Komisia regionálneho rozvoja
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
26. 5. 2015
Číslo:
1635/2015/ORRUPZP-16282
Vybavuje: Ing. Peter Ťapák
e-mail: Peter.Tapak@vucke.sk
Telefón: 055/7268 220

ZÁPISNICA
z 9. zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja konaného dňa 21. 5. 2015
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015
3. 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
4. Poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre Európske zoskupenie
územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným
5. Vízia a misia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2016 – 2022
6. Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2014,
Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2015
7. Informatívna správa o integrovanom dopravnom systéme (IDS) v Košickom kraji
8. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na
II. polrok 2015
9. Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2015
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 sú prítomní 12
členovia komisie, čo je nadpolovičná väčšina, to znamená, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Predseda komisie predložil upravený program rokovania na schválenie.
Diskusia: –
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 10/2015:
Komisia schválila program rokovania podľa zaslanej pozvánky.

Hlasovanie č. 1:
Prítomní: 12
Za:
12
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2
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. 11/2015:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade
so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č 2:
Prítomní: 12
Za:
12
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3
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 podala vedúca odboru financií Ing. Mária Karafová.
Diskusia: –
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 12/2015:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 12
Za:
12
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Podrobný výklad k materiálu podal Ing. Fülöp, vedúci odboru regionálneho rozvoja,
územného plánovania a životného prostredia a Ing. Orbán Máté, riaditeľka EZÚS.

Diskusia: Ing. Iván, Mgr. Mihók, p. Rečka, JUDr. Konkoly
Ing. Iván sa pýtal, či je to ten istý program, ktorý predtým spravoval VÁTI. P. riaditeľka
vysvetlila, že rozdiel je len v tom, že malé projekty bude spravovať EZÚS. Mgr. Mihók sa
pýtal, kedy budú vyhlásené prvé výzvy. Podľa p. riaditeľky na malé projekty možno už
v sept.- okt. 2015 a veľký program môže štartovať koncom roka. Ing. Fülöp dodal, že je to
optimistické očakávanie, vzhľadom na množstvo úloh reálny predpoklad je na budúci rok. P.
Rečka uviedol, že implementácia projektu v rámci programu je veľmi zdĺhavý proces.
Odpoveď znela, že chceme dosiahnuť, aby 10% štátne kofinancovanie bolo poskytnuté
zálohovo. Dr. Konkoly blahoželal EZÚS k dosiahnutiu pozície správcu malých projektov
a zároveň požiadal p. riaditeľku o poskytnutie dostatočnej informácie záujemcom.
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 13/2015:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade
so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 4:
Prítomní: 13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5
Vyjadrenie:
Podrobný výklad k materiálu podal Ing. Fülöp, vedúci odboru regionálneho rozvoja,
územného plánovania a životného prostredia
Diskusia: JUDr. Konkoly, Ing. Iván, p. Rečka, Ing. Zika, Mgr. Staňo, Dr. Mitterpák
JUDr. Konkoly sa vyjadril, že s týmto materiálom nemôže súhlasiť, podľa neho to KSK
nepomôže. Považuje ho za veľmi všeobecný a málo praktický. Konštatoval, že ak zostane
v tejto podobe, tak bude veľký problém ho podporiť v zastupiteľstve. Takýto materiál
v poslednom období bol už trikrát zmenený a nič to neprinieslo. Má za to, že je potrebné
zapracovať konkrétne riešenia, napr. na báze priemyselných parkoch budovať sociálne siete,
zdravotníctvo, školstvo, atď. Na príklade aktivít z Kechneca argumentoval, že má praktické
a funkčné riešenia v oblasti zamestnanosti a práce so sociálnymi skupinami, ktoré navrhol,
zrealizoval a ktoré fungujú a prinášajú merateľné výsledky. Konštatoval, že je pripravený
podeliť sa so svojimi skúsenosťami a aktivitami so všetkými obcami a partnermi, ktorí o to
prejavia záujem. Očakáva, že v záujme kraja sa aktívne budú využívať a presadzovať tie
riešenie, ktoré sú vyskúšané a fungujú. V reakcii na to, vedúci ORR konštatoval, že došlo
k nepochopeniu poslania predloženého materiálu, a že po vízii a misii príde k vypracovaniu
stratégie a akčného plánu, kde budú plne zohľadnené všetky dobré a konštruktívne riešenia.
Konštatoval, že je pripravený na odbornú diskusiu ale v danom prípade musíme dodržať
predpísaný metodický postup pre vypracovanie PHSR. V ďalšej diskusii sa členovia komisie
diskutovali ako najlepšie uchopiť túto agendu. Zdôraznili potrebu zníženia nezamestnanosti,
posilnenie poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu, ako aj riešenia nájomných bytov.
Počas diskusie odišli dvaja členovia, teda komisia od toho času nebola uznášaniaschopná.
Prítomní členovia komisie odporúčajú zastupiteľstvu predložený materiál doplniť
o lokalizáciu a konkrétne riešenia podľa miestnych daností a následne prerokovať a schváliť.

Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Podrobnú informáciu o výročnej správe a plánu činnosti Agentúry na podporu regionálneho
rozvoja Košice, n. o. poskytla Dr. Ing. Marcela Juhászová, finančná manažérka ARR.
Diskusia: –
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Prítomní členovia komisie odporúčajú zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať
na vedomie v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 6:
Prítomní: 11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Podrobný výklad k materiálu podal Ing. Olexa, vedúci odboru dopravy.
Diskusia: JUDr. Konkoly
Predseda komisie sa pýtal, či okrem KE a KE-okolie je rozpracovaný podobný materiál aj pre
iné regióny kraja. P. vedúci podrobne informoval o pripravených projektoch a projektových
zámeroch v okresoch MI, TV a SNV. Dodal, že sa pripravuje medzinárodná konferencia
o doprave, kde budú prítomní predstavitelia ministerstva a bude možnosť predniesť svoje
otázky a požiadavky priamo na štátnej úrovni.
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Prítomní členovia komisie odporúčajú zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať
na vedomie v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 7:
Prítomní: 11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 8
Vyjadrenie:
Rámcovú obsahovú náplň zasadnutí Zastupiteľstva KSK na II. polrok 2015 predstavil
tajomník komisie Ing. Peter Ťapák.

Diskusia: –
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Prítomní členovia komisie odporúčajú zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať
a schváliť v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 8:
Prítomní: 11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 9
Vyjadrenie:
Plán úloh komisie na II. polrok 2015 predstavil tajomník komisie Ing. Peter Ťapák.
Diskusia: –
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Prítomní členovia komisie odporúčajú zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať
a schváliť v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 9:
Prítomní: 11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 10
Vyjadrenie:
JUDr. Konkoly informoval, že z príležitosti zahájenia projektu v rámci programu HUSK
v obci Kechnec 22. 5. 2015 bude slávnostný akt kladenia základného kameňa mostu cez
Hornád, na ktorý srdečne pozýval aj členov komisie regionálneho rozvoja.
K bodu č. 11
Vyjadrenie:
Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania predseda komisie poďakoval prítomným za účasť
a ukončil rokovanie komisie regionálneho rozvoja.
V Košiciach dňa 21. 5. 2015
Zapísal Ing. Peter Ťapák

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

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

