
PREDSEDA KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
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Č.: 5150/2019/OODD-23193

Vážený pán poslanec,

k Vášmu vystúpeniu na 12. zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja 
konanom dňa 24. 6. 2019 v rámci bodu č. 2 - Interpelácie si Vás dovolím upozorniť 
na dodržanie Rokovacieho poriadku, konkrétne šiestej časti §29 ods. 3, kde je  uvedené, 
že poslanec môže interpeláciu na predsedu predniesť písomne alebo ústne v rámci bodu 
programu rokovania zastupiteľstva určeného na interpelácie, to však nezbavuje poslanca 
povinnosti podať interpeláciu aj písomne. Zároveň pri ďalších prípadných interpeláciách 
žiadam o ich presnú formuláciu. Na Vaše interpelácie Vám uvádzam:

Cesta III/3354 Malá Lodina hrádza Ružín:
Správa ciest Košického samosprávneho kraja (ďalej len „Správa ciest“) vykonáva na tomto 
úseku bežnú a zimnú údržbu. Súvislá úprava krytu vozovky v staničení km 10,400 -  15,770 
Malá Lodina -  Ružín, v dĺžke 5 370 m je  zaradená do trojročného zásobníka súvislých 
stavebných úprav.

Problematika na SOŠ, Gemerská 1 v Košiciach:
Posledné pracovné stretnutie medzi bývalou riaditeľkou školy a povereným riadením 
Odboru školstva Úradu Košického samosprávneho kraja bolo uskutočnené dňa 
27. 5. 2019. Po tomto stretnutí sa Mgr. Bačkovský rozhodol vo veci rokovať už snovým  
riaditeľom, resp. riaditeľkou po úspešnom výberovom konaní. Po vymenovaní Mgr. Ingríd 
Sedlákovej do funkcie riaditeľky školy, Mgr. Bačkovský plánuje pracovné stretnutie.
V súvislosti s ním som Vás dňa 09. 07. 2019 požiadal emailom, aby ste zadefinovali okruh 
zúčastnených. Pracovné stretnutie sa uskutoční po Vami doručenom návrhu mien 
zúčastnených.

Pozemná komunikácie Krásna -  Košická Polianka:
Podľa §6 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) „Sieť miestnych komunikácií pre územie obce tvoria 
všeobecne prístupné a užívané pozemné komunikácie nezaradené do cestnej siete, ktoré 
navzájom spájajú dve obce, prípadne časti obce a sú pre toto spojenie dopravne významné“.
V zmysle tohto ustanovenia a podľa charakteru pozemnej komunikácie ide o miestnu 
komunikáciu vo vlastníctve a správe obce. Táto pozemná komunikácia pokračuje ďalej 
do mestskej časti Košice - Krásna ako miestna komunikácia vo vlastníctve mesta Košice. 
Mostný objekt cez rieku Torysa, ktorý je  tiež súčasťou tejto pozemnej komunikácie v katastri 
obce Košická Polianka, je  vo vlastníctve a správe obce Košická Polianka. Táto pozemná 
komunikácia nie je  cestou II., ani III. triedy a neprešla v roku 2004 do majetku Košického 
samosprávneho kraja. Podľa údajov Cestnej databanky Slovenskej správy ciest Bratislava, 
nie je  súčasťou cestnej siete Slovenskej republiky.
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Košický samosprávny kraj nemôže investovať finančné prostriedky do cudzieho majetku. 
Správa ciest môže v rámci podnikateľskej činnosti na základe objednávky obce, alebo 
právnickej osoby zabezpečiť potrebné úpravy, bežnú a zimnú údržbu pozemnej komunikácie 
v katastri obce Košická Polianka v dohodnutom rozsahu. Košický samosprávny kraj ponúkol 
obci Košická Polianka konzultácie v oblasti možností financovania opravy pozemnej 
komunikácie, či už z úverových zdrojov, alebo v rámci eurofondov. O možnostiach riešenia 
som osobne rokoval so starostkou obce Košická Polianka. V súčasnosti je na obci Košická 
Polianka, aký postup zvolí.

S pozdravom

Ing. Rastislav Trnka

Vážený pán 
Ing. Mgr. Miloš Ihnát 
Viedenská 6 
040 13 Košice
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