Komisia regionálneho rozvoja
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
4. 8. 2015
Číslo:
1635/2015/ORRUPZP-24743
Vybavuje: Ing. Peter Ťapák
e-mail: Peter.Tapak@vucke.sk
Telefón: 055/7268 220

ZÁPISNICA
z 10. zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja konaného dňa 3. 8. 2015
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Informácia o výsledku kontroly hospodárenia samosprávnych krajov v Košickom
samosprávnom kraji vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky
a o prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov
3. Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2015
4. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015
5. 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
6. Zaradenie elokovaných pracovísk Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23,
Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do siete škôl a
školských zariadení Slovenskej republiky
7. Dodatok č. 1 k Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom
samosprávnom kraji: Aktualizácia a konkretizácia cieľov Stratégie rozvoja výchovy
a vzdelávania v stredných školách v KSK pre školský rok 2015/2016
8. Cestovná mapa riadenej migrácie v Košickom kraji
9. Správa o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja
za rok 2014
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 11
členovia komisie, čo znamená, že zasadnutie nie je uznášaniaschopné.

Diskusia: –
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Prítomní členovia komisie súhlasili s návrhom programu podľa zaslanej pozvánky.
Hlasovanie č. 1:
Prítomní: 11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Podrobný výklad k predloženému materiálu predniesla vedúca odboru financií Ing. Mária
Karafová.
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. 2:
Prítomní: 11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Podrobný výklad k plneniu rozpočtu predniesla vedúca odboru financií Ing. Mária Karafová.
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. 3:
Prítomní: 11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Podrobný výklad k úprave rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015 predniesla
vedúca odboru financií Ing. Mária Karafová.
Diskusia: –
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Medzičasom príchodom ďalších členov komisia sa stala uznášaniaschopnou.
Uznesenie č. 14/2015:
Komisia odporúča zastupiteľstvu Úpravu rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku
2015 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:
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. 15/2015:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Podrobný výklad k materiálu podala Mgr. Jarušinská, zamestnankyňa odboru školstva.
Vysvetlila účel a podstatu elokovaných pracovísk pri SOŠ, ktoré prispievajú k zvyšovaniu
úrovne vzdelanosti príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít blízko v miestach ich
trvalého bydliska. Vysvetlila, že zriaďovateľ je povinný požiadať Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR o zaradenie do siete tieto elokované pracoviská.

Diskusia: p. Rečka, Dr. Szegedi, Ing. Bobík, JUDr. Konkoly
P. Rečka uviedol, že pozná také pracovisko, je to dobrá cesta v integrácii znevýhodnených
skupín a treba to podporiť. Dr. Szegedi tiež podporil myšlienku, zároveň sa pýtal, akým
spôsobom žiaci ukončujú štúdium. Mgr. Jarušinská uviedla, že na základe záverečnej skúšky
absolventi dostanú výučný list. Ing. Bobík sa pýtal aké odbory sa budú v Drahňove vyučovať,
a či sú vhodné priestory na odborné vyučovanie. Mgr. Jarušinská informovala, že OŠ
vykonáva kontroly na mieste, kde kontrolujú okrem procesu vzdelávania aj technické
podmienky. Dr. Konkoly dodal, že je to sympatická myšlienka, ale treba riešiť aj budúcnosť
absolventov, aby škola nevychovávala žiakov na úrad prácu.
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 16/2015:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade
so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 6:
Prítomní: 13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Podrobný výklad k materiálu podala Mgr. Jarušinská, zamestnankyňa odboru školstva.
Uviedla, že Dodatok bolo potrebné vypracovať kvôli legislatívnym zmenám.
Diskusia: Dr. Bauer, JUDr. Konkoly
P. poslanec Bauer sa pýtal na duálne vzdelávanie – či zamestnávatelia budú vedieť zabezpečiť
odbornú prax. Mgr. Jarušinská informovala, že zamestnávatelia musia sa zaregistrovať
a získať osvedčenie spôsobilosti. Predseda komisie vyjadril kritické stanovisko k súčasnému
systému vzdelávania – podľa jeho skúseností náš školský systém nepripravuje dostatočne
kvalitnú a motivovanú pracovnú silu na trh práce.
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 17/2015:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade
so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 7:
Prítomní: 13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 8
Vyjadrenie:
Podrobný výklad k materiálu podal Ing. Fülöp, vedúci odboru regionálneho rozvoja,
územného plánovania a životného prostredia. Upozornil, že predložený materiál nesúvisí so
súčasnou situáciou v Európe.
Diskusia: JUDr. Konkoly, Dr. Bauer
JUDr. Konkoly sa vyjadril, že súčasnú situáciu treba sledovať a vyhodnocovať a je potrebné
sa na to pripraviť, aby sme neboli zaskočení.
Uznesenie č. 18/2015:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade
so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 8:
Prítomní: 13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 9
Vyjadrenie:
Podrobný výklad k materiálu podal Ing. Fülöp, vedúci odboru regionálneho rozvoja,
územného plánovania a životného prostredia.
Diskusia: JUDr. Konkoly, Dr. Bauer
Dr. Bauer sa pýtal na vyhodnotenie cieľov a priorít.
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 19/2015:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 9:
Prítomní: 12
Za:
12
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 10
Vyjadrenie:
Ing. Peter Ťapák informoval komisiu o novej legislatíve, týkajúcej sa oblasti regionálneho
rozvoja, ktorú pripravujú ústredné orgány štátnej správy. Ide o oblasť rozvoja a podpory
priamych zahraničných investícií, kde sa zaviedol inštitút strategického priemyselného parku
a zriadila sa funkcia vládneho zmocnenca pre strategické parky.

Vládnym splnomocnencom pre prípravu a realizáciu je štátny tajomník ministerstva dopravy.
Strategickým parkom je park s výmerou a infraštruktúrou viac ako 250 ha. V KSK takýto
štandard spĺňa z hľadiska výmery, infraštruktúry a, dopravného napojenia a vysporiadania
vlastníckych vzťahov priemyselná zóna v Kechneci a bude preto dobré iniciovať zaradenie
a získanie štatútu strategického parku SR priemyselnej zóny v Kechneci.
Pomoc pre „slabé“ regióny – zákon v legislatívnom konaní: Na základe nového zákona, ktorý
je v medzirezortnom pripomienkovaní sa vytvorí špeciálny program pomoci pre okresy
s vysokou mierou dlhodobej nezamestnanosti nad 20%. Pôjde o podporu projektov napríklad
budovanie infraštruktúry, projekty na zamestnávanie a podobne. Podľa vyjadrenia premiéra
SR, pôjde o niekoľko okresov: Rimavská Sobota, Revúca, Kežmarok, Veľký Krtíš, Trebišov,
Sobrance, Poltár. „Ak tam príde investor, bude mať iné podmienky. Ak zamestná dlhodobo
nezamestnaného, nebude mať odvodovú úľavu rok, ale až tri roky“
Diskusia: Ing. Bobík, Dr. Szegedi, JUDr. Konkoly.
Ing. Bobík uviedol, že bolo by dobré, ak by sa medzi podporené okresy dostali ďalšie okresy
KSK, (Rožňava, Gelnica). Dr. Szegedi sa pýtal na priemyselné praky v Košickom kraji.
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 4. 8. 2015
Zapísal Ing. Peter Ťapák

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

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

