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ZÁPISNICA
zo 14. zasadnutia Komisie územného plánovania a životného prostredia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 28.03.2012

PROGRAM
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2011
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2012
Návrh zoznamu trvalo podporených podujatí na rok 2012 a poskytnutie dotácií nad 3300
Eur v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v
znení neskorších zmien a doplnkov
5. 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
6. Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č.3/2010 o podmienkach
poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej
osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately na území KSK
7. Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 5/2008 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení
neskorších predpisov
8. Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja
za rok 2011
9. Akčný plán v sektore obnoviteľných zdrojov energie - informatívna správa
10. Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d
11. Informácia o projekte integrovanej dopravy
12. Záver.
Bod č. 1
Otvorenie
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 12
z 15 členov, komisia bola uznášania schopná.

Bod č. 2
Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2011
Vyjadrenie

Vedúca odboru financií Ing. Mária Karafová konštatovala, že aj napriek zhoršenému vývoju
hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré má priamy dopad na rozpočet KSK, sa podarilo
udržať stabilnú finančnú situáciu v rozpočtovej oblasti aj v oblasti riadenia dlhu. Na
odstraňovanie havárií bola použitá najmä centrálna rezerva. V závere pripomenula, že zatiaľ
nie je k dispozícii stanovisko Hlavného kontrolóra KSK, na základe ktorého môže byť
Záverečný účet KSK za rok 2011 upravený.
Predmetom diskusie bolo vyberanie daní z motorových vozidiel, ktoré sa uplatňuje podľa
sídla pracoviska, pričom výhodnejšie by bolo delenie centrálne ako u ostaných daní a aj podľa
dĺžky užívaných ciest. Všeobecne bolo konštatované, že doteraz nebola vôľa na riešenie.
Členovia komisie nemali k uvedenému materiálu zásadné pripomienky.
Uznesenie
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť v zmysle návrhu uznesenia.
Hlasovanie
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod č. 3
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2012
Vyjadrenie

Ing. Mária Karafová, spracovateľka materiálu, informovala o úpravách bežného rozpočtu,
kapitálového rozpočtu a úprave finančných operácií.
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. 4
Návrh zoznamu trvalo podporených podujatí na rok 2012 a poskytnutie dotácií nad
3300 Eur v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
v znení neskorších zmien a doplnkov
Vyjadrenie

Ing. Mária Karafová, spracovateľka materiálu, informovala o návrhu zoznamu podujatí na rok
2012 s dotáciou nad 3300 Eur.
Členovia komisie nemali k materiálu pripomienky.
Uznesenie
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť v zmysle návrhu uznesenia.

Hlasovanie
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod č. 5
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 poskytnutí dotácií od 01.01.2012 do 15.02.2012 na základe
rozhodnutia predsedu KSK štyrom subjektom v celkovej výške 11 800 Eur a vysvetlila dôvody
neposkytnutia dotácií ďalším piatim žiadateľom.

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
Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č.3/2010 o podmienkach
poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe,
fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately na území KSK
Vyjadrenie

Ing. Zuzana Jusková, vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva, zdôvodnila cieľ
predkladaného návrhu na zmenu VZN, ktorým je zvýšenie finančného príspevku pre
oprávneného žiadateľa v krízových a resocializačných strediskách. Ide o úpravu maximálnej
výšky príspevku na občana za rok od 1.1.2013 o cca 10%. Ostatné ustanovenia VZN, t.j.
podmienky poskytovania finančného príspevku, termíny podania žiadostí o poskytnutie
finančného príspevku, spôsob posudzovania žiadostí a pod. ostávajú nezmenené.
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. 7
Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 5/2008 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení
neskorších predpisov
Vyjadrenie

Mgr. Jana Jarušinská z odboru školstva vysvetlila, že VZN KSK určuje: výšku príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady
v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni. Zároveň vysvetlil navrhovanú zmenu, pričom
zavedenie príspevku na režijné náklady, spôsob a podmienky jeho úhrady je v kompetencii
riaditeľa školy alebo školského zariadenia. Riaditelia budú z úrovne odboru školstva Úradu
KSK usmernení interným pokynom o podrobnostiach zavedenia tohto druhu príspevku
a o zabezpečení informovanosti žiakov a zákonných zástupcov o jeho výške a úhrade
v dostatočnom časovom predstihu na verejne prístupnom mieste.
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. 8
Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho
kraja za rok 2011
Vyjadrenie

Ing. Imrich Fülöp, spracovateľ materiálu, v úvode pripomenul povinnosť KSK v súlade so
zákonom o podpore regionálneho rozvoja pravidelne ročne predkladať na rokovanie
Zastupiteľstva KSK hodnotenie plnenia PHSR Košického samosprávneho kraja 2007 – 2013.
V 1. bode materiálu sú vyhodnotené aktivity PHSR z pohľadu ich aktuálneho stavu realizácie
za rok 2011, resp. predpokladov ich realizácie v roku 2012. V 2. bode materiálu sú
vyhodnotené indikátory PHSR. Plnenie indikátorov je spracované na základe dostupných
verejných databáz. Súčasťou druhej časti predkladaného hodnotenia je aj plnenie súboru
indikátorov zameraných na plnenie cieľov a priorít Národnej stratégie regionálneho rozvoja
SR. Na záver konštatoval, že u väčšiny aktivít sa pri ich realizácii v roku 2011 dosiahol
pokrok a je predpoklad, že ich realizácia bude úspešne ukončená, resp. bude pokračovať
v zmysle harmonogramu.
Členovia komisie nemali k materiálu pripomienky.
Uznesenie
Komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať materiál a
a) zobrať na vedomie Vyhodnotenie PHSR KSK za rok 2011
b) schváliť vypustenie indikátorov v zmysle návrhu uznesenia.
Hlasovanie
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod č. 9
Akčný plán v sektore obnoviteľných zdrojov energie - informatívna správa
Vyjadrenie

Ing. Peter Ťapák, vedúci referátu regionálneho rozvoja, uviedol, že na spracovaní spoločného
Akčného plánu OZE sa podieľali odborní pracovníci Úradu KSK, Technickej univerzity
Košice, Východoslovenskej energetiky, ZŤS VVÚ, Univerzity v Miškolci, Severomaďarskej
rozvojovej agentúry, Miskolc Holdingu, Nagy Ferenczi a ENINu. Identifikované rozvojové
témy, priority a opatrenia zamerané na podporu inovatívneho rozvoja OZE v KSK a v
Severnom Maďarsku, ako aj zásobník 36 projektových zámerov (súčasť akčného plánu) sú
dobrým východiskom pre spoluprácu KSK a župy BAZ v tomto a nasledujúcom
programovacom období 2014 – 2020 pri realizácii investičných, výskumných a vzdelávacích
projektov v uvedenej agende.
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. 10
Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d
Vyjadrenie

Ing. Imrich Fülöp, spracovateľ materiálu, vysvetlil podmienky aktuálnej výzvy v rámci
prioritnej osi 4. Regenerácia sídiel, Opatrenia 4.1.d., v ktorej jedinými oprávnenými
prijímateľmi pomoci sú samosprávne kraje. Stručne charakterizoval predkladaných trinásť
sektorových stratégií, ktorých potreba spracovania vyplynula z problémov vyžadujúcich
koncepčné riešenie. Na uvedené neinvestičné rozvojové dokumenty je potrebné odsúhlasiť
spolufinancovanie zo strany Košického samosprávneho kraja vo výške 5% oprávnených
výdavkov.
V diskusii RSDr. Ján Sabadoš v súvislosti s poľnohospodárstvom upozornil na problémy
vlastníckych vzťahov, spôsob obrábania poľnohospodárskej pôdy, problémy s pitnou vodou,
likvidáciu potravinárskeho priemyslu (chýba 1/3 produkcie mäsa). Návrhy na oživenie
poľnohospodárstva sú aj prostriedkom na riešenie zamestnanosti.
Ing. Anna Zimmermanová upozornila na problematiku začlenenia Rómov do spoločnosti, čo
chýba v stratégiách. Ing. Fülöp pripomenul, že v stratégiách nerozlišujeme etnický princíp,
riešime len ekonomickú bázu. Rómskou problematikou sa zaoberá Odbor krízového riadenia,
BOZP a komunitného rozvoja KSK vo svojich projektoch.
Na záver Ing. Fülöp zdôraznil, že uplatňovanie stratégií v praxi je podporované aj
prostredníctvom aktivít definovaných v PHSR KSK, ktoré sú v súlade s Národnou stratégiou
SR a snahou je, aby sa premietli do zmluvy o partnerstve. KSK sleduje aj súlad s prioritami
EU 2020, ktoré budú v ďalšom plánovacom období financovateľné. Našou snahou je, aby
samosprávne kraje mali v ROP samostatnú rozhodovaciu pozíciu.
Členovia komisie nemali k materiálu ďalšie pripomienky.

Uznesenie
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod č. 11
Informácia o projekte integrovanej dopravy
Ing. Ladislav Olexa, PhD., vedúci odboru dopravy, informoval o úlohách a činnosti
spoločnosti ORID s.r.o., stave a príprave projektov jednotlivých stavieb KSK a mesta Košice,
výstavbe tratí IKD v rámci mesta Košice, umožňujúcu prevádzku vozidiel tram-train.
Pripomenul, že rozchod koľají 1435 mm s napojením na železničnú sieť prinesie zvýšenie
interoperability - priamu prepravu cestujúcich zo železničných zastávok a staníc košického
regiónu a terminálov Moldava nad Bodvou, Trebišov do mesta Košice a do vybraných centier
pracovných príležitostí a obchodných centier.
V diskusii poslanec Bc. František Petro ocenil spoluprácu s mestom Košice. V júni 2012 bude
Zastupiteľstvo mesta Košice prerokovávať vstup do spoločnosti ORID.
Informácia o výsledkoch rokovaní – využitie geotermálnej energie
Ing. arch. Anna Mareková, vedúca referátu územného plánovania, informovala o výsledkoch
rokovaní týkajúcich sa využitia geotermálnej energie v Olšavskom mikroregióne. Na základe
odporučenia zaoberať sa využitím tepelných čerpadiel sa dňa 15.02.2012 uskutočnilo
rokovanie starostov Olšavského mikroregiónu so zástupcami KSK. Ing. Fülöp a RNDr. Husár
zdôvodnili realizáciu tepelných čerpadiel namiesto geotermálneho vrtu pre potreby obcí
mikroregiónu. Na záver stretnutia informovali starostov o možnosti KSK zabezpečiť v rámci
výzvy (prioritná os 4. Regenerácia sídiel, Opatrenie 4.1.d.) neinvestičné projekty – stratégie:
Regionálna surovinová politika pre oblasť nerastných surovín a Plán využívania
obnoviteľných zdrojov energie v Košickom kraji z pohľadu udržateľnosti a energetickej
efektívnosti. Po schválení kofinancovania uvedených stratégií v Zastupiteľstve KSK,
zabezpečí ORRPaIP ich spracovanie.
Bod č. 12
Záver
Predseda komisie na záver všetkým poďakoval za účasť.
Členovia komisie sa dohodli na termíne najbližšieho zasadnutia komisie, ktoré sa uskutoční
dňa 06.06.2012 (streda) o 13:30 hod. v miestnosti č. 242.

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

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

