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Košice:
03.10.2012
Číslo:
1347/2012-RU15/30692
Vybavuje: Ing. arch. Anna Soročinová
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ZÁPISNICA
zo 17. zasadnutia Komisie územného plánovania a životného prostredia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 03.10.2012

PROGRAM
1. Otvorenie
2. Poskytnutie dotácií nad 3300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien
a doplnkov
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 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o výške úhrady
za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
5. Spolufinancovanie projektu Cyklotrasa Veľký Milič
6. Správa o činnosti organizátora regionálnej integrovanej dopravy - ORID, s. r. o. Košice
7. Informácia o ukončenej dokumentácii pre projekt Spišský Jeruzalem
8. Záver.
K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Predsedu komisie z dôvodu ospravedlnenej neúčasti zastupovala podpredsedníčka komisie
Mgr. Valéria Elková. V úvode zasadnutia privítala členov komisie a pozvaných hostí
a predložila na schválenie program rokovania komisie.
Na zasadnutí komisie bolo prítomných 9 členov - komisia bola uznášaniaschopná.
Uznesenie:
Komisia schválila program.
Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
9
0
0

K bodu č. 2
Vyjadrenie:
V rámci bodu č.2 programu Poskytnutie dotácií nad 3300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení
neskorších zmien a doplnkov - Ing. Imrich Fülöp, zástupca riaditeľa Úradu KSK a vedúci
ORRPaIP, informoval o žiadosti obce Margecany. Zdôvodnil oprávnenosť požiadavky obce,
ktorá žiadala finančné prostriedky na realizáciu parkovacích plôch pri rímsko-katolíckom
kostole v Margecanoch (spĺňa podmienky poskytnutia dotácie, aktivita má nadregionálny
význam, nachádza sa v Zásobníku projektových zámerov PHSR KSK v programovacom
období 2007-2013).
Diskusia k žiadosti Obce Margecany: Neboli navrhnuté zmeny, ani doplnenia.
Uznesenie:
Komisia odporúča poskytnúť finančné prostriedky pre žiadateľa Obec Margecany vo výške
16 785 Eur. Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť
dotáciu pre Obec Margecany.
Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
9
0
0

K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Tajomníčka komisie stručne informovala 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.
Diskusia: Neboli navrhnuté zmeny, ani doplnenia.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a prerokovať a zobrať na
vedomie v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Ing. Zuzana Jusková, vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva, vysvetlila Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o výške úhrady za sociálnu
službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.
Diskusia: RSDr. Sabadoš, MVDr. Džurina, Ing. Zimmermanová, Ing. Bašták
V priebehu diskusie boli zodpovedané všetky otázky, neboli navrhnuté zmeny, ani doplnenia.

Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade so
znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
9
0
0

K bodu č. 5
Vyjadrenie:
Ing. Imrich Fülöp informoval o Spolufinancovaní projektu Cyklotrasa Veľký Milič, ktorého
cieľom je skvalitnenie turistickej infraštruktúry v Slanských vrchoch v časti Milič na
obidvoch stranách hraníc a vytvorenie podmienok pre rozvoj cykloturistiky. Hlavnými
aktivitami projektu je výstavba asfaltových alebo spevnených cezhraničných ciest medzi
obcami Füzér, Hollóháza, Skároš a Slanec, osadenie odpočívadiel a potrebných turistických a
navigačných značiek. Informoval o rozpočte projektu, preverení organizačne technických
podmienok pokračovania realizácie projektu a výsledkoch uskutočnených rokovaní.
Diskusia: Neboli navrhnuté zmeny, ani doplnenia.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade so
znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
9
0
0

K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Ing. Juraj Krempaský, konateľ spoločnosti ORID, s.r.o. (Organizátor regionálnej integrovanej
dopravy), prezentoval Správu o činnosti organizátora regionálnej integrovanej dopravy –
ORID, s.r.o. Košice, ktorej obsahom je praktická činnosť a prehľad hospodárenia spoločnosti
v období od 1.9.2011 do 31.8.2012. Komisiu informoval o spracovanom prepravnom
poriadku ORIDu, analýze dopravných prúdov a pilotnom projekte informatizácie na okružnej
križovatke v obci Ploské.
Diskusia: Ing. Petro
V priebehu diskusie 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:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
9
0
0

K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Dňa 4.8.2011 bola komisia informovaná o prvej časti Urbanisticko-architektonickej štúdie
religióznej krajiny Spišský Jeruzalem. Dokončené dielo (2. a 3. časť dokumentácie) bolo
odovzdané v zmluvne dohodnutom termíne dňa 27. júna 2012.
Ing. arch. Anna Soročinová informovala o priebehu obstarávania a spracovania dokumentácie,
o záveroch pracovného rokovania, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.4.2012 v Spišskej Kapitule
a oboznámila členov komisie s realizačným projektom.
V súvislosti s územným plánovaním a ochranou životného prostredia zdôraznila na príklade
uvedenej dokumentácie význam poznávania historicko-krajinárskych súvislostí a dôležitosť
citlivého ekologického prístupu k riešeniu revitalizácie územia v územnoplánovacej
a projektovej dokumentácii.
Projektová manažérka Mgr. Ľubica Dojčárová odovzdala členom komisie informačný bulletin
Spišský Jeruzalem a informovala o príprave kultúrno-duchovného podujatia Veľkonočné
Trojdnie, ktoré sa v uvedenej lokalite uskutoční v dňoch 16. – 19. mája 2013.
Diskusia: Komisia vzala informáciu na vedomie.
K bodu č. 8
Členovia komisie sa dohodli na termíne najbližšieho zasadnutia komisie, ktoré sa uskutoční
dňa 28.11.2012 (streda) o 13:30 hod. v zasadacej miestnosti č. 242.

Podpredsedníčka komisie na záver všetkým poďakovala za účasť a ukončila rokovanie.

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

......................................................
Gejza Sačko
predseda komisie
v.z. Mgr. Valéria Eľková

