Komisia regionálneho rozvoja
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
6. 6. 2018
Číslo:
3647/2018/ORRUPZP-18235
Vybavuje: Ing. Peter Ťapák
e-mail: Peter.Tapak@vucke.sk
Telefón: 055/6196 658

ZÁPISNICA
z 2. rokovania Komisie regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja konaného dňa 5. 6. 2018
PROGRAM ROKOVANIA:

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
3. Návrh nového Grantového programu Košického samosprávneho kraja na poskytovanie
grantov a dotácií
4. Informatívna správa o implementácii projektov Programu spolupráce Interreg V-A SKHU
2014 – 2020
5. Koncepcia aktívneho starnutia Košického samosprávneho kraja
6. Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho
kraja za rok 2017
7. Návrh na spolufinancovanie projektu „MOBI - Moderná prihraničná infraštruktúra –
úspešný karpatský región”
8. Správa o realizácii „Akčného plánu realizácie Východísk pre integráciu marginalizovaných
rómskych komunít v Košickom samosprávnom kraji na roky 2016 – 2017“
9. Informatívna správa o realizácii projektov financovaných z Integrovaného regionálneho
operačného programu a Európskej investičnej banky v roku 2018
10. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II.
polrok 2018
11. Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2018
12. Rôzne
13. Záver
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K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Predseda komisie Ing. Dušan Tomaško, MBA o 13,15 hod. privítal prítomných a skonštatoval,
že na rokovaní komisie sú prítomní 17 členovia komisie, čo je nadpolovičná väčšina, to
znamená, že rokovanie je uznášania schopné.
Predseda predložil návrh o zmenu v programe rokovania, a to doplniť do programu materiál:
Schválenie spolufinancovania projektu "Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja", ktorý bude prerokovaný v bode 12. Ďalší
materiál s názvom: Integrovaná ochrana vodných zdrojov pre ozdravenie klímy, ochrana
potravinovej a environmentálnej bezpečnosti na území Košického samosprávneho kraja, ktorý
bol rozposlaný členom komisie elektronickou poštou na návrh p. poslanca Kravčíka, predseda
komisie navrhol prerokovať v bode rôzne. Predseda predložil na schválenie program rokovania
doplnený s hore uvedenými materiálmi.
Diskusia: –
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 11/2018:
Komisia schválila predložený program rokovania.
Hlasovanie č. 1:
Prítomní: 17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Vysvetlenie k poskytnutiu dotácií nad 3 300 Eur v zmysle VZN podala Ing. Šuranová z odboru
financií.
Diskusia: RNDr. Smrčo, Ing Petro, Ing. Kravčík.
RNDr. Smrčo sa pýtal, čo je vlastne predmetom žiadosti: vo formulári je uvedené prelakovanie
vozidla, montáž vodných nádrží – ale on zistil, že tie práce už boli urobené. Podľa neho nemá
zmysel urobiť prestavbu obrneného transportéra, lebo ten nie je práve najvhodnejší na hasičské
auto, preto navrhol žiadosť nepodporiť. Ing. Petro vyjadril opačný názor, veľakrát sa vyskytnú
problémy so živlami: hasičský zbor rieši len cca. 30% požiare, ostatné výkony sú
zachraňovanie životov a odstraňovanie následkov živelnej pohromy. Dobrovoľnícky hasičský
zbor obce Štós je jeden z najväčších v okrese Košice-okolie, v katastri obce sú rozsiahle lesy,
ťažký terén a vďaka relatívne krátkej vzdialenosti do obce Smolník sú schopní pomáhať aj
gelnickému okresu, kde sú tiež rozsiahle lesné porasty. Ing. Kravčík dodal, že pre hasičské
zbory boli poskytnuté slušné štátne dotácie, chýba informácia, či dostal aj HZ Štós. RNDr.
Smrčo dodal, že žiadosť je zavádzajúca: je napísaná tak, ako keby žiadali na nové úlohy,
pritom úkony uvedené v žiadosti už boli vykonané – mali uviesť, že sa jedná o refundáciu.
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Počas diskusie došli ďalší dvaja členovia komisie (Ing. Bašták, RNDr. Solár)
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Uznesenie č. 12/2018:
Komisia neodporúča zastupiteľstvu podporiť prerokovanú žiadosť.
Hlasovanie č. 2:
Prítomní: 19
Za:
9
Proti:
4
Zdržal sa: 6

K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Vysvetlenie k materiálu Návrh nového Grantového programu KSK podal Ing. Peter Ťapák,
vedúci referátu regionálneho rozvoja a plánovania.
Ešte pred diskusiou došiel Ing. Horváth.
Diskusia: Ing. Kravčík, Ing. Erényi, Ing. Petro, Mgr. Biľová, JUDr. Rovinský, RNDr. Solár,
RNDr. Smrčo, Ing. Hudák
Ing. Kravčík sa pýtal, aký je rozdiel medzi grantovou schémou a dotačným systémom.
Vysvetlenie podal Ing. Ťapák a Ing. Erényi, spracovatelia materiálu. Ing Petro sa spýtal, či
ostáva v platnosti aj staré VZN, a ako to je, že už je schválený rozpočet na tento rok, a ten
nepočíta s grantovou schémou. Ing. Ťapák odpovedal, že VZN z roku 2006 bude stále
v platnosti pokiaľ nebude nahradené novým, a tento rok určite nebude spustený. Vysvetlil, že
v prípade, ak vedenie Ú KSK dá pokyn k spracovaniu grantového programu a grantových
schém, bude potrebné pripraviť nové VZN, pričom spracovatelia zámeru stále počítajú s tým,
že p. predsedovi ostane možnosť poskytovať dotácie v kompetencii predsedu KSK na podporu
verejného života v regióne, v súlade s vymedzeným účelom ako je to v súčasnosti. Čo sa týka
grantového programu, je to len návrh, a bude potrebné vykonať rad úloh spojených
s vypracovaním nového VZN, vypracovaním grantových schém a výziev, zabezpečením
financovania grantového programu v rozpočte. Ing Ťapák konštatoval, že vypracovanie nového
VZN a GP a GS má zmysel len vtedy, ak bude im poskytnuté dostatočné finančné krytie,
pretože voči terajšiemu systému bude viac administratívne náročné. Mgr. Biľová sa pýtala na
personálne aspekty návrhu, či má Úrad KSK dostatočné personálne kapacity, a či sa počíta so
zapojením ARR. Ing. Ťapák odpovedal, že o tieto otázky bude rozhodovať vedenie KSK.
JUDr. Rovinský sa pýtal načo to vlastne robiť, bude to náročný proces, a pýtal sa koľko to
bude stáť. Ing. Ťapák odpovedal, že je to zvládnuteľné a o finančnom balíku sa bude
rozhodovať neskôr. RNDr. Solár sa vyjadril, že sa mu ten návrh páči, ale ak bude treba platiť
odborníkov, tak sa to neoplatí. RNDr. Smrčo sa spýtal na dôvody, prečo sa má komisia
rozhodnúť, či ostáva starý systém, alebo bude zmena. P. hlavný kontrolór vysvetlil, že
v súčasnosti sú 3 VZN týkajúce sa poskytovania dotácií, z toho jedno je vo forme poskytovania
na projekty (Terra Incognita), jedno je vo forme len žiadosti, čo bolo v diskusii k 2. bodu
poukazované na nedostatky a jedno VZN je de facto nefunkčné (šport). Systém poskytovania
dotácií, najmä podľa posledných 2 VZN (na základe len žiadosti), je zastaraný a prežitý, preto
HK podporuje potrebu spracovania a prijatia nového jednotného VZN na poskytovanie dotácií.
Nie je potrebné teraz riešiť podrobnosti, to bude rozpracované a aj grantové schémy a výzvy
podľa predloženého zámeru by malo schvaľovať zastupiteľstvo, podstatou terajšieho
prerokovania je vyjadriť sa, či je podpora na spracovanie nového systému poskytovania dotácií
a vyjadriť pripomienky, návrhy, k predloženému informatívnemu zámeru. Ing. Kravčík dal
návrh vyhlásiť súťaž na vypracovanie najlepšieho grantového systému.
Počas diskusie odchádzali dvaja členovia komisie.
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Členovia komisie dali návrh: predložený materiál zobrať na vedomie s pripomienkami.
Uznesenie č. 13/2018:
Komisia regionálneho rozvoja predložený materiál zobral na vedomie s pripomienkami.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Informatívnu správu o implementácii projektov Programu spolupráce Interreg V-A SKHU
2014 – 2020 uviedla Ing. Erényi z referátu regionálneho rozvoja.
O 14.15 hod. odchádzal ďalší člen komisie.
Diskusia: –
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 14/2018:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie v súlade
so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 4:
Prítomní: 17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 5
Vyjadrenie:
Vysvetlenie ku koncepcii aktívneho starnutia KSK podal Ing. Peter Ťapák, vedúci referátu
regionálneho rozvoja a plánovania.
Diskusia: MUDr. Fulková, Ing. Kravčík, JUDr. Rovinský
MUDr. Fulková sa vyjadrila, že materiál je veľmi dobre vypracovaný, veľmi sa jej páči, ale
rada by vedela, ako to bude financované. Ing. Ťapák odpovedal, že je to zatiaľ len koncepčný
návrh, cesty a spôsob financovania jednotlivých projektov a zámerov, ktoré vygeneruje
stratégia, založená na participatívnom procese budeme hľadať a pripravovať v ďalšom období.
Ing. Kravčík navrhol zmeniť názov materiálu na Zámer koncepcie aktívneho starnutia
Košického samosprávneho kraja. Podľa názoru JUDr. Rovinského je to ďaleko od koncepcie.
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Členovia komisie dali návrh: predložený materiál schváliť s pripomienkou.
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Uznesenie č. 15/2018:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť s pripomienkou.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 17
Za:
15
Proti:
1
Zdržal sa: 1

K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Vysvetlenie k vyhodnoteniu PHSR za rok 2017 podala Mgr. Katarína Rosičová, PhD. z odboru
regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia. Zdôraznila, že Košickému
samosprávnemu kraju vyplýva zo zákona povinnosť každoročne vyhodnocovať PHSR.
Medzičasom odišiel ďalší člen komisie.
Diskusia: Ing. Kravčík, JUDr. Rovinský.
Ing. Kravčík sa pýtal, prečo schvaľujeme teraz, keď ešte chýbajú aktuálne údaje a dodal, že
podľa neho správa nereflektuje na niektoré vážne veci, definované v PHSR. Mgr. Rosičová
vysvetlila, že žiaľ Štatistický úrad zverejňuje niektoré údaje ročným, až dvojročným
oneskorením a v správe môžu byť použité len dostupné údaje. JUDr. Rovinský sa vyjadril, že
aj keď sa to aj doteraz robilo týmto spôsobom, nemusí byť to správne, Spomenul, že v PHSR
bolo definované, že KSK má vytvoriť vlastné dobrovoľnícke centrum a miesto toho sme
vstúpili do existujúceho DC – podľa neho týmto nebol splnený zámer. Spýtal sa, či a ako
podporujeme priemyselný park v Kechneci, klaster IT Valley či Medipark, čo spoločné máme
s tými organizáciami. Ing. Ťapák vysvetlil, že aj s IT Valley, Mediparkom aj inými vedieme
aktívnu spoluprácu - napr. UPJŠ a Medipark aj cez medzinárodný projekt Elise - a KSK má za
úlohu tieto organizácie a ich aktivity zosieťovať do inovačného ekosystému a prispievať k ich
rozvoju,
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 16/2018:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie v súlade
so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 6:
Prítomní: 16
Za:
13
Proti:
1
Zdržal sa: 2

K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Projektu „MOBI - Moderná prihraničná infraštruktúra – úspešný karpatský región” uviedla
Ing. Erényi z referátu regionálneho rozvoja.
Diskusia: Mgr. Petrovič, Ing. Horváth, p. Zahornadský.
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Mgr. Petrovič sa pýtal na hraničný prechod medzi SR a Maďarskom, Ing. Horváth sa zaujímal
o hraničný priechod Solomonovo-Čierna nad Tisou. Ing. Erényi vysvetlila, že to sú projekty
z iných programov. P. Zahornadský sa pýtal na plánovanú cyklotrasu.
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 17/2018:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v
so znením návrhu na uznesenie.

súlade

Hlasovanie č. 7:
Prítomní: 16
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 8
Vyjadrenie:
K správe o realizácii Akčného plánu realizácie Východísk pre integráciu marginalizovaných
rómskych komunít v KSK podala podrobné informácie Ing. Dagmar Plančárová, vedúca
referátu pre integráciu sociálne vylúčených komunít.
Diskusia: –
Uznesenie č. 18/2018:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predloženú informatívnu správu prerokovať a zobrať na
vedomie v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 8:
Prítomní: 16
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa: 1
Jeden člen komisie sa vrátil na rokovanie.

K bodu č. 9
Vyjadrenie:
K informatívnej správe o realizácii projektov financovaných z IROP a EIB podal informácie
Ing. Peter Harčarik, vedúci oddelenia riadenia projektov.
Diskusia: Mgr. Medvec, Ing. Kravčík.
Mgr. Medvec sa pýtal na cestu pri Kostoľanoch. Ing. Harčarik odpovedal, že je to v rámci
Cesty KSK11, kde zmluva s dodávateľom je pred podpisom. Ing. Kravčík sa vyjadril, že hoci
program sa volá IROP, nenašiel ani jeden integrovaný projekt, prečo je to tak. Ing. Harčarik
vysvetlil, že projekty vyberalo ministerstvo.
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
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Uznesenie č. 19/2018:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 9:
Prítomní: 17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 10
Vyjadrenie:
O materiáli Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva KSK informoval Ing. Peter
Ťapák, vedúci referátu regionálneho rozvoja a plánovania.
Diskusia: Ing. Kravčík
Ing. Kravčík navrhol zaradiť do programu Zastupiteľstva jeho materiál o ochrane vodných
zdrojov.
Uznesenie č. 20/2018:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť s pripomienkou.
Hlasovanie č. 10:
Prítomní: 17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 11
Vyjadrenie:
Plán úloh komisie regionálneho rozvoja na I. polrok 2018 predložil Ing. Dušan Tomaško,
MBA, predseda komisie.
Diskusia: RNDr. Smrčo
RNDr. Smrčo sa pýtal na obsah – predseda komisie prečítal celý materiál.
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 21/2018:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade
so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 11:
Prítomní: 17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa: 0
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K bodu č. 12
Vyjadrenie:
O spolufinancovaní projektu "Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK" kvôli neprítomnosti spracovateľa materiálu informoval Ing. Peter Ťapák,
vedúci referátu regionálneho rozvoja a plánovania.
Diskusia: Ing. Magda, Ing. Hudák
Ing. Magda sa pýtal na sumu spolufinancovania – upozornil, že asi bolo to zle vypočítané.
Hlavný kontrolór odporúčal v uznesení vypustiť v právnej kvalifikácii písm. c) a ponechať len
písm. d).
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Ďalší člen komisie sa vrátil na rokovanie.
Uznesenie č. 22/2018:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade
so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 12:
Prítomní: 18
Za:
13
Proti:
2
Zdržal sa: 3
Ing. Bašták odišiel z rokovania komisie.

K bodu č. 13
Ing. Kravčík informoval o materiáli, ktorý vypracoval s názvom „Integrovaná ochrana vodných
zdrojov pre ozdravenie klímy, ochrana potravinovej a environmentálnej bezpečnosti na území
Košického samosprávneho kraja
Ing. Barcal sa pýtal, aká suma bude približne treba na vypracovanie takého materiálu. Ing.
Kravčík uviedol, že cca. 10 – 20.000,- Eur. Aj Ing. Magda sa pýtal na predpokladaný náklad
a na termín vypracovania. Ing. Kravčík navrhol termín do 30. 9.
Hlavný kontrolór dodal, že komisia môže schváliť len rámec, konkrétny materiál musí byť
odborne vypracovaný. Mgr. Medvec povedal, že je to veľmi dobrá myšlienka, určite sa s tým
treba zaoberať.
Uznesenie č. 23/2018:
Komisia odporúča spracovať Integrovanú ochranu vodných zdrojov pre ozdravenie
klímy, ochranu potravinovej a environmentálnej bezpečnosti na území Košického
samosprávneho kraja do 30. septembra a predložiť do programu najbližšieho zasadnutia
zastupiteľstva.
Hlasovanie č. 13:
Prítomní: 17
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa: 1
Ing. Ihnát upozornil na problém pri Kostoľanoch nad Hornádom, kde ľudia predchádzajú cez
železničný most, čo je životu nebezpečné – je tam potrebné vybudovať lávku cez Hornád pre
peších. V prípade lávky pri Malej Vieske, je problém, že tam chýbajú dosky - treba zistiť
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komu to patrí a riešiť opravu. Ďalej sa pýtal na to, či v kraji máme sociálne zariadenie pre deti
s autizmom, ak ne, treba sa s tým zaoberať.
MUDr. Fulková sa pýtala, kto má na starosti cyklotrasy – bolo jej vysvetlené,že to rieši referát
cestovného ruchu.
Ďalej odznela žiadosť o opravu cesty pri obce Perín-Chým.
JUDr. Rovinský sa pýtal na na vládou ohlasovanou strategickou investíciu pri Haniske, Ing.
Kravčík dodal, že KSK by mal byť účastník konania. Starosta obce Haniska, Ing. Barcal dodal,
že okrem toho, že územie je známe, ani on nemá ďalšie informácie. JUDr. Rovinský navrhol,
aby kraj vstúpil do rokovaní s vládou v tejto veci. Ing. Kravčík navrhol mimoriadne zasadnutie
komisie, kde by odzneli všetky aktuálne informácie na túto tému. Ing. Barcal dodal, že by bolo
treba na také zasadnutie pozvať aj investorov. RNDr. Smrčo vyjadril názor, že bolo by
účinnejšie rokovanie p. predsedu KSK s investorom.
MUDr. Fulková opätovne upozornila na havarijný stav cesty vedúcej do koncovej obci Poráč
z Rudnian, kde hrozí zosuv cesty s ohrozením životov v rómskej osade.
Mgr. Medvec rozprával o potrebe vybudovania cyklotrasy cez Hornád pri Kostoľanoch.

Uznesenie č. 24/2018:
Komisia odporúča odborným referátom Úradu KSK zaoberať sa s riešením cyklistickej lávky
a lávky pre peších v katastrálnom území Kostoľany nad Hornádom.
Hlasovanie č. 14:
Prítomní: 17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 14
Vyjadrenie:
Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania predseda komisie poďakoval prítomným za účasť
a o 16.25 hod. ukončil rokovanie komisie regionálneho rozvoja.

V Košiciach dňa 5. 6. 2018
Zapísal Ing. Valéria Rácz

......................................................
Ing. Dušan Tomaško, MBA
predseda komisie

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