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ZÁPISNICA
z 5. zasadnutia Komisie územného plánovania a životného prostredia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 29.09.2010
PROGRAM
1. Otvorenie
2. Návrh VZN KSK o poskytovaní sociálnych služieb a spôsobe určenia úhrady, výške
úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb,
v zariadeniach vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
3. Spolufinancovanie projektov pre 2. výzvu Programu cezhraničnej spolupráce ENPI
Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007 – 2013
4. Informatívna správa o absorpčnej schopnosti Košického samosprávneho kraja v rámci
čerpania prostriedkov z fondov EÚ v programovacom období 2007 – 2013
5. Správa o činnosti ORID, s. r. o.
6. Charakteristika železničnej infraštruktúry v Košickom samosprávnom kraji a jej vplyv na
regionálnu železničnú dopravu
7. Informácia o aktuálnych problémoch v oblasti životného prostredia vrátane informácie
o stave odstraňovania škôd spôsobených povodňami
8. Záver
K bodu č. 1
Vyjadrenie
Podpredsedníčka komisie Bc. Valéria Eľková v úvode zasadnutia privítala členov komisie
a pozvaných hostí. Členovia komisie súhlasili s programom zasadnutia. Vzhľadom na to, že
bolo prítomných 8 z 15 členov, komisia bola uznášania schopná.
K bodu č. 2
Vyjadrenie
Ing. Zuzana Jusková, vedúca odboru sociálnych vecí, konštatovala, že oproti roku 2006 bežné
výdavky zariadení sociálnych služieb vzrástli do roku 2010 v priemere o 9 %. KSK vynaložil
značné finančné prostriedky na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov zariadení,
doplnenie vybavenia zariadení v súvislosti so schválenou optimalizáciou siete sociálnych
služieb. Na základe uvedeného sa neustále zvyšuje kvalita poskytovaných sociálnych služieb,
preto by bolo potrebné dané aspekty zohľadniť aj pri určovaní výšky úhrad od klientov.

Na základe analýzy prepočtov úhrad priamo v zariadeniach, sa prijatím návrhu VZN úhrady
klientov pobytových zariadení v priemere zvýšia o cca 23,45 € na klienta na mesiac. VZN
bude záväzné pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.
Členovia komisie nemali k uvedenému materiálu pripomienky.
Uznesenie
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3
Vyjadrenie
Vedúci referátu spracovania a implementácie projektov RNDr. Milan Husár oboznámil členov
komisie s Programom cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko –
Ukrajina 2007 – 2013 a spolufinancovaním projektov pre 2. výzvu uvedeného programu.
KSK predkladá do 2. výzvy programu ENPI, resp. sa ako partner podieľa na troch projektoch,
pričom spolufinancovanie predstavuje 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt.
 1. Karpatská turistická cesta. KSK sa pridá k projektu ako partner, leadrom projektu
je ARR, n.o. Košice, ukrajinským partnerom je agentúra Transcarpathia Užhorod.
Spolufinancovanie KSK je vo výške 15 000 Eur.
 2. Kreativitou pre propagáciu Karpatského kultúrneho dedičstva. Partnermi projektu
sú: Košický samosprávny kraj, Kultúrne centrum Cublo – Užhorod - Ukrajina, Krajské
osvetové stredisko v Košiciach a Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach.
Spolufinancovanie KSK je 17 500 Eur.
 3. Cesta Rákocziho slávy. Za KSK sa pridajú k projektu ako partneri
Východoslovenské múzeum Košice a kaštieľ Borša, lead partnerom je ukrajinský
kaštieľ Palanok. Spolufinancovanie KSK je 15 000 Eur.
Členovia komisie nemali k uvedenému materiálu pripomienky.
Uznesenie
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť podľa všetkých troch
návrhov uznesení.
Hlasovanie
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 4
Vyjadrenie
O problémoch so zdrojmi relevantných údajov a hlavnými závermi pripravovaného materiálu
informoval komisiu RNDr. Milan Husár. V porovnaní s inými samosprávnymi krajmi bol
KSK na 3. mieste v počte podaných žiadostí a na 4. mieste v počte schválených žiadostí
v rámci čerpania prostriedkov z fondov EÚ v programovacom období 2007 - 2013.
Členovia komisie nemali k prezentovaným záverom materiálu pripomienky.

Uznesenie
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5
Vyjadrenie
O činnosti ORID, s.r.o. informoval členov komisie predkladateľ materiálu Ing. Juraj
Krempaský. Hlavnou činnosťou spoločnosti je organizovanie verejnej regionálnej osobnej
integrovanej dopravy. Doteraz boli vypracované: Projekt terminálu integrovanej osobnej
prepravy Moldava nad Bodvou mesto a elektrifikácie trate Haniska pri Košiciach – Veľká Ida
– Moldava nad Bodvou mesto; Analýza dopravnej obslužnosti na úseku Košice – Trebišov;
Spracovanie návrhu na úsporu ubehnutých km vo verejnom záujme a Riešenie dopravnej
obslužnosti obcí Sokoľ a Družstevná pri Hornáde.
Na záver Ing. Krempaský zdôraznil cieľ integrovanej dopravy - zmierňovanie prudkého
nárastu individuálnej dopravy oproti verejnej doprave zlepšením podmienok cestovania
(jednotná tarifa, harmonizácia cestovných poriadkov, skrátenie času cestovania, vybudovanie
prestupových uzlov – terminálov, dodržiavanie technických a prevádzkových štandardov
a možnosť použitia jedného cestovného dokladu na všetky druhy verejnej dopravy). Prínosom
bude zvýšenie tržieb a zníženie nárokov dopravcov na dotácie z verejných financií.
Členovia komisie nemali k materiálu pripomienky.
Uznesenie
Bod č. 5 bol zaradený na začiatok programu. Vzhľadom na to, že boli vtedy prítomní len
siedmi členovia komisie, komisia o tomto bode programu nehlasovala. Prítomní členovia
komisie odporúčajú zastupiteľstvu materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
K bodu č. 6
Vyjadrenie
Referentka železničnej dopravy Zdenka Štefanová stručne charakterizovala železničnú
infraštruktúru v Košickom samosprávnom kraji a informovala o jej vplyve na regionálnu
železničnú dopravu. Pri prechode kompetencií v železničnej regionálnej doprave prejdú na
samosprávne kraje kompetencie len v oblasti dopravných služieb. Železničná infraštruktúra
ostáva naďalej v správe ŽSR a náklady na jej prevádzku bude uhrádzať štát. Informácie
uvedené v tomto materiáli slúžia na všeobecné oboznámenie o stave železničných tratí,
zastávok a staníc.
Na záver pripomenula, že v prípade prechodu kompetencií v regionálnej železničnej osobnej
doprave budú samosprávne kraje v zmysle zákona 514/2009 o doprave na dráhach uzatvárať
zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme s dráhovým podnikom (v súčasnosti je to
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.) a uhrádzať mu preukázateľné straty z týchto
výkonov. Železničná doprava je minimálne trikrát drahšia ako autobusová, preto je možné
predpokladať výrazné finančné zaťaženie rozpočtu samosprávnych krajov vzhľadom na
neustály pokles cestujúcich vo verejnej doprave.
Členovia komisie nemali k materiálu pripomienky.

Uznesenie
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 7
Vyjadrenie
Ing. Zoltán Bartoš, riaditeľ Správy ciest KSK, informoval o stave odstraňovania škôd
spôsobených povodňami, hlavne na cestách II. a III. triedy. Zameral sa na najkritickejšie
úseky. Podrobne informoval o mimoriadne problematickej situácii pri Nižnej Hutke (vplyvom
zosuvov nevyhnutná stabilizácia svahu, odvodnenie šmykových plôch). RSDr. Ján Sabadoš
navrhol dlhodobý problém zosuvov v Nižnej Hutke riešiť koncepčne. Predmetom diskusie
bola aj realizácia retardérov na cestách, problémy s kvalitou rekonštruovaných úsekov,
efektívnosť systému kosenia pri cestách, preťaženosť ciest kamiónmi.

K bodu č. 9
Podpredsedníčka komisie sa na záver všetkým poďakovala za účasť. Členovia komisie sa
dohodli na termíne najbližšieho zasadnutia komisie, ktoré sa uskutoční
dňa 16.11.2010 o 13:30 hod. v miestnosti č.242.

......................................................
Ing. arch. Anna Soročinová, v.r.
tajomníčka komisie

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

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

