Komisia regionálneho rozvoja
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
26. 9. 2017
Číslo:
2140/2017/ORRUPZP-28373
Vybavuje: Ing. Peter Ťapák
e-mail: Peter.Tapak@vucke.sk
Telefón: 055/6196 658

ZÁPISNICA
z 23. rokovania Komisie regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja konaného dňa 25. 9. 2017
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017
3. Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného
programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1
4. Poskytnutie dotácií nad 3 300 € v zmysle VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
v znení neskorších zmien a doplnkov
5. 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 2018/2019
6. Schválenie financovania projektu Kreatívneho centra Košického kraja v rámci IROP
7. Správa o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho
rozvoja za rok 2016
8. Informatívna správa o činnosti Informačno-poradenského centra na Úrade Košického
samosprávneho kraja
9. Informatívna správa o činnosti Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia
s ručením obmedzeným
10. Priebežné hodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej
dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji
11. Aktualizácia Regionálnej integrovanej územnej stratégie
12. Rôzne
13. Záver
K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Podpredseda komisie Ing. István Zachariaš privítal prítomných a ospravedlnil predsedu
komisie, ktorý sa pre iné povinnosti nemohol zúčastniť rokovania. Skonštatoval, že na
rokovaní komisie sú prítomní 11 členovia komisie, čo je nadpolovičná väčšina, to znamená,
že rokovanie je uznášania schopné.

Diskusia: –
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 38/2017:
Komisia schválila program rokovania podľa zaslanej pozvánky.
Hlasovanie č. 1:
Prítomní: 11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa: 0
Medzičasom došiel ďalší člen komisie.
K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Podrobný výklad k materiálu podal Ing. Marek Mitterpák, vedúci odboru investícií, prípravy
a implementácie projektov.
Diskusia: p. Rečka
Pýtal sa na VO na opravy ciest financované z EIB. O súčasnom stave podrobne informoval
Ing. Mitterpák.
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 39/2017:
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
Medzičasom došiel ďalší člen komisie.
K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Podrobný výklad k materiálu Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017
podala Ing. Karafová, vedúca odboru financií.
Diskusia: –
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 40/2017:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade
so znením návrhu na uznesenie.

Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Vysvetlenie k materiálu Poskytnutie dotácií nad 3 300 € v zmysle VZN KSK č. 3/2006
o poskytovaní dotácií podala Ing. Karafová, vedúca odboru financií. Uviedla, že komisia sa
má rozhodnúť o podpore žiadosti občianskeho združenia KATJA psia škôlka, o.z..
Diskusia: Ing. Ťapák, PhDr. Szegedi
Ing. Ťapák informoval o obsahu žiadosti. Uviedol, že odbor regionálneho rozvoja dal
zamietavé stanovisko, lebo účel požadovanej dotácie nie je v súlade s PHSR a nespĺňa hlavné
kritéria posudzovania. Dr. Szegedi požadoval podrobnejšie informácie o obsahu žiadosti.
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 41/2017:
Komisia odporúča zastupiteľstvu podporiť žiadosť občianskeho združenia KATJA psia
škôlka, o.z.
Hlasovanie č. 4:
Prítomní: 13
Za:
0
Proti:
13
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 42/2017:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade
so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5
Vyjadrenie:
Vysvetlenie k návrhu VZN podala RNDr. Juríková vedúca referátu správy škôl a školských
zariadení.
Diskusia: RSDr. Mitterpák, Ing. Zachariaš, PhDr. Szegedi
Dr. Mitterpák sa pýtal, či sa zmenil stav prijímaných študentov na technicky smerovaných
stredných odborných školách (IKT, elektrotechnika, strojníctvo) v porovnaní minulým rokom.
Podľa odpovede stav sa zlepšil – niektoré odborné školy v Košiciach ani nemohli kapacitne
vyhovieť požadovanému dopytu. Ing Zachariaš sa pýtal na strednú zdravotnú školu
v Rožňave a na to, aké majú možnosti riaditelia škôl, kde došlo k zníženiu počtu tried.
Dr. Juríková vysvetlila, že zdravotná škola v Rožňave už aj predchádzajúce roky mala

problémy s počtom študentov, ale teraz počet prihlásených nedosiahlo ani stanovené
minimum. Návrh VZN je už zverejnený, a riaditelia sa môžu k tomu vyjadriť a dať vecné
pripomienky.
Dr. Szegedi sa pýtal na podiel gymnáziá/odborné školy v porovnaní s minulým rokom.
V odpovedi sme sa dozvedeli, že pomer sa zlepšil v prospech odborných škôl.
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 43/2017:
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. 6
Vyjadrenie:
Úvodné slovo k materiálu ohľadom projektu Kreatívneho centra povedala Ing. Orbán Máté,
PhD., vedúca odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania a implementácie projektov.
Podrobnejšie informácie poskytla v rámci prezentácie Ing. Sasáková, referent ORRÚP a ŽP.
Diskusia: p. Rečka, Ing. Jakubov, Ing. Bobík, Ing. Tešliar, Ing. Zika, PhDr. Szegedi
P. Rečka sa pýtal, či sa nebudú meniť pravidlá – má s tým zlé skúsenosti. Ing. Jakubov sa
pýtal na stav pripravenosti projektu. Odpoveď znela, že sa pripravuje architektonická štúdia
a štúdia uskutočniteľnosti – tie materiály majú byť hotové do konca roka. Ing. Bobík sa
informoval, či do projektu sa môžu zapojiť aj aktéri mimo Košíc. Bolo mu vysvetlené, že
miesto kreatívneho centra je určené v sídle kraja, ale do aktivít kreatívneho centra sa môžu
zapojiť aj ľudia z mimo Košíc. Ing. Zika sa pýtal, či je spočítané koľko bude stáť prevádzka
KC – zatiaľ nevieme, odborný odhad má byť súčasťou štúdie uskutočniteľnosti. Ing. Orbán
Máté a Ing. Tešliar vysvetlili, že projekt bude realizovaný v partnerstve a má byť vytvorený
fond, do ktorého sa kumulujú príjmy počas prvých 5 rokov, napr. z komerčného prenájmu,
a z toho bude možné čerpať prostriedky na prevádzku kreatívneho centra v ďalšom období po
oficiálnom ukončení projektu. Ing. Jakubov upozornil, že po dobu 5 rokov nie je dovolený
komerčný nájom – aj pri projektoch EHMK bol to problém. Bolo mu vysvetlené, že tu je
nastavená iná konštrukcia a s komerčným nájmom do výšky 20% sa počíta od začiatku
spustenia projektu.
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 44/2017:
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. 7
Vyjadrenie:
Materiál o aktualizácii Národnej stratégie regionálneho rozvoja za rok 2016 odprezentovala
Mgr. Rosičová, PhD., referent pre analýzy štatistických údajov ORRÚP a ŽP
Diskusia: Mgr. Staňo, Ing. Zachariaš, Ing. Jakubov, Ing. Zika, Ing. Bašták, p. Rečka, PhDr.
Szegedi
Diskusia sa rozvíjala v širšom ponímaní –vynorila sa napr. problematika financovania 20 % DPH
u kanalizácie – vo všeobecnosti každá obec má s tým problém. V súvislosti sledovaných
ukazovateľov sa skonštatovalo, že na niektoré vôbec nemáme na regionálnej úrovne dosah.
PhDr. Szegedi požiadal spracovateľa o poskytnutie prezentácie členom komisie.
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy
Počas diskusie odišli 3 členovia komisie, teda komisia od toho času nebola uznášania
schopná.
Prítomní členovia komisie odporúčajú zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a
zobraťna vedomie v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 8:
Prítomní: 10
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 8
Vyjadrenie:
Informatívnu správu o činnosti Informačno-poradenského centra na Úrade Košického
samosprávneho kraja odprezentoval Mgr. Ing Kubík, referent IPC.
Diskusia: –
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Medzičasom odišiel ďalší člen komisie.
Prítomní členovia komisie odporúčajú zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a
zobraťna vedomie v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 9:
Prítomní:
9
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 9
Vyjadrenie:
Informatívnu správu o činnosti Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia
s ručením obmedzeným prezentovala Ing. Orbán Máté, PhD., riaditeľka EZÚS.
Diskusia: –
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Prítomní členovia komisie odporúčajú zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a
zobraťna vedomie v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 10:
Prítomní:
9
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 10
Vyjadrenie:
Hodnotenie Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom kraji
predstavila vedúca referátu cestovného ruchu, Ing. Šebešová.
Diskusia: p. Rečka
Pán starosta sa poďakoval Ing Šebešovej za výbornú spoluprácu.
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Prítomní členovia komisie odporúčajú zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a
zobraťna vedomie v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 11:
Prítomní:
9
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 11
Vyjadrenie:
Materiál o aktualizácii Regionálnej integrovanej územnej stratégie predstavila JUDr.
Szélesová, vedúca odboru SO re IROP.
Diskusia: Ing. Zachariaš, p. Rečka, Ing. Bašták
Ing. Zachariaš sa vyjadril, že žiaľ riadiaci orgán nekomunikuje ani s radou partnerstva.
P. Rečka sa pýtal na dvojkolovosť podávania projektov, čo Dr. Szélesová podrobne
vysvetlila. Ing. Bašták uviedol, že síce už dávno sa sľubovalo zjednodušenie procesov, ale nič
sa v podstate nezmenilo. Ing. Zachariaš sa podelil s poznatkami z okolitých štátov
(Maďarsko, Poľsko), kde už zaviedli oveľa jednoduchšie pravidlá a procedúry pri podávaní
projektov.

Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Medzičasom odišiel ďalší člen komisie.
Prítomní členovia komisie odporúčajú zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a
zobraťna vedomie v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 12:
Prítomní:
8
Za:
8
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 12
V bode rôznom na základe úlohy vyplývajúcej z uznesenia č. 37/2017 z 22. rokovania
komisie regionálneho rozvoja JUDr. Szélesová podala informácie o projektoch. Prehľad
v tabuľkovej forme obdržali všetci prítomní členovia komisie.
K bodu č. 13
Vyjadrenie:
Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania podpredseda komisie Ing. Zachariaš poďakoval
prítomným za účasť a za štvorročnú spoluprácu aj v mene predsedu komisie a cca. o 11.30
hod. ukončil rokovanie komisie regionálneho rozvoja.
V Košiciach dňa 26. 9. 2017
Zapísal Ing. Peter Ťapák

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

......................................................
Ing. István Zachariaš
podpredseda komisie

