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ZÁPISNICA
z 11. zasadnutia Komisie územného plánovania a životného prostredia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 28.09.2011
PROGRAM
1. Otvorenie
2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2011
3. 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
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. Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 5/2008 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení
neskorších predpisov
6. Správa o činnosti organizátora regionálnej integrovanej dopravy - ORID, s. r. o. Košice
a informácia o príprave výstavby dopravnej infraštruktúry Integrovaného dopravného
systému koľajovej dopravy
7. Analýza dopadov a možností obmedzenia prevádzky motorových vozidiel na cestách II.
a III. triedy Košického samosprávneho kraja
8. Personálne otázky Komisie územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja
9. Informácia o aktuálnych problémoch v oblasti životného prostredia
10. Záver.
Bod č. 1
Otvorenie
Predseda komisie Gejza Sačko v úvode zasadnutia privítal podpredsedu Košického
samosprávneho kraja Ing. Jána Szöllösa, členov komisie a pozvaných hostí. Členovia komisie
súhlasili s programom zasadnutia. Vzhľadom na to, že bolo prítomných 13 z 15 členov,
komisia bola uznášania schopná.

Bod č. 2
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2011
Vyjadrenie
Vedúca odboru financií Ing. Mária Karafová informovala o úprave bežných a kapitálových
príjmov a výdavkov. V materiáli sú premietnuté: výpadok dane z príjmov fyzických osob,
presun bežných výdavkov z centrálnej rezervy a z podprogramu Podporná činnosť – správa
kraja na odstránenie havárií a na iné nevyhnutné výdavky v organizáciách v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK a ostatné úpravy, vyplývajúce z dotácií, darov a grantov na projekty z fondov
EÚ.
Členovia komisie nemali k materiálu pripomienky.
Uznesenie
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod č. 3
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
Vyjadrenie
Vedúca finančného odboru potvrdila, že dotácie nad 3300 Eur sa netýkali územného
plánovania a životného prostredia. Členovia komisie k materiálu neprijali uznesenie.
Bod č. 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
Vyjadrenie
Ing. Mária Karafová informovala o poskytnutých dotáciách, ako aj o zamietnutých
žiadostiach a dôvodoch ich zamietnutia (zverejnené na www.vucke.sk).
Členovia komisie nemali k materiálu pripomienky.
Uznesenie
Komisia materiál zobrala na vedomie a odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a zobrať
na vedomie.
Hlasovanie
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod č. 5
Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 5/2008 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení
neskorších predpisov
Vyjadrenie
Predseda komisie pripomenul, že materiál bol zverejnený na www.vucke.sk, kde je
zdôvodnený návrh zmeny a doplnenia VZN KSK. Výška príspevku pri jednotlivých
školských zariadeniach vychádza zo sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa
a pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu a je určená percentuálnym
podielom. Vzhľadom na to, že v priebehu roka 2011 sa výška životného minima zmenila, je
zriaďovateľ oprávnený adekvátne zmeniť aj výšku príspevku žiaka alebo zákonného zástupcu
žiaka.
Členovia komisie nemali k materiálu pripomienky.
Uznesenie
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod č. 6
Správa o činnosti organizátora regionálnej integrovanej dopravy - ORID, s. r. o. Košice
a informácia o príprave výstavby dopravnej infraštruktúry Integrovaného dopravného
systému koľajovej dopravy
Vyjadrenie
Ing. Juraj Krempaský, konateľ ORID, s.r.o., prezentoval materiál a Ing. Ladislav Olexa, PhD.,
vedúci odboru dopravy, informoval o bilaterálnych rokovaniach medzi mestom Košice a KSK
a o pripravovaných stavbách, vrátane posudzovania ich vplyvov na životné prostredie.
Spoločnosť ORID, s.r.o. spolu s Odborom dopravy Úradu KSK, BID, a.s. Bratislava
a MDVRR SR pripravuje systém fungovania integrovanej dopravy a jej financovania.
Poslaním spoločnosti je vybudovanie takej úrovne integrovanej verejnej dopravy, ktorá bude
schopná konkurovať individuálnej doprave a spomalí jej prudký nárast a s ním spojené
negatíva. V Košickom samosprávnom kraji a meste Košice budú realizované integrované
dopravné stavby v plánovacom období OPD 2007 - 2013 v objeme cca 68,0 mil. EUR.
Výstavbou TIOP v Moldave nad Bodvou a elektrifikáciou železničnej trate Moldava nad
Bodvou – Haniska pri Košiciach sa vytvorí komplexný IDS napojením na uzol v Košiciach.
Predmetom diskusie boli: význam obnovenia spolupráce KSK s mestom Košice, význam
ORID pre obyvateľov Košíc, aj Košického kraja a dôležitosť dodržiavania termínov.
Členovia komisie nemali k materiálu pripomienky.
Uznesenie
Komisia materiál zobrala na vedomie a odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a zobrať
na vedomie.

Hlasovanie
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod č. 7
Bod č. 7
Analýza dopadov a možností obmedzenia prevádzky nákladných motorových vozidiel
na cestách II. a III. triedy Košického samosprávneho kraja
Vyjadrenie
Vedúci odboru dopravy Ing. Ladislav Olexa, PhD. informoval o spracovanej analýze. Zameral
sa na navrhovaný spôsob obmedzenia tranzitnej nákladnej dopravy po cestách vo vlastníctve
KSK. Námestníčka riaditeľa Správy ciest KSK Ing. Gabriela Pelikánová informovala
o uskutočňovaných meraniach a váženiach vozidiel, ktoré zabezpečuje Správa ciest KSK a ich
pozitívnom vplyve na znižovanie preťažovania vozidiel, a tým aj poškodzovania ciest. Správa
ciest KSK bude naďalej zabezpečovať meranie nápravových tlakov vozidiel podľa cestného
zákona. Keďže podľa prognóz by za 10 rokov mala vzrásť intenzita cestnej dopravy o 60 – 70
percent, budúcnosť nákladnej dopravy v Európe a aj na Slovensku je v integrovanej doprave
a v kombinácii viacerých druhov dopráv (hlavne kombinácia železničnej a cestnej nákladnej
dopravy). Dôležitým krokom bude vybudovanie logistickej siete (terminály integrovanej
dopravy Bratislava, Žilina, Zvolen, Košice). Pripravovaný projekt „Mýtny systém v SR po
roku 2012“ (Výskumný ústav dopravný, a.s. v Žiline) uvažuje s kombináciou úpravy
legislatívy a obmedzeniami nákladnej dopravy dopravným značením.
Predmetom diskusie boli: negatívny vplyv prepravy z kameňolomov na obyvateľov sídiel, cez
ktoré prechádzajú cesty (napr. Slanec) a možnosť sankcií, monitoring dopravného dispečingu
(poskytovanie konkrétnych podnetov na riešenie), spoplatňovanie úsekov ciest I. tr., zmena
filozofie výstavby diaľnic, konkrétne problémové úseky na cestách vo vlastníctve KSK.
Členovia komisie nemali k materiálu zásadné pripomienky.
Uznesenie
Komisia materiál zobrala na vedomie a odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a zobrať
na vedomie.
Hlasovanie
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod č. 8
Personálne otázky Komisie územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja
Vyjadrenie
Predseda komisie Gejza Sačko informoval o návrhu na personálnu zmenu (odvolanie
neposlancov Ing. Vladimíra Braníka a Ing. Mirka Gejguša z funkcie členov komisie)
a o nutnosti prerokovať uvedený návrh s predsedami poslaneckých klubov.
Komisia neprijala uznesenie.

Bod č. 9
Informácia o aktuálnych problémoch v oblasti životného prostredia
Na zasadnutí komisie dňa 31.5.2011 žiadali členovia komisie preskúmať aktuálne možnosti
zdrojov financovania sekundárneho využitia geotermálnej energie a iniciovať rokovanie
s Ministerstvom hospodárstva SR. Zástupca riaditeľa KSK Ing. Imrich Fülöp informoval
členov komisie o výsledkoch pracovného rokovania na Ministerstve hospodárstva SR, sekcii
energetika a o rokovaní štátneho tajomníka MH SR so zástupcami obcí Olšavského
mikroregiónu za účasti KSK. Podľa aktuálneho stavu dostupných informácií uvažuje KSK
o uskutočnení nového geotermálneho vrtu pre potreby obcí Olšavského mikroregiónu. Ing.
Imrich Fülöp odporučil nasledovný postup: definovať v mikroregióne potrebu vykurovania
z geotermu, hľadať investora a finančné zdroje na vrt.
V diskusii bolo upozornené na problematiku spodných vôd, zosúladenie záujmov všetkých
obcí v Prieskumnom území Košická kotlina, podiel štátu v SPP. Územnoplánovacia
dokumentácia s rozvojovými zámermi využitia geotermu je schválená (vrátane záberov
poľnohospodárskej pôdy).
Komisia ÚPaŽP na základe návrhu zástupcu riaditeľa žiada Košický samosprávny kraj:
- dosledovať platnosť rozhodnutia o Prieskumnom území Košická kotlina pre držiteľa
Slovgeoterm, a.s. Bratislava, ktoré bolo určené do mája 2012,
- prerokovať lokalizáciu vrtu (do 30. nov. 2011).

Bod č. 10
Záver
Predseda komisie na záver všetkým poďakoval za účasť.
Členovia komisie sa dohodli na termíne najbližšieho zasadnutia komisie, ktoré sa uskutoční
dňa 16.11.2011 (streda) o 13:30 hod. v miestnosti č. 242.

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

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

