PREDSEDA KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Vážený pán poslanec,
k Vami predneseným interpeláciám na 18. rokovaní Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja konanom dňa 15. 5. 2020 Vám uvádzam:
V prípade prvej interpelácie Vás informujem, že súčasný funkčný plat Mgr. Zuzany
Slivenskej, poverenej riadením Správy ciest Košického samosprávneho kraja je 2 504 eur.
V prípade interpelácie týkajúcej sa zastávok MHD Vás informujem, že autobusovú zastávku
je treba chápať ako súbor prvkov, ktoré majú viacerých vlastníkov a správcov.
- Zastávkový pruh - nika autobusovej zastávky je súčasťou cesty. Je vo vlastníctve a správe
vlastníka a správcu cesty. Konkrétne cesta 1/16 v úseku horského priechodu Soroška
je vo vlastníctve štátu a v správe Slovenskej správy ciest Bratislava.
- Označník autobusovej zastávky - jeho osadenie a správu zabezpečuje dopravca - v tomto
prípade eurobus, a. s.
- Prístrešok autobusovej zastávky - je spravidla vo vlastníctve a správe obce, v ktorej
katastri sa nachádza. Vo výnimočných prípadoch môže byť aj vo vlastníctve a správe inej
právnickej osoby, napríklad firmy, ktorej zamestnancom, alebo zákazníkom slúži.
Autobusovú zastávku ako miesto na zastavenie autobusu za účelom výstupu a nástupu
cestujúcich zriaďuje príslušná obec, v ktorej katastri sa zastávka nachádza. Obec tiež
spravidla zriaďuje a spravuje prístrešky autobusových zastávok vo svojom katastri.
V prípade výberového konania na pozíciu riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho
kraja Vás informujem, že výberové konanie sa bude konať dňa 16. 06. 2020 a bude verejne
prístupné.
V prípade interpelácie týkajúcej sa evidencie pracovnoprávnych súdnych sporov Vás
informujem, že Úrad Košického samosprávneho kraja vedie 1 pracovnoprávny súdny spor
o neplatnosť výpovede, antidiskriminačné spory úrad nevedie. V prílohe Vám zasielame
tabuľku k pracovnoprávnym súdnym sporom, ktoré vedú stredné školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.
V prípade interpelácie týkajúcej sa opravy vozovky v úseku Malá Lodina - Ružín Vás
informujem, že táto oprava je plánovaná kombináciou troch technológií údržby vozoviek:
1. Najviac poškodené časti, na ktorých je potrebné vyrovnanie nerovností sú opravené
technológiou penetračného (asfaltom prelievaného) makadamu. Táto úprava je už
zrealizovaná.
2. Úseky v dobrom stavebno - technickom stave, avšak so sieťovými trhlinami budú
opravené dvojvrstvovým emulzným náterom. Úprava bude realizovaná v najbližšom
období za vhodných poveternostných podmienok, ktoré umožnia dodržať technologický
postup, napríklad nočná teplota nad 10 °C a pod.
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3. Povrch vozovky na moste cez Hornád bude opravený súvislými veľkoplošnými
vysprávkami.
K druhej časti interpelácie týkajúcej sa úpravy cesty 11/576 Herľany - Vranov nad Topľou
Vás informujem, že Úrad Košického samosprávneho kraja v súčasnosti pripravuje projekt „ID
R002 11/576 Bohdanovce - Herľany“ zo zdrojov Integrovaného regionálneho operačného
programu v programovom období 2014 - 2020, prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická
doprava v regiónoch. Dňa 9. apríla 2020 bolo riadiacim orgánom vydané rozhodnutie
o schválení žiadosti o poskytnutie finančného príspevku. V súčasnosti očakávame podpis
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Košickým samosprávnym
krajom a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Následne prebehne verejné
obstarávanie na výber dodávateľa stavebných prác.
S pozdravom
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Vážený pán
Ing. Mgr. Miloš Ihnát
MÚ MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce
Americká trieda 15
040 13 Košice
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Prehľad pracovnoprávnych súdnych sporov na stredných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 04. 06. 2020
Názov

Adresa

PSC

Sp. zn.

Predmet sporu

Školský internát

Medická 2,
Košice
Gemerská 1,
Košice
Kuzmányho
6, Košice

040 11

42Cpr/46/2019

040 11

42Cpr/16/2019

041 74

1 lCpr/55/2019

Neplatné
Prebieha
skončenie PP
súdny spor
Antidiskriminačná Prebieha
žaloba
súdny spor
Neplatné
Prebieha
skončenie PP
. súdny spor

Watsonova
61, Košice

040 01

25Crp/l/2014

Hlavná 113,
Košice

040 01

17Cpr/2/2015

Stredná odborná
škola
Gymnázium
Sándora
Máraiho
Obchodná
akadémia
Stredná
priemyselná
škola dopravná

41Cpr/20/2018

40C/262/2011

Obchodná
akadémia
Hotelová
akadémia
Škola
umeleckého
priemyslu
Stredná odborná
škola Szakkôzépiskola

Kapušianska
2,
Michalovce
Južná trieda
10, Košice

6Co/76/2018

040 01

42Cpr/45/20196

Jakobyho
15, Košice

040 01

llC p r /10/2020

Hlavná 54,
Moldava
nad Bodvou

045 01

42Cpr/6/2019

3

Neplatnosť
dodatku k prac.
zmluve
O určenie
neplatnosti
výpovede
O náhradu mzdy
pri neplatnom
skončení PP
O zapi. 354,25 eur
s príslušenstvom
z titulu nárokov
z pracovného
pomeru
O neplatné
skončenie PP
Odobratie
osobného
príplatku
Neplatné
skončenie PP
Neplatné
skončenie PP náhrada mzdy

Stav

Podané
odvolanie
Prebieha
súdny spor
Prebieha
súdny spor
Prebieha
odvolacie
konanie

Spis na
Najvyššom
súde SR
Prebieha
súdny spor
Prebieha
súdny spor
Prebieha
súdny spor

