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ZÁPISNICA
z 8. zasadnutia Komisie územného plánovania a životného prostredia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 29.03.2011
PROGRAM
1. Otvorenie
2. Správa o výsledkoch kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami Európskych
spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia na Strednej odbornej škole, Ostrovského
1, Košice
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytnutí
dotácie na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám
a školským zariadeniam
4. Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2010
5. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2011
6. Aktualizácia zoznamu trvalo podporených podujatí na rok 2011 a poskytnutie dotácie nad
3300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
č.3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
7. Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006
o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
8. 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.
9. Koncepcia rozvoja kreatívnej ekonomiky v Košickom samosprávnom kraji
10. Informatívna správa o implementácii projektu KNOWBRIDGE
11. Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
12. Informácia o aktuálnych problémoch v oblasti životného prostredia
13. Záver
K bodu č. 1
Vyjadrenie
Predseda komisie Gejza Sačko v úvode zasadnutia privítal členov komisie a pozvaných hostí.
Členovia komisie súhlasili s programom zasadnutia. Vzhľadom na to, že bolo prítomných 9
z 15 členov, komisia bola uznášania schopná.

K bodu č. 2
Vyjadrenie
Vedúci odboru školstva Ing. Štefan Kandráč informoval o vykonaní kontroly hospodárenia
s finančnými prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia na
Strednej odbornej škole, Ostrovského 1, Košice. V rámci kontrolnej akcie Najvyššieho
kontrolného úradu SR bol preverený projekt “Moderne sa učiť – moderne žiť“. Škola
podpísala zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s celkovými oprávnenými
výdavkami 254 760 Eur. Nedostatky sú podrobnejšie rozpracované v protokole o výsledku
kontroly. Stredná odborná škola prijala dňa 29.11.2010 opatrenia na odstránenie kontrolou
zistených nedostatkov a uložila úlohy zodpovedným osobám.
V diskusii bola zodpovedaná otázka týkajúca sa vzniknutých škôd.
Členovia komisie nemali k predloženému materiálu pripomienky.
Uznesenie
Komisia materiál zobrala na vedomie a odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a zobrať
na vedomie.
Hlasovanie
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3
Vyjadrenie
Ing. Štefan Kandráč oboznámil členov komisie s Návrhom Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku základným
umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam. Odbor školstva navrhuje
predkladaným návrhom VZN Košického samosprávneho kraja zrušiť VZN Košického
samosprávneho kraja č.2/2010 z dôvodu legislatívnej zmeny, ktorá upravuje niektoré
ustanovenia doteraz platného VZN. Na záver vysvetlil financovanie v zariadeniach školského
stravovania v roku 2010 a návrh na rok 2011.
V diskusii boli zodpovedané otázky týkajúce sa podmienok poskytovania dotácií a povinnosti
samospráv financovať aj neštátne školy.
Členovia komisie nemali k uvedenému materiálu pripomienky.
Uznesenie
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 4
Vyjadrenie
Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2010.
Vedúca odboru financií Ing. Mária Karafová v úvode zdôraznila, že KSK v roku 2010 aj
napriek pretrvávajúcej hospodárskej kríze zabezpečoval úlohy vo všetkých oblastiach,

vyplývajúcich z jeho kompetencií. Rok 2010 bol navyše nepriaznivo ovplyvnený aj
povodňami. Tvorba programových štruktúr zohľadňovala disponibilné zdroje KSK v roku
2010, takže na jej rozličných úrovniach (programy, podprogramy, prvky, projekty) boli
obsiahnuté len tie aktivity, ktoré boli kryté skutočnými rozpočtovými zdrojmi.
V diskusii boli zodpovedané otázky týkajúce sa zadlženosti kraja a výšky rezervného fondu.
Poslanci Bc. V. Eľková a Bc. F. Petro pripomenuli legislatívnu možnosť poskytnutia
príspevku na podporu zamestnanosti pri realizácii opatrení na ochranu pred povodňami a na
riešenie následkov mimoriadnej situácie.
Členovia komisie nemali k uvedenému materiálu pripomienky.
Uznesenie
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v zmysle
uznesenia.
Hlasovanie
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5
Vyjadrenie
Ing. Mária Karafová informovala o Úprave rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku
2011, t.z. o zmenách v bežných príjmoch, bežných výdavkoch, kapitálových výdavkoch
a príjmových finančných operáciách.
Členovia komisie nemali k materiálu pripomienky.
Uznesenie
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 6
Vyjadrenie
Ing. Mária Karafová prezentovala Aktualizáciu zoznamu trvalo podporených podujatí na rok
2011 a poskytnutie dotácie nad 3300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja č.3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien
a doplnkov.
V diskusii bola zodpovedaná otázka týkajúca sa športových akcií.
Členovia komisie nemali k materiálu pripomienky.

Uznesenie
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.

Hlasovanie
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 7
Ing. Mária Karafová pripomenula, že Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných
príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien
a doplnkov je zverejnená na web stránke KSK.
Členovia komisie nemali k materiálu pripomienky.
Uznesenie
Komisia materiál zobrala na vedomie a odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a zobrať
na vedomie.
Hlasovanie
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 8
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. nebolo zverejnené na web stránke KSK.
Tajomníčka komisie ospravedlnila neúčasť spracovateľa materiálu a informovala o aktuálnej
situácii: proces výberu nie je zatiaľ ukončený, najbližšie zasadnutie výberovej komisie sa
uskutoční dňa 7. apríla 2011.
Vyjadrenie
Komisia zobrala informáciu na vedomie.
K bodu č. 9
Vyjadrenie
Ing. Imrich Fülöp, zástupca riaditeľa a Ing. Melinda Sasáková prezentovali Koncepciu
rozvoja kreatívnej ekonomiky v Košickom samosprávnom kraji. V úvode definovali kreatívny
priemysel a zdôraznili, že v krajinách Európskej únie sa považuje za najdynamickejšie rastúci
hospodársky segment, pričom v uplynulých rokoch rástol rýchlejšie ako segment informačnokomunikačných technológií. Zámerom Koncepcie kreatívnej ekonomiky je prostredníctvom
navrhnutých opatrení a aktivít vytvoriť podmienky pre rozvoj kreatívnej ekonomiky
a kreatívnych miest v Košickom kraji. Navrhnutá koncepcia je v súlade s už existujúcimi
strategickými a koncepčnými materiálmi odvetvových odborov – odboru kultúry a odboru
školstva. Návrh odporúčaných opatrení v rámci jednotlivých priorít je uvedený v prílohe č.3
predkladaného materiálu. Navrhované priority budú následne rozpracované po úroveň
konkrétnych aktivít a projektov s presným harmonogramom realizácie.

Členovia komisie nemali k materiálu pripomienky.

Uznesenie
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 10
Vyjadrenie
Informatívnu správu o implementácii projektu KNOWBRIDGE z dôvodu ospravedlnenej
neúčasti Ing. P. Ťapáka stručne prezentovala tajomníčka komisie. Hlavným zámerom projektu
je posilniť absorpčnú kapacitu prihraničných regiónov – Košického samosprávneho kraja
a Borsod-Abaúj-Zemplén. Predmetom projektu je využívanie obnoviteľných zdrojov energie.
V KSK je najväčší záujem o využívanie biomasy a solárnej energie; v župe B.A.Z. je najväčší
záujem o využívanie geotermálnej energie a v rámci porovnávania so Slovenskom je výroba
energie z geotermálnych zdrojov v Maďarsku omnoho dominantnejšia. Návrh spoločného
akčného plánu KSK–BAZ v sektore obnoviteľných zdrojov energie smerujúceho k vytvoreniu
klastra sa bude pripravovať v rokoch 2011-2012.
Členovia komisie nemali k materiálu pripomienky.
Uznesenie
Komisia materiál zobrala na vedomie a odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a zobrať
na vedomie.
Hlasovanie
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 11
Vyjadrenie
Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja vysvetlil JUDr. Samuel
Szunyog. Zdôraznil, že základnými východiskami nových Zásad hospodárenia s majetkom
KSK je zosúladenie postupov a úkonov s platnou legislatívou (zákonom č. 446/2001 Z.z.
o majetku vyšších územných celkov v znení jeho ostatnej novely, zákona č. 509/2010 Z.z.
účinnej od 1.1.2011) a odstránenie niektorých problémov aplikačnej praxe. Zákon č. 509/2010
Z.z. s účinnosťou od 1.1.2011 upravuje podrobným spôsobom niektoré otázky pri nakladaní
s majetkom vyšších územných celkov (inštitút koncesného majetku a postup schvaľovania
koncesných zmlúv na uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, spôsoby
výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na
právnických osobách založených vyšším územným celkom). Nadobudnutie účinnosti Zásad
hospodárenia bude dňom 1.5.2011. Zároveň sa zrušia doteraz platné Zásady hospodárenia
schválené Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja uznesením č. 41/2010 zo dňa
8.2.2010.
Členovia komisie nemali k materiálu pripomienky.

Uznesenie
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 12
Zástupca riaditeľa Úradu KSK Ing. Oliver Kovács informoval komisiu o aktuálnych
problémoch v oblasti životného prostredia. Zameral sa hlavne na problematiku
fotovoltaických elektrární, informoval o plánovanej paraplynovej elektrárni v obci Krišovská
Liesková (spaľovanie biomasy a antracitu), o problematickej doprave vyťaženého kameňa
z lomu vo Vyšnom Klátove a upozornil na nedostatok vody pre chladiace procesy
v plánovanej elektrárni na spaľovanie drevnej hmoty v obci Veľké Revištia. Na záver
informoval o úspešnom projekte Skvalitnenie povodňového manažmentu a protipovodňového
plánovania v povodí Hornádu, ktorý definoval na dolnom toku Hornádu od Ružína po hranicu
s Maďarskom záplavové pásma. Inundačné územia budú následne vyhlásené úradmi
životného prostredia a zakomponované do územných plánov regiónu a obcí.
K bodu č. 13
Predseda komisie na záver všetkým poďakoval za účasť.
Členovia komisie sa dohodli na termíne najbližšieho zasadnutia komisie, ktoré sa uskutoční
dňa 31.05.2011 (utorok) o 13:30 hod. v miestnosti č.242.

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

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

