Komisia územného plánovania a životného prostredia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
12.04.2013
Číslo:
1526/2013-RU15/10028
Vybavuje: Ing. arch. Anna Soročinová
e-mail: Anna.Sorocinova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 240
Fax: 055/7268 149

ZÁPISNICA
z 20. zasadnutia Komisie územného plánovania a životného prostredia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 10.04.2013
PROGRAM
1. Otvorenie
2. Informácia o výsledku kontroly vynakladania verejných prostriedkov a oprávnenosti
čerpania finančnej dotácie poskytnutej samosprávnymi krajmi v zmysle zmluvy o výkone
vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave
3. Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2012
4. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2013
5. Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2012,
Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2013
6. Spolufinancovanie projektov z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika –
Slovenská republika 2007-2013 „Obnova ciest k hraničnému prechodu SR-MR Veľký
Kamenec-Pácin“
7. Spolufinancovanie projektov z Regionálneho operačného programu - opatrenie 5.1
Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - obnova ciest vo
vybraných oblastiach postihnutými povodňami - výzva ROP-5.1.2013/01
8. Informatívna správa o výsledkoch preskúmania aktuálnosti Územného plánu veľkého
územného celku Košického kraja
9. Informácia o realizácii projektu EHMK
10. Rôzne
Podrobné informácie k materiálu Zastupiteľstva KSK – Informatívna správa o výsledkoch
preskúmania aktuálnosti ÚPN VÚC Košického kraja
Informácia o súťaži Dedina roka 2013
11. Záver.
K bodu č. 1
Otvorenie
Vyjadrenie:
Predsedu komisie z dôvodu ospravedlnenej neúčasti zastupovala podpredsedkyňa komisie
Mgr. Valéria Elková. V úvode zasadnutia privítala členov komisie a pozvaných hostí
a predložila na schválenie program rokovania. Na základe dodatočného odporučenia odboru
dopravy Úradu KSK bol program komisie doplnený o materiál: Spolufinancovanie projektov
z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013
„Obnova ciest k hraničnému prechodu SR-MR Veľký Kamenec-Pácin“

Na zasadnutí komisie bolo prítomných 11 členov - komisia bola uznášaniaschopná.
Uznesenie:
Komisia schválila doplnený program.
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2
Informácia o výsledku kontroly vynakladania verejných prostriedkov a oprávnenosti
čerpania finančnej dotácie poskytnutej samosprávnymi krajmi v zmysle zmluvy
o výkone vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave
Vyjadrenie:
Ing. Radovan Hužvík, referent odboru dopravy, informoval o výsledkoch kontroly, ktorú
vykonali zamestnanci Najvyššieho kontrolného úradu SR v čase od 2.10.2012 do
22.11.2012. Predmetom kontroly bolo vynakladanie verejných prostriedkov a oprávnenosti
čerpania finančnej dotácie poskytnutej samosprávnymi krajmi v zmysle zmluvy o výkone vo
verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave v Košickom samosprávnom kraji
a v spoločnostiach Slovenská autobusová doprava Michalovce, akciová spoločnosť
a Eurobus, a.s. Košice. Na záver uviedol prijaté opatrenie - rokovať s dopravcami
prostredníctvom Komisie pre uzatváranie zmlúv v pravidelnej autobusovej doprave vo
verejnom záujme, s cieľom uplatnenia odporúčaní NKÚ do znenia zmlúv o službách vo
verejnom záujme a ich príloh.
Diskusia:
K materiálu neboli navrhnuté zmeny, ani doplnenia.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3
Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2012
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová, vedúca finančného odboru, stručne zrekapitulovala záverečný účet KSK
za rok 2012. V závere zdôraznila, 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. Celkový dlh KSK k 31. 12. 2012
predstavuje čiastku 47 011 262 €, čo je zadlženie KSK vo výške 34,03 % zo skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho roka

Diskusia:
K materiálu neboli navrhnuté zmeny, ani doplnenia.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať, zobrať na vedomie stanovisko
hlavného kontrolóra KSK k Návrhu záverečného účtu KSK 2012 a schváliť predložený
materiál v súlade so znením návrhu uznesenia.
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 4
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2013
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová zdôvodnila úpravu rozpočtu KSK v roku 2013. V schválenom rozpočte
je premietnuté aj splnenie Uznesenia č. 510/2012 z 19. zasadnutia Zastupiteľstva KSK
konaného dňa 17. 12. 2012, ktorým bol schválený presun finančných prostriedkov v rozpočte
na rok 2013 z Úradu KSK do rozpočtovej organizácie Správa majetku KSK v rámci programu
Podporné činnosti programov KSK. V 1. Úprave rozpočtu KSK v roku 2013 sú premietnuté
výsledky zo Záverečného účtu KSK za rok 2012, úpravy vyplývajúce z Opatrenia
Ministerstva financií SR a úpravy z dotácií, darov, grantov na projekty z fondov EÚ a pod.
Diskusia:
Predmetom diskusie, do ktorej sa zapojila Ing. A. Zimmermanová, bol predaj majetku KSK
a možnosti jeho prenájmu. Ing. M. Karafová pripomenula, že KSK predáva prebytočný
majetok a o prenájom zdevastovaných budov nie je záujem.
K materiálu neboli navrhnuté zmeny, ani doplnenia.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade so
znením návrhu uznesenia.
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 5
Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2012,
Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2013
Vyjadrenie:
Ing. Jaroslav Tešliar, riaditeľ Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o., (ARR)
informoval v prvej časti o činnosti Agentúry za rok 2012, pričom uviedol, že v roku 2012
pracovníci ARR vypracovali celkovo 27 projektov, z toho 5 investičných a 22 neinvestičných.
Všetky projekty sú ešte v procese hodnotenia. V druhej časti informoval o plánovanej
činnosti, zameranej najmä na realizáciu projektov, pričom v roku 2013 bude ARR
pripravovať približne 31 projektov v súčinnosti s jednotlivými odbormi a referátmi KSK.
Z toho by malo byť 9 investičných a 22 neinvestičných projektov.
Diskusia:
K materiálu neboli navrhnuté zmeny, ani doplnenia.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie bod A)
a schváliť bod B) v súlade so znením návrhu uznesenia.
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 6
Spolufinancovanie projektov z Regionálneho operačného programu - opatrenie 5.1
Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - obnova ciest vo
vybraných oblastiach postihnutými povodňami - výzva ROP-5.1.2013/01
Vyjadrenie:
Ing. Dana Alezárová, referentka odboru dopravy, informovala o plánovanej obnove cesty
vedúcej k jestvujúcemu hraničnému prechodu vo Veľkom Kamenci, ktorej význam po
otvorení hraníc výrazne stúpol a je využívaná na osobnú dopravu. Navrhovaný projekt
„Obnova ciest k hraničnému prechodu SR-MR Veľký Kamenec-Pácin“ rieši zlepšenie
stavebného stavu ciest III/553027 a III/553023 vedúcich cez štátnu hranicu SR/MR a popri
štátnej hranici ako napojenie na jestvujúci hraničný prechod pre dopravu do 3,5 tony.
Zrealizovaním projektu sa dosiahne zlepšenie dostupnosti územia, a tým aj cezhraničnej
spolupráce. Pre účely podania žiadosti prebieha spracovanie zjednodušenej projektovej
dokumentácie s cieľom šetriť zdroje Úradu KSK.
Diskusia:
K materiálu neboli navrhnuté zmeny, ani doplnenia.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade so
znením návrhu uznesenia.

Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 7
Spolufinancovanie projektov z Regionálneho operačného programu - opatrenie 5.1
Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - obnova ciest vo
vybraných oblastiach postihnutými povodňami - výzva ROP-5.1.2013/01
Vyjadrenie:
Ing. Dana Alezárová informovala o zverejnenej výzve zo dňa 31.1.2013 v rámci Prioritnej osi
5- regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - obnova ciest vo
vybraných oblastiach postihnutých povodňami (v roku 2010). Vzhľadom na maximálnu
výšku oprávnených výdavkov na jeden projekt (3 330 000 Eur) boli úseky rozdelené do dvoch
celkov a projektov s názvami (s pokračovaním číslovania projektov) :
,,Cesty KSK 11– obnova povodňami poškodených ciest v okrese Košice- okolie“
,,Cesty KSK 12– obnova povodňami poškodených ciest v okrese Gelnica“
V súčasnosti prebieha aktualizácia PD, jej úprava a finalizácia, ale aj doprojektovanie úseku
na ceste II/546 pri Hnilčíku - v zmysle požiadaviek ROP Predpoklad predkladania Žiadostí
o nenávratnú finančnú pomoc je 3.5. a 6.5.2013.
Diskusia:
Predmetom diskusie bola otázka termínu realizácie obnovy ciest (diskutujúci Mgr. P. Dluhoš)
a problémy s kvalitou obnovovaných ciest a dobou záruky v zmluvných podmienkach.
Ing. arch. A. Družbacký upozornil na nevhodnosť realizácie vysprávok v nepriaznivom
počasí. Mgr. V. Eľková pripomenula možnosť sankcií za nedodržanie kvality. Ing. F. Petro
upozornil na problém nevyhovujúcich podloží ciest a uviedol príklad kvalitnej obnovy cesty
I/50 v obci Trhovište, realizovaný novou technológiou. Ing. Ľ. Šimko zdôraznil význam
zodpovednosti firiem. MVDr. Š. Džurina upozornil na dôležitosť kontroly realizácie
a dodržiavania záručnej doby. RSDr. J. Sabadoš pripomenul dôležitosť sledovania zaťaženosti
na plochu, prispôsobenie tonáže cestám.
Ing. D. Alezárová zodpovedala všetky otázky. Pripomenula, že zmluvné podmienky budú
nastavené tak, aby boli dodržané technologické podmienky; záručné podmienky sú
zapracované do zmlúv, ale vymožiteľnosť je problematická. Na záver informovala o novej
technológii založenej na infra ohreve (americký know-how). O podnetoch z diskusie bude
informovať Správu ciest KSK.
K materiálu neboli navrhnuté zmeny, ani doplnenia.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade so
znením návrhu uznesenia.
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 8
Informatívna správa o výsledkoch preskúmania aktuálnosti Územného plánu veľkého
územného celku Košického kraja
Vyjadrenie:
Ing. arch. Anna Mareková, vedúca referátu územného plánovania, informovala o výsledkoch
preskúmania aktuálnosti Územného plánu veľkého územného celku Košického kraja.
Zamerala sa na nadregionálne súvislosti a multimodálne koridory, sídelnú štruktúru, dopravu,
životné prostredie, cestovný ruch, hospodársky a regionálny rozvoj, energetiku a vodné
hospodárstvo. Informovala aj o finančných možnostiach zabezpečenia dokumentácie.
Predpokladaný začiatok procesu obstarávania aktualizácie ÚPN VÚC Košického kraja je
v máji 2013 a ukončenie v prvom polroku 2014. Na záver pripomenula, že podrobné
informácie, týkajúce sa jednotlivých oblastí rozvoja územia, budú vysvetlené v bode č. 10
tohto zasadnutia komisie.
Diskusia:
V diskusii bola zodpovedaná otázka Ing. arch. A. Družbackého o spolupráci Košického
samosprávneho kraja a Prešovského samosprávneho kraja v súvislosti s Pobaltským
koridorom. Ing. arch. A. Mareková vyzdvihla doterajšiu korektnú spoluprácu obidvoch
krajov.
K materiálu neboli navrhnuté zmeny, ani doplnenia.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie bod A)
a schváliť bod B) v súlade so znením návrhu uznesenia.

Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 9
Informácia o realizácii projektu EHMK
Vyjadrenie:
PhDr. Gabriel Viszlay, referent odboru kultúry a cestovného ruchu, informoval v prvej časti
o stave realizácie investičných projektov KSK v rámci programu EHMK a programu Terra
Incognita. Po ukončení stavebných prác na piatich projektoch „Ostrovov kultúry“ sa
pristúpilo k realizácii procesov kolaudačných konaní. V sledovanom období sa uskutočnilo
dňa 14. marca 2013 slávnostné odovzdanie do užívania prvej otvorenej zóny, ktorou je
Divadlo Thália. Pripomenul, že v súlade s pravidlami publicity sú všetky informácie týkajúce
sa investičných projektov Ostrovov kultúry – otvorených zón zverejnené na:
http://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/projekty/ostrovy-kultury/.
V druhej časti materiálu sa zameral na stav realizácie programu Košického samosprávneho
kraja Terra Incognita, ktorý implementuje Kultúrne centrum KSK a informácie o ďalších
marketingových aktivitách v nadväznosti na program EHMK – Košice 2013 ako aj o záveroch
zasadnutí Riadiaceho výboru TI.

Diskusia:
K materiálu neboli navrhnuté zmeny, ani doplnenia.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 10
Podrobné informácie k materiálu Zastupiteľstva KSK – Informatívna správa
o výsledkoch preskúmania aktuálnosti ÚPN VÚC Košického kraja
Vyjadrenie:
Podrobnejšie informácie k uvedenému materiálu sa týkali podnetov pre územný plán regiónu,
ktoré vyplynuli z prerokovaných a schválených územných plánov miest a obcí Košického
samosprávneho kraja a z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ku ktorým sa
vyjadroval referát územného plánovania v uplynulých štyroch rokoch.
Ing. arch. Anna Mareková, vedúca referátu územného plánovania, informovala o konkrétnych
podnetoch pre zmeny a doplnky ÚPN VÚC zo západnej časti Košického samosprávneho kraja
(okresy Spišská Nová Ves, Gelnica, Rožňava a západná časť okresu Košice – okolie) a Ing.
arch. Anna Soročinová informovala o aktuálnych podnetoch z miest a obcí okresov Sobrance,
Michalovce, Trebišov a východnej časti okresu Košice – okolie.
Na záver pripomenuli, že o procese aktualizácie ÚPN VÚC Košického kraja budú všetky mestá
a obce kraja informované a následne budú vyzvané k zasielaniu pripomienok v procese
prerokovania návrhu zmien a doplnkov nadradenej územnoplánovacej dokumentácie.
Diskusia:
Mgr. V. Eľková upozornila na nutnosť zosúladenia rekreačných aktivít pri Domaši
v Prešovskom samosprávnom kraji s problémami záplav z prívalových dažďov v obciach pri
vodnom toku Ondava v Košickom samosprávnom kraji v súvislosti s nekoordinovaným
vypúšťaním vody z Domaše. Pripomenula, že hrádze Ondavy je nutné spevniť. SVP, š.p.
plánuje ich rekonštrukciu. Na záver diskusie ponúkli pracovníčky referátu územného
plánovania členom komisie možnosť prekonzultovať prípadné ďalšie otázky a podnety
kedykoľvek počas úradných hodín v kancelárii referátu územného plánovania Úradu KSK.
Informácia o súťaži Dedina roka 2013
Vyjadrenie:
Ing. Mária Molnárová, referentka odboru regionálneho rozvoja, plánovania a implementácie
projektov, informovala o súťaži Dedina roka 2013. Na Slovensku sa od roku 2001 konalo šesť
ročníkov národnej súťaže nazvanej Dedina roka, ktorá dáva obciam možnosť prezentácie
svojich úspechov, krás a výnimočností doma aj v zahraničí, pričom víťazné obce slovenskej
súťaže reprezentovali na európskej pôde celý slovenský vidiek. Zároveň informovala
o možnosti zapojiť sa do súťaže aj tohto roku v termíne do 30.4.2013.
Na záver pripomenula, že bližšie informácie sú zverejnené na stránkach Slovenskej agentúry
životného prostredia, resp. na: http://www.obnovadediny.sk/sa-dedina-roka/dedina-roka-2013.

K bodu č. 11
Záver
Členovia komisie sa predbežne dohodli na termíne najbližšieho zasadnutia, ktoré je plánované
dňa 5. júna 2013 (streda) o 13:30 hod.

Podpredsedkyňa 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

