Komisia regionálneho rozvoja
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
24. 11. 2014
Číslo:
1709/2014/ORRPaIP-34407
Vybavuje: Ing. Peter Ťapák
e-mail: Peter.Tapak@vucke.sk
Telefón: 055/7268 220

ZÁPISNICA
zo 6. zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja konaného dňa 24. 11. 2014
PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie, schválenie programu rokovania
Pravidlá kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2015 – 2017
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006
o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
5. Informatívna správa o činnosti pracovnej skupiny pre prípravu RIUS (Regionálna integrovaná
územná stratégia)
6. Informácia o realizovaných stavbách na cestách II. a III. triedy v Košickom kraji z ROP
7. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na
I. polrok 2015
8. Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2015
9. Informatívna správa o programe Terra Incognita
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 požiadal o doplnenie programu rokovania o materiál: „VZN Košického
samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Košického samosprávneho kraja
č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým
školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení VZN Košického samosprávneho
kraja č. 1/2014”.
Predseda komisie predložil upravený program rokovania na schválenie.
Diskusia: –
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.

Uznesenie č. 46/2014:
Komisia schválila program rokovania doplnený o bod „VZN Košického samosprávneho
kraja, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým
školám a školským zariadeniam v znení VZN Košického samosprávneho kraja č. 1/2014”.
Hlasovanie č. 1:
Prítomní: 14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Podrobný výklad k materiálu poskytol hlavný kontrolór KSK Ing. Hudák. Detailne vysvetlil
filozofiu zamerania kontrol, jej pridanú hodnotu prispievajúcu k zlepšeniu procesov riadenia
u kontrolovaných subjektov, nastavenie procesov kontroly na základe analýzy rizík, tematické
zameranie kontroly a dokomunikovanie výsledkov z kontrol ku kontrolovanému subjektu ako
aj všetkým organizačným zložkám, ktoré môžu si zlepšiť kvalitu a efektívnosť riadenia na
základe výsledku z kontrol.
Diskusia: JUDr. Konkoly
Pán poslanec sa pýtal, aký dopad budú mať nové pravidlá kontrolnej činnosti na personálnu
kapacitu a organizačné zabezpečenie kontrol. Ing. Hudák ho informoval, že procesy chce
nastaviť tak, aby kontroly boli flexibilnejšie a zvládnuté s existujúcou odbornou kapacitou.
Počíta sa s tým, že odborný pracovníci prejdú školením a potrebným tréningom, aby nový štýl
práce bol dobre zvládnutý.
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 47/2014:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade
so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č 2:
Prítomní: 14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Podrobný výklad k Návrhu rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2015 -2017
predniesla vedúca finančného odboru Ing. Mária Karafová. Vysvetlila filozofiu a štruktúru
rozpočtu na príjmovej a výdavkovej strane.

Diskusia: RNDr. Bauer, JUDr. Konkoly
Na otázku Dr. Bauera odpovedala Ing. Karafová a na základe jeho požiadavky následne mu
poslala údaje o skutočnostiach v programoch za roky 2012, 2013 a očakávanú skutočnosť
2014.
Dr. Konkoly sa pýtal, či rozpočet kraja unesie ďalší 10 mil. úver. Ing. Karafová ho
informovala, že podľa ich prepočtov a odhadu príjmovej časti rozpočtu, kraj splácanie úverov
zvládne.
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 48/2014:
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 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006
o poskytovaní dotácií poskytla vedúca odboru financií Ing. Mária Karafová.
Diskusia: –
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 49/2014:
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 zástupca riaditeľa a vedúci odboru regionálneho rozvoja,
plánovania a implementácie projektov Ing. Fülöp. Vysvetlil a popísal procesy a finančné
alokácie na úrovni priorít, ktoré sú spojené s ROIP-om a následným rozpracovaním RIUS.
Informoval o podpísanej dohode medzi Košickým krajom a mestom Košice, o otvorených
otázkach týkajúcich sa priorít, ktoré riadiaci orgán musí doriešiť Bruselom. Konštatoval, že
oproti prechádzajúcemu programovaciemu obdobiu kraj na regionálne priority dostane menej

finančných prostriedkov a upozornil na dôraz, ktorý kladie EK na naplnenie kondicionalít,
najmä indikátorov výsledkov na ktorý sa bude klásť veľký dôraz. Počíta sa, že celkovo RIUS
KSK bude mať finančnú obálku vo výške 141 mil. EUR, z čoho 49 mil. pôjde TUMR Košice
a 91 mil. na región KSK. Z tejto alokácie sa uvažuje vyčleniť 61 mil. na cesty, avšak len
druhej triedy.
Diskusia: Dr. Mitterpák, p. Rečka, Ing. Zachariaš, JUDr. Konkoly.
Dr. Mitterpák sa pýtal, či aj ostatné kraje sa dohodli s mestami. Ing. Fülöp uviedol, že dohoda
vznikla len s mestami Bratislava a Košice, a na spoločnom SORO sa podarilo dohodnúť len
KSK s mestom Košice.
P. Rečka sa špecificky pýtal na indikátory výsledkov. Ing. Fülöp vysvetlil aj pomocou
príkladov technickú a odbornú náročnosť pri stanovaní a nastavovaní indikátorov výsledku na
úrovni cieľov a priorít programov.
Ing. Zachariaš sa pýtal, či KSK samosprávny kraj môže ešte ovplyvniť počet pričlenených
obcí k TUMR Košice. Ing. Fülöp odpovedal, že napriek našej veľkej snahe nedokázali sme
ovplyvniť riadiaci orgán pri stanovení počtu obcí, ktorý patria do záujmovej oblasti TUMR
Košice a už to nebude v súčasnosti ani možné.
Dr. Konkoly na základe informácii sa kriticky vymedzil voči postupu riadiacich orgánov pri
nastavovaní priorít a opatrení jednotlivých operačných programov. Konštatoval, že
nerešpektujú základný princíp, že každý občan tejto krajiny má právo na dôstojný a slušný
život, že krajine chýba dlhodobá a systémová koncepčnosť pri presadzovaní
hospodárskej, regionálnej a vzdelávacej politiky, že sa nerešpektuje vyrovnaný dialóg
s regiónmi a že sa presadzujú osobné skupinové záujmy na úkor celospoločenských. Ing.
Fülöp potvrdil, že s vyjadreniami Dr. Konkolya sa dá len súhlasiť.
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 50/2014:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 16
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Výklad k materiálu poskytol vedúci odboru dopravy Ing. Olexa. Oboznámil poslancov
s postupom a so stavom realizácie cestách II. a III. triedy v Košickom kraji z ROP.
Konštatoval že po vecnej a finančnej stránke sa program úspešne plní. Vo svojom príhovore
indikoval aj výhľad na rok 2015 a na ďalšie roky, pričom konštatoval, že ku škode už nebude
k dispozícii toľko grantových prostriedkov ako sme mali doteraz.
Diskusia: p. Rečka, Ing. Iván, JUDr. Konkoly.
P. Rečka sa pýtal, či budú môcť byť financované cesty tretej triedy, po ktorých sa veľká
skupina nášho obyvateľstva dopravuje do prirodzených hospodárskych centier zamestnanosti
kraja. Pán zástupca Ing. Fülöp vysvetlil, že cesty tretej triedy z eufondov sú vylúčené a že si

ich budeme musieť financovať z vlastných zdrojov. Predseda komisie dopravy Ing. Iván
informoval o tom, že na zasadnutí komisie dopravy konštatovali, že na opravy ciest by bolo
potrebné 18 mil. Eur a máme len 10 mil. Dr. Konkoly vyjadril nespokojnosť k tejto
problematike.
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 51/2014:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 6:
Prítomní: 13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Výklad k materiálu poskytol tajomník komisie Ing. Ťapák. Vypichol kľúčové materiály
z pohľadu regionálnej komisie, ktoré sú predmetom rámcovej a obsahovej náplne
zastupiteľstva KSK.
Diskusia: –
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 52/2014:
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 tajomník komisie Ing. Ťapák. Vyzval členov komisie, že
ak majú záujem o témy regionálneho rozvoja, ktoré je potrebné rozpracovať tak práve táto
platforma je správnym miestom, kde sa táto problematika dá vydiskutovať.
Diskusia: –
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.

Uznesenie č. 53/2014:
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 tomuto materiálu poskytla JUDr. Lenka Vargová Jurková. Podrobne štruktúrovane
informovala o aktivitách a výstupoch, ktoré sa zrealizovali v rámci programu Terra Incognita.
Vysvetlila ako vedú promo kampaň, ako komunikujú s klientmi a ako pripravujú mladú
generáciu pre oblasť kultúrneho turizmu, ako aj o tom, čo sa chystajú v najbližšej dobe, aby
zabezpečili udržateľnosť výsledkov programu Terra Incognita.
Diskusia: PhDr. Szegedi.
Pýtal sa na adresu Informačného centra a na pilotný projekt vzdelávania v oblasti cestovného
ruchu. Dr. Vargová Jurková vysvetlila, že spolupracujú zatiaľ s 3 školami, ktoré používajú
vydaný pracovný zošit ako učebný materiál.
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 54/2014:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 9:
Prítomní: 14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 10
Vyjadrenie:
Výklad k materiálu VZN Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a
školským zariadeniam poskytol Ing. Eperješi z odboru školstva.
Diskusia: –.
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 55/2014:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade
so znením návrhu na uznesenie.

Hlasovanie č. 10:
Prítomní: 14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 11
Vyjadrenie:
Tajomník komisie Ing. Ťapák informoval členov komisie o novom zákone o energetickej
efektívnosti, ktorý vstupuje do platnosti od januára 2015. Ďalej informoval o pripravovaných
nástrojov v rámci operačného programu integrované životné prostredie, ktorými sa budú
energetické úspory a využívanie OZE podporovať.

K bodu č. 12
Vyjadrenie:
Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania predseda komisie poďakoval prítomným za účasť
a ukončil rokovanie komisie regionálneho rozvoja.

V Košiciach dňa 24. 11. 2014
Zapísal Ing. Peter Ťapák

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

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

