Komisia regionálneho rozvoja
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
10. 6. 2013
Číslo:
1445/2013/ORRPaIP-16143
Vybavuje: Ing. Peter Ťapák
e-mail: Peter.Tapak@vucke.sk
Telefón: 055/7268 220

ZÁPISNICA
z 21. zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja konaného dňa 6. júna 2013
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja, počtu
poslancov v nich, sídla volebnej komisie Košického samosprávneho kraja a sídiel
obvodných volebných komisií
3. Priebežné vyhodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégií prijatých
Zastupiteľstvom KSK: Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Národného parku
Slovenský kras, Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Dolný Zemplín, Stratégia
rozvoja cestovného ruchu v regióne Národného parku Slovenský raj
4. Informatívna správa o implementácii eurofondov v Košickom samosprávnom kraji
v programovacom období 2007 – 2013 so stavom k 31. 3. 2013
5. Informácia o vyhodnotení Národnej stratégie regionálneho rozvoja za rok 2012
6. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II.
polrok 2013
7. Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2013
8. Informácia o realizácii projektu EHMK
9. Rôzne:
- Využitie odpadového tepla z bioplynovej stanice Rozhanovce pre vykurovanie ZŠ
Rozhanovce
10. Záver
K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Predseda komisie JUDr. 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: 14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2
Vyjadrenie:
JUDr. Kolesárová, vedúca organizačného odboru, informovala o predloženom návrhu na
určenie volebných obvodov, ktorý vychádza z legislatívnej úpravy zákona č. 303/2001 Z. z.
o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku.
Voľby do zastupiteľstiev a voľby predsedov sa konajú v posledných 14 dňoch ich volebného
obdobia a vyhlasuje ich predseda Národnej rady Slovenskej republiky, pričom určí deň volieb
najneskôr 90 dní pred ich konaním. Volebným dňom je sobota. V návrhu uznesenia
Zastupiteľstva KSK sa určuje sídlo Volebnej komisie KSK a 11 volebných obvodov pre
voľby do orgánov KSK. Na celé volebné obdobie 2013 – 2017 sa určuje 57 poslancov.
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: 14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Ing. Šebešová, vedúca referátu cestovného ruchu, informovala o priebežnom vyhodnotení
strategických cieľov a priorít vyplývajúcich z prijatých Stratégií za rok 2012.
Implementáciu Stratégií vyhodnocuje referát cestovného ruchu s dotknutými kľúčovými
partnermi pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu na území kraja. Zároveň pracovníci referátu
CR priebežne svojimi pracovnými návštevami monitorujú plnenie prijatých Stratégií.
Vyhodnocovanie sa robí na základe dostupných informácií a nezachycuje úplne všetky
aktivity v daných regiónoch.
Diskusia: RNDr. Bauer, JUDr. Kolesárová, Ing. Korotnoky, Ing. Bašták, Ing. Brziaková, p.
Rečka, Ing. Petro, Ing. Holečko
K predloženému materiálu sa rozprúdila široká diskusia, dotýkajúca sa oblastí
majetkoprávneho vysporiadania pod prístupovými cestami do turistických oblastí vrátane
cyklotrás, financovania turistických informačných centier v hospodárskych slabých
mikroregiónoch a problematike budovania cyklotrás a ich propagácie. V rámci diskusie sa
hľadali nové prístupy riešenia, ale aj spôsoby ako sa s týmito otázkami vyrovnať.
Všetky dotknuté problémy je možné riešiť jedine za podmienky vzájomnej dôvery,
partnerstva a dobrej komunikácie a zároveň zdieľať spoločné náklady všetkých dotknutých
účastníkov.

Bola zdôraznená zásada, že kraj by mal silne podporovať partnerstvá a vstupovať iba do tých
partnerských investičných projektov, kde je reálna vôľa a schopnosť zvládnuť úskalia
(majetkoprávne, finančné, inštitucionálne) všetkých účastníkov počas prípravy a realizácie
projektu, v opačnom prípade sa vystavujeme riziku neúspechu.
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. 4
Vyjadrenie:
Ing. Fülöp, zástupca riaditeľa Úradu KSK a vedúci odboru regionálneho rozvoja, plánovania
a implementácie projektov, informoval o aktuálnom stave implementácie a čerpania
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného
strategického referenčného rámca (NSRR) a z Programu rozvoja vidieka, OP Rybné
hospodárstvo a cezhraničnej spolupráce OP HU-SK a ENPI HU-SK-RO-UA k 31.12.2012.
V prvej časti porovnal operačné programy vo vzťahu ku kontrahovaniu a čerpaniu finančnej
pomoci a úrovni čerpania jednotlivých operačných programov NSRR. V druhej časti stručne
porovnal KSK s ďalšími siedmimi krajmi SR podľa jednotlivých operačných programov (OP)
za obdobie od 31.12.2011 do 31.3.2013.
Kontrahovanie finančných prostriedkov v OP za celé Slovensko k 31.12.2012 bolo vo výške
takmer 74% alokácie pre Slovensko na programové obdobie 2007 – 2013.
Špecifickým rokom z pohľadu čerpania finančných prostriedkov je rok 2013, v ktorom
dochádza k súbehu pravidiel „n+3“ a „n+2“, čo predstavuje vyčerpanie záväzku 2010
a zároveň záväzku 2011. Do 31.12.2013 je aktuálne potrebné na národnej úrovni vyčerpať
a predložiť EK oprávnené výdavky v minimálnej sume 1,5 mld. Eur čo predstavuje viac ako
1/3 doteraz vyčerpaných finančných prostriedkov (v PO 2007 – 2013).
Diskusia: p. Rečka, RNDr. Bauer, Ing. Műnnich
RNDr. Bauer ocenil spracovaný materiál, v ktorom žiadal doplniť vyhodnotenie čerpania
prostriedkov z ROP za Úrad KSK. Zároveň navrhol prijať uznesenie o navýšení finančných
prostriedkov pre IROP o 50% voči predchádzajúcemu programovaciemu obdobiu.
Zdôvodnenie: obce a mestá preukázali dobré čerpanie a dobrú absorpčnú schopnosť a reálne
potreby pre vecné riešenie problémov miest a obcí v oblasti infraštruktúry, ale aj tvorby
pracovných miest si vyžadujú finančné navýšenie.
Následne sa k danej téme otvorila rozsiahla diskusia najmä vo väzbe na budúce rozdelenie
a alokácie pre programovacie obdobie 2014 – 2020. Po informácii o súčasnom stave prípravy
budúceho IROP, kde sa pracovne hovorí o alokácii 1,3 mld. Eur, členovia komisie vyjadrili
obavy o nedostatočnej výške tejto finančnej alokácii, z dôvodu že nebude schopná pokryť
potrebné priority miest a obcí v nasledujúcom programovacom období.
V priebehu diskusie boli zodpovedané všetky položené otázky, pričom z výsledku diskusie
bol vznesený doplňujúci návrh.

Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
s doplňujúcim návrhom.
Hlasovanie:
Prítomní: 14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Návrh pána poslanca RNDr. Bauera:
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu prijať doleuvedené uznesenie:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja žiada Radu pre partnerskú dohodu, aby pre
nasledujúce programovacie obdobie 2014 – 2020 v Integrovanom regionálnom operačnom
programe navýšila finančné prostriedky o 50% oproti alokácii v Regionálnom operačnom
programe pre obdobie 2007 – 2013.
Hlasovanie:
Prítomní: 14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5
Vyjadrenie:
Ing. Fülöp informoval o každoročnom vyhodnotení Národnej stratégie regionálneho rozvoja
v zmysle Zákona o podpore regionálneho rozvoja. Vyhodnotenie bolo spracované podľa
metodického usmernenia MDVaRR SR.
V ďalšom informoval o rokovaní s pracovníkmi MDVaRR SR, kde bolo dohodnuté, že sa
spoločne pokúsime v priebehu roku 2013 dopracovať naše návrhy v pripravovanej novele
Národnej stratégie regionálneho rozvoja. Zároveň v pripravovanej novele Zákona o podpore
regionálneho rozvoja ministerstvo plánuje posilniť kompetencie VÚC v oblasti strategického
plánovania.
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: 12
Za:
12
Proti:
0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 6
Vyjadrenie:
JUDr. Kolesárová informovala o materiáloch podľa vecnej pôsobnosti, ktoré sú navrhované
do programu jednotlivých zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II.
polrok 2013.
Diskusia: Ing. Holečko, JUDr. Kolesárová, p. Rečka, RSDr. Mitterpák, Ing. Zika
Členovia vyjadrili potrebu venovať trvalú pozornosť nastaveniu priorít a naplneniu dobrej
koordinácii medzi národnou, regionálnou a lokálnou úrovňou, nakoľko to má dopad na
efektívne čerpanie finančných prostriedkov.
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: 12
Za:
12
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Tajomník komisie Ing. Ťapák informoval o termínoch zasadnutia komisií, o tom, že do
programu komisie regionálneho rozvoja budú zaradené materiály predkladané na zasadnutie
Zastupiteľstva KSK a o doplňujúcich materiáloch na jednotlivé zasadnutia komisie.
Diskusia: Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie:
Komisia schválila plán úloh komisie regionálneho rozvoja a odporúča zastupiteľstvu
predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní: 12
Za:
12
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 8
Vyjadrenie:
Ing. Müller, z odboru investícii a strategického riadenia, informoval o stave realizácie
investičných projektov KSK v rámci programu EHMK a programu Terra Incognita. Všetkých
7 ostrovov kultúry je už stavebne odovzdaných, 4 z nich už majú právoplatné kolaudačné
rozhodnutia.
V ďalšom informoval o najbližších kľúčových podujatiach v rámci programu Terra Incognita:
- Vinné – Jánske ohne nad Šíravou 22. 6. 2013,

- Moldava nad Bodvou – Dni Moldavy a večery kráľov 27. – 30. 6. 2013,
- Krásnohorské Podhradie – Krásnohorské hradné hry 2. – 4. 8. 2013,
- Michalovce – Fest dupľa 9. – 11. 8. 2013,
- Spišská Nová Ves – Duch času – Genius temporis 3. – 24. 8 .2013.
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: 12
Za:
12
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 9
Vyjadrenie:
Ing. Ťapák prítomným predstavil projekt Využitie odpadového tepla z bioplynovej stanice
Rozhanovce pre vykurovanie ZŠ Rozhanovce, ktorý bol vypracovaný v rámci projektu
KNOWBRIDGE. Podrobne informoval o technickom a ekonomickom modeli a financovaní
tohto riešenia. Zdôraznil, že v súčasnosti bioplynové stanice patria medzi najefektívnejšie
riešenia v oblasti OZE so silným ekonomickým dopadom na lokálnu ekonomiku (využitie
miestnych surovín, tvorba pracovnej sily, dodávky tepla a elektrickej energie).
V prípade opakovaných projektov bioplynových staníc, aj v iných regiónoch, vieme
poskytnúť detailne poradenstvo. Kompletná prezentácia je k dispozícii na referáte
regionálneho rozvoja.
Diskusia: p. Rečka, Ing. Brziaková, Ing. Műnnich
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Komisia vzala informáciu na vedomie.
K bodu č. 10
Vyjadrenie:
Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania pán poslanec Rečka poďakoval prítomným za účasť
a ukončil rokovanie komisie regionálneho rozvoja.
V Košiciach dňa 6. 6. 2013

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

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

