Záznam zo 6. zasadnutia komisie regionálneho rozvoja pri Zastupiteľstve
Košického samosprávneho kraja konaného dňa 9. novembra 2010
Košice 10. 11. 2010
Číslo: 1474/2010-RU14/36369
Vybavuje: Ing. Peter Ťapák

Prítomní:
Poslanci:
1. JUDr. Ing. Jozef Konkoly
2. Ing. Štefan Bašták
3. RNDr. Rudolf Bauer
4. Michal Rečka
Neposlanci:
1. Ján Bacso
2. Ing. Brziaková
3. Ing. Imrich Holečko
4. Ing. Ľudovít Korotnoky
5. RSDr. Mitterpák
6. Ing. František Zika
Neprítomní – ospravedlnení:
1. Mgr. Jozef Andrejčák
2. MVDr. Ivan Hrdlík
3. Mgr. Jana Mondiková
4. Ing. Kamil Münnich
5. Bc. František Petro
6. Ing. Pavol Džurina
7. Ing. István Zachariáš
Tajomník komisie:
Ing. Peter Ťapák (ospravedlnený, pracovná cesta)
v z. Ing. Molnárová, ORRaP
Prizvaní:
1. Ing. Karafová Mária, vedúca finančného odboru
2. Mgr. Jarušinská Jana, odbor školstva
3. RNDr. Juríková Viera, odbor školsva
4. Ing. Eperješi Marcel, odbor školstva
5. Ing. Čižmárová Darina, odbor vnútornej prevádzky a investícií
6. Mgr. Dzurov Vargová Tunde, odbor kultúry a cestovného ruchu
7. PhDr. Tresčáková Jana, odbor sociálnych vecí
8. Ing. Tešliar Jaroslav, riaditeľ ARR, n.o. Košice
9. Ing. Kučera, riešiteľ projektu „Skvalitnenie povodňového manažmentu“, firma DHI

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie, schválenie programu rokovania
Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2011 – 2013
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2010
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie KSK č. 2/2010 o poskytnutí dotácie na prevádzku
a mzdy základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam
5. Vyhodnotenie stavu plnenia koncepcií za uplynulé obdobie
6. Informatívna správa o priebehu prípravy Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja Košického samosprávneho kraja
7. Investičný profil Košického samosprávneho kraja
8. Investičné zámery Košického samosprávneho kraja v projekte Košice - Európske hlavné
mesto kultúry 2013
9. Priebežné vyhodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégií prijatých
Zastupiteľstvom KSK: Stratégia rozvoja CR v regióne Národného parku Slovenský kras,
Stratégia CR v regióne Dolný Zemplín, Stratégia CR v regióne Národného parku
Slovenský raj
10. Informatívna správa o realizácii plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb
v Košickom kraji na roky 2007 – 2013
11. Informatívna správa o pravidelnej autobusovej doprave v Košickom samosprávnom kraji
12. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I.
polrok 2011
13. Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2011
14. Rôzne
15. Záver
BOD 1:
Otvorenie
Predseda komisie JUDr. Jozef Konkoly privítal prítomných a predložil na schválenie program
rokovania komisia. V úvode rokovania skonštatoval, že na zasadnutí komisie je prítomných
10 členov komisie, to znamená, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Ospravedlnení 7
členovia komisie.
Predseda komisie v rámci bodu Rôzne navrhol:
- prezentáciu projektu „Skvalitnenie povodňového manažmentu a protipovodňového
plánovania v povodí Hornádu na území SR“
- stručnú informáciu o Návrhu stanoviska výboru regiónov k „Politike súdržnosti:
Strategická správa 2010 o vykonávaní programov 2007 – 2013“
Komisia schválila návrh programu podľa zaslanej pozvánky a doplnenie bodu Rôzne.
BOD 2

Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2011 – 2013
Spracovatelia: Ing. Karafová
Materiál prezentovala: Ing. Karafová
Diskusia: RNDr. Bauer, pán Rečka.
RNDR Bauer diskutoval k štruktúre návrhu rozpočtu podľa odvetví a k štruktúre podľa
programov, poukázal na skutočnosť, že vzniká veľký rozdiel, čo je spôsobené započítavaním
európskych vzťahov a cieľom je zrozumiteľný programový rozpočet.
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V priebehu diskusie neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Odsúhlasené jednohlasne
Komisie odporúča Zastupiteľstvu KSK materiál schváliť v súlade s predloženým
znením návrhu na uznesenie
BOD 3:
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2010
Spracovatelia: Ing. Karafová Mária, vedúca finančného odboru
Materiál prezentovala: Ing. Karafová Mária
Diskusia: RNDr. Bauer, pán Rečka
RNDr. Bauer vzniesol otázku, koľko prostriedkov dostali obce (cca 15 mil.)
Odsúhlasené jednohlasne
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK materiál prerokovať a schváliť v súlade so
znením návrhu na uznesenie.
BOD 4:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 2/2010
v znení Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 5/2010
o poskytnutí dotácie na prevádzku a mzdy základným umeleckým školám, jazykovým
školám a školským zariadeniam
Spracovateľ: Ing. Kandráč Štefan, vedúci odboru školstva
Materiál prezentovali: Mgr. Jarušinská Jana, Ing. Eperješi Marcel, odbor školstva
Diskusia: RNDr. Bauer, JUDr. Konkoly, Rečka
RNDr. Bauer dal otázku na prepočet finančných prostriedkov, podľa jeho názoru je lepší
prepočet podľa počtu jedál. Taktiež poukázal na skutočnosť, že u dotácií neštátnym školám sa
zaznamenal pokles oproti predchádzajúcemu obdobiu. Je to dôsledok zmeny legislatívy. Pán
Konkoly: Poukázal na potrebu šetrenia, keď uviedol, že ako budeme v roku 2011 šetriť, tak
budeme v roku 2012 žiť. Pre územnú samosprávu z hľadiska financií a hospodárenia bude
najhorší rok 2012. Rozpočet na rok 2011 musí predvídať udalosti. Pán Rečka: predniesol
návrh, aby potrebný objem finančných prostriedkov sa získal prostredníctvom predaja
prebytočného majetku a vyhnúť sa tak bratiu úverov.
V priebehu diskusie bol zo strany pána poslanca Bauera vznesený doplňujúci návrh, aby
bolo prijaté rovnaké uznesenie, aké platí na tento rok, t.j. aby výpočet bol podľa počtu
jedál a nie podľa počtu žiakov.
Odsúhlasené jednohlasne
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK materiál prerokovať a schváliť v súlade so
znením návrhu na uznesenie.
BOD 5:
Vyhodnotenie stavu plnenia koncepcií za obdobie rokov 2009 - 2010
Spracovateľ: Ing. Kandráč Štefan, vedúci odboru školstva
Materiál prezentovali: RNDr. Juríková Viera
Diskusia: RNDr. Bauer, Ing. Korotnoky
RNDr. Bauer: materiál ohodnotil ako dobre pripravený, chýba však evaluácia dopadov
koncepcie. Navrhol, aby raz za určité obdobie odbor vypracoval vyhodnotenie plnenia
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koncepcií aj z tohto pohľadu. Pán Korotnoky dal dotaz na športové gymnázium a počet
žiakov
Odsúhlasené jednohlasne
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK materiál prerokovať a vziať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie.
BOD 6:
Informatívna správa o priebehu prípravy Programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja
Spracovateľ: Ing. Ťapák Peter, vedúci odboru regionálneho rozvoja a plánovania
Materiál prezentovala: Ing. Molnárová Mária
Diskusia: RNDr. Bauer, Dr. Mitterpák
RNDr. Bauer: financovanie a prepojenie na programové rozpočtovanie, Dr. Mitterpák
poukázal na nevyhnutnosť prezentácie a konzultácie návrhu PHSR v regióne kraja pred jeho
predložením na rokovanie zastupiteľstva
Odsúhlasené jednohlasne
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK materiál prerokovať a vziať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie.
BOD 7:
Investičný profil Košického samosprávneho kraja
Spracovateľ: Ing. Ťapák Peter, vedúci odboru regionálneho rozvoja a plánovania
Materiál prezentovala: Ing. Molnárová Mária
Diskusia: Ing. Korotnoky
Ing. Korotnoky dal otázku na možnosť doplnenia návrhu Investičného profilu KSK. Bolo
podané vysvetlenie, že do ukončenia rokovaní komisií je možné predložiť doplnenie
Investičného profilu
Odsúhlasené jednohlasne
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK materiál vziať na vedomie a zabezpečiť jeho
distribúciu v súlade so znením návrhu na uznesenie.
BOD 8:
Investičné zámery Košického samosprávneho kraja v projekte Košice – Európske
hlavné mesto kultúry 2013
Spracovateľ: PhDr. Kovácsová Jana, vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu
Materiál prezentovala: Ing. Čižmárová Darina, odbor vnútornej prevádzky a investícií
Diskusia: Ing. Brziaková, RNDr. Bauer
Ing. Brziaková: poukázala na medializované zmeny v projekte EHMK a snahu o zvýšenie
počtu projektov zo strany MK SR, čo nie je možné. RNDr. Bauer uviedol, že minister kultúry
počas svojej návštevy v Košiciach hovoril o projektoch, ktoré chce realizovať štát. Možnosti
rekonštrukcie košického hradu sa ešte preverujú. Mesto Košice už na svojom webovom
portáli zverejnili informáciu o investičných projektoch.
Odsúhlasené jednohlasne
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK materiál prerokovať a schváliť zoznam
investičných zámerov KSK v projekte Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013
v súlade s predloženým návrhom na uznesenie.
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BOD 9:
Priebežné vyhodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégií prijatých
Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja: Stratégia rozvoja CR v regióne
Národného parku Slovenský kras, Stratégia CR v regióne Dolný Zemplín, Stratégia CR
v regióne Národného parku Slovenský raj
Spracovateľ: PhDr. Kovácsová Jana, vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu
Materiál prezentovala: Mgr. Dzurov Vargová Tunde, odbor kultúry a cestovného ruchu
Diskusia: Ing. Korotnoky
Ing. Korotnoky, dal dotaz na realizáciu stratégií a prínosy vyplývajúce z ich realizácie a či
tieto hodnotenia sú zapracované do materiálu
V priebehu diskusie neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Odsúhlasené jednohlasne
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK materiál prerokovať a vziať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie.
BOD 10
Informatívna správa o realizácii plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb
v Košickom kraji na roky 2007 – 2013
Spracovateľ: Ing. Jusková Zuzana, vedúca odboru sociálnych vecí
Materiál prezentovala: PhDr. Treščáková Jana, odbor sociálnych vecí
Diskusia: Ing. Holečko
Ing. Holečko dal dotaz na rozpočet pre poskytovanie sociálnych služieb v nadväznosti na
poskytované služby. Otázka sa týkala aj rozpočtu na rok 2011 či sú služby finančne
zabezpečené, resp. či sa budú niektoré služby rušiť, skvalitňovať a pod.
V priebehu diskusie neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Odsúhlasené jednohlasne
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK materiál prerokovať a vziať na vedomie
v súlade s predloženým znením návrhu na uznesenie.
BOD 11
Informatívna správa o pravidelnej autobusovej dopravy v Košickom samosprávnom
kraji
Spracovateľ: Ing. Engel Robert, vedúci odboru dopravy
Materiál prezentoval: zástupca odboru dopravy sa ospravedlnil
Diskusia: Odsúhlasené jednohlasne
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK materiál prerokovať a vziať na vedomie
v súlade s predloženým znením návrhu na uznesenie.
BOD 12
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na
I. polrok 2011
Spracovateľ: organizačný odbor z podkladov jednotlivých odborov a referátov Úradu KSK
(pracovná verzia)
Materiál prezentoval: JUDr. Konkoly, Ing. Molnárová
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Diskusia: členovia komisie k doplneniu a spresneniu plánu úloh komisie regionálneho rozvoja
v nadväznosti na Rámcovú obsahovú náplň rokovania Z/KSK
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK materiál prerokovať a schváliť v súlade
s predloženým znením návrhu na uznesenie
BOD 13
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2011
Komisia regionálneho rozvoja:
Materiál prezentoval: JUDr. Konkoly, Ing. Molnárová (informovala o materiáloch, ktoré
odbor regionálneho rozvoja a plánovania pripraví na rokovanie Zastupiteľstva KSK v I.
polroku 2011)
Diskusia: členovia komisie k doplneniu a spresneniu plánu úloh komisie regionálneho rozvoja
v nadväznosti na Rámcovú obsahovú náplň rokovania Z/KSK. Po spresnení a dopracovaní
úloh komisie zaslať návrh Plánu úloh komisie členom komisie.
Komisia odporúča Plán úloh komisie regionálneho rozvoja na I. polrok 2011
v stanovenom termíne predložiť na rokovanie Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja
BOD 14
Rôzne
1. Prezentácia projektu „Skvalitnenie povodňového manažmentu a protipovodňového
plánovania v povodí Hornádu na území SR“
Materiál prezentovali: Ing. Kučera, riešiteľ projektu a zástupca firmy DHI, Ing. Tešliar,
riaditeľ ARR n.o. Košice
Diskusia: JUDr. Konkoly, Rečka, Ing. Zika, Ing. Holečko
Prezentácia projektu zo strany členov komisie bola prijatá veľmi kladne. JUDr.
Konkoly požiadal, aby v rámci výzvy Nórskeho finančného mechanizmu sa podala ďalšia
žiadosť na získanie finančných prostriedkov a aby sa pokračovalo v ďalšej etape prác tak,
aby bolo zmapované aj ďalšie územie povodia rieky Hornád za priehradou Ružín
(realizovaný projekt v Košickom kraji rieši územie od hranice s Maďarskou republikou
po priehradu Ružín v okrese Košice-okolie).
Návrh:
Členovia komisie regionálneho rozvoja hlasovaním schválili návrh na ďalšie
pokračovanie projektu „Skvalitnenie povodňového manažmentu a protipovodňového
plánovania v povodí Hornádu na území SR“ podaním novej projektovej žiadosti
v rámci Nórskeho finančného mechanizmu (mapovanie a spracovanie povodňového
manažmentu na ďalšom úseku povodia rieky Hornád v rámci Košického kraja).
2. Informácia o návrhu stanoviska Výboru regiónov k „Politike súdržnosti: Strategická
správa 2010 o vykonávaní programov 2007 – 2013“
Materiál prezentovala: Ing. Molnárová, odbor regionálneho rozvoja a plánovania. Materiál
v skrátenej verzii zašle členom komisie regionálneho rozvoja.
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BOD 15
Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania predsedajúci komisie poďakoval prítomným za účasť
a ukončil rokovanie komisie regionálneho rozvoja.
V Košiciach dňa 12. 11. 2010

Schválil:
JUDr. Ing. Jozef Konkoly
predseda komisie

Ing. Peter Ťapák
tajomník komisie
v z. Ing. Mária Molnárová
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