Komisia regionálneho rozvoja
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
23.01.2012
Číslo:
1355/2012-RU14/2707
Vybavuje: Ing. Peter Ťapák
e-mail: Peter.Tapak@vucke.sk
Telefón: 055/7268 220

ZÁPISNICA
z 13. zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja konaného dňa 23. 01. 2012
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Informatívna správa o realizácii plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb
v Košickom kraji na roky 2007 – 2013
3. Aktualizácia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom samosprávnom kraji na
roky 2007 – 2013
4. Tvorba efektívnej siete škôl, študijných a učebných odborov na stredných odborných
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja odpovedajúcej
požiadavkám trhu práce
5. Informatívna správa o programe Terra Incognita
6. Informácia o realizácii projektu EHMK
7. Politika súdržnosti EÚ v programovacom období 2014 – 2020, návrh nadregionálnej
stratégie Košického samosprávneho kraja
8. Rôzne:
- Informácia o riešení problémov týkajúcich sa financovania projektov
- Informácia o energetickej efektívnosti
9. Záver
K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Predseda komisie JUDr. Ing. Jozef Konkoly privítal prítomných a predložil na schválenie
program rokovania komisie. V úvode rokovania skonštatoval, že na zasadnutí komisie je
prítomných 16 členov komisie, to znamená, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Ospravedlnený 1 člen komisie.
Ďalej navrhol doplniť materiál Informácia o riešení havarijného stavu cesty II/535 v obci
Mlynky.
Uznesenie:
Komisia schválila návrh programu podľa zaslanej pozvánky a doplnenie bodu Rôzne.

Hlasovanie:
Prítomní: 16
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Ing. Zuzana Jusková, vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva, informovala prítomných
o realizácii plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 –
2013 do úrovne priorít a opatrení. Účelom materiálu je informovať o napĺňaní opatrení za rok
2011.
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie:
Prítomní: 16
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Aktualizovanú Koncepciu rozvoja sociálnych služieb v Košickom samosprávnom kraji na
roky 2007 – 2013 prezentovala Ing. Zuzana Jusková. Potreba aktualizovať schválenú
koncepciu vyplynula z významnej legislatívnej zmeny v sociálnej oblasti v roku 2009 (prijatie
Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov), z potreby
aktualizovať analýzu demografického vývoja a zloženia obyvateľov kraja, štruktúry
poskytovaných sociálnych služieb a potrieb obyvateľov kraja. Aktualizácia koncepcie bola
realizovaná v období od januára do októbra 2011.
Diskusia: Ing. Holečko, JUDr. Konkoly, Mgr. Mondiková, RNDr. Bauer, Ing. Brziaková
V priebehu diskusie boli zodpovedané všetky položené otázky, neboli vznesené pozmeňujúce
ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade so
znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie:
Prítomní: 16
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 4
Vyjadrenie:
RNDr. Viera Juríková, vedúca referátu správy škôl a školských zariadení, prezentovala
materiál Tvorba efektívnej siete škôl, študijných a učebných odborov na stredných odborných
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja odpovedajúcej
požiadavkám trhu práce. Materiál strategicky nadväzuje na Koncepciu rozvoja odborného
vzdelávania v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho
kraja, kde odbor školstva si dal za cieľ prehodnotiť zoznam študijných a učebných odborov
stredných odborných škôl, z ktorého vyplynulo vyradenie zo siete škôl a školských zariadení
a následné zrušenie 2 škôl a 2 stredísk odbornej praxe. Súčasťou tohto materiálu je aj riešenie
vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Diskusia: Mgr. Mondiková, MVDr. Hrdlík, p. Rečka, Ing. Zika, Ing. Műnnich, Ing. Holečko,
JUDr. Konkoly
Závery z diskusie:
- rušenie škôl nerieši koncepciu školstva, chýba celková koncepcia školstva,
- je potrebné reformovať školstvo, nie len prispôsobovať sa legislatívnym zmenám,
- je nastavené zlé financovanie školstva,
- v kraji je akútna potreba remeselníkov (murár, tesár, ...),
- najväčšie obavy boli vznesené poslancami z okresu Trebišov (Mgr. Mondiková,
MVDr. Hrdlík) ohľadom rušenia Obchodnej akadémie v Trebišove.
V priebehu rozsiahlej diskusie boli zodpovedané všetky položené otázky.
Hlasovanie:
Prítomní: 16
Za:
7
Proti:
9
Zdržal sa: 0
Komisia neodporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
K bodu č. 5
Vyjadrenie:
PhDr. Gabriel Viszlay z odboru kultúry a cestovného ruchu informoval prítomných
o programe Terra Incognita, o postupe v programe od ostatného hodnoteného obdobia
v auguste 2011. Informoval o dosiahnutých výsledkoch v 4 nosných sférach: v oblasti
inštitucionálneho zabezpečenia programu, v plnení akčného plánu, pokrok v implementácii
programu a dotačnej schémy s konkrétnymi výsledkami.
Diskusia: Mgr. Mondiková
V priebehu diskusie boli zodpovedané všetky položené otázky, neboli vznesené pozmeňujúce
ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie:
Prítomní: 16
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Ing. Gabriela Szabová z odboru kultúry a cestovného ruchu informovala prítomných
o realizácii projektu EHMK a o aktuálnom stave realizovaných projektových aktivít KSK,
ktoré súvisia s programom EHMK – Ostrovy kultúry – otvorené zóny 1-7 (investičné
projekty), Mediavel – inovatívne expozície v múzeách, Infotour – značenie turistických
cieľov, Klaster Terra Incognita – vytváranie partnerstiev a marketing a GROŠ – zážitkové
aktivity pre deti.
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie:
Prítomní: 16
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Ing. Imrich Fülöp, zástupca riaditeľa Úradu Košického samosprávneho kraja a vedúci odboru
regionálneho rozvoja, plánovania a implementácie projektov, prezentoval materiál Politika
súdržnosti EÚ v programovacom období 2014 – 2020 a následne Návrh nadregionálnej
stratégie Košického samosprávneho kraja. Informoval o tom, že materiál sme dali
pripomienkovať odborníkom v danej oblasti a pripomienky budú zapracované do materiálu.
Diskusia: Ing. Zachariaš, p. Rečka, Ing. Ťapák, Ing. Molnárová
Pripomienky Ing. Zachariaša na nasledujúce programovacie obdobie:
- rôzny pohľad západnej Európy a nás na problematiku marginalizovaných skupín (treba
mať vlastný program nie európsky),
- návrh na založenie fondu na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie,
- návrh, aby Košický samosprávny kraj pristúpil k Dohovoru starostov,
- zjednodušiť proces prípravy a financovania projektov (predfinancovanie, resp.
zálohové platby).
V priebehu diskusie boli zodpovedané všetky položené otázky, boli vznesené doplňujúce
návrhy.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie bod A)
a schváliť bod B) v súlade so znením návrhu na uznesenie a s pripomienkami Ing. Zachariaša.
Hlasovanie:
Prítomní: 16
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 8
Informácia o riešení problémov týkajúcich sa financovania projektov
Vyjadrenie:
Ing. Imrich Fülöp a Ing. Tünde Peczeová, z referátu riadenia a implementácie projektov,
prítomných podrobne informovali o výsledkoch rokovania s riaditeľkou Odboru cezhraničnej
spolupráce Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Mgr. Andreou Rajčákovou a jej
zástupcom Ing. Milanom Gálom, ktoré sa týkali otázok:
- bariéry v čerpaní finančných zdrojov z Programu HU-SK,
- možnosti zmeny formy financovania,
- absencia možnosti výberu v dvoch kolách v prípade investičných projektov.
V závere informovali o vyhodnotení 3. výzvy Programu HU-SK.
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Komisia vzala informáciu na vedomie.
Informácia o riešení havarijného stavu cesty II/535 v obci Mlynky.
Vyjadrenie:
Pani Marta Vajkunyová, poradca pre strategické investície a finančné riadenie projektov,
informovala prítomných o havarijnom stave cesty II/535 v obci Mlynky. Ide o 8 km dlhý úsek
cesty, ktorý ale nemôže byť riešený naraz, akútne bude riešený 550 m dlhý úsek, kde je vážne
narušené podložie a zosuv. Je tak ohrozené spojenie medzi Mlynkami a Spišskou Novou
Vsou. Ďalej informovala o financovaní, ktoré bude realizované prostredníctvom čerpania
úveru. Správa ciest KSK spracováva k havarijnému úseku projektovú dokumentáciu.
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní: 16
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Informácia o energetickej efektívnosti
Vyjadrenie:
Ing. Peter Ťapák, vedúci referátu regionálneho rozvoja, v krátkosti informoval, že od roku
2013 bude v platnosti nová smernica o energetickej efektívnosti budov, ktorej cieľom je
zabezpečenie úspory primárnej energie vo výške 20% do roku 2020 a o pasportizácii
verejných budov, ktorá sa má uskutočniť do 1. januára 2014.
Problematiku energetickej efektívnosti zo strany samospráv je potrebné riešiť prípravou
projektov na ďalšie programovacie obdobie. Taktiež je potrebné venovať zvýšenú pozornosť
projektom bytových domov a verejných budov najmä z dôvodu, že na Slovensku nás začína
ohrozovať energetická chudoba – ľudia nemajú na zaplatenie účtov za energie.
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Komisia vzala informáciu na vedomie.

K bodu č. 9
Vyjadrenie:
Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania predsedajúci komisie poďakoval prítomným za účasť
a ukončil rokovanie komisie regionálneho rozvoja.

V Košiciach dňa 23. 01. 2012

......................................................
Ing. Peter Ťapák
tajomník komisie

......................................................
JUDr. Ing. Jozef Konkoly
predseda komisie

