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Vybavuje: Ing. arch. Anna Soročinová
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ZÁPISNICA
z 23. zasadnutia Komisie územného plánovania a životného prostredia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 03.10.2013
PROGRAM
1. Otvorenie
2. Zhodnotenie 10 ročnej činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.
(2003 – 2013)
3. Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji
4. Informácia o realizácii projektu EHMK
5. Rôzne – Informácia o priebehu spracovania ÚPN VÚC Košický kraj – ZaD 2014
6. 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 zasadnutí komisie bolo prítomných 8 členov - komisia bola uznášaniaschopná.
Uznesenie:
Komisia schválila program rokovania.
Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8
0
0

K bodu č. 2
Zhodnotenie 10 ročnej činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.
(2003 – 2013)
Vyjadrenie:
Ing. Jaroslav Tešliar, riaditeľ Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.,
v úvode pripomenul jej poslanie a následne zhodnotil činnosť v rokoch 2003 – 2013.

Agentúra za obdobie svojej 10 ročnej činnosti vypracovala 66 úspešných projektov
prednostne pre Úrad KSK, pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a pre miestne
samosprávy. Dotácia KSK pre Agentúru za 10 rokov (2003 – 2013) bola vo výške 1 366 307
EUR a priniesla do regiónu cez zrealizované projekty súhrnne 30 580 418,80 EUR (1 euro
dotácie prinieslo do regiónu 22,38 EUR). Schválených 21 investičných projektov
v programovom období 2007 – 2013 prispelo k rekonštrukcii a obnove budov, ktoré sú
majetkom KSK. Na záver poďakoval komisii za spoluprácu.
Diskusia:
Predmetom diskusie, do ktorej sa zapojil Ing. František Petro, bola problematika pólov rastu,
operačných programov a integrovaný regionálny operačný program (IROP).
K materiálu neboli navrhnuté zmeny, ani doplnenia.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8
0
0

K bodu č. 3
Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji
Vyjadrenie:
Ing. Adriana Šebešová, vedúca referátu cestovného ruchu, v úvode uviedla, že „Stratégia
rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji“ je jedným
z výstupov projektu BICY – Cities and Regions of Bicycles. Po schválení „Národnej stratégie
rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike“ boli do pripraveného
dokumentu na regionálnej úrovni zapracované návrhy, ktoré vzišli z národnej stratégie.
Informovala komisiu o obsahu materiálu, ktorý popisuje súčasný stav cyklodopravy
a cykloturistiky v KSK a navrhuje opatrenia, ktoré by mali zabezpečiť vyvážený a trvalo
udržateľný rozvoj mobility. Na záver spomenula, že na spracovaní dokumentu sa podieľali
zástupcovia Odboru kultúry a cestovného ruchu, Odboru dopravy, Odboru regionálneho
rozvoja, plánovania a implementácie projektov Úradu KSK, Agentúry na podporu
regionálneho rozvoja Košice, n.o. a nezávislí odborníci. Pripomienky a návrhy subjektov
pôsobiacich v oblasti cyklodopravy, cykloturistiky a verejnosti boli do stratégie zapracované.
Diskusia:
Ing. F. Petro sa zaujímal o aktuálny stav riešenia problémov súvisiacich s projektom
budovania cyklotrasy Veľký Milič. Vzhľadom na to, že uvedený projekt realizuje referát
riadenia a implementácie projektov, vedúca referátu cestovného ruchu sľúbila komisii, že
aktuálny stav zistí. Následne, na základe rozhovoru s JUDr. Szélesovou, vedúcou referátu
riadenia a implementácie projektov, informovala tajomníčku komisie, že na plánovanej
cyklotrase sa dospelo k dohode s vlastníkom pozemkov. KSK požiadal riadiaci orgán
programu o predĺženie projektu. Verejné obstarávanie bolo ukončené a čaká sa na jeho
kontrolu. V súčasnosti práce na projekte pokračujú.

K materiálu neboli navrhnuté zmeny, ani doplnenia.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8
0
0

K bodu č. 4
Informácia o realizácii projektu EHMK
Vyjadrenie:
Z dôvodu ospravedlnenej neúčasti spracovateľov materiálu, podpredsedkyňa komisie
pripomenula, že na Odbor kultúry a cestovného ruchu v spolupráci s Odborom investícií
a strategického riadenia Úradu KSK pravidelne od roku 2011 podrobne informoval
Zastupiteľstvo KSK o aktuálnom stave realizačných postupov projektu EHMK. Všetky
informácie týkajúce sa investičných projektov Ostrovov kultúry – Otvorených zón sú
zverejnené na http://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/projekty/ostrovy-kultury/.
Diskusia:
Ing. F. Petro osobitne ocenil význam úspešnej realizácie projektu EHMK pre Košice
a Košický samosprávny kraj aj v európskych súvislostiach. Spomenul pozitívne reakcie
poslancov Európskeho parlamentu z Nemecka a Poľska, s ktorými mal príležitosť sa stretnúť.
K materiálu neboli navrhnuté zmeny, ani doplnenia.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8
0
0

K bodu č. 5
Informácia o priebehu spracovania ÚPN VÚC Košický kraj – ZaD 2014
Vyjadrenie:
Ing. arch. Anna Mareková, vedúca referátu územného plánovania, informovala o priebehu
spracovania územnoplánovacej dokumentácie samosprávneho kraja. Zamerala sa na doterajší
postup a dodržiavanie časového harmonogramu prác od apríla 2013, kedy bola predložená
Správa o výsledkoch preskúmania aktuálnosti ÚPN VÚC Košického kraja. Zároveň
informovala o ukončenom zisťovacom konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
strategického dokumentu a o pracovných rokovaniach, ktoré sa uskutočnili s odbormi Úradu
KSK, obcou Nová Polhora a štátnou správou. Ing. arch. Anna Soročinová ocenila odbornú
a konštruktívnu spoluprácu s Magistrátom Mesta Košice - Útvarom hlavného architekta pri
zosúlaďovaní územnoplánovacích dokumentácií mesta s regiónom.

Na záver vedúca referátu územného plánovania pripomenula, že predloženie dokumentácie na
verejné prerokovanie v zmysle stavebného zákona je plánované v decembri 2013 a schválenie
dokumentácie Zastupiteľstvom KSK je predpokladané v júni 2014.
Diskusia:
Ing. F. Petro pripomenul problematiku plánovaného preloženia 2x400 kV elektrického
vedenia v úseku pri diaľnici D1 v súvislosti s logistickým parkom v Novej Polhore a RSDr. J.
Sabadoš upozornil na problémy vodovodov a kanalizácií.
Ing. arch. A. Mareková vysvetlila, že uvedené problémy sú predmetom prebiehajúcich
pracovných rokovaní.
K bodu č. 6
Záver
Podpredsedkyňa komisie na záver štvorročného funkčného obdobia poďakovala všetkým
členom za ich prácu v Komisii územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva
KSK a odovzdala neposlancom ďakovné listy predsedu Košického samosprávneho kraja.

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

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

