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ZÁPISNICA
z 18. zasadnutia Komisie územného plánovania a životného prostredia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 28.11.2012
PROGRAM
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2012
Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2013 – 2015
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. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytnutí
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým
školám a školským zariadeniam
6. Návrh na založenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením
obmedzeným
7. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na
I. polrok 2013
8. Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2013
9. Informácia o realizácii projektu EHMK
10. Správa o aktuálnom stave územnoplánovacej dokumentácie v Košickom samosprávnom
kraji
11. Informatívna správa o koncepcii rozvoja vodovodov a kanalizácií v Košickom
samosprávnom kraji
12. Záver.

K bodu č. 1
Otvorenie
Vyjadrenie:
Predseda komisie v úvode zasadnutia privítal členov komisie a pozvaných hostí.
Konštatoval, že bolo prítomných iba sedem členov – komisia nebola uznášaniaschopná.

K bodu č. 2
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2012
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií, zdôvodnila úpravu rozpočtu (zvýšenie bežných
a kapitálových príjmov a výdavkov). V materiáli sú premietnuté zmeny, ktoré nepodliehajú
schváleniu v Zastupiteľstve KSK.
V rámci diskusie bola zodpovedaná otázka RSDr. J. Sabadoša, ako sa vyvíjajú daňové príjmy.
Ing. M. Karafová predpokladá plnenie príjmov za tento rok. K materiálu neboli navrhnuté
zmeny, ani doplnenia.
Členovia komisie odporučili zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na
vedomie v súlade so znením návrhu na uznesenie.
K bodu č. 3
Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2013 – 2015
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová informovala o stanovisku Hlavného kontrolóra KSK k Návrhu rozpočtu
Košického samosprávneho kraja na roky 2013 – 2015 a stručne vysvetlila rozpočet na rok
2013 (bežný, kapitálový a finančné operácie). Na záver zdôraznila, že aj napriek pokračujúcej
hospodárskej kríze KSK udržiava stabilnú finančnú situáciu v oblasti riadenia dlhu.
V rámci diskusie boli zodpovedané otázky predsedu komisie, týkajúce sa problematiky
nového prerozdeľovania dane z motorových vozidiel a záujmu o predaj majetku KSK.
Ing. M. Karafová predpokladá, že nové prerozdeľovanie dane bude aktuálne až od roku 2014
a informovala o predaji majetku KSK, ktorý sa rieši priebežne počas roka.
K materiálu neboli navrhnuté zmeny, ani doplnenia.
Členovia komisie odporučili zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať, zobrať na
vedomie stanovisko Hlavného kontrolóra KSK k Návrhu rozpočtu KSK na roky 2013 – 2015
a schváliť Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2013 – 2015 v súlade so
znením návrhu na uznesenie.
K bodu č. 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
Vyjadrenie:
Ing. Karafová stručne informovala členov komisie o poskytnutých dotáciách do výšky 3 300 €
na základe rozhodnutia predsedu KSK, ako aj dôvodoch zamietnutia troch žiadostí. V zmysle
ustanovenia § 8 Všeobecne záväzného nariadenia KSK č.3/2006 o poskytovaní dotácií Úrad
KSK na každom zasadnutí Zastupiteľstva KSK informuje poslancov o poskytnutých
dotáciách. Informácia o poskytnutých dotáciách bola spracovaná za obdobie od 18. septembra
2012 do spracovania tohto materiálu.

V rámci diskusie zodpovedala Ing. Mária Karafová otázku predsedu komisie, ktorá sa týkala
poskytovania dotácií v budúcom roku 2013 v súvislosti s úspornými opatreniami
(podporované budú iba trvalo podporované aktivity).
Členovia komisie odporúčajú zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na
vedomie.
K bodu č. 5
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytnutí
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám,
jazykovým školám a školským zariadeniam
Vyjadrenie:
Spracovateľka materiálu Mgr. Jana Jarušinská vysvetlila návrh VZN KSK v súvislosti so
zákonom č. 325/2012 Z. z. (účinný od 1. januára 2013), ktorým sa mení § 9 ods. 12 zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a ktorý riešil zákonné
podmienky financovania neštátnych zriaďovateľov. Novela uvedeného zákona určuje
samosprávnemu kraju ako poskytovateľovi finančných prostriedkov všeobecne záväzným
nariadením určiť: podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl
a školských zariadení, lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať, výšku
finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy,
poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia; v zariadeniach školského
stravovania na žiaka školy, skutočného stravníka alebo na jedno hlavné jedlo alebo doplnkové
jedlo, deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky neštátnym zriaďovateľom
a základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti.
V rámci diskusie Ing. arch. A. Družbacký odporučil prehodnotiť podporu súkromných škôl
(ich podnikateľskej činnosti). G. Sačko vysvetlil, že to neumožňuje platná legislatíva, na ktorú
VZN KSK nadväzuje.
Členovia komisie odporučili zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť
v súlade so znením návrhu na uznesenie.
K bodu č. 6
Návrh na založenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením
obmedzeným
Vyjadrenie:
JUDr. Daniela Szélesová, vedúca referátu riadenia a implementácie projektov, vysvetlila
význam založenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia. Zastupiteľstvo
KSK na svojom 15. zasadnutí v apríli 2012, uznesením č. 426/2012 schválilo zámer na vstup
KSK do Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS). V zmysle dohody predsedu
Košického samosprávneho kraja a predsedu BAZ župy zakladajúcimi členmi EZÚS budú
zatiaľ KSK a BAZ župa a budúcim pristupujúcim členom bude Zakarpatská oblasť Ukrajiny.
Dňa 8.10.2012 boli ukončené konzultácie na pracovnej úrovni s maďarskými partnermi ku
konečnému zneniu zakladacích listín v slovenskom a maďarskom jazyku. Týmto obe strany
považujú negociačný proces na pracovnej úrovni za skončený a je možné pristúpiť
k ratifikácii dokumentov.

Členovia komisie nemali pripomienky a odporučili zastupiteľstvu predložený materiál
prerokovať a schváliť v súlade so znením návrhu na uznesenie.
K bodu č. 7
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na
I. polrok 2013
Vyjadrenie:
Tajomníčka komisie sa v rámci bodu programu Rámcová obsahová náplň Zastupiteľstva KSK
na I. polrok 2013 zamerala na materiály, ktoré pripraví Odbor regionálneho rozvoja,
plánovania a implementácie projektov. V súvislosti s plánovanou aktualizáciou ÚPN VÚC
Košického kraja pripomenula materiál, ktorý pripraví referát územného plánovania.
Členovia komisie nemali pripomienky a odporučili zastupiteľstvu predložený materiál
prerokovať a schváliť v súlade so znením návrhu na uznesenie.
K bodu č. 8
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2013
Vyjadrenie:
Tajomníčka komisie zároveň informovala o Pláne úloh Komisie ÚPaŽP na I. polrok 2013.
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 dopravy, životného prostredia a podrobné informácie k materiálu
Informatívna správa o výsledkoch preskúmania aktuálnosti ÚPN VÚC Košického kraja
(v zmysle § 30 ods. 4 stavebného zákona).
Členovia komisie nemali k návrhu Plánu úloh Komisie ÚPaŽP pripomienky a odporučili
zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
K bodu č. 9
Informácia o realizácii projektu EHMK
Vyjadrenie:
Ing. Róbert Müller, referent odboru investícií a strategického riadenia, informoval
o realizačnom postupe aktivít Košického samosprávneho kraja v programe Európske hlavné
mesto kultúry – Košice 2013. Zameral sa na aktuálny stav realizácie 7 investičných projektov
pod spoločným názvom Ostrovy kultúry – otvorené zóny. Predseda komisie informoval
o návrhu poskytnutia nenávratných príspevkov na organizovanie podujatí v rámci programu
Terra Incognita v siedmich mestách a dvoch obciach kraja (Spišská Nová Ves, Michalovce,
Kráľovský Chlmec, Trebišov, Moldava nad Bodvou, Krompachy, Dobšiná, Betliar a Vinné).
Členovia komisie nemali k informácii o realizácii projektu EHMK pripomienky. Odporučili
zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať, zobrať na vedomie informáciu o realizácii
projektu EHMK a schváliť nenávratný finančný príspevok v súlade so znením návrhu na
uznesenie.

K bodu č. 10
Správa o aktuálnom stave územnoplánovacej dokumentácie v Košickom samosprávnom
kraji
Vyjadrenie:
Ing. arch. Anna Soročinová, referentka územného plánovania, sa zamerala na štyri oblasti:
1. prezentovala aktuálny stav spracovania územnoplánovacej dokumentácie v kraji (od roku
2009 sa zvýšil počet obcí so schváleným alebo rozpracovaným územným plánom na 68 %);
2. informovala o poskytnutých dotáciách z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR od roku 2009, ktoré získali obce KSK na spracovanie svojej územnoplánovacej
dokumentácie, alebo jej aktualizáciu (v r. 20012 bola dotácia poskytnutá až 26 obciam KSK);
3. informovala o konkrétnych podnetoch na aktualizáciu ÚPN VÚC Košického kraja, ktoré
vyplynuli zo schválených územných plánov miest a obcí (referát ÚP má podrobnú evidenciu);
4. uviedla zoznam nových spracovaných, resp. pripravovaných podkladov pre budúcu
aktualizáciu ÚPN VÚC Košického kraja.
Na záver pripomenula, že v zmysle § 30 ods. 4 stavebného zákona v aktuálnom znení Referát
územného plánovania Úradu KSK spracuje materiál na preskúmanie ÚPN VÚC Košického
kraja a predloží do Zastupiteľstva KSK v roku 2013 (po 4 rokoch od schválenia ÚPN VÚC
Košický kraj – Zmeny a doplnky 2009).
Predmetom diskusie, do ktorej sa zapojil Ing. Ján Jakubov a Ing. arch. Anna Mareková, bola
problematika starých územných plánov obcí s neplatnou záväznou časťou a budúca povinnosť
všetkých obcí mať územný plán v zmysle pripravovaného nového stavebného zákona.
Členovia komisie zobrali uvedenú správu na vedomie.
K bodu č. 11
Informatívna správa o koncepcii rozvoja vodovodov a kanalizácií v Košickom
samosprávnom kraji
Vyjadrenie:
Úloha zaradiť do 19. zasadnutia Zastupiteľstva KSK (dec. 2012) uvedený materiál vyplynula
z uznesenia k bodu č.9 zasadnutia komisie ÚPaŽP zo dňa 6.6.2012. Vzhľadom na to, že
riešenie vodovodov a kanalizácií v rámci kraja nie je v kompetencii KSK a platnosť terajšieho
Plánu rozvoja vodovodov a kanalizácií je len do 31.12.2012, je informatívna správa zaradená
iba do programu komisie ÚPaŽP. Krajský úrad životného prostredia v súčasnosti spracováva
aktualizovaný Plán rozvoja vodovodov a kanalizácií, ktorý by mal by byť platný od 1.1.2013.
Ing. Oliver Kovács, zástupca riaditeľa, poskytol členom komisie informácie o stave
vodovodov a kanalizácií v Košickom samosprávnom kraji na základe dostupných údajov
Štatistického úradu SR k 31.12.2010. Upozornil na najnižšie percento napojenosti na
vodovody a kanalizácie v obciach Košice – okolie. Pripomenul, že diaľkový rozvod (potrubie
zo Stariny) sa bude zdvojovať a príprava realizácie vodárenskej nádrže Tichý potok je zatiaľ
pozastavená. Na záver odporučil, aby bol aktualizovaný Plán rozvoja vodovodov a kanalizácií
v Košickom kraji prezentovaný po jeho schválení v komisii ÚPaŽP.
Predmetom diskusie, do ktorej sa zapojili RSDr. J. Sabadoš, Ing. Ľ. Šimko, G. Sačko a Ing. J.
Jakubov, bol podnet na hľadanie a využívanie nových miestnych zdrojov vody, problematika
zadržiavania vody v území, napojiteľnosť na vodovody a kanalizácie, stanovenie
dôslednejších pravidiel pre dotácie z fondov a nutnosť preukazovania ekonomickej
efektívnosti riešenia.
Členovia komisie zobrali uvedenú správu na vedomie.

K bodu č. 12
Záver
Členovia komisie sa predbežne dohodli na termíne najbližšieho zasadnutia komisie,
ktoré sa uskutoční dňa 6. februára 2013 (streda) o 13:30 hod. v zasadacej miestnosti č. 242.
Predseda komisie na záver všetkým poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.

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

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

