Komisia regionálneho rozvoja
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
10. 02. 2014
Číslo:
1709/2014/ORRPaIP-4559
Vybavuje: Ing. Peter Ťapák
e-mail: Peter.Tapak@vucke.sk
Telefón: 055/7268 220

ZÁPISNICA
z 1. zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja konaného dňa 6. 02. 2014
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2014 – 2016
3. Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie KSK
č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným
umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam
4. Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie KSK
č. 19/2013 o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti KSK
pre prijímacie konanie
5. Aktualizácia zmluvy o úvere na spolufinancovanie projektov EÚ
6. Vízia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na
obdobie 2014 – 2020
7. Informatívna správa o činnosti pracovnej skupiny pre prípravu Regionálnej integrovanej
územnej stratégie
8. Vystúpenie Košického samosprávneho kraja z Karpatského euroregiónu Slovensko
9. Informácia o riešení Petície za zmenu projektu DSS Park mládeže, Košice
10. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na
I. polrok 2014
11. Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2014
12. Rôzne
13. Záver
K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Predseda komisie JUDr. Konkoly privítal prítomných a predložil na schválenie program
rokovania komisie. V úvode rokovania skonštatoval, že na zasadnutí komisie je prítomná
nadpolovičná väčšina, to znamená, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Predseda komisie informoval, že bod č. 6 „Vízia Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Košického samosprávneho kraja na obdobie 2014 – 2020“ sa vypúšťa z programu 3.
zasadnutia zastupiteľstva.
Predseda komisie predložil upravený program rokovania na schválenie.

V zmysle § 1 ods. 4 Rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva KSK členovia komisie
volili podpredsedu komisie. Za podpredsedu Komisie regionálneho rozvoja Zastupiteľstva
KSK bol navrhnutý Ing. István Zachariaš.
Uznesenie č. 1/2014:
Komisia schválila návrh programu podľa zaslanej pozvánky a vypustenie bodu č. 6.
Hlasovanie č. 1:
Prítomní: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 2/2014:
Komisia schválila za podpredsedu komisie regionálneho rozvoja Ing. Istvána Zachariaša.
Hlasovanie č. 2:
Prítomní: 18
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa: 1
K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Ing. Karafová, vedúca odboru financií, oboznámila členov komisie s návrhom bežného
a kapitálového rozpočtu (príjmová a výdavková časť), finančnými operáciami a splátkami
úverov a záväzkov KSK. Pripomenula, že návrh rozpočtu je predkladaný v programovej
štruktúre, ktorá predstavuje zámery a ciele KSK. Tieto budú realizované z výdavkov rozpočtu
KSK. V programovej štruktúre sa navrhuje oproti roku 2013 zmena v programe Kultúra
(Projekt EHMK zmeniť na podprogram Udržateľnosť výsledkov projektu Košice – Európske
hlavné mesto kultúry 2013). Na záver poznamenala, že Návrh rozpočtu KSK môže byť
v priebehu roka 2014 negatívne ovplyvnený rôznymi skutočnosťami, ktorými sa KSK bude
zaoberať a riešiť ich úpravami rozpočtu.
Diskusia: RNDr. Bauer, Ing. Zachariaš, p. Rečka, Ing. Rušinová, JUDr. Konkoly
V priebehu diskusie boli podrobnejšie zodpovedané otázky týkajúce sa jednotlivých položiek
rozpočtu (školstvo, doprava, majetok), trvalej udržateľnosti EHMK a refundácie projektov.
Bolo ocenené zaradenie položiek rozpočtu do jednotlivých kategórií a celkové spracovanie
materiálu.
Uznesenie č. 3/2014:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade so
znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Ing. Kandráč, vedúci odboru školstva, informoval, že Zastupiteľstvo KSK schválilo VZN
KSK č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným
umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam. Zdôvodnil navrhované
zmeny, a to spresnenie textovej časti pre účely následnej finančnej kontroly na sprehľadnenie
čerpania poskytnutých finančných prostriedkov a zároveň zmenu Prílohy č. 1 VZN KSK
č. 18/2012, ktorým samosprávny kraj určuje výšku dotácie na mzdy a prevádzku jednotlivým
typom školských zariadení, ktorá bola navýšená od 3% do 11%. V závere uviedol, že potreba
finančných prostriedkov je zohľadnená v návrhu rozpočtu odvetvia školstva na rok 2014
a dodal, že dotácie sú rovnaké pre školy v našej zriaďovateľskej pôsobnosti ako aj pre
súkromné a cirkevné školy
Diskusia: RNDr. Bauer – skonštatoval, že návrh je dobre postavený a vyvážený.
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 4/2014:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade so
znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 4:
Prítomní: 17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Ing. Kandráč vysvetlil predkladanú zmenu a doplnenie VZN č. 19/2013. Mení sa tabuľka č. 1
uvedená v textovej časti VZN z dôvodu, že po nadobudnutí účinnosti platného VZN, uvedení
zriaďovatelia stredných škôl požiadali KSK o úpravu počtu tried, ktoré otvoria v školskom
roku 2014/2015. V tabuľke č.1.1 sú uvedené sumárne štatistiky s počtami tried a žiakov,
ktorých možno prijať do 1. ročníkov v školskom roku 2014/2015. Zároveň sa uvádzajú
záujmy žiakov o jednotlivé typy stredných škôl všetkých zriaďovateľov.
V ďalšom informoval o dvoch žiadostiach, ktoré nie sú zapracované v materiáli – Cirkevné
gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove a Gymnázium v Sobranciach.
Diskusia: RNDr. Bauer, RSDr. Mitterpák, p. Rečka, Ing. Bobík, JUDr. Konkoly
V priebehu diskusie bolo skonštatované, že sa redukujú odborné školy, sú nastavené mäkké
podmienky na prijímanie študentov na gymnáziá a je potrebné spolupracovať s úradmi práce
a s firmami tak, aby sa odborné školy stali atraktívne.
Uznesenie č. 5/2014:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade so
znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 6/2014:
Komisia odporúča navýšenie tried na Cirkevnom gymnáziu sv. Jána Krstiteľa v Trebišove z 1
na 2 triedy a navýšenie tried na Gymnáziu v Sobranciach z 1 na 2 triedy s podmienkou, ak
bude počet prijatých žiakov viac ako 40.
Hlasovanie č. 6:
Prítomní: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5
Vyjadrenie:
Ing. Barlák z odboru investícií a strategického riadenia informoval o úvere na financovanie
projektov EÚ, ktorý bol poskytnutý Slovenskou sporiteľňou v marci 2011. Celkový úverový
limit pôvodne stanovený vo výške 7 mil. Eur bol v roku 2013 navýšený na 11,5 mil. Eur.
Čerpanie úveru je podľa jestvujúceho znenia zmluvy možné len do 30. 3. 2014. Navrhujeme
Zmluvu o úvere aktualizovať s cieľom predĺžiť obdobie čerpania úveru do 30. 3. 2016
a predĺžiť konečnú splatnosť úveru do 29. 3. 2019.
Predmetom dodatku bude aj aktualizácia úrokových sadzieb, t. j. 3M Euribor + 1,23% p. a.
pre splátkový úver čerpaný z obnoveného limitu a 3M Euribor + 1,1% p. a. pre termínované
úvery.
Diskusia: RNDr. Bauer sa informoval o úrokových sadzbách.
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 7/2014:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade so
znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 7:
Prítomní: 17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Bod bol vypustený z programu rokovania.
K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Ing. Fülöp, zástupca riaditeľa a vedúci odboru regionálneho rozvoja, plánovania
a implementácie projektov, informoval o predkladanom materiáli. V úvode vysvetlil, že
v súčasnosti riadiaci orgán, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, pripravuje 3. verziu
Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). IROP pre obdobie 2014 - 2020 má
svojimi aktivitami kontinuálne nadväzovať na rozvojové projekty a vytvárať predpoklady pre
zlepšenie kvality života obyvateľov SR. Aby sa predišlo prílišnej tematickej a územnej

rozdrobenosti prostriedkov, má IROP realizovať svoje aktivity cez Regionálne integrované
územné stratégie na úrovni NUTS III (RIUS). Pre spracovanie RIUS má byť vytvorená
pracovná skupina pod názvom Partnerstvo pre RIUS. Vzhľadom k zaisteniu funkčnosti by
Partnerstvo malo mať cca 30 – 50 členov. Koordinátorom RIUS je VÚC, pričom medzi jeho
hlavné úlohy patrí technicko-organizačná koordinácia partnerstva pre vypracovanie RIUS.
Podľa Ing. Fülöpa by mal byť hlavný cieľ RIUS Košického kraja riešenie zamestnanosti –
tvorba nových pracovných miest. V závere poznamenal, že v rámci IROP budú mať krajské
mestá samostatný program Trvaloudržateľný mestský rozvoj (TUMR).
Diskusia: RNDr. Bauer, Ing. Rušinová, RSDr. Mitterpák, JUDr. Konkoly, Ing. Iván
RNDr. Bauer a Ing. Rušinová prejavili záujem o zapojenie sa do pracovnej skupiny.
Predmetom diskusie boli sociálne podniky a ich postavenie na trhu, spracovateľské kapacity
v potravinárskom priemysle, prepojenie poľnohospodárskej výroby a pracovných miest so
vzdelávaním, nevhodne pripravená pracovná sila a otázka riešenia zamestnanosti ako
komplexného problému.
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 8/2014:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 8:
Prítomní: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 8
Vyjadrenie:
Ing. Fülöp informoval o návrhu vystúpenia KSK zo združenia Karpatský euroregión
Slovensko ale naďalej spolupracovať so združením na základe Dohody o spolupráci. KSK
požiada Karpatský euroregión Slovensko o odpustenie zaplatenia dlžného členského vo výške
32 000 Eur na najbližšom zasadnutí valného zhromaždenia slovenskej časti združenia.
Diskusia: Ing Zachariaš, RNDr. Bauer, JUDr. Konkoly
V priebehu diskusie bola podrobnejšie rozobratá doterajšia a následná spolupráca s KER ako
aj možnosti spolupráce prostredníctvom združení EZÚS.
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 9/2014:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade so
znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 9:
Prítomní: 18
Za:
13
Proti:
3
Zdržal sa: 2
K bodu č. 9
Vyjadrenie:

Ing. Fülöp informoval o petícii občanov, v ktorej požadovali zmenu projektu DSS Park
mládeže, Košice. Petícia požadovala, aby KSK upustil od výstavby nových parkovísk
a prístupovej cesty v rámci uvedeného projektu. Argumentovali, že ich výstavba na úkor
stromov výrazne zhorší kvalitu bývania. Dňa 7.1.2014 na Úrade KSK prebehlo rokovanie
zástupcov KSK a petičného výboru. Bolo dohodnuté zúženie prístupovej cesty o 2 metre
a vytvorenie 1 zeleného pásu na úkor tohto zúženia a vzdanie sa 1 parkovacieho miesta na
úkor zelene.
Diskusia: Ing. Rušinová, p. Rečka, RSDr. Mitterpák
V priebehu diskusie boli zodpovedané všetky položené otázky, neboli vznesené pozmeňujúce
ani doplňujúce návrhy k pôvodnému projektu.
Uznesenie č. 10/2014:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
a zároveň odporúča pokračovať v realizácii projektu podľa pôvodne schválenej dokumentácie
bez zmien.
Hlasovanie č. 10:
Prítomní: 18
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa: 2
K bodu č. 10
Vyjadrenie:
Ing. Ťapák, tajomník komisie informoval o materiáloch, ktoré predloží odbor regionálneho
rozvoja, plánovania a implementácie projektov na rokovanie Zastupiteľstva KSK v I. polroku
2014.
Diskusia: Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 11/2014:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade so
znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 11:
Prítomní: 16
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 11
Vyjadrenie:
Ing. Ťapák oboznámil členov komisie s návrhom plánu úloh komisie RR v I. polroku 2014.
Diskusia: Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 12/2014:
Komisia schválila plán úloh komisie regionálneho rozvoja a odporúča zastupiteľstvu
predložený materiál prerokovať a schváliť.

Hlasovanie č. 12:
Prítomní: 16
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 12
Vyjadrenie:
JUDr. Konkoly a Ing. Rušinová konštatovali, že do komisie regionálneho rozvoja by mali ísť
iba materiály, ktoré sa meritórne týkajú tém regionálneho rozvoja.
K bodu č. 13
Vyjadrenie:
Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania predsedajúci komisie poďakoval prítomným za účasť
a ukončil rokovanie komisie regionálneho rozvoja.
V Košiciach dňa 6. 2. 2014
Zapísala Ing. Lucia Byšická

......................................................
Ing. Peter Ťapák
tajomník komisie

......................................................
JUDr. Ing. Jozef Konkoly
predseda komisie

