Komisia regionálneho rozvoja
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
03.10.2012
Číslo:
1355/2012-RU14/30368
Vybavuje: Ing. Peter Ťapák
e-mail: Peter.Tapak@vucke.sk
Telefón: 055/7268 220

ZÁPISNICA
zo 17. zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja konaného dňa 28.09.2012
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Poskytnutie dotácií nad 3300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
3. Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006
o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o výške úhrady
za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
5. Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 3. etapa
6. Spolufinancovanie projektu Cyklotrasa Veľký Milič
7. Správa o činnosti organizátora regionálnej integrovanej dopravy – ORID, s. r. o. Košice
8. Rôzne:
- Príprava projektov na nové programovacie obdobie
- Rozvoj IKT priemyslu v Košickom kraji a medzitrh práce
9. Záver
K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Predseda komisie JUDr. Jozef Konkoly z dôvodu ospravedlnenej neúčasti poveril vedením
komisie člena komisie pána poslanca Rečka.
Pán Rečka privítal prítomných a predložil na schválenie program rokovania komisie. V úvode
rokovania skonštatoval, že na zasadnutí komisie je prítomných 15 členov komisie, to
znamená, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Ospravedlnení 2 členovia komisie.
Uznesenie:
Komisia schválila program podľa zaslanej pozvánky.
Hlasovanie:
Prítomní: 15

Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Ing. Imrich Fülöp, zástupca riaditeľa Úradu KSK, informoval o troch žiadostiach o dotácie.
Oprava, údržba a vylepšenie modelárskeho areálu na Aničke a Výstavba lavičky pre peších
ponad rieku Hornád v obci Trebejov – nie sú spoločnou úlohou, ktorou sa prispieva k plneniu
úloh samosprávy KSK, alebo k výkonu štátnej správy preneseného na KSK, alebo ktorou sa
prezentujú kultúrne a prírodné hodnoty KSK. Tieto aktivity nemajú nadregionálny,
celoslovenský ani medzinárodný význam. Predložené žiadosti nespĺňajú podmienky
poskytnutia dotácie podľa VZN č. 3/2006.
Výstavba parkovacích miest pri rímsko-katolíckom kostole v obci Margecany je spoločná
úloha, ktorá je zadefinovaná v Zásobníku projektových zámerov Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja v programovacom období 2007-2013.
Táto aktivita má nadregionálny význam. Predložená žiadosť spĺňa podmienky poskytnutia
dotácie podľa VZN č. 3/2006.
Diskusia: p. Rečka, Ing. Holečko
V priebehu diskusie boli zodpovedané všetky položené otázky.
Komisia neodporúča poskytnúť finančné prostriedky pre žiadateľov: Modelársky klub a Obec
Trebejov.
Uznesenie:
Komisia odporúča poskytnúť finančné prostriedky pre žiadateľa Obec Margecany vo výške
16 785 Eur. Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť
dotáciu pre Obec Margecany.
Hlasovanie:
Prítomní: 15
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Pán Rečka informoval o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického
samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho
kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov.
Diskusia: 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: 15
Za:
15

Proti:
Zdržal sa:

0
0

K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Mgr. Zuzana Prextová zdôvodnila zvýšenie úhrad v zariadeniach KSK v priemere o 9% t.j.
o mieru inflácie za posledné roky, ale len za odborné činnosti, ktorými sú pomoc pri
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a ďalšie zmeny súvisiace so zmenou
legislatívy (napr. vypustenie úhrady za dohľad v zariadení podporovaného bývania,
vypustenie platenia úhrady v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
z dôvodu, že KSK nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti takéto zariadenia, určenie
podmienok na poskytovanie nadštandardných činností v zariadeniach).
Zdôraznila, že:
- Priemerná výška EON v KSK v špecializovanom zariadení, domove sociálnych služieb
a zariadení podporovaného bývania patrí v porovnaní s ostatnými VÚC medzi najnižšie.
- Priemerná výška úhrad v zariadeniach KSK patrí v porovnaní s ostatným VÚC medzi
najnižšie.
- Výška priemernej úhrady v zariadeniach KSK vo vzťahu k celkovým EON v porovnaní
s ostatnými VÚC patrí taktiež medzi najnižšiu.
- Finančné prostriedky zo zvýšených úhrad budú použité na zvyšovanie kvality soc. služieb.
Diskusia: Ing. Holečko
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: 15
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5
Vyjadrenie:
Mgr. Zuzana Prextová odprezentovala dôvody predloženia 3. etapy optimalizácie sociálnych
služieb. Uviedla, že cieľom navrhovanej 3. etapy optimalizácie je najmä efektívne využívanie
finančných prostriedkov vynakladaných na zabezpečenie sociálnych služieb z rozpočtu KSK
za podmienky zvyšovania, resp. zachovania kvality poskytovaných soc. služieb s tým, že
zdôraznila finančnú krízu a potrebu hľadania riešení zabezpečenia sociálnych služieb v kraji.
Predstavila dôvody zrušenia rozpočtových oragnizácií AMALIA – DSS a JASANIMA – DSS
s prechodom všetkých práv a povinností na právneho nástupcu SUBSIDIUM – ŠZ, ZpS
a DSS v Rožňave. Predstavila dôvody zrušenia organizačnej súčasti zariadenia SKI (zrušenie
zariadenia núdzového bývania) ako aj zúženia a rozšírenia predmetov činností rozpočtových
organizácií v zariadeniach ARCUS – ŠZ a ZpS a DSS (zúženie o DSS) a LUMEN – ŠZ, ZpS
a DSS (rozšírenie o krízové stredisko). Pri každom bode uviedla a vysvetlila výhody
navrhovaných riešení.
Diskusia: RSDr. Mitterpák, RNDr. Bauer, Mgr. Mondíková, p. Rečka Ing. Holečko

Vzhľadom k tomu, že k bodom a), b), c) v návrhu na uznesenie prebehnú ešte rokovania
a sociálna komisia bude zasadať 8.10.2012, komisia regionálneho rozvoja sa rozhodla
nehlasovať za body a), b), c).
Pán Rečka vyjadril nesúhlas s presťahovaním Krízového strediska z Čane na ul. Adlerova 4,
Košice (bod d) v návrhu na uznesenie).
V priebehu diskusie boli zodpovedané všetky položené otázky, boli vznesené pozmeňujúce
návrhy – komisia sa rozhodla nehlasovať za body a), b), c), d).
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť body e) a f)
v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie:
Prítomní: 15
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Ing. Imrich Fülöp informoval o Spolufinancovaní projektu Cyklotrasa Veľký Milič. Cieľom
projektu je skvalitnenie turistickej infraštruktúry v Slanských vrchoch v časti Milič na
obidvoch stranách hraníc a vytvorenie podmienok pre rozvoj cykloturistiky. Hlavnými
aktivitami projektu je výstavba asfaltových alebo spevnených cezhraničných ciest medzi
obcami Füzér, Hollóháza, Skároš a Slanec. Informoval o rozpočte projektu, preverení
organizačne technických podmienok pokračovania realizácie projektu a výsledkoch rokovaní.
Diskusia: p. Rečka, RNDr. Bauer, MVDr. Hrdlík, Ing. Zachariaš
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: 14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Ing. Juraj Krempaský, konateľ spoločnosti ORID, s.r.o. (Organizátor regionálnej integrovanej
dopravy) spracoval pre Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja Správu o činnosti
organizátora regionálnej integrovanej dopravy – ORID, s.r.o. Košice, ktorej obsahom je
praktická činnosť a hospodárenie spoločnosti za obdobie september 2011 až august 2012.
Diskusia: MVDr. Hrdlík
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: 11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 8
Príprava projektov na nové programovacie obdobie
Vyjadrenie:
Ing. Imrich Fülöp prítomných informoval o prípravách na nové programovacie obdobie 2014
– 2020, o zmenách po nástupe novej vlády, o problémoch pri príprave a pripomienkovaní
materiálov, o vzniku Rady vlády pre partnerskú dohodu a i. Podotkol, že štrukturálne fondy sú
jediným zdrojom financovania regionálneho rozvoja.
Diskusia: Ing. Műnnich, Ing. Zachariaš, MVDr. Hrdlík, p. Rečka, RNDr. Bauer, Ing. Holečko,
Ing. Zika
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Komisia vzala informáciu na vedomie.
Rozvoj IKT priemyslu v Košickom kraji a medzitrh práce
Vyjadrenie:
Ing. Peter Ťapák v krátkosti informoval o spracovanom materiáli Profil Košického
samosprávneho kraja v oblasti informačno-komunikačných technológií (IKT), o následných
prácach v tejto oblasti a o spracovaní krátkej informačnej brožúrky.
Diskusia: Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Komisia vzala informáciu na vedomie.
K bodu č. 9
Vyjadrenie:
Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania pán poslanec Rečka poďakoval prítomným za účasť
a ukončil rokovanie komisie regionálneho rozvoja.

V Košiciach dňa 28.09.2012

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

......................................................
JUDr. Ing. Jozef Konkoly
predseda komisie
v z. Michal Rečka

