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ZÁPISNICA
zo 4. zasadnutia Komisie územného plánovania a životného prostredia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 11.08.2010
PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Otvorenie
Súhrnná správa o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach
v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2010
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2010
Návrh na vystúpenie Košického samosprávneho kraja z projektu BIO-EN-AREA
Informatívna správa o podporených miestnych akčných skupinách v Košickom
samosprávnom kraji a hodnotenie absorpčnej kapacity vidieka v nadväznosti na
programové dokumenty
Informatívna správa k budúcnosti kohéznej politiky Európskej únie a stratégii Európa
2020
Informácia o stave odstraňovania škôd spôsobených povodňami a o aktuálnych
problémoch v oblasti dopravy
Záver

K bodu č. 1
Vyjadrenie
Podpredsedníčka komisie Bc. Valéria Eľková, ktorá zastupovala predsedu komisie z dôvodu
jeho ospravedlnenej neúčasti, v úvode zasadnutia privítala členov komisie a prizvaných hostí.
Členovia komisie súhlasili s programom zasadnutia komisie. Vzhľadom na to, že bolo
prítomných 12 z 15 členov, komisia bola uznášania schopná.
K bodu č. 2
Vyjadrenie
Ing. Oliver Kovács, zástupca riaditeľa KSK, informoval o priebehu povodní, ich následkoch
a vykonaných opatreniach v organizáciách KSK. Celkové škody spôsobené povodňami
v Košickom samosprávnom kraji predstavujú sumu vyše 20,135 mil. EUR, z toho škody na
cestných telesách, vrátane mostov, tvoria vyše 19,560 mil. EUR. Pripomenul členom komisie
aktuálnu možnosť obcí získať finančné prostriedky na protipovodňové opatrenia
z Operačného programu Životné prostredie a zdôraznil význam ukončovaného projektu
Hornád pre územné plánovanie (3D modely určujúce inundácie v povodí Hornádu).

V následnej diskusii sa problematikou prevencie povodní podrobnejšie zaoberali prítomní
starostovia obcí, prednosta Obvodného úradu Košice – okolie a námestník SVP OZ
Michalovce. Praktické protipovodňové opatrenia navrhol poslanec Bc. František Petro,
starosta obce Ploské (ťažba štrku vo vodných tokoch a realizácia priepustov pod cestami).
Uznesenie
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3
Vyjadrenie
Vedúca odboru financií Ing. Mária Karafová oboznámila členov komisie s materiálom
Plnenie rozpočtu KSK za 1. polrok 2010 (spracované na základe výsledkov hospodárenia
KSK k 30.6.2010). Informovala o príjmoch (bežné a kapitálové), čerpaní rozpočtu výdavkov
KSK za rok 2010 (bežné a kapitálové) a o finančných operáciách (príjmové a výdavkové
finančné operácie).
Členovia komisie nemali k uvedenému materiálu pripomienky.
Uznesenie
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 4
Vyjadrenie
Ing. Mária Karafová oboznámila členov komisie aj s Úpravou rozpočtu KSK v roku 2010.
Zdôraznila, že v 3. Úprave rozpočtu v roku 2010 sú premietnuté: 1. dopad hospodárskej krízy
(výpadok dane z príjmov fyzických osôb a spôsob riešenia prevodom z rezervného fondu,
predajom majetku a znížením bežných výdavkov), 2. presun z centrálnej rezervy na
odstránenie havárií, iných nevyhnutných výdavkov a na krytie výpadku DPFO, 3. ostatné
úpravy vyplývajúce z dotácií, darov a podobne.
Členovia komisie nemali k uvedenému materiálu pripomienky.
Uznesenie
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 5
Vyjadrenie
Návrh na vystúpenie Košického samosprávneho kraja z projektu BIO-EN-AREA zdôvodnila
Ing. Mária Molnárová, vedúca referátu plánovania, analýz a rozvojových programov. Stručne
vysvetlila dôvody vstupu do projektu, návrh na vystúpenie KSK z projektu a návrh ďalšieho
postupu. Odbory RRaP a ORIEP budú hľadať vhodnú výzvu na realizáciu projektu
súvisiaceho s plnením Energetickej politiky KSK a využívaním obnoviteľných zdrojov
energie, pričom financovanie sa bude realizovať formou zálohových platieb (napr. program
cezhraničnej spolupráce ENPI).
Členovia komisie nemali k materiálu pripomienky.
Uznesenie
Komisia odporúča zastupiteľstvu
a) schváliť vystúpenie KSK z projektu BIO-EN-AREA
b) zobrať na vedomie ďalší postup s cieľom hľadania vhodnej výzvy na realizáciu projektu.
Hlasovanie
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 6
Vyjadrenie
Spracovateľka materiálu Ing. Mária Molnárová informovala o podporených miestnych
akčných skupinách v KSK a hodnotení absorpčnej kapacity vidieka v nadväznosti na
programové dokumenty. Informovala o vzniku miestnych akčných skupín v KSK, ich
zameraní a činnosti. Zhodnotila absorpčnú schopnosť vidieka Košického kraja podľa
vybraných operačných programov a schválených projektov. V závere konštatovala, že
z hľadiska objemu finančných prostriedkov KSK mal najvyššie čerpanie v rámci ROP
opatrenie 4.1.c Regenerácia sídiel - projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo
vidieckom prostredí a oboznámila členov komisie s plánovanými aktivitami zameranými na
podporu rozvoja vidieka KSK (napr. realizovať 1. ročník krajského kola súťaže „Dedina
Košického kraja“ v roku 2011).
Členovia komisie nemali k materiálu pripomienky.
Uznesenie
Komisia odporúča zastupiteľstvu
a) zobrať na vedomie Informatívnu správu o podporených miestnych akčných skupinách
v Košickom samosprávnom kraji a hodnotenie absorpčnej kapacity vidieka v nadväznosti
na programové dokumenty
b) schváliť navrhované aktivity zamerané na podporu rozvoja vidieka KSK.
Hlasovanie
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 7
Vyjadrenie
Ing. Mária Molnárová zároveň informovala o budúcnosti kohéznej politiky Európskej únie
a stratégii Európa 2020. Zdôraznila, že kohézna politika je kľúčovou prioritou EÚ a oporou
Stratégie EÚ 2010, hybnou silou trvalo-udržateľného rozvoja a boja proti sociálnej exklúzii
(proces vytláčania jednotlivcov na okraj spoločnosti). Upozornila na tri priority Stratégie
Európa 2020: 1. inteligentný rast (dôraz na znalosti a inovácie), 2. udržateľný rast
(ekologickejšie hospodárstvo), 3. inkluzívny rast (vysoká zamestnanosť zabezpečujúca
sociálnu a územnú súdržnosť). V závere spomenula päť hlavných cieľov a sedem iniciatív.
Stratégia Európa 2020 bola schválená dňa 15.6.2010.
Členovia komisie nemali k uvedenému materiálu pripomienky.
Uznesenie
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 8
Vyjadrenie
V zmysle schváleného Plánu úloh komisie ÚPaŽP Zastupiteľstva KSK v 2. polroku 2010
informoval v bode č.2 Ing. Oliver Kovács o poškodených úsekoch ciest v celkovej dĺžke
vyše 10 km, vrátane 20 mostných telies. Následkom povodní a poškodenia ciest boli
nevyhnutné obchádzky, čo spôsobilo problémy v autobusovej doprave. Poškodenie ciest je
najvážnejším problémom v oblasti dopravy. Na najbližšom plánovanom zasadnutí komisie
bude o stave odstraňovania škôd podrobne informovať Správa ciest KSK.
Jedným z koncepčných problémov v oblasti územného plánovania, ktorý spomenula Ing.
arch. Anna Soročinová, bol v júli tohto roku návrh dopravného napojenia plánovanej výrobnej
zóny v obci Nová Polhora na diaľnicu prostredníctvom úseku novej cesty III. triedy. Uvedenú
problematiku riešil referát ÚP v spolupráci s odborom dopravy v rámci opätovného
prerokovania Územného plánu obce Nová Polhora.
K bodu č. 9
Podpredsedníčka komisie sa na záver všetkým poďakovala za účasť a oznámila termín
najbližšieho zasadnutia komisie, ktoré sa uskutoční
dňa 29.09.2010 o 13:30 hod. v miestnosti č.242.

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

......................................................
Gejza Sačko
predseda komisie

......................................................
v z. Bc. Valéria Eľková
podpredsedníčka komisie

