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ZÁPISNICA
zo 7. zasadnutia Komisie územného plánovania a životného prostredia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 02.02.2011
PROGRAM
1. Otvorenie
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytovaní
dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja
v rámci programu Terra Incognita
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie KSK 5/2008 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení VZN KSK
č. 4/2010
4. Predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o dočasnom prevode akcií
v spoločnostiach NsP Spišská Nová Ves, a.s., NsP Trebišov, a.s., NsP sv. Barbory
Rožňava, a.s. a NsP Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
5. Zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR na stredných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
6. Informácia o vplyve výstavby rýchlostných ciest na región a na cesty II. a III. triedy
7. 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 11 z 15 členov, komisia bola uznášania schopná.
K bodu č. 2
Vyjadrenie
Ing. Jozef Šuchta, spracovateľ materiálu, informoval v úvode o stave programu (v súčasnosti
je pred ukončením prípravná analytická fáza programu, spracovávajú sa manuály na
realizáciu programu a prebiehajú informačné stretnutia). Zdôraznil, že VZN vychádza zo
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; definuje základné pojmy, samotný
program, riadiaci, výkonný, monitorovací orgán a žiadateľov. Podrobnosti dotačného systému
budú upresnené v Programovom manuáli dotačného systému programu a Príručke pre
žiadateľa dotácie, ktoré budú vypracované sprostredkovateľským orgánom a schválené
riadiacim orgánom.

Členovia komisie nemali k predloženému materiálu pripomienky.
Uznesenie
Komisia odporúča zastupiteľstvu Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu
Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra Incognita prerokovať a schváliť.
Hlasovanie
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3
Vyjadrenie
Vedúci odboru školstva Ing. Štefan Kandráč oboznámil členov komisie s Návrhom
Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie KSK 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v znení VZN KSK č.4/2010. Pripomenul, že
zámerom zmeny a doplnenia VZN KSK č.5/2008 je úprava financovania stravovania
v zariadeniach školského stravovania pre žiakov športových tried, resp. pre športové školy
a určenie finančných limitov na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok
zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín pre športové triedy
a športové školy zverejnených na stránke Ministerstva školstva, výskumu, vedy a športu SR
na rok 2011. Podľa zistení Odboru školstva KSK na základe spracovaných dokumentov
ministerstvo pripraví finančné pásma na nákup potravín pre uvedenú kategóriu stravníkov na
jedno jedlo počas celodenného stravovania bez úhrady režijných nákladov na výrobu, výdaj
jedál a nápojov v priebehu tohto školského roka.
Členovia komisie nemali k uvedenému materiálu pripomienky.
Uznesenie
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 4
Vyjadrenie
Lekár samosprávneho kraja MUDr. Štefan Lipčák informoval členov komisie o priebehu
obchodnej verejnej súťaže, o vyhodnotení predložených návrhov zmlúv poradcom do
14.2.2011, plánovanom otváraní obálok č.2 s ponukou ceny dňa 14. februára 2011
a o pravdepodobnom stiahnutí materiálu z najbližšieho zasadnutia Zastupiteľstva KSK.
Vzhľadom na to, že materiál Predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy
o dočasnom prevode akcií v spoločnostiach NsP Spišská Nová Ves, a.s., NsP Trebišov, a.s.,
NsP sv. Barbory Rožňava, a.s. a NsP Štefana Kukuru Michalovce, a.s. nie je z uvedených
dôvodov zverejnený na internete, členovia komisie zobrali prezentovanú ústnu informáciu na
vedomie. RSDr. Ján Sabadoš odporučil materiál opätovne predložiť komisii pred ďalším
zasadnutím Zastupiteľstva KSK.

Uznesenie
Komisia odporúča zastupiteľstvu informáciu o výbere návrhu zobrať na vedomie.
Hlasovanie
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5
Vyjadrenie
Ing. Štefan Kandráč vysvetlil dôvody predkladaného materiálu Zmeny v sieti škôl a školských
zariadení SR na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho
kraja. Zdôraznil, že zníženie počtu organizácií neznamená zhoršenie možností štúdia a kvality
vzdelávania, ale optimalizáciu výdavkov, ktorých výška je závislá od počtu žiakov. Táto
zmena ovplyvňuje priamo rozpočty všetkých škôl. Všetky navrhované zmeny v sieti majú na
zreteli v prvom rade skvalitňovanie podmienok pre vzdelávanie žiakov so zohľadnením
princípov sociálnosti a odbornosti. Z celkového počtu 23 škôl a školských zariadení sa
navrhuje vyradiť zo siete 9 škôl a 2 školské zariadenia. Celková minimálna ročná úspora pri
aktualizovanom návrhu je vyčíslená na 1,355 mil. €.
V diskusii sa členovia komisie Ing. Anna Zimmermanová, Ing. Tomáš Suchý, Ing. Ján
Jakubov a RSDr. Ján Sabadoš zaujímali o zdôvodnenie výberu navrhovaného vyradenia škôl,
o spôsob využitia vyprázdnených budov, riešenie problémov znižovania počtu stredných
odborných škôl osobitne v chudobnejších oblastiach kraja, otázky súvisiace so zachovaním
a využitím odbornosti pedagógov (hutnícka SOŠ) a o efektívny spôsob riešenia vzdelávania
problematickej časti rómskej mládeže.
Vedúci odboru školstva na uvedené otázky podrobne odpovedal. Zdôvodnil výber vyradených
škôl, vysvetlil využitie budov, spôsob riešenia získania stredoškolskej odbornosti v oblasti
hutníctva a informoval o vypracovanom projekte 8-ročnej strednej odbornej školy internátnej
po ukončení 5. ročníka povinnej školskej dochádzky, ktorý po zamietnutí bývalým
Ministerstvom školstva SR Odbor školstva KSK opätovne prehodnotí a predloží.
Členovia komisie nemali k materiálu pripomienky.
Uznesenie
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 6
Vyjadrenie
Vedúca referátu územného plánovania Ing. arch. Anna Mareková predstavila Ing. Štefana
Škodu, spoluspracovateľa dopravného riešenia Územného plánu veľkého územného celku
Košický kraj – Zmeny a doplnky 2009.
Ing. Škoda uviedol prezentáciu „Vplyv výstavby rýchlostných ciest na región a na cesty II.
a III. triedy“, v ktorej predstavil dislokáciu regiónu k súčasnej a navrhovanej sieti európskych
cestných ťahov, multimodálnych koridorov a sietí TEM. Zároveň vyjadril potrebu napojenia
regiónu na tieto siete ako základnú podmienku pre jeho ekonomický rozvoj.

Upozornil najmä na význam severojužného prepojenia „Via Carpatia“ a závery „Spoločného
dokumentu Územného rozvoja V4+2 - 2010“. Uviedol aktuálne zámery medzištátnych dohôd
o výstavbe rýchlostných ciest a zdôraznil potrebu ich podpory pre zlepšenie dostupnosti KSK.
Členovia komisie RSDr. Ján Sabadoš, Ing. arch. Alojz Družbacký, Ing. Lubomír Šimko, Ing.
Tomáš Suchý, Ing. Ján Jakubov a Ing. Anna Zimmermannová v diskusii upozornili na
nevyhnutnosť vyrovnávania regionálnych rozdielov v rámci Slovenskej republiky výstavbou
diaľnice a rýchlostných ciest v Košickom kraji, podporou severojužného prepojenia
(Pobaltský koridor) aj prepojenia KSK s Bratislavou. Pripomenuli nutnosť obnoviť železničnú
dopravu, udržať stav ciest I. a II. triedy a po ukončení nových stavieb (napr. R4) sprievodné
cesty (využívané počas výstavby) upraviť do ich pôvodného stavu.
Komisia zobrala na vedomie prezentovanú Informáciu o vplyve výstavby rýchlostných ciest
na región a na cesty II. a III. triedy.

K bodu č. 7
Popredsedníčka komisie sa na záver všetkým poďakovala za účasť.
Členovia komisie sa dohodli na termíne najbližšieho zasadnutia komisie, ktoré sa uskutoční
dňa 29.03.2011 (utorok) 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

