Komisia regionálneho rozvoja
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
18.11.2019
Číslo:
2717/2019/ORRUPZP- 44369
Vybavuje: Ing. Barbora Kováčová
e-mail: barbora.kovacova@vucke.sk
Telefón: 055/6196 658
Mobil: 0948 640 017

ZÁPISNICA
z 11. rokovania Komisie regionálneho rozvoja
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa
15.11.2019
PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022
3. Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 eur v zmysle § 5 ods. 5 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, 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
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o výške
úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
6. Založenie sociálneho podniku Košického samosprávneho kraja
7. Priebežné hodnotenie cieľov vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cestovného ruchu v
Košickom kraji do roku 2020 a návrh metodiky na spracovanie nového dokumentu
8. Priebežné hodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej
dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji
9. Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického
samosprávneho kraja za rok 2018
10. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na
I. polrok 2020
11. Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2020
12. Body z plánu úloh na II. Polrok 2019
13. Rôzne
14. Záver
K bodu č. 1
Otvorenie
Vyjadrenie: Rokovanie komisie začalo 10:17. Predseda komisie privítal všetkých
členov, pozvaných hostí a konštatoval, že na rokovaní bolo prítomných 14 z 25 členov, a
teda komisia je uznášaniaschopná. Po zaslaní oficiálnej pozvánky na rokovanie 11.komisie
regionálneho rozvoja, sme obdržali pokyn z organizačného oddelenia ÚKSK o doplnení 2
bodov do komisie regionálneho rozvoja. O doplnení boli členovia komisie informovaní
tajomníčkou komisie mailom, pričom konkrétne išlo o body:
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a. Bod č . 10 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií. (Bod 5 v rámci nového programu
komisie RR)
b. Bod č. 11 - Návrh na založenie obchodnej spoločnosti GLIP KOŠICE a.s.( Bod
6 v rámci nového programu komisie RR)
Na základe požiadavky bol zároveň prijatý návrh na zmenu poradia bodov v rámci programu
rokovania komisie regionálneho rozvoja v nasledujúcom znení:
c. Presun bodu č. 5 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií, ako bodu č . 4, za bod informácie
o poskytnutých dotáciách.
d. Presun bodu č 6 - Návrh na založenie obchodnej spoločnosti GLIP KOŠICE
a.s. na úvod stretnutia, ako bod č . 2
Uznesenie č. 38/2019:
Komisia schválila program rokovania vrátane navrhovaných zmien.
Hlasovanie č. 1:
Prítomní:
14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa:
0
K bodu č. 2
Návrh na založenie obchodnej spoločnosti GLIP KOŠICE a.s
Vyjadrenie: Ján Pavliš si pripravil prezentáciu, v rámci ktorej odprezentoval hlavné dôvody
založenie obchodnej spoločnosti GLIP Košice a.s..
(Prišli 2 členovia Komisie – 16 prítomných)
Diskusia
Ing. Jozef Želinský informoval, že bude naklonený podpore južného koridoru (Čierna nad
Tisou-Dobrá) a teda či GLIP neuvažoval o využití existujúcej prekládky v Dobrej.
Ing. Jozef Želinský , Ing. František Petro , Ing. Jozef Horváth sa viackrát opýtali či prebehli
stretnutia so ŽSR a Cargo na túto tému.
Ján Pavliš informoval, že prebehli stretnutia so strategickými partnermi, zorganizované boli
stretnutia v Dobrej aj v Matejovciach. Železnice SR o tejto iniciatíve vedia, keďže bolo
prijaté uznesenie Vlády SR, teda nejde len o iniciatívu KSK. Zároveň boli členovia
informovaní, že bola spracovaná štúdia uskutočniteľnosti.
Ing. Jozef Horváth poznamenal, že vstupnou bránou do EÚ nie sú Košice , ale aj iné mestá
KSK ako Sobrance, Michalovce, Veľké Kapušany , Čierna nad Tisou v blízkosti hraníc s
Ukrajinou cca 100 km od Košíc . Prekladisko TKD Dobrá má v súčasnosti kapacitu nad 200
000 kontajnerov s ročným využitím do 20 000 kontajnerov. Širokorozchodná trať je
technologickou traťou s priamym napojením na U.S. Steel Košice. Podľa jeho názoru je
potrebné pracovať aj s inými možnosťami a alternatívami na miestach s číslami ukazujúce
vysokú mieru nezamestnanosti, aby ľudia nemuseli cestovať za prácou do Košíc.
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Prekladisko je aj v Maťovciach, bolo rokované aj s firmou PREMAKO a.s., do poručuje
využívať už existujúce možnosti prekládky.
V prípade realizácie projektu bude potrebných okolo 500 000 ľudí, v súčasnosti vieme
ponúknuť 300 000, zároveň je potrebná infraštruktúra a dobré logistické napojenie z tohto
dôvodu bolo prijaté rozhodnutie zamerať sa na Košice-okolie. Rozhodnutie prišlo od
investora, ktorý nemá záujem investovať do Dobrej alebo Matejoviec. Zároveň
v Matejovciach je prekladisko len na sypký materiál. Máme informácie, že súkromné
spoločnosti (napr. Yushin), pravidelne ťahajú kamióny z Poľska, pokiaľ by bola železnica
určite by ju využili aj ďalšie spoločnosti, informoval Ján Pavliš.
JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský súhlasí s názorom, že je náročné pritiahnuť investora do
Čiernej nad Tisou, blízkosť diaľnic a letiska zohráva kľúčovú úlohu. Ing. Jozef Horváth
informoval a pripomenul , že širokorozchodná trať začína v Matejovciach , aj s prekládkou
rôzneho tovaru vrátane kontajnerov a nekončí v Košiciach , ale v Haniske pri Košiciach, a
aktívne ju využíva U.S.Steel Košice, jednalo sa aj s nimi ?
Ing. Miloš Barcal, starosta obce Haniska, informoval prítomných, že o tejto iniciatíve počuje
prvýkrát. Týmto by chcel požiadať vedenie o stretnutie k tematike GLIP.
Požiadavka:
Stretnutie so starostom obce Haniska ku problematike GLIP
Ing. Ľubomír Hudák, požiadal o vysvetlenie k materiálom, plánovaných 56 hektárov sa bude
investorom dávať alebo predávať. Ján Pavliš informoval, že pri založení spoločnosti bude
KSK vlastniť akcie vo výške 60% a INTERPORT PARTNERS GROUP, bude mať 40%.
Skupovanie pozemkov bude prebiehať postupne, následne ich KSK predá, strategickým
investorom, ktorí budú realizovať investičné aktivity.
(Odišli 2 členovia Komisie – 14 prítomných)
Ing. Ľubomír Hudák požiadal o do vysvetlenie finančných otázok čo sa týka nákupu
pozemkov, prevádzkových nákladov a vyhliadky do budúceho obdobia.
Ján Pavliš, firma INTERPORT PARTNERS GROUP je v súčasnosti vlastníkom 5 hektárov,
pričom INTERPORT PARTNERS GROUP ponúka 30 miliónov EUR(úver). GLIP je
strategickou investíciou, ktorú by sme mali využiť ak to neužijeme my tak to využije niekto
iný.
Ing. František Petro konštatoval, že pokiaľ je to také výhodné, prečo to nerealizuje
INTERPORT PARTNERS GROUP bez KSK. Zároveň poznamenal, že tento materiál bol
doplnený, chýbajú k nemu ďalšie detailnejšie informácie. Na základe dnešného rokovania je
zrejmé, že ani KSK nemá objasnené všetky otázky, keďže odpovede sú hmlisté a so
starostom Hanisky, ktorého sa to týka rokovanie neprebehlo, odkiaľ sa zoženú finančné
prostriedky na nákup pozemkov nevieme.
Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo, sa snažil situáciu objasniť. Pozemky sa nebudú kupovať
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naraz, ale máme pripravených viacej možností napr. úver INTERPORT PARTNERS
GROUP, úver z EIB a ďalšie.
Ing. Ľubomír Hudák súhlasil s názorom Ing. Františka Petra, že ide o dôležité rozhodnutie,
ku ktorému chýbajú doplňujúce informácie. Ešte raz požiadal o objasnenie finančných
otázok priamo vedúceho financií. Základné imanie je 40 000 EUR (KSK 24 000 EUR)
následne prevádzkové náklady na prvý rok sú odhadované v sume 9 000 EUR, vieme ako
toto rozhodnutie zaťaží rozpočet KSK do budúcna? Kto bude ručiť za záväzky GLIP?
Ing. Dušan Tomaško, MBA, potrebujeme viacej informácií. Predmet činností spoločnosti
vôbec nie je špecifikovaný na činnosti, ktoré by mala spoločnosť vykonávať. Zároveň je
potrebné upraviť vzťahy s ďalšími investormi.
Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo reagoval na otázky ohľadom rozpočtu. Predbežné výdavky sú
stanovené v materiáli, ovplyvnenie rozpočtu do budúcnosti je len predikcia, ktorá záleží od
množstva ďalších faktorov (napr. príjem). Očakávajú sa nižšie náklady do budúcich rokov,
plánovaných 9 000 EUR by prekročených byť nemalo. Každopádne kroky sú jasne
nastavené, konkrétne definovanie strategickej investície, následné odkúpenie pozemkov a
tretí krok je rast potenciálu GLIP a.s. JUDr. Jarmila Zvarová doplnila, že vzťahy medzi KSK
a ďalšími investormi upravuje článok VI odsek 12.
(Odišiel 1 člen Komisie – 13 prítomných)
JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský sa informoval o prípadných rizikách. Pokiaľ projekt bude
neúspešný vrátia sa nám investované finančné prostriedky späť?
Návrh na uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní:
13
Za:
0
Proti:
0
Zdržal sa:
13
Návrh neprešiel
K bodu č. 3
Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022
Vyjadrenie: Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo, predniesol návrh rozpočtu Košického
samosprávneho kraja na roky 2020 až 2022, ktorý je vyrovnaný. Návrh bežného rozpočtu je
prebytkový a návrh kapitálového rozpočtu je schodkový, pričom schodok kapitálového
rozpočtu je vyrovnaný prebytkom bežného rozpočtu.
Diskusia
K materiálu nebola diskusia a pripomienky.
Uznesenie č. 39/2019:
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť..
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Hlasovanie č. 3:
Prítomní:
14
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa:
1
K bodu č. 4
Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 eur v zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
v znení neskorších zmien a doplnkov
Vyjadrenie: Vedúci odboru financií, informoval o poskytnutých dotáciách do 3 300 € v
zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č.
3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov.
Diskusia
K materiálu nebola diskusia a pripomienky.
Uznesenie č. 40/2019:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie č. 4:
Prítomní:
14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa:
0
K bodu č. 5
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytovaní
dotácií
Vyjadrenie: Ing. Jozef Šuľak predniesol návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií, pričom informoval prítomných, že schválením
nového VZN navrhujú zrušenie existujúcich VZN o poskytovaní dotácií č. 3/2006, č. 7/2008.
Schéma nového VZN tvorí prílohu predkladaného materiálu.
Diskusia:
Ing. Dušan Tomaško, MBA a Ing. František Petro, boli informovaní, že výška dotácie
pripadajúca na 1 poslanca je vypočítaná na základe počtu obyvateľov (predbežná simulácia –
200 000 obyvateľov cca 3 973 EUR). Zároveň boli členovia komisie oboznámení s procesom
hodnotenia. Hodnotiteľmi sú zamestnanec KSK a nezávislý odborník. Zoznam hodnotiteľov
– zamestnancov KSK a nezávislých odborníkov schvaľuje dotačná komisia v rámci
schvaľovania výzvy. Dotačná komisia bude mať 13 členov z toho bude 11 poslancov
určených paritne podľa poslaneckých klubov, zvyšných 2 členov menuje predseda KSK.
Členov dotačnej komisie vymenúva predseda. Ing. Dušan Tomaško, MBA a Ing. František
Petro, dali návrh na doplnenie, aby členov dotačnej komisie určilo zastupiteľstvo a nie
predseda a zároveň aby bol do materiálu doplnený negatívne vymedzený výdavok.
JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský informoval, že ide o modifikáciu dotačnej schémy
Prešovského samosprávneho kraja, pričom má obavy, že tento model vie vyústiť do situácií,
kedy si poslanci budú schvaľovať dotácie ako revanš medzi sebou. Poslanci by mali
sledovať záujem župy a nie okresu. Ing. Dušan Tomaško, MBA nesúhlasil s týmto tvrdením.
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Ing. Jozef Želinský požiadal, o klarifikáciu kritéria prerozdelenia na základe počtu
obyvateľov. Ing. Jozef Šuľak informoval, že počet obyvateľov vychádza z údajov
štatistického úradu, pričom metóda okresov, bola zvolená z dôvodu ich kopírovania
jednotlivých volebných obvodov.
Hudák na základe predkladaného materiálu budú 2 komisie, hodnotiaca a dotačná. Podľa
jeho názoru nie je v poriadku, že v dotačnej komisií budú 2 zamestnanci ÚKSK, keďže
zamestnanci ÚKSK už vystupujú v hodnotiacej komisií.
(Odišiel 1 člen Komisie – 13 prítomných)
Ing. Jozef Šuľak reagoval na otázky doc. RNDr. Peter Solár, PhD. a predsedu komisie
o bodovom hodnotení, pričom body budú prideľovať interný hodnotiteľ, externý hodnotiteľ
a poslanec. Finálny zoznam projektov schvaľuje odborná komisia.
Uznesenie č. 41/2019:
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť po úprave materiálov s
nasledujúcim znením:
 Zamestnanci ÚKSK by nemali byť súčasťou hodnotiacej aj dotačnej komisie
 Dotačnú komisiu by malo schvaľovať zastupiteľstvo KSK a nie predseda
 Doplnenie negatívne vymedzeného výdavku do prekladaných materiálov
Hlasovanie č. 5:
Prítomní:
13
Za:
10
Proti:
2
Zdržal sa:
1
(Prišiel 1 člen Komisie – 14 prítomných)
Bod. 6
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
Vyjadrenie: Ing. Marcel Eperješi informoval členov Komisie o návrhu Všeobecne záväzného
nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie
Košického samosprávneho kraja č. 18/2012.
Diskusia
K materiálu nebola diskusia a pripomienky.
Uznesenie č. 42/2019:
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť..
Hlasovanie č. 6:
Prítomní:
14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Bod. 7
6

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o výške úhrady
za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v
zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Vyjadrenie: Mgr. Zuzana Nemcová, informovala o Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja o výške úhrady za sociálnu službu a zapracovaných
zmenách.
Diskusia
K materiálu nebola diskusia a pripomienky.
Uznesenie č. 43/2019:
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 7:
Prítomní:
14
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa:
3
Bod.8
Založenie Sociálneho podniku Košického samosprávneho kraja
Vyjadrenie: Ing. Eleonóra Veresová informovala o dôvodoch založenia, predmete činnosti,
organizačnej štruktúre, počte zamestnancov a ďalších náležitostiach sociálneho podniku,
v rámci ktorého bude KSK 100% vlastníkom.
Diskusia
Ing. Dušan Tomaško, MBA, informoval o formálnej chybe v materiáli „návrh na uznesenie“,
v rámci ktorého vystupuje Ing. Rastislav Trnka, ako člen dozornej rady. Dozorná rada je
predsedom menovaná, čím požiadal o odstránenie tejto formálnej chyby.
Ing. František Petro, Ing. Dušan Tomaško, MBA, Ing. Mgr. Miloš Ihnát podporujú iniciatívu
založenie sociálneho podniku. Radi by však upozornili na to, že materiál zakladateľská listina
obsahuje množstvo formálnych nedostatkov a chýb. (Revidovanie predmetu podnikania,
množné číslo napriek tomu, že KSK je 100% vlastník a pod.) Od zamestnankyne ÚKSK boli
informovaní, že materiál ešte neprešiel pripomienkami právneho oddelenia a teda bude ešte
upravovaný.
Ing. František Petro poznamenal, že na jednotlivých komisiách by mali byť prezentované,
finálne znenia materiálov zo strany Úradu a rád by na takýto postup upozornil. Zároveň by na
jednotlivých komisiách mal byť prítomný niekto z vedenia KSK (RU), aby videli ako úrad
funguje.
JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský informoval, že tento rok prišla legislatívna zmena, ktorá
umožňuje zriadiť sociálny podnik ako súčasť jestvujúceho podniku. Zriadením sociálneho
podniku, získava subjekt podporu zo strany Európskej únie.
(Odišiel 1 člen Komisie – 13 prítomných)
Prečo musíme čakať na iniciatívy z EU namiesto toho aby sme získali vlastné finančné
prostriedky na naše iniciatívy z rozpočtu KSK Čo budeme robiť ak EÚ fondy nebudú?
Podľa jeho názoru je potrebné lepšie využívať naše existujúce kapacity. Správe ciest KSK je
našim najväčším podnikom nevieme zamestnávať ľudí tam?
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Ing. Eleonóra Veresová odpovedal na otázku JUDr. Beáty Zemkovej, ohľadom náplne
práce. Náplň práce bola určená na základe zmapovaných potrieb ÚKSK a jeho organizácií,
predbežne sa uvažuje o sezónnych prácach v rámci správy ciest (letná /zimná údržba),
drobné technické práce (napr. maľovanie ).
Mgr. Rastislav Petrovič poznamenal, že 8 zamestnancov je pomerne málo. V okrese
Trebišov je jeden sociálny podnik, ktorého zamestnanci zabezpečujú služby pre celý okres.
Rovnaký model by mohol byť prijatý aj v rámci sociálneho podniku Košického
samosprávneho kraja, ktorý by podľa jeho názoru bol automaticky ziskový.
Ing. Eleonóra Veresová doplnila, že v súčasnosti ide len o počiatočný stav, ktorý sa do
budúcna plánuje navyšovať. Zároveň odpovedala na otázku JUDr. Mgr. Ladislava
Rovinského, že konateľ sociálneho podniku bude za výkon svojej funkcie poberať plat.
Sídlo sociálneho podniku bude na Kukučínovej ulici, pričom v budúcnosti sa uvažuje aj
o zriadení ďalších podnikov so sídlami v Kráľovskom Chlmci, Rožňave a Pribeníku.
Kontrolným orgánom v sociálnom podniku je dozorná rada pričom podmienkou je zriadenie
poradného výboru.
Ing. Jozef Magda odporuje myšlienku sociálneho podniku, no súhlasí s pánom Petrovičom,
že počet zamestnancov sa mu zdá byť nízky.
Uznesenie č. 44/2019: :
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť..
Hlasovanie č. 8:
Prítomní:
13
Za:
8
Proti:
0
Zdržal sa:
5
Bod 8
Priebežné hodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej
dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji
Vyjadrenie: Ing. Šebešová Adriana informovala členov Komisie o dokumente “. Stratégia
rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, ktorá predstavuje základný koordinačný nástroj
v segmente cyklistickej dopravy a cykloturistiky v kraji, ktorého úlohou je iniciovať,
usmerňovať a vytvárať podmienky pre rozvoj v tomto segmente.
(Odišli 2 členovia Komisie – 11 prítomných)
Diskusia
JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský požiadal o doplňujúce vyjadrenie, ohľadom Eurovela 11,
sledovanie cyklistickej prepravy na základe modelu intravilánov a informáciu či navrhované
trate budú situované popri cestách 1. triedy. Na všetky otázky mu zodpovedala Ing. Šebešová
Adriana, ktorá zároveň poznamenala, že v súčasnosti rastie tendencia dochádzania do práce
max. vo vzdialenosti 8 km pričom podpora má smerovať do budovanie cestnej infraštruktúry,
samozrejme nebránime sa aj rozširovaniu poľných a lesných ciest.
Slavomír Zahornadský sa informoval ako je to s budovaním kostrovej siete, pričom poukázal
na problém v Hrabušiciach, kedy 7 km úsek musel byť rozdelený do 2 výziev z dôvodu jeho
čiastočného presahu na území PSK. Na podobné situácie by bolo potrebné myslieť ešte pri
príprave výziev.
(Prišli 3 členovia Komisie – 14 prítomných)
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Ing. Šebešová Adriana informovala, že prebieha viacero rokovaní k dobudovaniu kostrovej
siete, zároveň poznamenala, že z úrovne úradu sú dotačné výzvy pripomienkované, no nie
vždy sú ich pripomienky vyslyšané.
Úloha na tajomníčku komisie:
Ing. Želinský požiadal o rozposlanie aktuálnej mapy cyklotrás v elektronickej podobe
všetkým starostom, poslancom a neposlancom.
Uznesenie č. 45/2019
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie č. 9:
Prítomní:
13
Za:
12
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Bod 9
Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho
kraja za rok 2018
Vyjadrenie: Mgr. Ing. Tomáš Malatinec, PhD. informoval o predkladanom materiáli
Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho
kraja za rok 2018
Diskusia
K materiálu nebola diskusia a pripomienky.
Uznesenie č. 46/2019:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie č. 10:
Prítomní:
13
Za:
12
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Bod 10
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na
I. polrok 2020
Vyjadrenie: Mgr. Ing. Tomáš Malatinec, PhD. informoval o rámcovej náplni zasadnutí
zastupiteľstva KSK.
Diskusia
K materiálu nebola diskusia a pripomienky.
Uznesenie č. 47/2019:
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť..
Hlasovanie č. 10:
Prítomní:
13
Za:
13
Proti:
0
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Zdržal sa:

0

Bod 11
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2020
Vyjadrenie: Mgr. Ing. Tomáš Malatinec, PhD. informoval o predkladanom pláne úloh
komisie regionálneho rozvoja na I. polrok 2020.
Diskusia
K materiálu nebola diskusia a pripomienky.
Uznesenie č. 48/2019:
Komisia schvaľuje plán úloh komisie a zároveň odporúča zastupiteľstvu predložený materiál
prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 11
Prítomní:
13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Bod 12
Body z plánu úloh na II. polrok 2019
Vyjadrenie Komisia posúdila materiály predkladané na zastupiteľstvo Košického
samosprávneho kraja.
(Odišli 2 členovia Komisie – 11 prítomných)
Rôzne
Kontrola plnenia požiadaviek a uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Komisie
K bodu „Informatívna správa – Vyhodnotenie výziev cezhraničného programu ENI Maďarsko –
Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020“
Ing. Štefan Bašták, Ing. Jozef Želinský a Ing. Dušan Tomaško, MBA požiadali o zaslanie materiálov
k aktuálnym a pripravovaným výzvam v rámci oboch cezhraničných programov
Dňa 27. 09. 2019 bol uvedeným členom komisie regionálneho rozvoja zaslaný email s aktuálnym
prehľadom výziev cezhraničných programov na území Košického kraja.
Materiály boli zaslané k: Program Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, Malé granty
Programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko – tvz. Fond malých projektov, Program ENI
Maďarsko-Slovensko – Rumunsko- Ukrajina
K bodu „Rôzne“
Členovia Komisie zároveň predniesli opakovanú požiadavku na vyčlenenie parkovacích miest pre
účastníkov rokovania komisie.
Ak tajomník komisie požiada oddelenie vnútornej prevádzky o zarezervovanie parkoviska pred
budovou Úradu KSK pre členov komisie aspoň deň pred zasadnutím komisie, tak parkovisko bude
zarezervované v rámci jeho kapacity

Požiadavka:
Poslanec Ing. Želinský a Ing. Horváth požiadali o zaslanie doplňujúcich informácií k:
1. Objazdu Kráľovský Chlmec (smer Čierna nad Tisou, k Pribeníku).
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2. Plánovaná cesta - Dobrá- Biel- Dámoc (HU)
3. Prechod Čierna nad Tisou - Solomonovo (UA)
Požiadavka:
Poslanec JUDr. Mgr. Rovinský požiadal o stavisko ÚKSK týkajúce sa bezpečnosti bicyklových
stojanov.(z dôvodu legislatívnej zmeny)
Bod. 14
Záver
Podpredseda Komisie na záver poďakoval za účasť a ukončil rokovanie. Rokovanie Komisie
bolo ukončené o 13:15.

......................................................
Ing. Barbora Kováčová
tajomníčka komisie

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