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ZÁPISNICA
z 10. zasadnutia Komisie územného plánovania a životného prostredia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 04.08.2011
PROGRAM
1. Otvorenie
2. Správa o výsledku kontroly účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným
výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a systému
pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne
3. Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2011
4. 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
5. Schválenie dlhodobého prenájmu majetku za účelom prevádzkovania nemocníc
s poliklinikami pre víťaza obchodnej verejnej súťaže
6. Záverečná správa o realizácii projektu financovania infraštruktúry Košického
samosprávneho kraja zo zdrojov EIB
7. Vyhodnotenie plnenia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja za rok 2010
8. Zmluva o združení právnických osôb pre realizáciu Urbanisticko - architektonickej štúdie
religióznej krajiny Spišský Jeruzalem
9. Informácia o Urbanisticko - architektonickej štúdii religióznej krajiny Spišský Jeruzalem
v rámci projektu Terra Incognita
10. 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
Vedúca odboru financií Ing. Mária Karafová stručne zrekapitulovala závery predloženej
Správy o výsledku kontroly účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným
výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a systému
pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne.

Predseda komisie ocenil kvalitu spracovania účtovných finančných výkazov. 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. 3
Vyjadrenie
Vedúca finančného odboru oboznámila komisiu s Plnením rozpočtu Košického
samosprávneho kraja za I. polrok 2011.
Členovia komisie nemali k materiálu pripomienky. V diskusii Ing. Mária Karafová
odpovedala na otázku týkajúcu sa vyplácania odmien poslancov v plnej výške po uplynutí
jedného roka od minuloročných povodní v Košickom samosprávnom kraji.
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. 4
Vyjadrenie
Ing. Mária Karafová informovala o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického
samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 3/2006
o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov.
Členovia komisie nemali k materiálu pripomienky.
V diskusii bola zodpovedaná otázka týkajúca sa finančných rezerv v rámci dotácií.
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. 5
Vyjadrenie
Materiál do Zastupiteľstva KSK - Schválenie dlhodobého prenájmu majetku za účelom
prevádzkovania nemocníc s poliklinikami pre víťaza obchodnej verejnej súťaže – bol
premenovaný na Dlhodobý nájom majetku KSK pre Vranovskú investičnú spoločnosť, s.r.o.
Nájomná zmluva bude zverejnená dňa 5.8.2011 na web stránke v časti digitálne zastupiteľstvo
a v položke Majetok KSK.
Nakoľko uvedený materiál nebol v čase rokovania komisie zverejnený, členovia komisie
neprijali uznesenie.
K bodu č. 6
Vyjadrenie
Záverečnú správu o realizácii projektu financovania infraštruktúry Košického samosprávneho
kraja zo zdrojov EIB prezentoval Ing. Ján Barlák, referent pre finančné riadenie projektov.
Zameral sa hlavne na financovanie ciest KSK a pripomenul členom komisie prehľadnú
tabuľkovú a grafickú – mapovú časť predloženého materiálu.
Členovia komisie nemali k materiálu pripomienky.
Témy diskusie boli: poďakovanie za realizáciu projektov (napr. križovatka v obci Ploské),
možnosť rekategorizácie ciest II. triedy na cesty I. triedy (napr. z mesta Krompachy), určenie
priorít na základe skutočnej zaťaženosti ciest, problematika riešenia krízových situácií, otázka
spoplatnenia ciest, ich značenia a vylúčenia vozidiel s nadmernou záťažou.
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. 7
Vyjadrenie
Zástupca riaditeľa Ing. Imrich Fülöp informoval členov komisie o Vyhodnotení plnenia Plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja za rok 2010. Zameral sa na splnené aktivity, zdôvodnil
nesplnené a pri vyhodnotení indikátorov poukázal na vplyv finančnej krízy.
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
Vyjadrenie
Ing. Imrich Fülöp informoval o pripravenej Zmluve o združení právnických osôb pre
realizáciu Urbanisticko - architektonickej štúdie religióznej krajiny Spišský Jeruzalem.
Zmluvnými stranami sú Košický samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj. V súlade
s Memorandom o spolupráci pri príprave a realizácii projektu Spišský Jeruzalem zo dňa
20.12.2010 zástupca riaditeľa stručne vysvetlil a zdôvodnil predmet zmluvy a dohodnutú
výšku finančného vkladu zmluvných strán.
Členovia komisie nemali k materiálu pripomienky.
Uznesenie
Komisia materiál odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 9
Informácia o Urbanisticko - architektonickej štúdii religióznej krajiny Spišský Jeruzalem
v rámci projektu Terra Incognita
Ing. arch. Anna Soročinová, ktorá zabezpečovala proces obstarávania, informovala o obsahu
prvej časti spracovanej štúdie, uhradenej zo sponzorských prostriedkov. Zdôraznila unikátne
kultúrno - historické a prírodné hodnoty územia (UNESCO Spišský hrad a okolie a lokalita
európskeho významu Spišskopodhradské travertíny). Pripomenula analógiu s Jeruzalemom
(geomorfológia územia, „hradby“, premyslené umiestnenie kaplniek, poloha „Getsemanskej
záhrady, cesty do Jericha, potoka Cedron“) a originalitu tejto jedinej kalvárie Veľkonočného
Trojdnia, ktorá je zároveň najstaršou kalváriou na Slovensku. Výnimočný projekt Spišský
Jeruzalem môže významne prispieť k rozvoju cestovného ruchu nielen v rámci EHMK v roku
2013 (zároveň 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda), ale svojím symbolickým
Posolstvom bude príležitosťou pre objavovanie nadčasových hodnôt.
K bodu č. 10
Predseda komisie na záver všetkým poďakoval za účasť.
Členovia komisie sa dohodli na termíne najbližšieho zasadnutia komisie, ktoré sa uskutoční
dňa 28.09.2011 (streda) o 13:30 hod. v miestnosti č. 242.

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

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

