Komisia Regionálneho rozvoja
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
28.07.2017
Číslo:
2140/2017/ORRUPZP-22295
Vybavuje: Ing. Peter Ťapák
e-mail: Peter.Tapak@vucke.sk
Telefón: 055/7268 220

ZÁPISNICA
z 22. rokovania Komisie regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja konaného dňa 24. 7. 2017
PROGRAM ROKOVANIA:
Otvorenie, schválenie programu rokovania
Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2017
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho
kraja v zmysle VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien
a doplnkov
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým
školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov
6. Informatívna správa o aktuálnom stave implementácie IROP v Košickom kraji
v delegovaných kompetenciách SO pre IROP KSK
7. Informatívna správa o vyhotovení žiadosti o technickú pomoc ELENA
8. Správa o činnosti Košice Región Turizmus a smerovanie rozvojového programu Terra
Incognita
9. Rôzne
10. Záver
1.
2.
3.
4.

K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Predseda komisie JUDr. Konkoly privítal prítomných a skonštatoval, že na rokovaní komisie
sú prítomní 13 členovia komisie, čo je nadpolovičná väčšina, to znamená, že rokovanie je
uznášania schopné.
Diskusia: –
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 29/2017:
Komisia schválila program rokovania podľa zaslanej pozvánky.

Hlasovanie č. 1:
Prítomní: 13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Medzičasom došli ďalší 2 členovia komisie.
K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Podrobný výklad k plneniu rozpočtu Košického samosprávneho kraja podala Ing. Karafová,
vedúca odboru financií.
Diskusia: –
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 30/2017:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade
so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 2:
Prítomní: 15
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Podrobný výklad k materiálu Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017
podala Ing. Karafová, vedúca odboru financií.
Diskusia: Ing. Jakubov
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 31/2017:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade
so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 15
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Vysvetlenie k materiálu Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK
v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií podala Ing. Karafová, vedúca odboru financií.
Diskusia: –
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 32/2017:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 4:
Prítomní: 15
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5
Vyjadrenie:
Vysvetlenie k materiálu podala Mgr. Jarušinská z odboru školstva..
Diskusia: Ing. Rušinová
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 33/2017:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade
so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 15
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Vysvetlenie o stave implementácie IROP v Košickom kraji podala JUDr. Szélesová, vedúca
odboru SO pre IROP.
Diskusia: PhDr. Szegedi, p. Rečka, Ing. Zachariaš, Ing. Rušinová, RSDr. Mitterpák, JUDr.
Konkoly
Dr. Szegedi sa pýtal na nepomer v počte podaných projektov za školy a za škôlky. P.
Szélesová uviedla, že aj na odbore SO boli z toho prekvapení, lebo o projekty za škôlky bol
vôbec najnižší záujem práve v Košickom kraji. P. starosta Rečka spochybňoval dvojkolovosť
výzvy – podľa neho by to malo fungovať tak, že za projektové zámery vybrané v prvom kole
sa vypracuje projektová dokumentácia a tak sa podáva projekt do ďalšieho kola. Ale napr.

jeho projekt v prvom kole bol vybraný, na základe toho dal vypracovať projektovú
dokumentáciu, ale nakoniec projekt nebol úspešný, lebo nedodali dokument o energetickej
efektívnosti – čo v počiatku vôbec nebolo podmienkou. Takto obec zbytočne vyhodila 15 tis.
Eur. P. starosta sa zúčastňoval na seminároch, konzultoval projekt, pýtal sa na niektoré detaily
ale nedostal spoľahlivé informácie. Dr. Szélesová potvrdila, že bolo veľa problémov s výzvou
hlavne kvôli tomu, že viackrát sa menili podmienky. Ing. Zachariaš súhlasil s p. starostom,
ROP bol zložitý ale tento program je ešte zložitejší a to napriek tomu, že už roky sa bojuje
v Bruseli o zjednodušenie procesov. Ing. Rušinová pochválila spoluprácu s odborom SO pre
IROP, konzultácie boli dobré a zamestnanci odboru boli veľmi nápomocní, ochotne poskytli
potrebné informácie. Komunikácia s Bratislavou už bola viac problematická. Dr. Mitterpák
vyjadril nespokojnosť s prístupom riadiaceho orgánu, a dodal, že sa to má riešiť na
Ministerstve. Ing. Zachariaš navrhol aby odbor SO pozbieral koľko bolo projektových
zámerov a koľko projektov neprešlo kvôli zmenám pravidiel.
Počas diskusie odišli 2 členovia komisie.
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 34/2017:
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:
Informáciu k vyhotoveniu žiadosti o technickú pomoc ELENA podal RNDr. Husár, vedúci
referátu energetiky.
Diskusia: Ing. Jakubov. Ing. Hudák
Ing. Jakubov sa pýtal, či bolo oslovené aj mesto Košice. P. hlavný kontrolór upozornil na
nezrovnalosť v názve materiálu a návrhom na uznesenie: Ak má to byť len informatívna správa,
uznesenie by sa nemalo schvaľovať ale zobrať na vedomie. Ing. Jakubov poznamenal, že úplne
súhlasí s p. kontrolórom. JUDr. Konkoly navrhol vypustiť z názvu slovo „informatívna”.
O materiály sa hlasovalo so zmeneným názvom.
Uznesenie č. 35/2017:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál so zmeneným názvom prerokovať
a schváliť.
Hlasovanie č. 7:
Prítomní: 13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 8
Vyjadrenie:
Správu o činnosti Košice Región Turizmus a a smerovanie rozvojového programu Terra
Incognita vysvetlil p .Michálek, manažér podujatí, ktorý na úvod ospravedlnil p. riaditeľku
organizácie JUDr. Vargovú Jurkovú a oznámil, že od utorka p. riaditeľka bude k dispozícií
pre prípadné otázky.
Diskusia: PhDr. Szegedi, Ing. Jakubov, Ing. Zachariaš, Ing. Rušinová, JUDr. Konkoly
Dr. Szegedi pochválil organizáciu Košice Región Turizmus za aktívne využívanie
spoločenskej siete Facebook, kde pravidelne zverejňujú nové informácie. Ing. Jakubov
poznamenal, že síce v minulom roku bol veľký nárast návštevnosti, ale ani tak sme nedosiahli
úroveň v roku 2008. Zaostávame v poskytovaní služieb aj v rámci krajín V4. P. podpredseda
Zachariaš má ten istý názor aj na základe vlastných skúseností. Vyslovil nádej, že práve
pomocou našej organizácie a programu Terra Incognita sa podarí vychovávať podnikateľov
v CR tým, že im ukážeme dobrý príklad. Ing. Rušinová kritizovala, že nie je možné dostať sa
do kostolíkov na Gotickej ceste, lebo nie sú sprístupnené – navrhla rokovanie s cirkvami, aby
sa súčasná situácia zmenila. Ing. Zachariaš uviedol, že projekt cesta stredovekých kostolíkov
stroskotal práve na neochote cirkevných predstaviteľov. JUDr. Konkoly sa vyjadril, že
koncepcia a snahy organizácie Košice Región Turizmus sú dobré, ale realita je taká, že ešte
stále nevieme robiť turizmus.
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Medzičasom odišli ďalší 2 členovia komisie.
Uznesenie č. 36/2017:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 8:
Prítomní: 11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 9
Vyjadrenie:
Predseda komisie, JUDr. Konkoly pripomenul, že každému členovi komisie bol zaslaný
materiál o finančnom hospodárení Dobrovoľníckeho centra Košického kraja, ktorý bol
vypracovaný v zmysle uznesenia komisie zo dňa 23.3.2017 č. uzn. 14/2017.
V súvislosti s diskusiou o projektoch pripravovaných v rámci IROP predseda uviedol, že by
bolo dobré zmapovať neúspešné projekty.
Diskusia: Ing. Rušinová, Ing. Zachariaš, Ing. Ťapák , JUDr. Konkoly
Ing. Rušinová súhlasila so zmapovaním projektov. Ing. Zachariaš zdôraznil, že spomínané
zmeny podmienok spôsobili samosprávam zbytočne investované financie. Navrhol, aby
prehľad neúspešných projektov bolo riešené cez regionálne ZMOSy. JUDr. Konkoly bo za to,
aby sa to riešilo cez KSK možno aj s rozposlaním formulára na mestá a obce.

Po diskusii predseda komisie dal hlasovať o návrhu uznesenia v znení:
Uznesenie č. 37/2017:
Komisia regionálneho rozvoja žiada vedenie Košického samosprávneho kraja
o zmapovanie nevybavených projektov celkovo za Košický kraj podľa jednotlivých
odvetví, počtu aj rozpočtovými nákladmi za obce, mestá, právnické aj fyzické osoby.
Hlasovanie č. 9:
Prítomní: 11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 10
Vyjadrenie:
Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania predseda komisie poďakoval prítomným za účasť
a o 10.50 hod. ukončil rokovanie komisie regionálneho rozvoja.
V Košiciach dňa 25. 7. 2017
Zapísal Ing. Peter Ťapák

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

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

