Komisia regionálneho rozvoja
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
17. 9. 2014
Číslo:
1709/2014/ORRPaIP-26621
Vybavuje: Ing. Peter Ťapák
e-mail: Peter.Tapak@vucke.sk
Telefón: 055/7268 220

ZÁPISNICA
z 5. zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja konaného dňa 17. 9. 2014
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Informácia o výsledku kontroly použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou
dotácie a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám
a fyzickým osobám
3. Poskytnutie dotácií nad 3300 € v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a
doplnkov
4. Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja
v zmysle VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zavedení
a poskytovaní elektronických služieb Košického samosprávneho kraja
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o určení počtu
tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho
kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2014/2015
7. Koncepcia rozvoja práce s mládežou na území KSK na roky 2015 – 2020
8. Vstup Košického samosprávneho kraja do občianskeho združenia Východoslovenská
investičná agentúra, o. z. Nám. Maratónu mieru 1, 040 01 Košice
9. Ukončenie realizácie aktivít projektu Príprava zberu a zneškodnenia odpadov
kontaminovaných PCB látkami vo vybraných lokalitách okresu Michalovce
10. Rôzne
11. 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 program bude rozšírený o materiály: „Vstup Košického
samosprávneho kraja do občianskeho združenia Východoslovenská investičná agentúra, o. z.
Nám. Maratónu mieru 1, 040 01 Košice” a „Ukončenie realizácie aktivít projektu Príprava

zberu a zneškodnenia odpadov kontaminovaných PCB látkami vo vybraných lokalitách
okresu Michalovce”.
Predseda komisie predložil upravený program rokovania na schválenie.
Uznesenie č. 37/2014:
Komisia schválila upravený program rokovania.
Hlasovanie č. 1:
Prítomní: 14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Úvodné slovo k informatívneho materiálu predniesla vedúca odboru financií Ing. Mária
Karafová. Oboznámila komisiu, že v uplynulom mesiaci NKÚ vykonal kontrolu správnosti,
účelnosti poskytovania dotácií zo strany KSK. Konštatovala že NKÚ nenašiel žiadne
pochybenia zo strany účelu, zistil len menšie nedostatky zo strany administratívneho vedenia
a účtovníctva na strane príjemcu dotácie.
Diskusia: JUDr. Konkoly
Konštatoval, že je to dobrým hodnotením pre KSK, ak sa prostriedky účelne a zmysluplne
použijú na aktivity, ktoré región potrebuje.
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 38/2014: Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať
a zobrať na vedomie v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č 2:
Prítomní: 14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Úvodné slovo k materiálu predniesla vedúca finančného odboru Ing. Mária Karafová.
Konštatovala, že pridelené dotácie neboli z oblasti agendy regionálneho rozvoja, ale sa týkali
oblasti kultúry a vzdelávania.
Diskusia: –
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.

Uznesenie č. 39/2014:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade so
znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Informáciu o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja
v zmysle VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií poskytla vedúca odboru financií Ing.
Mária Karafová.
Diskusia: –
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 40/2014:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 4:
Prítomní: 14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 5
Vyjadrenie:
Výklad k tomuto materiálu poskytol Ing. Jozef Houska, vedúci odboru informačných
a komunikačných technológií. Odôvodnil potrebu prijatia VZN o zavedení a poskytovaní
elektronických služieb a o zmene a doplnení niektorých VZN, ktoré ustanoví spôsob výkonu
verejnej moci Košického samosprávneho kraja (KSK) elektronickou cestou. V zmysle §4
ods. 1 má zabezpečiť orgán verejnej moci vytvorenie a prevádzku prístupových miest,
spoločných modulov a agendových systémov. Prístupovým miestom pre výkon verejnej moci
sú podľa §5 ods. 1 o. i. aj Ústredný portál verejnej správy (UPVS, www.slovensko.sk) a
špecializované portály. Za týmto účelom KSK zriadil špecializovaný portál, prostredníctvom
ktorého je možné vykonávať elektronickú komunikáciu. V rámci projektu Elektronizácia
služieb VÚC KSK (ES VUC KSK - OPIS) sú zriadené agendové systémy, t. j. informačné
systémy KSK, ktoré umožňujú výkon verejnej moci elektronicky v rozsahu pôsobnosti a
oprávnení podľa osobitných predpisov.
Diskusia: JUDr. Konkoly.
Konštatoval, že je to dobré pre občana, ak elektronickú komunikáciu sa v širšom meradle
začína uplatňovať aj KSK.
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.

Uznesenie č. 41/2014:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade so
znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Výklad k materiálu poskytla zástupkyňa odboru školstva Mgr. Jana Jarušinská. Odôvodnila
návrh „Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o určení počtu tried
prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre
prijímacie konanie na školský rok 2015/2016”, ako aj ďalšie platné legislatívne akty
a politiky, z ktorého návrh odboru školstva vychádzal.
Diskusia: Ing. Zachariaš, Ing. Rušinová, Dr. Mitterpák.
Diskusia sa viedla ohľadom verifikácie a doplnenia informácii o počte tried z minulého roka
a politike kraja, ktorá má motivovať žiakov vo väčšej miere absolvovať odborné vzdelávanie.
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 42/2014:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade so
znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 6:
Prítomní: 14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Výklad k materiálu poskytla Mgr. Jana Jarušinská. Odôvodnila návrh Koncepcie rozvoja
práce s mládežou, ktorú odbor školstva v spolupráci s Centrom voľného času – Regionálnym
centrom mládeže Košického samosprávneho kraja vypracoval na obdobie 2 rokov.
Diskusia: Dr. Szegedi.
Pýtal sa, akými nástrojmi sa koncepcia realizuje v praxi, aby priniesla relevantné výsledky.
Pani Jarušinská odpovedala , že odbor školstva vypracováva spolu s s Centrom voľného času
– Regionálnym centrom mládeže podrobné akčné plány, ktorými sa detailne rozpracujú
konkrétne úlohy podľa cieľov a zámerov Koncepcie v jednotlivých oblastiach.
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.

Uznesenie č. 43/2014:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade so
znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 7:
Prítomní: 14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 8
Vyjadrenie:
Výklad k tomuto materiálu poskytol zástupca riaditeľa a vedúci odboru regionálneho rozvoja,
plánovania a implementácie projektov Ing. Fülöp. Oboznámil komisiu, s hlavnými dôvodmi
vstupu do občianskeho združenia s názvom: „Východoslovenská investičná agentúra, o. z.”,
Nám. Maratónu mieru 1, 040 01 Košice”, ktorého zakladajúcimi členmi majú byť partneri
z verejného, akademického a podnikateľského sektora. Občianske združenie vzniklo za
účelom podpory a rozvoj iniciatív zameraných na zatraktívnenie regiónu východného
Slovenska, ako miesta, kde sa oplatí podnikať a žiť, prezentácia a propagácia regiónu s
cieľom zviditeľniť región pre potenciálnych investorov a to prostredníctvom kontaktov
svojich členov a partnerov, ako aj svojou vlastnou činnosťou, ako aj východniarov a ich
sympatizantov žijúcich mimo tento región.
Diskusia: JUDr. Konkoly.
Doplnil informáciu a konštatoval, že je správne sa spájať a vzájomne sa podporovať
v aktivitách kde sa finančné a ľudské prostriedky účelne a zmysluplne použijú na aktivity,
ktoré región potrebuje.
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 44/2014:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade so
znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 8:
Prítomní: 14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 9
Vyjadrenie:
Výklad k materiálu poskytol zástupca riaditeľa a vedúci odboru RRP a IP Ing. Fülöp.
Podrobne vysvetlil genézu hľadania cesty, ako zlikvidovať PCB látky v Michalovskom
okrese, ako aj o dôvodov, prečo oba projekty nebolo možné priviesť úspešne ku zdárnemu
koncu.

Diskusia: p. Gajdoš, Ing. Rušinová, Dr. Mitterpák, JUDr. Konkoly.
Všetci diskutujúci konštatovali, že problém treba riešiť, a vzhľadom k jeho komplexnosti a
niektorým otvoreným majetkoprávnym otázkam, týkajúcich sa zodpovednosti za staré
enviromentálne záťaže lídrom by mal byť MŽP SR.
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 45/2014:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade so
znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 9:
Prítomní: 12
Za:
12
Proti:
0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 9
Vyjadrenie:
Tajomník komisie Ing. Ťapák informoval členov komisie o záverov zo stretnutia podpredsedu
vlády SR p. Vážneho s členmi SOPK a pozvanými hosťami. Na stretnutí boli podané aktuálne
informácie o stave čerpania EU fondov z programovacieho obdobia 2007-2013, ako aj
nového programovacieho obdobia 2014- 2020.

K bodu č. 10
Vyjadrenie:
Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania predsedajúci komisie poďakoval prítomným za účasť
a ukončil rokovanie komisie regionálneho rozvoja.

V Košiciach dňa 17. 9. 2014
Zapísal Ing. Peter Ťapák

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

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

