Komisia regionálneho rozvoja
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
01. 02. 2013
Číslo:
1445/2013-RU14/3663
Vybavuje: Ing. Peter Ťapák
e-mail: Peter.Tapak@vucke.sk
Telefón: 055/7268 220

ZÁPISNICA
z 19. zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja konaného dňa 30. 01. 2013
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Dodatok č. 5/2013, ktorým sa menia Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení
Košického samosprávneho kraja
3. Schválenie príspevku Košického samosprávneho kraja pre Krajskú organizáciu
cestovného ruchu Košický kraj pre rok 2013
4. Zrušenie uznesení č. 298/2011, 299/2011, 300/2011, 301/2011 a 302/2011 zo dňa
22. 8. 2011 a spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny
operačný program, prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú
obslužnosť regiónov
5. Informácia o realizácii projektu EHMK
6. Informácia o implementácii programu cezhraničnej spolupráce ENPI - HU-SK-RO-UA vyhodnotenie 3. výzvy
7. Vystúpenie Košického samosprávneho kraja zo Združenia európskych regiónov
8. Rôzne:
- Podnikateľský a marketingový plán Regionálneho tréningového centra pre zelenú
ekonomiku v Košiciach
9. Záver
K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Predseda komisie JUDr. Jozef Konkoly privítal prítomných a predložil na schválenie program
rokovania komisie. V úvode rokovania skonštatoval, že na zasadnutí komisie je prítomná
nadpolovičná väčšina, to znamená, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Uznesenie:
Komisia schválila program podľa zaslanej pozvánky.
Hlasovanie:
Prítomní: 12
Za:
12
Proti:
0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Ing. Ťapák, tajomník komisie, ospravedlnil JUDr. Kolesárovú, vedúcu organizačného odboru,
z dôvodu účasti na školení a zároveň informoval o predkladanom Dodatku č. 5/2013, ktorým
sa menia Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja.
Dôvodom je zmena termínu odovzdávania verejných ocenení, ktorý je zásadami stanovený na
december príslušného roka a jeho určenie na mesiac október pre kalendárny rok, v ktorom sú
vyhlásené voľby do orgánov samosprávnych krajov. Druhou zmenou je nutnosť skrátenia
termínu na predkladanie návrhov na udelenie verejných ocenení v termíne do 30. júna pre
kalendárny rok, v ktorom sú vyhlásené voľby do orgánov samosprávnych krajov.
Diskusia: Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade so
znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie:
Prítomní: 12
Za:
12
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Ing. Eftimov, výkonný riaditeľ Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR), informoval
o založení KOCR Košický kraj na ustanovujúcom Valnom zhromaždení 30. 11. 2012
a registrácii na MDVaRR SR 10. 12. 2012. Zakladajúcimi členmi KOCR Košický kraj sú:
Košický samosprávny kraj, Oblastná organizácia CR SPIŠ, Zemplínska oblastná organizácia
CR. V decembri mimoriadne valné zhromaždenie schválilo vstup oblastnej organizácie CR
KOŠICE – Turizmus. V súčasnosti prebiehajú rozhovory o vstupe do krajskej organizácie
s oblastnou organizáciou CR Slovenský raj.
V ďalšom prítomných oboznámil s plánom aktivít na rok 2013: aktívna spolupráca s členmi
KOCR pri naplňovaní spoločných cieľov, návrh podnikateľského plánu organizácie
a podmienok pre jeho realizáciu, návrh marketingového plánu KOCR na obdobie 2 rokov
a zosúladenie marketingových aktivít s členmi organizácie s cieľom efektívnejšieho
využívania marketingových nástrojov, propagácia ponuky a produktov CR doma i v zahraničí,
zabezpečovanie komunikačného servisu destinácie a organizácie, realizácia prieskumov, zber
údajov a nadviazanie spolupráce s organizáciami na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni.
Na dosiahnutie stanovených cieľov KOCR Košický kraj predkladáme návrh na výšku
členského príspevku Košického samosprávneho kraja pre rok 2013 v sume 150 000 Eur
v rámci podprogramu Cestovný ruch.
Diskusia:
Ing. Holečko sa informoval, či územne je zahrnutý celý kraj.
Ing. Eftimov – chýba Gemer, z dôvodu že majú problém založiť oblastnú organizáciu CR,
potom budeme mať pokrytý celý kraj.
Ing. Korotnoky sa informoval, či propagačné materiály budú spracovávané viacjazyčne.
Ing. Eftimov – plánujú vydávať viacjazyčné publikácie, ale zatiaľ využívajú propagačné
materiály z KSK.

Ing. Džurina sa informoval ohľadom Zemplínskej oblastnej organizácii CR.
Ing. Eftimov – predsedom predstavenstva Zemplínskej oblastnej organizácii CR je pán
Záhorčák a výkonným riaditeľom Ing. Ďurovčík.
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. 4
Vyjadrenie:
Ing. Alezárová, z odboru dopravy, informovala, že v rámci programového obdobia 2007-2013
má Košický samosprávny kraj pre oblasť dopravnej infraštruktúry ciest II. a III. triedy
možnosť čerpať prostriedky v rámci Regionálneho operačného programu. V rámci Prioritnej
osi 5: regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov už KSK podal 5
projektových žiadostí v celkovom objeme 11 849 379,77 Eur. Dňa 21. 12. 2012 bola
zverejnená ďalšia výzva (kód výzvy ROP-5.1-2012/01). Vzhľadom na zverejnený kód výzvy
ako aj záväzný text Uznesenia príslušného Zastupiteľstva samosprávneho kraja je nutné
Uznesenia č. 298 – 302/2011 schválené na 11. zasadnutí Zastupiteľstva KSK dňa 22. 8. 2011
zrušiť a nahradiť novými. Taktiež bolo nevyhnutné vzhľadom na maximálnu výšku
projektovej žiadosti t.j. 5 975 000 Eur na projekt „Cesty KSK 7 – napojenie obcí na Spišskú
Novú Ves a Gelnicu“ upraviť presunutím celej aktivity A2 Mlynky do projektu „Cesty KSK
10 – Rožňava – napojenie na Rožňavu“.
Diskusia: Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zrušiť uznesenia v súlade
so znením návrhu na uznesenie (bod č. 7/1).
Hlasovanie:
Prítomní: 15
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál schváliť v súlade so znením návrhu na
uznesenie (bod č. 7/2 a – e).
Hlasovanie:
Prítomní: 15

Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5
Vyjadrenie:
Ing. Szabová, z odboru kultúry a cestovného ruchu, informovala o realizácii siedmych
investičných projektov v rámci programu Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 pod
spoločným názvom Ostrovy kultúry – otvorené zóny, z ktorých 4 boli ku dňu 31. 12. 2012
stavebne ukončené. V troch prípadoch bol na základe dodatku k zmluve o NFP predĺžený
termín pre ukončenie stavebných prác (VSM – 5/2013, VSG – 4/2013, Ulička remesiel –
2/2013). Všetky informácie týkajúce sa investičných projektov Ostrovov kultúry – otvorených
zón sú zverejnené na webovom sídle KSK v sekcii úradná tabuľa.
V druhej časti informovala o priereze činností implementačného orgánu programu Terra
Incognita (TI), ktorým je Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja.
Prítomným predstavila publikáciu Terra Incognita Top menu 2013, kde je priblížených 13.
kľúčových podujatí.
V ďalšej časti informovala o programových aktivitách, ktoré pripravil KSK v spolupráci
s kultúrnymi zariadeniami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti (v rámci otváracieho
ceremoniálu – 3D projekcia na Urbanovu vežu a Tašíkovo – kráľovstvo rozprávok; programy
pre rok 2013 v novovzniknutých otvorených zónach ostrovov kultúry).
Diskusia:
RSDr. Mitterpák poznamenal, že EHMK má veľký význam, obrovský prínos pre nás,
očakávame výrazný nárast návštevníkov, ale sme na to pripravení tak, že sa nezahanbíme,
pretože sa stáva sa, že detaily nie sú dotiahnuté.
Ing. Szabová – v programe TI bola aj investičná časť financovaná z prostriedkov KSK.
V roku 2012 boli vyhlásené 2 výzvy, z ktorých sa jedna týkala rozvoja drobnej infraštruktúry
a jedna výzva v dvoch etapách bola určená na promo podujatia. Základné požiadavky CR by
mali byť zaručené.
JUDr. Konkoly tlmočil kritiku, prečo sa robil otvárací ceremoniál v zime, viacero ľudí by sa
zapojilo v jarných, či letných mesiacoch, aj keď ľudia by mali pochopiť, že dôvodom boli
pravdepodobne zmluvné podmienky. Hlavným cieľom je, aby čo najviac ľudí sa zapojilo do
projektu EHMK a čo najviac návštevníkov by prišlo na jednotlivé podujatia.
Ing. Szabová – potvrdila, že otvárací ceremoniál sa konal v danom čase v úplnej réžii
neziskovej organizácie Košice2013 a Mesta Košice pravdepodobne v súlade s podmienkami,
ktoré sú zakotvené do zmluvných vzťahov k získanému titulu EHMK – Košice 2013.
Zdôraznila pri tom, že toto nebolo v kompetencii KSK. Zároveň dodala, že pripravované
aktivity KSK (predovšetkým v otvorených zónach ostrovov kultúry) sú datované vo väčšine
prípadov na obdobie jar, leto a jeseň; a podujatia v rámci programu TI počas celého roka
v celom regióne.
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: 14

Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Bc. Zachariaš, z referátu implementácie projektov, informoval o 3. a zároveň poslednej výzve
na predkladanie projektov programu cezhraničnej spolupráce ENPI - HU-SK-RO-UA, ktorá
bola vyhlásená v 9/2011. Hodnotenie a schvaľovanie projektov bolo ukončené 12/2012.
V rámci výzvy boli otvorené všetky priority programu, pričom celková alokácia
predstavovala 8 mil. Eur.
V ďalšom informoval o pomoci „informačného bodu KSK“ pre žiadateľov – napomáhanie pri
žiadostiach o NFP, organizovanie informačných dní, osobné konzultácie.
V rámci Priority 3: Zvýšenie efektívnosti na hraniciach Programu ENPI sa budú 2 hraničné
priechody rekonštruovať a 4 hraničné priechody modernizovať.
Príprava programu ENI – HU-SK-RO-UA na roky 2014 – 2020 – prvé stretnutie sa konalo
12/2012, kde sa dohodli Pravidlá a postupy a vymenili sa skúsenosti z predchádzajúceho
programovacieho obdobia 2007 – 2013.
Slovenská strana navrhla rozdelenie programu do trojstranného (HU-SK-UA), prípadne
dvojstranného programu s Ukrajinou z dôvodu zjednodušenia zložitosti implementačného
procesu, vrátene mechanizmu rozhodovania a zvýšenia účinnosti riadiacich orgánov.
Diskusia:
RSDr. Mitterpák sa informoval, aké najvýznamnejšie projekty boli realizované z tohto
programu.
Bc. Zachariaš – rekonštrukcia časti Dómu sv. Alžbety, Centrum prvého kontaktu Michalovce,
projekt Systém rýchleho varovania I. a II.
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: 14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Ing. Ťapák prítomných informoval, že v roku 2006 vstúpil Košický samosprávny kraj do
Združenia európskych regiónov (AER), s cieľom zvýšiť možnosti presadzovania regionálnych
záujmov na európskej úrovni. AER je financované svojimi členmi, tieto príspevky sa
pohybujú cca 7 tis. Eur ročne v závislosti od výšky HDP Slovenska, počtu obyvateľov kraja
a prepočítacieho koeficientu schváleného na zasadnutí AER.
Po šiestich rokoch pôsobenia v AER môžeme zhodnotiť, že toto členstvo nenaplnilo naše
predstavy. Lobbing v európskych inštitúciách, pestovanie bilaterálnych a multilaterálnych
partnerstiev s rovnakými záujmami, vytváranie príležitosti pre interregionálnu, cezhraničnú

a nadregionálnu spoluprácu nám zabezpečuje stále zastúpenie kraja v Bruseli priamo, bez
potreby pomoci AER. Ako riadny člen Výboru regiónov v Bruseli má KSK šancu
presadzovať svoje regionálne záujmy a vyjadrovať sa k realizácii regionálnej politiky
Európskej únie. Očakávané expertízy od skúsených členov AER v oblasti možnosti riešenia
nezamestnanosti, chudoby a sociálnej exklúzie sa k nám nedostali. Potrebné expertízy
v oblasti regionálneho rozvoja si KSK zabezpečuje prostredníctvom úzkej spolupráce s našimi
univerzitami. Pôsobenie v AER má preto skôr reprezentatívny charakter. Členmi AER boli aj
iné samosprávne kraje (Banskobystrický samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj).
Dnes sú členmi už iba Košický a Trnavský samosprávny kraj.
Musíme konštatovať, že pôsobenie KSK v AER nenaplnilo naše predstavy a očakávania
a preto navrhujeme, aby KSK vystúpil z tohto združenia.
Diskusia:
Ing. Korotnoky poznamenal, že zrušenie je z ekonomického hľadiska výhodné, dôležité je,
aby sme nestratili kontakty v Bruseli, je teda nutné podporovať kanceláriu v Bruseli.
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:
14
Proti:
0
Zdržal sa: 1
K bodu č. 8
Vyjadrenie:
Ing. Peter Ťapák prítomným predstavil Podnikateľský a marketingový plán Regionálneho
tréningového centra pre zelenú ekonomiku v Košiciach na Strojárenskej ulici (bývalá
Tabačka). Tento plán bol vypracovaný v rámci projektu KNOWBRIDGE, kde bolo
identifikovaných 42 zámerov a podrobne rozpracovaných bolo 6 plánov.
Informoval o cieľoch projektu, o popise služieb a produktov, ukázal návrh priestorov objektu,
zapojenie detí, poradenské služby, sieťovanie – prepájanie všetkých partnerov zapojených do
projektu zelenej ekonomiky, ekonomické zhodnotenie projektu a cezhraničné presahy –
spolupráca so severným Maďarskom.
Uvedený pracovný materiál je k dispozícii na referáte regionálneho rozvoja.
Diskusia:
RSDr. Mitterpák poznamenal, že dobre sa to počúva, je to sen a zatiaľ je v tomto ohľade
pesimista aj keď je potrebné venovať sa zelenej ekonomike a informoval sa kedy bude tento
projekt realizovateľný.
Ing. Ťapák – ak bude výzva 2014/2015 je reálne postaviť takéto technológie, ale je potrebné
pripraviť odborníkov.
Ing. Zachariaš podotkol, že sme náchylní na to, aby sme takéto veci robili iba z peňazí EÚ
a čakali na výzvy až prídu. Nevieme si predstaviť zaplatiť takéto projekty z vlastných zdrojov.
Peniaze z EÚ majú byť iba pomocné. Dnes je to možno fikcia, ale ak sa štát postaví, tak je to
reálne.

Ing. Zika – chýba v štáte definícia, kde sa má uberať, čomu sa má primárne venovať. Nie je
možné stále čakať iba na peniaze z EÚ.
Ing. Ťapák – zatiaľ to musíme suplovať z EÚ fondov, ale časom sa to určite rozbehne.
Ing. Műnnich prítomných informoval o problémoch spojených s prípravou priemyselnej zóny,
ktorou sa zaoberá už 7 rokov.
JUDr. Konkoly konštatoval, že radi pestujeme falošné ilúzie, je potrebné zreálniť peniaze
z EÚ, naštartovať systém, aby sme boli rovnoprávni s EÚ. V prvom rade treba všetko úsilie
nasadiť, aby sme sfunkčnili systém, aby každý mohol bez problémov realizovať svoje
zámery. V ďalšom informoval o odchode firmy z priemyselného parku v Kechneci
a presunom celej prevádzky do inej obce, s tým že firma opätovne dostane podporu od štátu.
RSDr. Mitterpák pripomenul, že najväčším nepriateľom je čas, projekty pripravujeme teraz
a realizácia prebehne až o pár rokov, a vtedy sme už niekde inde.
Ing. Ťapák – projekt TECHNIKOM sa už rozbehol, pripravoval sa pred 5 – 6 rokmi. Mení sa
spôsob diskusie s EÚ a našou úlohou je pripraviť seriózne projekty.
Ing. Zika – celý systém financovania je v štáte zlý, peniaze sa musia dostať dole.
Mgr. Mondiková – musí byť záujem hore a nie len jednotlivca.
V priebehu diskusie boli zodpovedané všetky položené otázky, 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 30. 01. 2013

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

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

