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ZÁPISNICA
z 9. zasadnutia Komisie územného plánovania a životného prostredia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 31.05.2011
PROGRAM
1. Otvorenie
2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2011
3. 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
4. Návrh VZN KSK, ktorým sa dopĺňa VZN KSK č. 11/2011 o poskytnutí dotácie na mzdy
a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam
5. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja
- 3. aktualizácia
6. Dodatok č. 7 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja a neposlancov - členov komisií zastupiteľstva
7. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II.
polrok 2011
8. Plán úloh komisie ÚPaŽP Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na II. polrok 2011
9. Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. za rok 2010
a Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. na rok 2011
10. Informácia o PHSR Košického samosprávneho kraja vo vzťahu k dokumentácii
Územný plán veľkého územného celku Košický kraj
11. 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 7
z 15 členov, komisia nebola uznášania schopná.

K bodu č. 2
Vyjadrenie
Vedúca odboru financií Ing. Mária Karafová vysvetlila a zdôvodnila úpravu bežných
a kapitálových príjmov a výdavkov a úpravu finančných operácií Košického samosprávneho
kraja v roku 2011.
V diskusii predseda komisie zdôraznil význam predkladaných úprav rozpočtu, ktoré považuje
za opodstatnené.
Prítomní členovia komisie nemali k materiálu pripomienky a zobrali ho na vedomie.

K bodu č. 3
Vyjadrenie
Ing. Mária Karafová oboznámila členov komisie s celkovou sumou doteraz poskytnutých
dotácií za rok 2011 v zmysle ustanovenia § 8 VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií.
Informovala tiež o dôvodoch zamietnutia niektorých žiadostí.
Prítomní členovia komisie nemali k materiálu pripomienky a zobrali ho na vedomie.

K bodu č. 4
Vyjadrenie
Vedúci odboru školstva Ing. Štefan Kandráč vysvetlil dôvod doplnenia VZN KSK č. 11/2011,
ktorým je poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu KSK neštátnym zriaďovateľom na
mzdy a prevádzku pre zariadenia školského stravovania podľa počtu vydaných hlavných
a doplnkových jedál za obdobie od 1. 1. 2011 až 30. 4. 2011 nad rámec dotácie, ktorá bola
poskytnutá na základe VZN KSK č. 2/2010 (doplnenie o tabuľku č. III v prílohe č. 1 k VZN).
Druhým dôvodom doplnenia VZN je úprava Prílohy č. 3 k VZN KSK č. 11/2011.
Prítomní členovia komisie nemali k materiálu pripomienky a zobrali ho na vedomie.

K bodu č. 5
Vyjadrenie
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického kraja KSK (PHSR KSK) – tretiu
aktualizáciu prezentoval zástupca riaditeľa Ing. Imrich Fülöp. Plnenie PHSR KSK sa hodnotí
raz ročne a je potrebné ho zosúladiť s cieľmi a prioritami ustanovenými v Národnej stratégii
regionálneho rozvoja SR, ktorá bola schválená v roku 2010. PHSR KSK bol aktualizovaný
dvakrát (v r. 2008 a v r. 2009). V rámci 3. aktualizácie sa modifikuje podľa piatich prioritných
oblastí v Národnej stratégii regionálneho rozvoja. Konkrétne projekty Úradu KSK v rámci
jednotlivých navrhovaných aktivít budú rozpracované postupne. Do konca roka 2011 je
plánovaná príprava konsolidovaného znenia PHSR KSK, v ktorom budú všetky tri
aktualizácie integrované do jednotného výstupu. V závere prezentácie sa Ing. Imrich Fülöp
podrobnejšie zaoberal prioritou životné prostredie.
Hlavnou témou diskusie bolo plánované využitie geotermálneho potenciálu predovšetkým
v oblasti Olšavského mikroregiónu (Ďurkov – Svinica). V súčasnosti je spracovaný návrh,
ktorý uvažuje s primárnym využitím geotermu na výrobu elektrickej energie.
Prítomní členovia komisie zobrali materiál na vedomie.
Zároveň žiadajú preskúmať aktuálne možnosti zdrojov financovania sekundárneho využitia
geotermálnej energie a iniciovať rokovanie s Ministerstvom hospodárstva SR.

K bodu č. 6
Vyjadrenie
Vedúca organizačného odboru JUDr. Melánia Kolesárová informovala o obsahu Dodatku č.7
k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva KSK a neposlancov:
1. doplnenie týkajúce sa vyplatenia odmeny poslancovi na základe prezenčných listín
a v závislosti od percenta hlasovania na zasadnutí zastupiteľstva,
2. možnosť poslanca vyhlásiť, že svoj mandát bude vykonávať bez odmeny,
3. periodicita vyplácania odmien dva krát ročne.
V diskusii bola zodpovedaná otázka týkajúca sa dôvodu navrhovaného dodatku.
Prítomní členovia komisie nemali k materiálu pripomienky a zobrali ho na vedomie.

K bodu č. 7
Vyjadrenie
Tajomníčka komisie informovala o Rámcovej obsahovej náplni zasadnutí Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2011 v oblasti regionálneho rozvoja, plánovania
a implementácie projektov.
Prítomní členovia komisie nemali k materiálu pripomienky a zobrali ho na vedomie.

K bodu č. 8
Vyjadrenie
Tajomníčka komisie zároveň informovala o Pláne úloh Komisie ÚPaŽP na II. polrok 2011,
ktorý odsúhlasil predseda komisie e-mailom dňa 16.05.2011. Plán úloh nadväzuje na
obsahovú náplň Zastupiteľstva KSK a je doplnený o materiály, ktoré sú predmetom činnosti
referátu územného plánovania: spracovaná Urbanisticko-architektonická štúdia religióznej
krajiny Spišský Jeruzalem, aktuálne problémy v oblasti životného prostredia
a územnoplánovacie podklady.
V zmysle § 1 ods. 7 a § 4 ods.1 Rokovacieho poriadku komisií Zastupitelstva KSK nemohol
byť materiál komisiou schválený, nakoľko nebola uznášania schopná. Prítomní členovia
komisie zobrali materiál na vedomie bez pripomienok.

K bodu č. 9
Vyjadrenie
Riaditeľ agentúry Ing. Tešliar poskytol základné informácie z materiálu Výročná správa ARR
za rok 2010 a Plán činnosti ARR pre KSK v roku 2011. V roku 2010 ARR vypracovala
celkovo 14 projektov, z toho 5 investičných a 9 neinvestičných. K 28. 4. 2011 boli schválené
4 investičné projekty v hodnote 4 252 880,14 EUR. Jeden projekt nebol schválený. Z 9
neinvestičných projektov boli k 28. 4. 2011 schválené 4 projekty v hodnote 636 854,57 EUR,
4 projekty sú ešte v procese hodnotenia a 1 projekt nebol schválený. Agentúra bude
pokračovať v realizácii 3 investičných projektov a 1 neinvestičného projektu pre Úrad KSK a
bude realizovať 10 projektov vlastných, na realizáciu ktorých získala finančné prostriedky.
Tieto projekty boli vypracované v súčinnosti s Úradom KSK a realizujú sa v spolupráci
s KSK.
V diskusii bola zodpovedaná otázka týkajúca sa podobnosti problémov okrajových regiónov
Európskej únie a spôsobu ich riešenia.
Prítomní členovia komisie nemali k materiálu pripomienky a zobrali ho na vedomie.

K bodu č. 10
Vedúca Referátu územného plánovania Ing. arch. Anna Mareková informovala o PHSR KSK
vo vzťahu k dokumentácii Územný plán veľkého územného celku Košický kraj. Zamerala sa
predovšetkým na problematiku životného prostredia, ktorá je jednou z piatich prioritních osí
PHSR Košického samosprávneho kraja.

K bodu č. 11
Predseda komisie na záver všetkým poďakoval za účasť.
Členovia komisie sa dohodli na termíne najbližšieho zasadnutia komisie, ktoré sa uskutoční

dňa 04.08.2011 (štvrtok) o 13:30 hod. v miestnosti č. 242.

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

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

