Komisia regionálneho rozvoja
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
12. 04. 2013
Číslo:
1445/2013-RU14/10261
Vybavuje: Ing. Peter Ťapák
e-mail: Peter.Tapak@vucke.sk
Telefón: 055/7268 220

ZÁPISNICA
z 20. zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja konaného dňa 09. 04. 2013
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Informácia o výsledku kontroly vynakladania verejných prostriedkov a oprávnenosti
čerpania finančnej dotácie poskytnutej samosprávnymi krajmi v zmysle zmluvy o výkone
vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave
3. Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2012
4. Informácia o vývoji financovania projektov EÚ v roku 2013 a vyčíslenie predpokladaného
dopadu na úvery a rozpočet KSK
5. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2013
6. Výročná správa Agentúry na podporu rozvoja regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok
2012, Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o na rok 2013
7. Vyhodnotenie inovačných zámerov a inovačných projektov v Košickom samosprávnom
kraji za roky 2011 – 2012
8. Spolufinancovanie projektov z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika –
Slovenská republika 2007 – 2013
9. Spolufinancovanie projektov z Regionálneho operačného programu – opatrenie 5.1
Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – obnova ciest vo
vybraných oblastiach postihnutými povodňami – výzva ROP-5.1.2013/01
10. Informatívna správa o výsledkoch preskúmania aktuálnosti Územného plánu veľkého
územného celku Košického kraja
11. Informatívna správa o ukončení aktivít projektu INFOTOUR „Značenie kultúrnych
a turistických cieľov na pozemných komunikáciách po tematických trasách na území
Košického samosprávneho kraja“
12. Informácia o realizácii projektu EHMK
13. Rôzne:
- Možnosti adaptácie existujúcich verejných budov na nízkoenergetické budovy
s integráciou OZE na SOŠ drevárskej v Spišskej Novej Vsi
14. 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 prítomná nadpolovičná väčšina, to
znamená, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Uznesenie:
Komisia schválila program podľa zaslanej pozvánky.
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií, informovala o kontrole vynakladania verejných
prostriedkov a oprávnenosti čerpania finančnej dotácie poskytnutej samosprávnymi krajmi
v zmysle zmluvy o výkone vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave
v Košickom kraji a v spoločnostiach Slovenská autobusová doprava Michalovce, a.s.
a v eurobus, a.s. Košice.
Predmetom kontroly bola regulácia prímestskej autobusovej dopravy, dodržiavanie všeobecne
záväzných právnych predpisov pri zmluvných vzťahoch samosprávneho kraja a dopravcov
a pri hospodárení s finančnými prostriedkami v prímestskej autobusovej doprave, kontrolný
systém a vykonané kontroly vo vzťahu k financovaniu prímestskej autobusovej dopravy
s návrhom prijatých opatrení.
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: 11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová stručne zrekapitulovala záverečný účet KSK za rok 2012. V závere
zdôraznila, že aj napriek zhoršenému vývoju hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré má
priamy dopad na rozpočet KSK, sa podarilo udržať stabilnú finančnú situáciu v rozpočtovej
oblasti, aj v oblasti riadenia dlhu. Celkový dlh KSK k 31. 12. 2012 predstavuje čiastku

47 011 262 Eur, čo je zadlženie KSK vo výške 34,03% zo skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho roka. V ďalšom informovala o celkovom prebytku rozpočtového
hospodárenia vo výške 5 257 211 Eur a jeho prevode do rezervného fondu a o použití
rezervného fondu.
Diskusia:
RSDr. Mitterpák sa informoval, či mal ešte niektorý z krajov takýto vysoký prebytok.
Ing. Karafová – žiaden z krajov zatiaľ nemá zverejnený záverečný účet.
Ing. Petro ocenil, že vláda dáva z rezervy vlády peniaze na dopravnú infraštruktúru ako aj
KSK dáva peniaze zo svojho prebytku na rekonštrukciu ciest a výtlkov.
Ing. Holečko sa informoval o znížení príjmov a výdavkov z fondov EÚ.
Ing. Karafová – je to tým, že sa znížili aktivity, nečerpali sa, ale v roku 2013 sa rozpočet
o túto časť navýši.
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 bod A)
a schváliť bod B) v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Ing. Ján Barlák, z odboru investícií a strategického riadenia informoval, že predmetom
materiálu je zvýšenie limitu úveru, predĺženie doby čerpania úveru a predĺženie termínu
konečnej splatnosti úveru. Navýšenie v sume 4,5 mil. Eur najvýraznejšie ovplyvňuje zmena
systému financovania EHMK a nové projekty ROP v oblasti dopravy a sociálnych služieb.
Celková zadlženosť KSK ku koncu roka 2013 bude vo výške 48,84%, ale aj napriek vyššej
potrebe financovania projektov EÚ z úverových zdrojov v roku 2013 a 2014 sa vývoj dlhovej
služby KSK javí ako zvládnuteľný.
Diskusia:
P. Rečka poznamenal, že zadlženie VÚC vo výške 48% je prijateľné, keďže pravidlá hovoria
o 60%, ale banka ani daniari nemajú brať pri výpočte zadlženia do úvahy záväzky
z návratných zdrojov financovania prijatých na predfinancovanie projektov EÚ až do výšky
nenávratného finančného príspevku dohodnutého v zmluve o NFP.
Ing. Barlák – v takom prípade by bolo zadlženie KSK o asi 1%-uálny bod nižšie.
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: 11

Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová zdôvodnila úpravu rozpočtu KSK v roku 2013. V schválenom rozpočte
je premietnuté aj splnenie Uznesenia č. 510/2012 z 19. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
konaného dňa 17. 12. 2012, ktorým bol schválený presun finančných prostriedkov v rozpočte
na rok 2013 z Úradu KSK do rozpočtovej organizácie Správa majetku KSK v rámci programu
Podporné činnosti programov KSK. V 1. Úprave rozpočtu KSK v roku 2013 sú premietnuté
výsledky zo Záverečného účtu KSK za rok 2012, úpravy vyplývajúce z Opatrenia
Ministerstva financií SR a úpravy z dotácií, darov, grantov na projekty z fondov EÚ a pod.
Diskusia:
P. Rečka sa informoval o refundácii 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekty
a úrokovej čiastke.
Ing. Karafová – tieto výdavky už boli zahrnuté v rozpočte, úver sa nám nenavyšuje.
Memorandum dodržiavame, akurát sa schodok navyšuje z dôvodu používania zdrojov
rezervného fondu.
Ing. Korotnoky sa informoval, či podmienky úveru sú akceptovateľné.
Ing. Karafová – áno, sú akceptovateľné.
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: 11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Ing. Jaroslav Tešliar, riaditeľ Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.,
informoval o činnosti agentúry, ktorá bola založená pred 10 rokmi, pričom uviedol, že v roku
2012 pracovníci Agentúry vypracovali celkovo 27 projektov, z toho 5 investičných a 22
neinvestičných. Všetky projekty sú ešte v procese hodnotenia.
V druhej časti informoval o plánovanej činnosti, zameranej najmä na realizáciu projektov,
pričom v roku 2013 bude pripravovať približne 31 projektov v súčinnosti s jednotlivými
odbormi a referátmi KSK. Z toho by malo byť 9 investičných a 22 neinvestičných projektov.
Zároveň uviedol, že schválený plán činnosti na rok 2013 musel byť redukovaný o 32%
z dôvodu zníženia rozpočtu o 50 tis. Eur.
Diskusia:
Mgr. Mondiková pozná prácu agentúry a odporúča aby sa rozpočet navýšil.
P. Rečka súhlasí a navrhuje aby vyšla požiadavka od agentúry smerom k finančnej komisii.
Ing. Korotnoky sa informoval, o príčinách zníženia rozpočtu agentúry.

Ing. Tešliar nepozná presný mechanizmus rozdeľovania financií, ale zrejme ide o celkové
krátenie rozpočtu všetkých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti.
Do ďalšej diskusie sa zapojili Ing. Zika, Ing. Džurina, Ing. Holečko, pričom boli zodpovedané
všetky položené otázky a z výsledku diskusie bol vznesený doplňujúci návrh.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť bod A), zobrať na
vedomie bod B) v súlade so znením návrhu na uznesenie a zároveň odporúča riaditeľovi
Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. prehodnotenie rozpočtu agentúry
podľa možností Úradu KSK a jeho predloženie na rokovanie finančnej komisie.
Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
9
0
0

Po odchode p. Rečka na iné rokovanie bola poverená vedením komisie pani poslankyňa Mgr.
Mondiková.
K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Ing. Ťapák prítomných informoval o vyhodnotení Regionálnej inovačnej stratégie KSK,
o kľúčových aktivitách realizovaných univerzitami, firmami či samosprávou, o centrách
excelentnosti, o pripravovaných projektoch TECHNICOM a Medipark Košice a o Klastri
AT+R. Ďalej spomenul potrebu prípravy high-tech zóny s vyššou pridanou hodnotou, čo
môže napomôcť prilákať väčších investorov.
Diskusia:
MVDr. Hrdlík sa informoval, ako je možné zohnať v okrese Trebišov pracovnú silu (400 –
500 ľudí), pokiaľ iba 2% nezamestnaných chce pracovať.
Mgr. Mondiková poukázala na skladbu nezamestnaných v okrese Trebišov, že z počtu 13 tis.
je 6 tis. ľudí neumiestniteľných a z ostatných by sa dalo vybrať tých, ktorí pracovať chcú,
vzhľadom k tomu, že lepšie sa žije z platu ako z dávok.
Ing. Zika – problém je v tom, že mzdy sú na úrovni 20 – 25% štandardu, napr. mladý človek
pracujúci v IT nie je schopný uživiť rodinu radšej odíde do iného regiónu.
RSDr. Mitterpák podotkol, že nemáme špičkových pracovníkov a tvoríme ľudí pre úrad
práce.
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:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
9
0
0

K bodu č. 8
Vyjadrenie:
Ing. Alezárová, z odboru dopravy, v úvode informovala, že predmetom schvaľovania bude iba
jeden projekt oproti plánovaným trom, z dôvodu platovej neschopnosti maďarských obcí
Felsöregmec a Lácacséke.
V rámci 5. výzvy KSK navrhuje obnovu cesty vedúcej k jestvujúcemu hraničnému prechodu
vo Veľkom Kamenci. Navrhovaný projekt „Obnova ciest k hraničnému prechodu SR-MR
Veľký Kamenec – Pácin“ rieši zlepšenie stavebného stavu ciest III/553027 a III/553023
vedúcich cez štátnu hranicu SR/MR ako ak popri štátnej hranici ako napojenie na jestvujúci
hraničný prechod pre dopravu do 3,5 tony. Zrealizovaním projektu sa dosiahne zlepšenie
dostupnosti územia a teda aj cezhraničnej spolupráce. Celkové predpokladané výdavky
projektu na strane KSK sú vo výške 685 tis. Eur.
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:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
9
0
0

K bodu č. 9
Vyjadrenie:
Ing. Alezárová informovala o zverejnenej výzve v rámci prioritnej osi 5, pričom uvedená
výzva je zameraná na tie oblasti samosprávnych krajov, ktoré v roku 2010 zasiahli ničivé
povodne. KSK postupne riešil obnovu týchto ciest z dotácie Vlády SR ako aj z úverových
zdrojov a vlastných zdrojov KSK.
Predmetom predkladaných projektov sú úseky ciest, ktoré boli pôvodne projekčne spracované
ako potenciálne úseky na podanie v rámci Projektov Cesty KSK 6 a Cesty KSK 7 v roku
2010. Tieto úseky ciest boli z pôvodných projektov vyňaté a sú teda projekčne spracované
a nevyžadujú si ďalšie zvýšenie výdavkov KSK ani dlhý proces prípravy stavebnej
dokumentácie a povoľovacích konaní. Vzhľadom na maximálnu výšku oprávnených
výdavkov na jeden projekt ktorá je 3 330 000 Eur boli úseky rozdelené do dvoch celkov
a projektov s názvami: ,,Cesty KSK 11– obnova povodňami poškodených ciest v okrese
Košice – okolie“ a ,,Cesty KSK 12– obnova povodňami poškodených ciest v okrese Gelnica“.
Predpoklad predkladania Žiadostí o nenávratnú finančnú pomoc je 3. 5. 2013 a 6. 5. 2013.
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:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
9
0
0

K bodu č. 10
Vyjadrenie:
Ing. arch. Anna Soročinová, z referátu územného plánovania, informovala o výsledkoch
preskúmania aktuálnosti Územného plánu veľkého územného celku Košického kraja.
Zdôvodnila nutnosť preskúmania vyplývajúcu zo stavebného zákona, stručne zrekapitulovala
priebeh doterajších aktualizácií ÚPN VÚC Košického kraja, informovala o forme a obsahu
dokumentácie podľa jednotlivých oblastí a o postupe obstarávania. Predpokladaný začiatok
procesu obstarávania aktualizácie ÚPN VÚC Košického kraja je v máji 2013 a ukončenie
v prvom polroku 2014. Na záver zdôraznila význam aktualizácie dokumentácie pre región
a pre jeho mestá a obce.
Diskusia:
RSDr. Mitterpák sa informoval o najvýznamnejších zmenách, kvôli ktorým je potrebná
aktualizácia.
Ing. arch. Anna Soročinová – v oblasti nadregionálnych súvislostí – podpora Via Carpatia
(posilnenie severo-južnej osi pozdĺž Schengenskej hranice), oblasť sídelnej štruktúry
zosúladiť s KURS – ZaD 2011 a aktualizovať demografické údaje (r.2012), textovú a grafickú
časť dopravy upraviť podľa aktuálneho stavu (realizácia výstavby rýchlostnej cesty R4 Košice
– Milhosť a projektovo pripravené úseky: D1 Budimír – Bidovce (v štádiu spracovania
projektu pre realizáciu stavby), úseky cesty R2 Šaca – Košické Olšany a Rožňava – Jablonov
nad Turňou s tunelom Soroška, (v štádiu spracovania projektu pre územné rozhodnutie),
preveriť možnosť prekategorizovania úseku cesty Spišský Štvrtok – Spišská Nová Ves –
Košice na cestu I. triedy (v okrese Spišská Nová Ves a Gelnica nie sú cesty I. triedy,
preťažená cestná infraštruktúra), zosúladiť aktualizáciu ÚPN VÚC s pripravovaným
Strategickým plánom rozvoja, modernizácie a údržby ciest II. a III. tried pre programové
obdobie 2014 – 2020.
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 bod A)
a schváliť bod B) v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
9
0
0

K bodu č. 11
Vyjadrenie:
Ing. Šebešová, vedúca referátu cestovného ruchu, informovala o projekte „INFOTOUR“,
ktorého cieľom bolo prezentovať spoločný produkt cestovného ruchu – tematické cesty
(Gotická, Vínna a Železná) na oboch stranách hranice a to prostredníctvom systémového

osadenia zvislého dopravného značenia (hnedé tabule) k vybraným turistickým atrakciám
a kultúrnym pamiatkam (48 na území KSK).
Celkový rozpočet projektu na strane KSK predstavoval sumu 217 420 Eur, ktoré sa celé
nevyčerpali z dôvodu ušetrenia financií pri verejnom obstarávaní a z dôvodu, že neboli
osadené všetky naprojektované tabule (121 návestných dopravných značiek z pôvodne
plánovaných 130 a 184 smerových dopravných značiek z pôvodne plánovaných 300).
Diskusia:
Ing. Holečko sa informoval, prečo neboli osadené všetky tabule.
Ing. Šebešová – v projekte boli plánované počty dopravných značení bez riadneho
spracovania technickej dokumentácie, ktorá by odrážala reálne možnosti osadenia dopravných
značiek vzhľadom k dopravným a technickým pomerom. Dokumentácia pre určenie
dopravného značenia bola zrealizovaná až v priebehu projektu a výber turistických cieľov
a počty dopravných značiek boli ovplyvňované podmienkami príslušných technických
predpisov a noriem.
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:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
9
0
0

K bodu č. 12
Vyjadrenie:
Ing. Szabová, z odboru kultúry a cestovného ruchu, informovala o stave realizácie
investičných projektov KSK v rámci programu EHMK a programu Terra Incognita.
Po ukončení stavebných prác na piatich projektoch „Ostrovov kultúry“ sa pristúpilo
k realizácii procesov kolaudačných konaní. V prípade projektu Východoslovenskej galérie
(Otvorená zóna 2) a VSM – historickej účelovej budovy (Otvorená zóna 1) sa realizujú
stavebné práce v predĺženom termíne v súlade so schválenými dodatkami k Zmluve o NFP
s ukončením do konca apríla, resp. do konca mája 2013. V sledovanom období sa uskutočnilo
dňa 14. marca 2013 slávnostné odovzdanie do užívania prvej otvorenej zóny, ktorou je OZ 6 –
Divadlo Thália, kde vzniklo malé divadelné múzeum a konferenčná miestnosť prístupná pre
umelcov i pre verejnosť, ktoré umožnia nové spôsoby umeleckého, odborného a kultúrneho
vyžitia v netradičnom priestore.
V druhej časti materiálu je zhodnotený stav realizácie programu Košického samosprávneho
kraja Terra Incognita, ktorý implementuje Kultúrne centrum KSK a informácie o ďalších
marketingových aktivitách v nadväznosti na program EHMK – Košice 2013 ako aj o záveroch
zasadnutí Riadiaceho výboru TI.
V záverečnej časti uviedla informácie k záležitostiam ďalšieho financovania aktivít KSK
v súvislosti s programom EHMK.
Diskusia:
Ing. Korotnoky sa informoval o kapacite a tlmočení v konferenčnej miestnosti Divadla Thália.

Ing. Szabová – kapacita miestnosti je 100 – 120 účastníkov a tlmočnícke zariadenie je
špičkové – tlmočiť sa dá simultánne.
RSDr. Mitterpák sa informoval o najbližších akciách.
Ing. Szabová:
- Spišská Kapitula – Spišský Jeruzalem 16. – 19. 5. 2013,
- Dobšiná – Poklad sklennej pani 17. – 19. 5. 2013,
- Vinné – Jánske ohne nad Šíravou 22. 6. 2013,
- Moldava nad Bodvou – Dni Moldavy a večery kráľov 27. – 30. 6. 2013
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:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
9
0
0

K bodu č. 12
Vyjadrenie:
Ing. Peter Ťapák prítomným predstavil projekt Možnosti adaptácie existujúcich verejných
budov na nízkoenergetické budovy s integráciou OZE na SOŠ drevárskej v Spišskej Novej
Vsi, ktorý bol vypracovaný v rámci projektu KNOWBRIDGE.
Informoval o návrhu opatrení v rámci energetického auditu a o tom, že EÚ nebude finančne
podporovať zatepľovanie budov, ale iba zateplenie s využitím technológií OZE, napr.
solárnych panelov alebo tepelných čerpadiel.
Kompletná prezentácia je k dispozícii na referáte regionálneho rozvoja.
Diskusia: Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Komisia vzala informáciu na vedomie.
Informácia o súťaži Dedina roka 2013
Vyjadrenie:
Ing. Mária Molnárová, z referátu regionálneho rozvoja, informovala o súťaži Dedina roka
2013. Na Slovensku sa od roku 2001 konalo šesť ročníkov národnej súťaže nazvanej Dedina
roka, ktorá dáva obciam možnosť prezentácie svojich úspechov, krás a výnimočností doma aj
v zahraničí, pričom víťazné obce slovenskej súťaže reprezentovali na európskej pôde celý
slovenský vidiek. Zároveň informovala o možnosti zapojiť sa do súťaže aj tohto roku a to
v termíne do 30.4.2013.
Bližšie informácie nájdete na stránkach Slovenskej agentúry životného prostredia, resp. na:
http://www.obnovadediny.sk/sa-dedina-roka/dedina-roka-2013.
Diskusia: Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Komisia vzala informáciu na vedomie.

K bodu č. 14
Vyjadrenie:
Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania pani poslankyňa Mgr. Mondiková poďakovala
prítomným za účasť a ukončila rokovanie komisie regionálneho rozvoja.

V Košiciach dňa 09. 04. 2013

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

......................................................
JUDr. Ing. Jozef Konkoly
predseda komisie
v.z. Mgr. Jana Mondiková

