Komisia regionálneho rozvoja
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
30. 9. 2016
Číslo:
1593/2016/ORRUPZP-28194
Vybavuje: Ing. Peter Ťapák
e-mail: Peter.Tapak@vucke.sk
Telefón: 055/6196 658

ZÁPISNICA
zo 17. rokovania Komisie regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja konaného dňa 29. 9. 2016
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Poskytnutie dotácií nad 3 300 € v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien
a doplnkov
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. 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 2017/2018
5. Kreatívne centrum Košického kraja – investičný zámer
6. Informácie o Tabačke KulturFabrik
7. Nové kreatívne dielne a učebné priestory pre Školu úžitkového výtvarníctva Košice –
investičný zámer
8. Rôzne
9. Záver
Predseda komisie JUDr. Konkoly privítal prítomných a skonštatoval, že na rokovaní komisie
sú prítomní 11 členovia komisie, to znamená, že rokovanie nie je uznášaniaschopné. Navrhol,
aby do príchodu ďalšieho člena komisie sme vypočuli Informácie o Tabačke KulturFabrik
naplánované v bode 6. rokovania komisie, lebo tento materiál nebude predmetom rokovania
Zastupiteľstva, komisia k tomu uznesenie neprijíma, slúži to len pre informáciu pre Komisiu
regionálneho rozvoja.
Prítomní členovia súhlasili s týmto návrhom. Informácie prezentoval Ing. Radkoff riaditeľ
objektu Tabačka Kulturfabrik.
Počas prezentácie došli ďalší 2 členovia komisie, a tak sa pristúpilo k samotnému rokovaniu.

K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Predseda komisie JUDr. Konkoly opätovne privítal prítomných a skonštatoval, že na rokovaní
komisie sú prítomní 13 členovia komisie, čo je nadpolovičná väčšina, to znamená, že
rokovanie je uznášaniaschopné. Predseda predložil návrh o zmenu v programe rokovania
z dôvodu zmien v programe zasadnutia Zastupiteľstva KSK – doplnenie programu rokovania
materiálom „Informácia o výsledku kontroly Financovanie projektov z prostriedkov Programu
švajčiarsko-slovenskej spolupráce, vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej
republiky v Košickom samosprávnom kraji”.
Diskusia: –
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 38/2016:
Komisia schválila upravený program rokovania.
Hlasovanie č. 1:
Prítomní: 13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Ing. Karafová, vedúca odboru financií informovala komisiu, že na KSK nebola doručená
žiadosť o poskytnutie dotácie v súvislosti regionálnym rozvojom. K doručeným žiadostiam
prijímali uznesenie vecne príslušné komisie.
Diskusia: –
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 39/2016:
Komisia zobrala na vedomie odznelé informácie a zároveň odporúča zastupiteľstvu
predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 2:
Prítomní: 13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Ing. Karafová, vedúca odboru financií uviedla, že v predloženom materiály sú podrobné
informácie o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK.

Diskusia: –
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 40/2016:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Podrobný výklad k materiálu podala RNDr. Juríková, vedúca referátu správy škôl a školských
zariadení na odbore školstva.
Diskusia: Dr. Szegedi, Ing. Hudák, Ing. Zachariaš, Mgr. Mondiková, Ing. Iván, Dr. Mitterpák,
Ing. Zika, Dr. Konkoly.
Dr. Szegedi sa pýtal na pomer počtu študentov na gymnáziách a stredných odborných školách
– podľa odpovede pomer je cca. 25% - 70% v prospech SOŠ.
P. hlavný kontrolór uviedol, že školská komisia schválila zmeny v počte tried na niektorých
školách a spýtal sa na názor odboru školstva. P. Juríková uviedla, že OŠ súhlasí
s navrhovanými zmenami. Ing. Zachariaš sa pýtal, či Zastupiteľstvo bude prerokovávať už
upravený materiál – odpoveď znela: áno.
Dr. Mitterpák sa vyjadril, že možno by bolo dobré obnoviť možnosť tzv. nadstavbového
štúdia pre absolventov gymnázií, ktorí nepokračujú v štúdiu na vysokej škole. Dr. Juríková
uviedla, že je možnosť študovať v rámci vyššieho odborného vzdelávania – takú možnosť
ponúka T-Systems, ale aj maďarská priemyslovka. Ing. Zachariaš dodal, že aj na gymnáziách
sú špecializované triedy. Ing. Zika sa pýtal na úspešnosť absolventov gymnázií v prijímacom
procese na vysoké školy. Podľa odpovede Dr. Juríkovej 89- 98 % študentov sa dostane na VŠ.
JUDr. Konkoly uviedol, že je veľká úloha pre školstvo nastaviť vzdelávací systém tak, aby
vychoval absolventov pre prax. Uviedol príklad z Kechneca, kde sa začala budovať Európska
integrovaná škola, v ktorej už od materskej školy pripravujú deti tak, aby ovládali cudzie
jazyky.
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 41/2016:
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:
Vysvetlenie k materiálu Kreatívne centrum Košického kraja podal Ing. Fülöp, vedúci odboru
regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia.
Diskusia: –
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy
Uznesenie č. 42/2016:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a a schváliť v súlade
so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Vysvetlenie k materiálu Nové kreatívne dielne a učebné priestory pre Školu úžitkového
výtvarníctva Košice podal Ing. Fülöp, vedúci odboru regionálneho rozvoja, územného
plánovania a životného prostredia.
Diskusia: –
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 43/2016:
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. 8
Vyjadrenie:
Vysvetlenie k predloženému materiálu podala v zastúpení Ing. Mitterpáka, vedúceho odboru
investícií, prípravy a implementácie projektov Ing. Kokardová, administrátorka projektu.
Diskusia: –

Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 44/2016:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 7:
Prítomní: 12
Za:
12
Proti:
0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 9
Vyjadrenie:
Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania predseda komisie poďakoval prítomným za účasť
a o 10,30 hod. ukončil rokovanie komisie regionálneho rozvoja.
V Košiciach dňa 30. 9. 2016
Zapísal Ing. Peter Ťapák

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

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

