Komisia územného plánovania a ţivotného prostredia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
05.06.2013
Číslo:
1526/2013/ORRPaIP-15690
Vybavuje: Ing. arch. Anna Soročinová
e-mail: Anna.Sorocinova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 240
Fax: 055/7268 149

ZÁPISNICA
z 21. zasadnutia Komisie územného plánovania a životného prostredia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 05.06.2013
PROGRAM
1. Otvorenie
2. Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho
kraja, počtu poslancov v nich, sídla volebnej komisie Košického samosprávneho kraja
a sídiel obvodných volebných komisií
3. Informatívna správa o implementácii eurofondov v Košickom samosprávnom kraji
v programovacom období 2007 – 2013 so stavom k 31. 3. 2013
4. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II.
polrok 2013
5. Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2013
6. Informácia o realizácii projektu EHMK
7. Rôzne
7.1. Informácia o podkladoch na spracovanie Územného plánu veľkého územného celku
Košický kraj - Zmeny a doplnky 2014 v zmysle § 30 ods. 4 stavebného zákona
7.2. Informácia o aktuálnych problémoch v oblasti ţivotného prostredia
8. Záver.
K bodu č. 1
Otvorenie
Vyjadrenie:
Predseda komisie v úvode zasadnutia privítal členov komisie a pozvaných hostí a predloţil na
schválenie program rokovania.
Na zasadnutí komisie bolo prítomných 9 členov - komisia bola uznášaniaschopná.
Uznesenie:
Komisia schválila program rokovania.
Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdrţal sa:

9
9
0
0

K bodu č. 2
Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho
kraja, počtu poslancov v nich, sídla volebnej komisie Košického samosprávneho kraja
a sídiel obvodných volebných komisií
Vyjadrenie:
JUDr. Melánia Kolesárová, vedúca organizačného odboru, informovala o predloţenom
návrhu na určenie volebných obvodov, ktorý vychádza z legislatívnej úpravy zákona
č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho
súdneho poriadku. Voľby do zastupiteľstiev a voľby predsedov sa konajú v posledných 14
dňoch ich volebného obdobia a vyhlasuje ich predseda Národnej rady Slovenskej republiky,
pričom určí deň volieb najneskôr 90 dní pred ich konaním. Volebným dňom je sobota.
V návrhu uznesenia Zastupiteľstva KSK sa určuje sídlo Volebnej komisie KSK a 11
volebných obvodov pre voľby do orgánov KSK. Na celé volebné obdobie 2013 – 2017 sa
určuje 57 poslancov.
Diskusia:
K materiálu neboli navrhnuté zmeny, ani doplnenia.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predloţený materiál prerokovať a schváliť podľa
predloţeného návrhu uznesenia.
Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdrţal sa:

9
9
0
0

K bodu č. 3
Informatívna správa o implementácii eurofondov v Košickom samosprávnom kraji
v programovacom období 2007 – 2013 so stavom k 31. 3. 2013
Vyjadrenie:
Ing. Imrich Fülőp, zástupca riaditeľa a vedúci odboru regionálneho rozvoja, plánovania
a implementácie projektov, informoval o aktuálnom stave implementácie a čerpania
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného
strategického referenčného rámca (ďalej aj „NSRR“) a z Programu rozvoja vidieka, OP
Rybné hospodárstvo a cezhraničnej spolupráce OP HU-SK a ENPI HU-SK-RO-UA
k 31.12.2012.
V prvej časti porovnal operačné programy vo vzťahu ku kontrahovaniu a čerpaniu finančnej
pomoci a úrovni čerpania jednotlivých operačných programov NSRR. V druhej časti stručne
porovnal KSK s ďalšími siedmimi krajmi SR podľa jednotlivých operačných programov (OP)
za obdobie od 31.12.2011 do 31.3.2013.
Na záver uviedol, ţe štatistické údaje a ukazovatele sú zo zdrojov Centrálneho koordinačného
orgánu (CKO) – Informačno-technologického monitorovacieho systému (ITMS), Riadiaceho
orgánu pre implementáciu ROP, Ministerstva financií SR a zo zdrojov Poľnohospodárskej
platobnej agentúry (PPA) ako Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka so stavom
k 31.12.2012 a 31.3.2013.

Diskusia:
Predmetom diskusie, do ktorej sa zapojil Ing. Š. Bašták, boli termíny realizácie úsekov ciest.
K materiálu neboli navrhnuté zmeny, ani doplnenia.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdrţal sa:

9
9
0
0

K bodu č. 4
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na
II. polrok 2013
Vyjadrenie:
Na základe zverejneného materiálu predseda komisie informoval o návrhu materiálov do
programu dvoch zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja v II. polroku 2013.
Diskusia:
K materiálu neboli navrhnuté zmeny, ani doplnenia.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predloţený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdrţal sa:

9
9
0
0

K bodu č. 5
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2013
Vyjadrenie:
Predseda komisie predloţil návrh Plánu úloh Komisie územného plánovania a ţivotného
prostredia KSK na II. polrok 2013, do ktorého sú zaradené materiály Zastupiteľstva KSK
a aktuálne doplňujúce materiály, týkajúce sa oblasti dopravy a spracovávania
územnoplánovacej dokumentácie Územný plán veľkého územného celku Košický kraj –
Zmeny a doplnky 2014.
Diskusia:
K materiálu neboli navrhnuté zmeny, ani doplnenia.
Uznesenie:
Komisia schválila Plán úloh komisie ÚPaŢP Zastupiteľstva KSK a odporúča zastupiteľstvu
predloţený materiál prerokovať a schváliť.

Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdrţal sa:

9
9
0
0

K bodu č. 6
Informácia o realizácii projektu EHMK
Vyjadrenie:
Na základe zverejneného materiálu predseda komisie stručne informoval o realizácii projektu
EHMK. Zdôraznil jeho význam pre Košický samosprávny kraj a ocenil realizáciu
investičných projektov KSK.
Diskusia:
K materiálu neboli navrhnuté zmeny, ani doplnenia.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predloţený materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdrţal sa:

9
9
0
0

K bodu č. 7
Rôzne
7.1. Informácia o podkladoch na spracovanie Územného plánu veľkého územného celku
Košický kraj - Zmeny a doplnky 2014 v zmysle § 30 ods. 4 stavebného zákona
Tajomníčka komisie v prvej časti informovala o výbere spracovateľa územnoplánovacej
dokumentácie Územný plán veľkého územného celku Košický kraj (ÚPN VÚC) Košický kraj
- Zmeny a doplnky 2014, ktorý sa uskutočnil v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov a v zmysle Smernice KSK č. 2/2012.
V druhej časti informovala o zverejnení Oznámenia o začatí obstarávania ÚPN VÚC Košický
kraj - Zmeny a doplnky 2014 v zmysle stavebného zákona a o podkladoch na spracovanie
uvedenej dokumentácie. Košický samosprávny kraj poţiadal o poskytnutie podkladov
a predpokladá zmeny hlavne v oblasti dopravnej a technickej infraštruktúry, v oblasti
ţivotného prostredia, ochrany prírody a tvorby krajiny.
7.2. Informácia o aktuálnych problémoch v oblasti životného prostredia
Ing. Oliver Kovács, zástupca riaditeľa Úradu KSK, informoval o aktuálnych problémoch
v oblasti ţivotného prostredia. Zameral sa na najdôleţitejšie z nich:
1. Rozšírenie prieskumného územia v lokalite Jahodná – Kurišková (urán). Pripomenul
uznesenie Zastupiteľstva KSK č. 563/2013 o poţiadavke zákazu ťaţby rádioaktívnych
nerastov v lokalite prieskumného územia Čermeľ – Jahodná a aj v ďalších loţiskách na
území KSK.

2. V súvislosti s výstavbou diaľnic a rýchlostných ciest sú aktuálne lomy. Úrad KSK
nepodporil otvorenie lomu v Gemerskej Polome, pretoţe navrhovaná činnosť nebola
dostatočne zhodnotená z hľadiska vplyvov na ţivotné prostredie a nepodporil
ani obnovenie kameňolomu vo Vinnom z dôvodu prioritného rozvoja cestovného ruchu pri
Zemplínskej šírave.
3. Geotermálna elektráreň v obci Dargov – Úrad KSK zámer podporil.
Na záver informoval o Operačnom programe Kvalita ţivotného prostredia (2013 – 2020)
s prioritou podpory vodovodov a kanalizácií (pre obce s počtom do 2000 ekvivalentných
obyvateľov) a o aktuálnych vodných stavoch na území KSK v súvislosti so súčasnou
povodňovou situáciou.
Diskusia:
Predmetom diskusie, do ktorej sa zapojil RSDr. J. Sabadoš a Ing. Š. Bašták, bolo vyuţitie
geotermálnej energie v KSK, hlavne v oblasti Svinica-Ďurkov-Bidovce a v obci Rochovce pri
Slavošovciach. Zástupca riaditeľa informoval o aktuálnom stave a o moţnosti získať údaje
v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra v Bratislave.
K bodu č. 8
Záver
Členovia komisie sa predbeţne dohodli na termíne najbliţšieho zasadnutia, ktoré je plánované
dňa 7. augusta 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

