Komisia regionálneho rozvoja
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
31. 3. 2015
Číslo:
1635/2015/ORRPaIP-10206
Vybavuje: Ing. Peter Ťapák
e-mail: Peter.Tapak@vucke.sk
Telefón: 055/7268 220

ZÁPISNICA
z 8. zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja konaného dňa 31. 3. 2015
PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Otvorenie, schválenie programu rokovania
Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2014
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015
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
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o podmienkach
poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej
osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately na území Košického samosprávneho kraja
Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2020
Rôzne
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 o vypustenie materiálu: „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja o podmienkach poskytovania finančného príspevku
akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Košického samosprávneho kraja”
z programu rokovania.
Predseda komisie predložil upravený program rokovania na schválenie.
Diskusia: –
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 5/2015:
Komisia schválila upravený program rokovania.

Hlasovanie č. 1:
Prítomní: 17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
0
K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Podrobný výklad k Záverečnému účtu Košického samosprávneho kraja za rok 2014 predniesla
vedúca finančného odboru Ing. Mária Karafová.
Diskusia: –
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 6/2015:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade so znením
návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č 2:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

18
18
0
0

K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Podrobný výklad k úprave rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015 predniesla
vedúca finančného odboru Ing. Mária Karafová.
Diskusia: –
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 7/2015:
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. 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: Ing. Rušinová
Pýtala sa, či je možnosť zistiť, kto každý dostal dotáciu. P. Karafová odpovedala, že zoznamy
prijímateľov sú predložené na rokovanie Zastupiteľstva (schválené aj neschválené žiadosti),
a všetky zoznamy sú zverejnené na webovej stránke KSK (v časti: Úradná tabuľa, Financie,
Informácia o finančných príspevkov).
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 8/2015:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie v súlade
so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 4:
Prítomní: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
0
K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Výklad k tomuto materiálu poskytla vedúca referátu cestovného ruchu Ing. Šebešová.
Diskusia: Ing. Rušinová, Dr. Mitterpák, JUDr. Konkoly, p. Rečka, PhDr. Szegedi, Mgr. Staňo
P. primátorka sa podelila s vlastnými skúsenosťami, keď so zahraničnými hosťami sa mohla
dostať do niektorých pamiatok. Poukázala na to, že náš kraj má také krásne pamiatky, s ktorými
sa môžeme pýšiť, preto je nepochopiteľné, keď sú nedostupné návštevníkom. Dr. Mitterpák
navrhol, že treba prijať uznesenie, aby KSK sa zaoberal s touto problematikou. Predseda komisie
sľúbil, že problematiku prednesie na zasadnutí predsedov komisií. P. Rečka uviedol príklad
z Bardejova; Dr. Szegedi uviedol, že jedna z jeho pripomienok k materiálu hovorí o vytvorení
informačnému systému na identifikáciu problémov pre potreby aktérov v cestovnom ruchu. Mgr.
Staňo naniesol problém výrubu stromov v okolitých lesov – navrhol, aby v týchto lokalitách, kde
má byť vytvorený lesopark, resp. vybudovaná cyklotrasa bol obmedzený výrub. Viacerí členovia
vysvetlili, že nie je to také jednoduché, kvôli schváleného plánu ťažby a zložitým vlastníckym
vzťahom. Dr. Konkoly uviedol, že má to logiku, preto informuje na porade predsedov vedenie
KSK o tejto problematike
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 9/2015
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
K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Tajomník komisie Ing. Ťapák informoval členov komisie o dvoch materiálov, ktoré sú
v medzirezortnom pripomienkovom konaní:

a) materiál týkajúci sa problematiky podpory malých a stredných podnikateľov v oblasti startupov
b) materiál týkajúci sa rozpracovania inovačného akčného plánu inteligentnej špecializácie SR
do roku 2020 (RIS).
Obidva materiály majú vytvoriť inštitucionálny, organizačný a vecný rámec pre výrazné
posunutie SR v oblasti inovácií a konkurencieschopnosti. Z pohľadu regionálnej samosprávy
a regionálneho dopadu ich riadenie je silne centralizované bez výraznejšieho zapojenia
regionálnej samosprávy do jeho naplnenia na partnerskom princípe. To nie je v súlade
s ustanoveniami Zákona 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja a jeho novele 309/2014 § 11
odsek e, ktorý ukladá vyššiemu územnému celku vypracovať návrhy regionálnej inovačnej
stratégie a regionálnej inovačnej politiky a ďalších odvetvových stratégii a politík na svojom
území. Z tohto dôvodu cez medzirezortné pripomienkové konanie sme vzniesli námietky, ktoré
pre Vašu informovanosť prikladáme v prílohe.
Diskusia: Ing. Zachariaš, Dr. Mitterpák, JUDr. Konkoly, Ing. Puci
Ing. Zachariaš informoval o prebiehajúcich rozvojových aktivitách KSK: 1. V oblasti energetiky
vytvára sa partnerstvo medzi KSK a mestami Košického kraja na vytvorenie zoznamu verejných
budov, za účelom koordinácie v oblasti energetickej efektívnosti budov, vytvárania podmienok
v kraji pre nízko-uhlíkovú ekonomiku, najmä však získania finančných prostriedkov na riešenie
ich energetickej hospodárnosti (zateplenie budov, nasadzovanie technológii OZE), 2. Rokovanie
letiskom a leteckými spoločnosťami o otvorení letov do Nemecka s finančnou podporou
z rozpočtu KSK, 3. Rokovanie o dotiahnutí významnej globálnej logistickej spoločnosti
do aglomerácie Košíc.
Dr. Mitterpák sa pýtal, prečo je taká zlá komunikácia s ministerstvami a ako sa to rieši. Ing. Ťapák
odpovedal, že KSK vždy reaguje na nové materiály v rámci pripomienkových konaní, ale
väčšinou ministerstvá naše najmä zásadné pripomienky neakceptujú. P. poslanec Puci ponúkol
svoju pomoc, tajomník komisie sľúbil, že mu pošle pripomienky KSK k hore uvedeným
materiálom. Predseda komisie uviedol, že žiaľ rozdiely medzi regiónmi sa stále zväčšujú, chýba
jednotnosť medzi aktérmi, ale je potrebné kritizovať postupy ak sa nám v danej agende
regionálneho vyrovnávania rozdielov dlhodobo nedarí a otvorene hovoriť aj o nepríjemných
otázkach s cieľom posunúť riešenie dopredu.
K bodu č. 8
Vyjadrenie:
Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania predseda komisie poďakoval prítomným za účasť
a ukončil rokovanie komisie regionálneho rozvoja.

V Košiciach dňa 31. 3. 2015
Zapísal Ing. Peter Ťapák

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

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

