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ZÁPISNICA
z 19. zasadnutia Komisie územného plánovania a životného prostredia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 06.02.2013
PROGRAM
1. Otvorenie
2. Dodatok č. 5/2013, ktorým sa menia Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení
Košického samosprávneho kraja
3. Zrušenie uznesení č. 298/2011, 299/2011, 300/2011, 301/2011 a 302/2011 zo dňa
22.8.2011 a spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ-Regionálny
operačný program, prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú
obslužnosť regiónov
4. Informácia o realizácii projektu EHMK
5. Informácia o implementácii programu cezhraničnej spolupráce ENPI – HU-SK-RO-UA –
vyhodnotenie 3. výzvy
6. Vystúpenie Košického samosprávneho kraja zo Združenia európskych regiónov
7. Informácia o aktuálnych problémoch v oblasti dopravy
8. Záver.
K bodu č. 1
Otvorenie
Vyjadrenie:
Predseda komisie v úvode zasadnutia privítal členov komisie a pozvaných hostí a predložil na
schválenie program rokovania komisie.
Na zasadnutí komisie bolo prítomných jedenásť členov - komisia bola uznášaniaschopná.
Uznesenie:
Komisia schválila program.
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 2
Dodatok č. 5/2013, ktorým sa menia Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení
Košického samosprávneho kraja
Vyjadrenie:
JUDr. Melánia Kolesárová, vedúca organizačného odboru, zdôvodnila navrhované zmeny
v Dodatku č. 5/2013, ktoré sa týkajú termínu odovzdávania verejných ocenení v roku volieb
do orgánov samosprávnych krajov (mesiac október) a termínu predkladania návrhov na
udelenie verejných ocenení (do 30. júna pre kalendárny rok, v ktorom sú vyhlásené voľby do
orgánov samosprávnych krajov). Návrh dodatku bol pripomienkovaný právnym odborom.
Diskusia:
K materiálu neboli navrhnuté zmeny, ani doplnenia.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade so
znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3
Zrušenie uznesení č. 298/2011, 299/2011, 300/2011, 301/2011 a 302/2011 zo dňa 22.8.2011
a spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ-Regionálny operačný
program, prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť
regiónov
Vyjadrenie:
Ing. Ladislav Olexa, PhD., vedúci odboru dopravy, zdôvodnil navrhované zrušenie uznesení
a vysvetlil spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov. Informoval, že v rámci
programového obdobia 2007-2013 má KSK pre oblasť dopravnej infraštruktúry ciest II. a III.
triedy možnosť čerpať prostriedky z Regionálneho operačného programu. V rámci Prioritnej
osi č. 5 KSK podal 5 projektových žiadostí. Dňa 21. 12. 2012 bola zverejnená ďalšia výzva.
Vzhľadom na zverejnený kód výzvy ako aj záväzný text Uznesenia príslušného Zastupiteľstva
samosprávneho kraja je nutné Uznesenia č. 298 – 302/2011 zrušiť a nahradiť novými.
Zároveň bolo nevyhnutné vzhľadom na maximálnu výšku projektovej žiadosti t.j.
5 975 000 Eur na projekt „Cesty KSK 7 – napojenie obcí na Spišskú Novú Ves a Gelnicu“
upraviť presunutím celej aktivity A2 Mlynky do projektu „Cesty KSK 10 – Rožňava –
napojenie na Rožňavu“.
Diskusia:
Predseda komisie G. Sačko sa zaujímal o podrobnosti, týkajúce sa korekcií v projektoch
a možnosti prípadnej dodatočnej zmeny a RSDr. J. Sabadoš zisťoval plánovaný termín
realizácie projektov. Na uvedené otázky zodpovedala Ing. D. Alezárová a vedúci odboru
dopravy. Korekcie v projektoch sa týkali obsahovej a technickej stránky (rozpočtové náklady
stavieb), upresnenia úsekov ciest a zmien na Spiši. Dodatočné zmeny nie sú možné. Začiatok
realizácie stavieb, cca 146 km ciest, sa predpokladá v septembri 2013 (optimistický variant).

K materiálu neboli navrhnuté zmeny, ani doplnenia.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zrušiť uznesenia v súlade
so znením návrhu na uznesenie (bod č. 7/1).
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál schváliť v súlade so znením návrhu na
uznesenie (bod č. 7/2 a – e).
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 4
Informácia o realizácii projektu EHMK
Vyjadrenie:
Ing. Gabriela Szabová, referentka odboru kultúry a cestovného ruchu, zhodnotila realizačný
postup aktivít Košického samosprávneho kraja v programe EHMK – Košice 2013.
V prvej časti sa zamerala na aktuálny stav realizácie investičných projektov – Ostrovov kultúry –
otvorené zóny (sedem investičných projektov), z ktorých 4 otvorené zóny boli v súlade so
zmluvami o NFP ku dňu 31. 12. 2012 stavebne ukončené. V troch prípadoch bol na základe
dodatku k zmluve o NFP predĺžený termín pre ukončenie stavebných prác (VSM, VSG, Ulička
remesiel).
V druhej časti informovala o činnosti implementačného orgánu programu Terra Incognita, ktorým
je Kultúrne centrum KSK. Zamerala sa na analýzu potenciálu pre program a implementáciu
programov.
V tretej časti zhrnula programové aktivity, ktoré pripravuje KSK v spolupráci s kultúrnymi
zariadeniami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Informovala o účasti KSK na realizácii
Otváracieho ceremoniálu EHMK – Košice 2013, ktorý sa uskutočnil v dňoch 19. a 20. januára
2013 (3D videoprojekcia na Urbanovej veži a prezentácia programu Tašíkovo v priestoroch
Barkóczyho paláca) a o príprave programov pre rok 2013 v novovzniknutých otvorených zónach
Ostrovov kultúry.
Na záver pozvala členov komisie a hostí na najbližšie kultúrne podujatie Pankuškové fašiangy,
ktoré sa uskutoční v dňoch 8. – 10. februára v lyžiarskom areáli Krompachy- Plejsy, pričom dňa
9. februára záujemcov odvezie historický vlak (odchod vlaku z Košíc o 9:30 hod.).
Diskusia:
Ing. J. Jakubov, námestník primátora mesta Košice, informoval o podrobnostiach otváracieho
ceremoniálu EHMK – Košice 2013 (v priebehu 2,5 dní navštívilo cca 180 podujatí 200 – 220
tisíc návštevníkov a vyše 200 akreditovaných novinárov, mnohí zo zahraničia), porovnal ho
s otváracím ceremoniálom vo francúzskom meste Marseille (Košice zhodnotil ako

úspešnejšie, nosné podujatia ako kreatívnejšie) a informoval tiež o pripravovaných
podujatiach: Dni mesta Košice, Celosvetové stretnutie Slovákov, 15. Európske baníckohutnícke dni a 5. Slovenské banícke dni.
K materiálu 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: 11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5
Informácia o implementácii programu cezhraničnej spolupráce ENPI – HU-SK-RO-UA
– vyhodnotenie 3. výzvy
Vyjadrenie:
Bc. Štefan Zachariaš, administrátor implementácie projektov, informoval o programe
cezhraničnej spolupráce ENPI – HU-KS-RO-UA – 3. výzve, ktorá bola vyhlásená dňa 30.
septembra 2011. Hodnotenie a schvaľovanie projektov bolo ukončené rozhodnutím
Monitorovacieho výboru dňa 6. decembra 2012.
Zameral sa na investičné projekty cezhraničnej infraštruktúry. V rámci Priority 3: Zvýšenie
efektívnosti na hraniciach Programu ENPI na bilaterálnych rokovaniach medzi Slovenskou
a Ukrajinskou stranou sa dohodli podmienky realizovania nasledovných aktivít:
Ukrajinská strana bude realizovať jednu aktivitu - rekonštrukcia hraničného priechodu Vyšné
Nemecké – Užhorod (3.910.000 Eur) a slovenská strana bude realizovať projekt v troch
častiach: rekonštrukcia hraničného priechodu Vyšné Nemecké – Užhorod (1.650.000 Eur),
rekonštrukcia hraničného priechodu Veľké Slemence (560.000 Eur), modernizácia colnej
kontroly na Slovensko – Ukrajinských hraničných priechodoch: Vyšné Nemecké, Ubľa,
Čierna nad Tisou, Maťovce (560.000 Eur).
V závere informoval o príprave programu ENI – HU-SK-RO-UA 2014 – 2020, pričom
poznamenal, že v súvislosti s vyššie uvedeným bolo navrhnuté rozdelenie programu do
trojstranného (HU-SK-UA), prípadne dvojstranného programu s Ukrajinou z dôvodu
zjednodušenia zložitosti implementačného procesu, vrátene mechanizmu rozhodovania
a zvýšenia účinnosti riadiacich orgánov. Riadiaci orgán zastáva názor, že tieto významné
zmeny by mohli prispieť k vyššej kvalite výstupov projektov, ktoré by boli prínosom pre
rozvoj cezhraničného regiónu.
Diskusia:
K materiálu 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: 11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 6
Vystúpenie Košického samosprávneho kraja zo Združenia európskych regiónov
Vyjadrenie:
Ing. Peter Ťapák, vedúci referátu regionálneho rozvoja a plánovania, informoval o doterajších
skúsenostiach s členstvom KSK v Združení európskych regiónov a dôvodoch navrhovaného
vystúpenia zo združenia. S cieľom zvýšiť možnosti presadzovania regionálnych záujmov na
európskej úrovni vstúpil Košický samosprávny kraj v roku 2006 do Združenia európskych
regiónov (AER – Assembly of European Regions). Teraz, po skúsenostiach zo šiestich rokoch
pôsobenia v tomto združení máme dostatok poznatkov, aby sme vedeli zhodnotiť prínos
členstva v AER pre potreby KSK. Združenie využívajú hlavne regióny, ktorých krajiny nie sú
členmi EÚ alebo regióny v blízkosti Bruselu, ktoré lobujú za svoje projekty (napr. Holandské
regióny). Členmi AER boli aj iné samosprávne kraje (Banskobystrický samosprávny kraj,
Trenčiansky samosprávny kraj). Dnes sú členmi už iba Košický a Trnavský samosprávny
kraj. Konštatoval, že pôsobenie KSK v AER nenaplnilo predstavy a očakávania KSK.
Diskusia:
Ing. P. Ťapák zodpovedal otázky Ing. J. Jakubova, týkajúce sa efektu doterajšieho členstva
KSK v Združení európskych regiónov a RSDr. J. Sabadoša, týkajúce sa hlavných cieľov
uvedeného združenia. Na záver Ing. P. Ťapák zdôraznil, že západoeurópske regióny sú
rozpočtovo silnejšie a presadzujú sa ich politiky.
K materiálu neboli navrhnuté zmeny, ani doplnenia.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 7
Informácia o aktuálnych problémoch v oblasti dopravy
Vyjadrenie:
Ing. Ladislav Olexa, PhD., vedúci odboru dopravy, informoval členov komisie o aktuálnych
problémoch v oblasti dopravy. Zameral sa na tri oblasti: autobusová doprava, železničná
doprava a povodne v okrese Trebišov. V termíne od 13.02.2013 do 15.03.2013 Komisia pre
zúčtovanie vykoná zúčtovanie poskytnutých úhrad za služby vo verejnom záujme u
dopravcov SAD Michalovce, a.s. a Eurobus, a.s.
Následne Odbor dopravy KSK predloží materiál na poradu predsedu KSK - správu
o dopravnej situácii v okrese Michalovce v súvislosti so zrušením osobnej dopravy na

železničnej trati Bánovce nad Ondavou - Veľké Kapušany. Uvažuje sa o priamom
autobusovom spojení na trase Veľké Kapušany – Košice. Mesto Veľké Kapušany a okolité
obce budú o pripravovaných zámeroch informované na osobitnom rokovaní. V oblasti
železničnej dopravy pripravuje KSK v spolupráci s mestom Košice Master plan na roky 2014
– 2020.
Čo sa týka povodní v okrese Trebišov, vedúci odboru dopravy konštatoval, že v súvislosti
s cestami boli povodne zvládnuté.
Diskusia:
G. Sačko upozornil na nepravdivé informácie v médiách o dôsledkoch zrušenia osobnej
železničnej dopravy na trati Bánovce nad Ondavou – Veľké Kapušany a zdôraznil význam
komunikácie so starostami a primátorom Veľkých Kapušian. Ing. L. Olexa, PhD.
poznamenal, že dôsledky zrušenia uvedenej dopravy budú zhodnotené už po uplynutí prvého
štvrťroku 2013.
RSDr. J. Sabadoš pripomenul problémy s podmáčaným podložím ciest a odporučil
zaplavovanie ciest povodňami riešiť operatívne (prekopaním a odvedením vody rigolmi).
Vedúci odboru dopravy bude o tomto návrhu informovať Správu ciest KSK.
Komisia vzala informáciu na vedomie.
K bodu č. 8
Záver
Členovia komisie sa predbežne dohodli na termíne najbližšieho zasadnutia, ktoré je plánované
dňa 10. apríla 2013 (streda) o 13:30 hod.

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

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

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

