Komisia Územného plánovania a životného prostredia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
31.03.2010
Číslo:
1350/2010-RU15/11917
Vybavuje: Ing. arch. Anna Soročinová

ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia komisie Územného plánovania a životného prostredia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 30.03.2010
PROGRAM ROKOVANIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Návrh Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Návrh vzorového Rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2009
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2010
Návrh VZN KSK o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému
subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately na území Košického samosprávneho kraja
Dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu Košického samosprávneho kraja č. 5/2008 o určení
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok
2009
Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program,
Prioritná os: 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Informácia o základnom schválenom koncepčnom dokumente ÚPN VÚC Košický kraj - Zmeny
a doplnky 2009 a pripravovaných materiáloch
Záver

K bodu č. 1
Vyjadrenie
Po privítaní predsedom komisie a predstavení neposlancov všetci členovia komisie ÚP a ŽP súhlasili
s programom rokovania, ktorý bol na základe požiadavky Agentúry na podporu regionálneho rozvoja
Košice doplnený o materiál Výročná správa za rok 2009 a Plán činnosti Agentúry na podporu
regionálneho rozvoja Košice, n.o. na rok 2010. Vzhľadom na to, že bolo prítomných dvanásť zo
štrnástich členov, komisia bola uznášania schopná.
K bodu č. 2
Návrh Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Vyjadrenie
Ing. Melánia Kolesárová, vedúca organizačného odboru, informovala o Návrhu Rokovacieho poriadku
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Členovia komisie nemali k materiálu pripomienky.
Uznesenie
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 3
Návrh vzorového Rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja
Vyjadrenie
Vedúca organizačného odboru podrobne vysvetlila Návrh vzorového Rokovacieho poriadku komisií
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. V diskusii zodpovedala otázky týkajúce sa zasadnutí
komisií (rokovania sú neverejné), hlasovania a prijatia uznesení.

Uznesenie
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 4
Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2009
Vyjadrenie
Ing Mária Karafová, vedúca odboru financií, vysvetlila uvedený materiál a zodpovedala v diskusii
otázky týkajúce sa návratnej finančnej výpomoci zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti KSK
(nemocnice s poliklinikou v Michalovciach, Trebišove a Rožňave). Členovia komisie nemali
k Záverečnému účtu Košického samosprávneho kraja za rok 2009 zásadné pripomienky.
Uznesenie
Komisia
a) zobrala na vedomie stanovisko Hlavného kontrolóra KSK k záverečnému účtu KSK za rok 2009
b) odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2010
Vyjadrenie
Vedúca odboru financií oboznámila členov komisie s Úpravou rozpočtu KSK v roku 2010. Členovia
komisie nemali k uvedenému materiálu pripomienky.
Uznesenie
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 6
Návrh VZN KSK o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému
subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately na území Košického samosprávneho kraja
Vyjadrenie
Materiál vysvetlila Ing. Zuzana Jusková, vedúca sociálneho odboru. VZN sa týka krízových
a resocializačných zariadení s dôrazom na prevenciu v rodine, poradenstvo a krízové opatrenia.
Cieľom VZN je zefektívniť proces financovania zariadení. Členovia komisie nemali k materiálu
pripomienky.
Uznesenie
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.

Hlasovanie
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 7
Dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu Košického samosprávneho kraja č. 5/2008 o určení
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
Vyjadrenie
Materiál vysvetlila MVDr. Katarína Franková, referentka pre stravovanie odboru školstva. Zámerom
zmeny a doplnenia VZN KSK č. 5/2008 je úprava výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a v školských zariadeniach podmienená úpravou výšky životného minima a zapracovanie
možnosti poskytovania diétneho stravovania, vrátane určenia finančných limitov pre nákup potravín.
Členovia komisie nemali k materiálu pripomienky.
Uznesenie
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 8
Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za
rok 2009
Vyjadrenie
Materiál prezentoval Ing. Imrich Fülöp, zástupca riaditeľa Úradu KSK a Mgr. Katarína Rosičová,
referentka pre rozvoj sociálneho kapitálu odboru regionálneho rozvoja a plánovania. V prezentácii
vyhodnotenia PHSR sa zamerali na oblasť životného prostredia (získanie grantu na skládku
v Krompachoch a likvidáciu PCB; zásobovanie pitnou vodou v Dedinkách a Lipovníku). Zdôvodnili
vyradenie dvoch indikátorov z PHSR, ktoré sa v dôsledku zmeny legislatívy prestali štatisticky
sledovať. V diskusii odpovedali na otázku metodológie prípravy PHSR samosprávnych krajov.
Členovia komisie nemali k materiálu zásadné pripomienky.
Uznesenie
Komisia
a) berie na vedomie vyhodnotenie PHSR KSK za rok 2009
b) odporúča zastupiteľstvu prerokovať a schváliť vypustenie indikátora 1.2.4.1. počet prepravených
cestujúcich v doprave verejného záujmu (prímestská doprava) a indikátora 4.3.3.5. podiel uchádzačov
o zamestnanie poberajúcich peňažnú pomoc v materstve z pravidelného ročného vyhodnocovania
Hlasovanie
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 9
Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program,
Prioritná os: 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov
Vyjadrenie
Materiál vysvetlila Ing. Pelikánová zo Správy ciest KSK. V kontexte definovanej prioritnej osi boli
Správou ciest KSK zaradené úseky ciest, ktoré spĺňali podmienky operačného programu podľa ROP
3.5 Prioritnej osi 5. Navrhnuté boli úseky ciest v jednotlivých okresoch Košického samosprávneho
kraja, ktoré vykazujú potrebu súvislej obnovy vozovky. Sú zatriedené podľa stupňa poškodenia ciest
a dostupnosti pólov rastu s inými obcami.

V diskusii odpovedala na otázku týkajúcu sa spôsobu výberu úsekov ciest s nutnými stavebnými
úpravami a roku realizácie úprav. Členovia komisie nemali k materiálu zásadné pripomienky.
Uznesenie
Komisia
odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť
Hlasovanie
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 10
Informácia o základnom schválenom koncepčnom dokumente ÚPN VÚC Košický kraj - Zmeny
a doplnky 2009 a pripravovaných materiáloch
Vyjadrenie
Vedúca referátu územného plánovania Ing. arch. Anna Mareková informovala členov komisie o
základnom schválenom koncepčnom dokumente ÚPN VÚC Košický kraj - Zmeny a doplnky 2009.
Zároveň oboznámila prítomných s pripraveným stanoviskom Odboru regionálneho rozvoja
a plánovania KSK k Zmenám a doplnkom č.1 Koncepcie územného rozvoja Slovenska 1. Spolu s Ing.
arch. Annou Soročinovou zodpovedali otázky týkajúce sa širokorozchodnej trate, terminálov
kombinovanej dopravy a území NATURA 2000 (chránené vtáčie územia a územia európskeho
významu).
K doplnenému bodu
Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. za rok 2009
a Plán činnosti Agentúry ne podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. na rok 2010
Vyjadrenie
Riaditeľ Agentúry na podporu RR Košice Ing. Jaroslav Tešliar prezentoval obidva materiály. Stručne
vysvetlil históriu a ciele vzniku agentúry, činnosť za rok 2009, vrátane úspešnosti spracovaných
investičných a neinvestičných projektov, podiel Agentúry na realizácii projektov a obsahové
zameranie projektov. V závere informoval o 3-ročnom funkčnom období a nutnosti riešenia
personálnych otázok.
Uznesenie
Komisia
a) odporúča zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Výročnú správu Agentúry na podporu regionálneho
rozvoja Košice, n.o. na rok 2010
b) berie na vedomie Plán činnosti Agentúry ne podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. na rok
2010.
Hlasovanie
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Záver
Predseda Komisie ÚP a ŽP sa na záver všetkým poďakoval za účasť a oznámil termín najbližšieho
zasadnutia komisie, ktoré sa uskutoční dňa 7.6.2010 (pondelok) o 14:00 hod.

......................................................
Ing. arch. Anna Soročinová
tajomníčka komisie

......................................................
Gejza Sačko, v.r.
predseda komisie

