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ZÁPISNICA
zo 16. zasadnutia Komisie územného plánovania a životného prostredia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 08.08.2012
PROGRAM
1. Otvorenie
2. Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2012
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. Informácia o výsledku kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti nakladania
s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami
a kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v samosprávnych krajoch v KSK
6. Zmena uznesenia č. 51/2010 zo dňa 19. apríla 2010, ktorým bol schválený Rokovací
poriadok Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
7. Informácia o realizácii projektu EHMK
8. Informácia o riešení stavu cesty II. triedy/546 Nálepkovo
9. Rôzne:
Informácia o aktuálnych problémoch v oblasti životného prostredia a dopravy
10. Záver.
K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Predseda komisie v úvode rokovania privítal členov komisie, pozvaných hostí a predložil na
schválenie návrh programu rokovania komisie.
Na zasadnutí komisie bolo prítomných 10 členov - komisia bola uznášaniaschopná.
Uznesenie:
Komisia schválila program.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií, informovala o plnení rozpočtu Košického
samosprávneho kraja v roku 2012.
Diskusia: Sačko
Neboli navrhnuté zmeny, ani doplnenia.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová informovala o žiadosti Mestského klubu vzpierania a silových športov
Košice na poskytnutie dotácie vo výške 16 500 €, nakoľko v dňoch 16. až 23. septembra 2012
sa budú konať v Košiciach Majstrovstvá sveta juniorov a junioriek do 17 rokov vo vzpieraní.
Zároveň informovala tom, že na rokovaní kultúrnej komisie dňa 30.07.2012 poslanec PhDr.
Ján Volný, PhD. predložil návrh na prerokovanie ešte jednej žiadosti o poskytnutie dotácie
s termínom realizácie v septembri 2012 (účasť folklórneho súboru Čačina v Spišskej Novej
Vsi na festivale Kultur fest Šanghaj 2012 v Číne).
Diskusia k žiadosti Mestského klubu vzpierania a silových športov:
Džurina, Sačko, Eľková, Suchý, Petro
K žiadosti Mestského kultúrneho centra Spišská Nová Ves sa členovia komisie nevyjadrili.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť dotáciu pre
Mestský klub vzpierania a silových športov Košice vo výške 50 % žiadanej sumy.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za:
6
Proti:
2
Zdržal sa: 2
K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová informovala o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK
v zmysle VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov.
Diskusia: Neboli navrhnuté zmeny, ani doplnenia.

Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová informovala o výsledku kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti
nakladania s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami,
pohľadávkami a kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v samosprávnych
krajoch v KSK
Na záver pripomenula, že nedostatky zistené kontrolou sú procesného charakteru. Nemali
vplyv na výsledky v účtovných a finančných výkazoch a v záverečnom účte. Pre KSK nebola
spôsobená žiadna škoda, preto neboli dôvodom na uplatnenie finančných sankcií (dodatočné
odvody, pokuty, penále) voči kontrolovanému subjektu. Kontrolný orgán ani neuložil
kontrolovanému subjektu povinnosť určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené
kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia podľa zákonníka práce.
Diskusia: Neboli navrhnuté zmeny, ani doplnenia.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 6
Vyjadrenie:
JUDr. Melánia Kolesárová, vedúca organizačného odboru informovala o zmene uznesenia č.
51/2010 zo dňa 19. apríla 2010, ktorým bol schválený Rokovací poriadok Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja. Predložený návrh na zmenu § 52 ods. 1 Rokovacieho
poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja rieši vypustenie povinnosti úradu
fyzicky doručovať poslancom uznesenia zastupiteľstva.
Diskusia: Sačko
Neboli navrhnuté zmeny, ani doplnenia.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade so
znením návrhu na uznesenie.

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Ing. Gabriela Szabová, referentka odboru kultúry a cestovného ruchu, informovala o realizácii
projektu EHMK. Zamerala sa na zhodnotenie stavu realizácie investičných projektov – 7
otvorených zón ostrovov kultúry, dotačného systému v rámci programu Terra Incognita –
krajina nespoznaná a podporných projektov v realizácii KSK s nadväznosťou na program
EHMK. Predložený materiál bol spracovaný v súčinnosti a na základe podkladov Odboru
investícií a strategického riadenia ÚKSK (tabuľkový prehľad aktuálneho stavu investičných
projektov – ostrovov kultúry); Kultúrneho centra KSK a Agentúry na podporu regionálneho
rozvoja Košice (aktuálny stav realizácie programu Terra Incognita).
Diskusia: Neboli navrhnuté zmeny, ani doplnenia.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 8
Vyjadrenie:
Ing. Ladislav Olexa, PhD., vedúci odboru dopravy, informoval o riešení stavu cesty II. triedy
č. 546 v smere Nálepkovo - Hnilčík. V nadväznosti na petíciu občanov obce Nálepkovo
k rekonštrukcii cesty II. triedy 546 Zastupiteľstvo KSK na svojom 16. zasadnutí konanom dňa
25. júna 2012 v Košiciach vzalo uvedenú petíciu na vedomie. Po zvážení aktuálnych možností
financovania, Správa ciest KSK zabezpečí realizáciu súvislej opravy cesty II/546 v staničení
km 70,360 – 70,600 v smere Nálepkovo – Hnilčík v dĺžke 240 m. Predpokladané náklady
stavby sú cca 20 000 €, finančné prostriedky budú zabezpečené z bežnej údržby Správy ciest
KSK. Zároveň Správa ciest KSK v rámci bežnej údržby zrealizovala v júli 2012 vysprávky
výtlkov aj na ostatných úsekoch cesty II/546.
Diskusia: Sačko, Dluhoš
V priebehu diskusie boli zodpovedané všetky otázky, neboli navrhnuté zmeny, ani doplnenia.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie.

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 9
Vyjadrenie:
Ing. Ladislav Olexa, PhD. informoval o aktuálnych problémoch a riešeniach v oblasti dopravy
vo väzbe na životné prostredie. Zameral sa na výstavbu terminálov osobnej dopravy
v Moldave nad Bodvou, Košiciach, Michalovciach a Trebišove. V súvislosti s výstavbou
rýchlostnej cesty R4 informoval o iniciatíve KSK obstarať spracovanie prieskumov
zaťaženosti ciest III. triedy nákladnou dopravou (preprava kameňa). V oblasti železničnej
dopravy informoval o súťaži na projektovú dokumentáciu, ktorej predmetom bude
elektrifikácia železničnej trate Bánovce nad Ondavou – Michalovce – Humenné; o návrhu na
premiestnenie železničnej zastávky v obci Prakovce bližšie k obci v súvislosti s obnovou
priemyselnej výroby (cca 300 nových zamestnancov) a o rokovaní Košického samosprávneho
kraja s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (nesúhlas KSK so
zrušením osobnej železničnej dopravy na trase Veľké Kapušany – Bánovce nad Ondavou).
Diskusia: Sačko, Sabadoš, Petro, Zimmermanová, Mareková, Družbacký
Komisia vzala informáciu na vedomie.
K bodu č. 10
Vyjadrenie:
Členovia komisie sa dohodli na termíne najbližšieho zasadnutia komisie, ktoré sa uskutoční
dňa 03.10.2012 (streda).

Predseda komisie na záver všetkým poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.

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

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

