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ZÁPISNICA
z 13. zasadnutia Komisie územného plánovania a životného prostredia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 01.02.2012
PROGRAM
1. Otvorenie
2. Politika súdržnosti EÚ v programovacom období 2014 - 2020,
Návrh nadregionálnej stratégie Košického samosprávneho kraja
3. Dlhodobý nájom majetku Košického samosprávneho kraja pre účely zriadenia kultúrneho
centra s kreatívnym hubom
4. Zámer Košického samosprávneho kraja na založenie (vstup do) Európskeho zoskupenia
územnej spolupráce
5. Informatíva správa o programe Terra Incognita
6. Informácia o realizácii projektu EHMK
7. Informácia o aktuálnych problémoch v oblasti životného prostredia
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 dvoch materiálov (č. 3 a 4)
z návrhu programu Zastupiteľstva KSK. Členovia komisie súhlasili so zmenou programu
zasadnutia. Komisia bola uznášania schopná.
Bod č. 2
Politika súdržnosti EÚ v programovacom období 2014 - 2020,
Návrh nadregionálnej stratégie Košického samosprávneho kraja
Vyjadrenie

Zástupca riaditeľa Ing. I. Fülöp v úvode pripomenul, že na obdobie do roku 2020 stratégia
Európa 2020 stanovila ciele, ktoré budú aj vnútroštátnymi cieľmi členských štátov
v oblastiach podpory zamestnanosti, vyšších investícií pre výskum a inovácie, riešenia zmeny
klímy a efektívneho využívania energie, podpory vzdelávania a boja proti chudobe. KSK
v rámci prípravy na programovacie obdobie 2014 – 2020 pripravil návrh nadregionálnej
stratégie. Stratégia rešpektuje odporúčania plánovacích dokumentov na národnej úrovni i na
úrovni EÚ. V tabuľkovej prílohe materiálu je možné jednoduché a prehľadné porovnanie
súladu medzi odporúčaniami Komisie a navrhnutými aktivitami KSK. Zastupiteľstvo KSK
bude priebežne informované o plnení navrhnutých aktivít.

Členovia komisie nemali k materiálu pripomienky.
Uznesenie
Komisia
a) zobrala na vedomie Politiku súdržnosti Európskej únie v programovacím období 2014
– 2020 a odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a zobrať na vedomie,
b) odporúča zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Návrh nadregionálnej stratégie
Košického samosprávneho kraja v nadväznosti na politiku súdržnosti Európskej únie
v programovacím období 2014 – 2020.
Hlasovanie
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod č. 3
Dlhodobý nájom majetku Košického samosprávneho kraja pre účely zriadenia
kultúrneho centra s kreatívnym hubom
Vyjadrenie
Z dôvodu vypustenia materiálu z návrhu programu Zastupiteľstva KSK nebol uvedený
materiál v komisii ÚPaŽP prerokovaný.
Bod č. 4
Zámer Košického samosprávneho kraja na založenie (vstup do) Európskeho zoskupenia
územnej spolupráce
Vyjadrenie
Z dôvodu vypustenia materiálu z návrhu programu Zastupiteľstva KSK nebol uvedený
materiál v komisii ÚPaŽP prerokovaný.
Bod č. 5
Informatíva správa o programe Terra Incognita
Vyjadrenie

Materiál prezentovala Ing. Gabriela Szabová, referentka odboru kultúry a cestovného ruchu.
Zamerala sa na dosiahnuté výsledky a postup v programe od ostatného hodnoteného obdobia
v auguste 2011, ktoré bolo zahrnuté v plnení Stratégie rozvoja kultúry, t.j. od 22. 8. 2011 do
termínu zasadnutia riadiaceho výboru dňa 10. 1. 2012. Rekapitulovala dosiahnuté výsledky
v oblasti inštitucionálneho zabezpečenia programu, v plnení akčného plánu, v implementácii
programu a dotačnej schémy s konkrétnymi výsledkami. Pripomenula oprávnené aktivity
a časový harmonogram prebiehajúcej II. výzvy na predkladanie projektov, s termínom
predkladania žiadostí do 16. marca 2012.
Členovia komisie nemali k materiálu pripomienky.
Uznesenie
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a zobrať na vedomie.

Hlasovanie
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod č. 6
Informácia o realizácii projektu EHMK
Vyjadrenie

Ing. Gabriela Szabová v úvode pripomenula, že otázky financovania vstupu KSK do projektu
EHMK boli schválené v Zastupiteľstve KSK uznesením č. 445/2008, ktoré ďalším
schváleným uznesením č. 349/2011 boli zmenené z dôvodu zreálnenia finančných vstupov
z rozpočtu KSK s časovým rozložením na obdobie do roku 2015, ale s ponechaním pôvodne
schváleného celkového finančného objemu na komplexný projekt EHMK z pohľadu KSK.
Schválený rozpočet je postavený na štyroch nosných položkách: Projekty, Dotačná schéma
Terra Incognita, Program, marketing a propagácia, Inštitucionálne zabezpečenie.
Predložený materiál „Informácia o realizácii projektu EHMK“ je zameraný na zhodnotenie
aktuálneho stavu realizovaných projektových aktivít KSK, ktoré súvisia s programom EHMK:
Ostrovy kultúry – otvorené zóny, Mediavel – inovatívne expozície v múzeách, Infotour –
značenie turistických cieľov, Klaster Terra Incognita – vytváranie partnerstiev a marketing,
GROŠ – zážitkové aktivity pre deti. Na záver zdôraznila hlavný cieľ EHMK – zvýšenie
úrovne kultúrnych aktivít a ich trvalá udržateľnosť aj po roku 2013.
Predmetom diskusie bolo dodržanie časového harmonogramu v súvislosti s rokom 2013.
Členovia komisie nemali k materiálu pripomienky.
Uznesenie
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod č. 7
Informácia o aktuálnych problémoch v oblasti životného prostredia
O aktuálnych problémoch v oblasti životného prostredia informovali obidvaja zástupcovia
riaditeľa KSK.
Zástupca riaditeľa KSK Ing. O. Kovács
1. informoval o výzvach z Operačného programu Životné prostredie (protipovodňové
opatrenia, riešenie problémov environmentálnych záťaží, separovaný zber, zhodnocovanie
odpadov a nakladanie s nebezpečnými odpadmi),
2. zrekapituloval zámery posudzované v roku 2011, ku ktorým sa Úrad KSK vyjadroval
(spolu 80 zámerov, z toho najviac – 31 zámerov z odpadového hospodárstva),

3. prezentoval výsledky „Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí
SR“, ktorý podporila Vláda SR v roku 2011 (v súčasnosti sa pripravuje 3. kolo
s dôslednejšími kritériami, na základe predchádzajúcich skúseností),
4. vysvetlil zámer „Zariadenia na zhodnocovanie odpadov v úpravárenskom komplexe Nižná
Slaná“. Pôjde o výrobu vysokopecných peliet za súčasného zhodnocovania odpadov
v rotačnej peci a zneškodňovania v plazmovej peci.
Ing. I. Fülöp, zástupca riaditeľa KSK a vedúci odboru regionálneho rozvoja, plánovania
a implementácie projektov, informoval o výsledkoch rokovaní týkajúcich sa využitia
geotermálnej energie v Olšavskom mikroregióne. Z diskusie k bodu PHSR KSK z 31. mája
2011 vyplynula požiadavka preskúmať aktuálne možnosti zdrojov financovania sekundárneho
využitia geotermálnej energie a iniciovať rokovania s Ministerstvom hospodárstva SR.
Následne v septembri 2011 komisia ÚPaŽP požiadala KSK o dosledovanie platnosti
rozhodnutia o Prieskumnom území Košická kotlina pre držiteľa Slovgeoterm, a. s. Bratislava,
ktoré bolo určené do mája 2012 a prerokovať lokalizáciu vrtu (do 30. novembra 2011.)
Na základe rokovania so zástupcom spoločnosti Geoterm, ktorý neumožní uskutočniť vŕtanie
v prieskumnom území, jedinou možnosťou, ktorá je v súlade aj s pripravovanými stratégiami
v oblasti energetickej efektívnosti KSK a ktorá zároveň využíva geotermálnu energiu, je
využitie tepelných čerpadiel (pre skleníky alebo pre aquapark). Ing. Fülöp pripomenul, že za
cenu jedného geotermálneho vrtu je možné finančne zabezpečiť celý projekt. Odporučil
zaoberať sa pri ďalších rokovania využitím tepelných čerpadiel.
Z diskusie o možnosti využitia geotermálnej energie vyplynula požiadavka zorganizovať
pracovné rokovanie so starostami Olšavského mikroregiónu.

Bod č. 8
Záver
Predseda komisie na záver všetkým poďakoval za účasť.
Členovia komisie sa dohodli na termíne najbližšieho zasadnutia komisie, ktoré sa uskutoční
dňa 28.03.2012 (streda) o 13:30 hod. v miestnosti č. 242.

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

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

