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ZÁPISNICA
z 12. zasadnutia Komisie územného plánovania a životného prostredia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 16.11.2011
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 rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2012 – 2014
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN KSK č. 11/2011 o poskytnutí dotácie na prevádzku a mzdy základným
umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení VZN KSK
č. 12/2011
6. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na
I. polrok 2012
7. Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2012
8. Informácia o zabezpečovaní územnoplánovacích podkladov:
Urbanisticko-architektonická štúdia Vedecko-technologického parku Kechnec
Urbanisticko-krajinárska štúdia Tokajskej vinohradníckej oblasti
9. Záver.
Bod č. 1
Otvorenie
Predseda komisie Gejza Sačko v úvode zasadnutia privítal členov komisie a pozvaných hostí.
Informoval o zmene programu komisie z dôvodu vypustenia materiálu Úprava rozpočtu
Košického samosprávneho kraja v roku 2011 z programu Zastupiteľstva KSK. Členovia
komisie súhlasili so zmenou programu zasadnutia. Vzhľadom na to, že bolo prítomných 12
z 15 členov, komisia bola uznášania schopná.
Bod č. 2
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2011
Vyjadrenie
Z dôvodu vypustenia materiálu z programu Zastupiteľstva KSK nebol uvedený materiál
v komisii ÚPaŽP prerokovaný.

Bod č. 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
Vyjadrenie
Ing. Mária Karafová informovala o poskytnutých dotáciách (zverejnené na www.vucke.sk).
Uznesenie
Komisia materiál zobrala na vedomie a odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a zobrať
na vedomie.
Hlasovanie
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod č. 4
Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2012 – 2014
Vyjadrenie
Vedúca finančného odboru informovala o bežných a kapitálových príjmoch a výdavkoch a
finančných operáciách. Výdavková časť rozpočtu pre roky 2012 – 2014 zahŕňa financovanie
základných samosprávnych funkcií KSK a preneseného výkonu štátnej správy v odvetví
školstva. Výdavky na organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sú rozpočtované tak,
aby mohla byť zabezpečená ich činnosť pri úspornom režime hospodárenia. Navyše KSK
spláca záväzky za odstraňovanie škôd na svojom majetku po povodniach z roku 2010. Rozvoj
kraja je plánovaný najmä z finančných prostriedkov z fondov EÚ a z úverových zdrojov. Aj
napriek pokračujúcej hospodárskej kríze sa KSK snaží udržať stabilnú finančnú situáciu
v rozpočtovej oblasti aj v oblasti riadenia dlhu. Splátky úverov a záväzkov KSK predstavujú
pre rok 2012 čiastku 8 333 tis. €.
Členovia komisie nemali k materiálu pripomienky.
Uznesenie
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod č. 5
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN KSK č. 11/2011 o poskytnutí dotácie na prevádzku a mzdy
základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení
VZN KSK č. 12/2011
Vyjadrenie
Materiál prezentovala Mgr. Jana Jarušinská a Ing. Marcel Eperješi z Odboru školstva Úradu
KSK. Vysvetlili dôvody navrhovaných zmien a ich obsah. Predkladaným VZN sa mení
pôvodné znenie ustanovenia § 3 Oprávnené subjekty v ods. 2 VZN KSK č. 11/2011 z dôvodu
spresnenia úpravy textovej časti VZN teritoriálnej podmienky pre poskytnutie dotácie na
mzdy a prevádzku súkromnej alebo cirkevnej ZUŠ, JŠ a školského zariadenia, ktoré
zriaďovateľ zriadil na území samosprávneho kraja. Zároveň sa predkladaným VZN mení a
dopĺňa VZN č.11/2011 o prílohu č.1, v ktorej samosprávny kraj určuje výšku dotácie na mzdy
a prevádzku (je priemernou sumou určenou na mzdy a prevádzku na žiaka školy a školského
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK na rok 2012); v zariadeniach školského
stravovania je priemernou sumou určenou na mzdy a prevádzku na jedno hlavné jedlo
a doplnkové jedlo na rok 2012. Na záver spracovatelia materiálu pripomenuli, že potreba
finančných prostriedkov na rok 2012 je zohľadnená v návrhu rozpočtu na rok 2012.
V diskusii bol vysvetlený systém kontroly účasti žiakov v centrách voľného času
(zabezpečuje Útvar hlavného kontrolóra KSK).
Členovia komisie nemali k materiálu pripomienky.
Uznesenie
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod č. 6
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na
I. polrok 2012
Vyjadrenie
Tajomníčka komisie informovala o Rámcovej obsahovej náplni zasadnutí Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2012 v oblasti regionálneho rozvoja, plánovania
a implementácie projektov.
Prítomní členovia komisie nemali k materiálu pripomienky.
Uznesenie
Komisia materiál odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.

Hlasovanie
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod č. 7
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2012
Vyjadrenie
Tajomníčka komisie zároveň informovala o Pláne úloh Komisie ÚPaŽP na I. polrok 2012,
ktorý odsúhlasil predseda komisie e-mailom dňa 15.11.2011. Plán úloh nadväzuje na
obsahovú náplň Zastupiteľstva KSK a je doplnený o materiály, ktoré sú predmetom činnosti
referátu územného plánovania, alebo priamo súvisia s jeho činnosťou: aktuálne problémy
v oblasti životného prostredia, informácia o projekte integrovanej dopravy a informácia
o podkladoch na preskúmanie územného plánu kraja v zmysle § 30 ods. 4 stavebného zákona.
Uznesenie
V zmysle § 1 ods. 7 a § 4 ods.1 Rokovacieho poriadku komisií Zastupitelstva KSK členovia
komisie schválili Plán úloh Komisie ÚPaŽP Zastupitelstva KSK.
Komisia materiál odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod č. 8
Informácia o zabezpečovaní územnoplánovacích podkladov:
Urbanisticko-architektonická štúdia Vedecko-technologického parku Kechnec
a Urbanisticko-krajinárska štúdia Tokajskej vinohradníckej oblasti
Pred prezentáciou materiálov komisiu informovala odborne spôsobilá osoba pre verejné
obstarávanie Ing. arch. Anna Soročinová o procese výberu spracovateľov v zmysle zákona
o verejnom obstarávaní. Vedúca referátu územného plánovania Ing. arch. Anna Mareková
zdôvodnila potrebu spracovania uvedených územnoplánovacích podkladov a ich význam pre
aktualizáciu územných plánov obcí a územného plánu regiónu. Obidve štúdie budú
odovzdané Úradu KSK v zmysle platných zmlúv o dielo do 15.12.2011 (zmluvy sú
zverejnené na www.vucke.sk).
Urbanisticko-architektonickú štúdiu Vedecko-technologického parku Kechnec prezentovali
Ing. arch. Štefan Zahatňanský a Ing. arch. Ivan Rozdobuďko. Vysvetlili koncepciu návrhu
priestorového usporiadania a funkčného využívania riešeného územia, väzby na priemyselné
plochy a na univerzity, návrh dopravného riešenia, technickej infraštruktúry, prezentovali
architektonicko-objemové riešenie, vrátane vizualizácií a návrh etapizácie výstavby.
V diskusii bola zodpovedaná otázka hlavného zamerania vedecko-technologického parku
(biomedicína a strojárstvo).

Urbanisticko-krajinársku štúdiu Vinohradníckej oblasti Tokaj prezentovala Ing. arch. Mariana
Šimková. Na základe analýzy územia sa zamerala na urbanisticko-krajinársky návrh
revitalizácie územia s cieľom zachovania hodnôt a rozvoja jeho potenciálu a s dôrazom na
protipovodňové opatrenia a obnovu krajiny. V závere prezentovala návrh regulatívov,
zabezpečujúcich ochranu špecifík územia a jeho optimálny rozvoj a odporúčania týkajúce sa
tokajských honov a možnosti ochrany špecifického rázu obcí, s cieľom zamedzenia
nevhodných zásahov do Vinohradníckej oblasti Tokaj.
Obidve štúdie zobrala komisia na vedomie bez pripomienok.

Bod č. 9
Záver
Predseda komisie na záver všetkým poďakoval za účasť.
Členovia komisie sa dohodli na termíne najbližšieho zasadnutia komisie, ktoré sa uskutoční

dňa 01.02.2012 (streda) o 13:30 hod. v miestnosti č. 242.

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

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

