí.
Diskusia:
K danému bodu nebola diskusia.
Uznesenie č. 28/2022
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 8
Prítomní:
20
Za:
20
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasovali: 0
Návrh bol schválený.
K bodu č. 9
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských
zariadeniach
Vyjadrenie:
Mgr. Andrea Gajdošová, vedúca referátu technických činností a investícií z odboru školstva
Úradu KSK informovala o hlavných zmenách a doplneniach pôvodného znenia všeobecne
záväzného nariadenia.
Diskusia:
K danému bodu nebola diskusia.
Uznesenie č. 29/2022
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
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Hlasovanie č. 9
Prítomní:
20
Za:
20
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasovali: 0
Návrh bol schválený.
K bodu č. 10
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zriadení
Spojenej školy, Bielocerkevská 29, Košice s organizačnými zložkami Stredná odborná
škola pedagogická, Bielocerkevská 29, Košice a Materská škola, Bielocerkevská 29,
Košice
Vyjadrenie:
RNDr. Jana Partilová z odboru školstva Úradu KSK ozrejmila dôvody a obsah predkladaného
všeobecne záväzného nariadenia.
Diskusia:
K danému bodu nebola diskusia.
Uznesenie č. 30/2022
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 10
Prítomní:
20
Za:
20
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasovali: 0
Návrh bol schválený.
K bodu č. 10a
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zriadení
Výdajnej školskej jedálne, Bielocerkevská 29, Košice ako súčasť Spojenej školy,
Bielocerkevská 29, Košice
Vyjadrenie:
RNDr. Jana Partilová z odboru školstva Úradu KSK ozrejmila dôvody a obsah predkladaného
všeobecne záväzného nariadenia.
Diskusia:
K danému bodu nebola diskusia.
Uznesenie č. 31/2022
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
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Hlasovanie č. 11
Prítomní:
20
Za:
20
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasovali: 0
Návrh bol schválený.
K bodu č. 11
Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2022
Vyjadrenie:
Ing. Kvetoslava Lipovská, vedúca referátu rozpočtu z odboru financií Úradu KSK, uviedla, že
v materiáli je zahrnuté hospodárenie Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2022.
Následne informovala o plnení jednotlivých príjmových a výdavkových položiek rozpočtu
Košického samosprávneho kraja.
Diskusia:
K danému bodu nebola diskusia.
Uznesenie č. 32/2022
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie č. 12
Prítomní:
20
Za:
20
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasovali: 0
Návrh bol schválený.
K bodu č. 12
II. úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2022
Vyjadrenie:
O materiáli podrobne informovala Ing. Kvetoslava Lipovská, vedúca referátu rozpočtu
z odboru financií Úradu KSK.
Diskusia:
K danému bodu nebola diskusia.
Uznesenie č. 33/2022
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v znení návrhu
uznesenia.
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Hlasovanie č. 13
Prítomní:
20
Za:
20
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasovali: 0
Návrh bol schválený.
K bodu č. 13
Návrhy, podnety a požiadavky
Ing. Štefan Bašták poukázal na potrebu dôsledného výberu úsekov ciest na opravy. Požiadal
Správu ciest KSK o spracovanie aktuálneho zoznamu opráv ciest.
K bodu č. 14
Rôzne
K danému bodu nebola diskusia.
K bodu č. 15
Záver
Predseda komisie Ing. Igor Petrik konštatoval, že program rokovania komisie bol vyčerpaný.
Termín a miesto ďalšieho rokovania dopravnej komisie bude členom komisie oznámený.
Poďakoval členom komisie za účasť.
..................................................
Ing. Erika Bartková
tajomníčka komisie

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