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Zápisnica 

z ustanovujúceho  zasadnutia Kooperačnej rady pre územie udržateľného mestského rozvoja 

(UMR) funkčnej oblasti mesta Košice 

Konaného dňa 10.3.2021 o 13.00 hod. formou videokonferencie ( aplikácia Microsoft Teams) 

 

Prítomní:  primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (Predseda Kooperačnej rady),    22 zástupcov obcí 

a MČ mesta Košice (potvrdené prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams), 2  zástupcovia KSK (T. 

Malatinec, M. Ovčiarka - potvrdené prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams), zástupcovia mesta 

Košice ( R.Dlhý, Š.Daňo, A.Šebešová). 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Informácia o štruktúre a zložení Kooperačnej rady 

3. Hlasovanie o prijatí Štatútu Kooperačnej rady 

4. Diskusia 

5. Záver 

 

K bodu 1  

Primátor mesta Košice Ing. Jaroslav Polaček ako predseda Kooperačnej rady  (ďalej len KR)  otvoril 

zasadnutie a privítal  prítomných zástupcov obcí z UMR, starostov  Mestských častí  Košíc a  zástupcu 

KSK.  Zároveň doplnil, že  cieľom zasadnutia  je  ustanovenie Kooperačnej rady pre územie udržateľného 

mestského rozvoja (UMR) funkčnej oblasti mesta Košice a prijatie štatútu kooperačnej rady. 

K bodu 2 

Predseda KR  podal informáciu o spôsobe a procesu  prípravy založenia Kooperačnej rady  a podpise 

„MEMORANDA O SPOLUPRÁCI na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského 

rozvoja  (UMR)  funkčnej oblasti mesta Košice“.  

Informoval, že k podpisu  memoranda pristúpilo prostredníctvom uznesení obecných zastupiteľstiev 

40 obcí, ktoré spolu s  mestom Košice  budú tvoriť funkčnú oblasť mesta Košice a budú spolupracovať 

na rozvoji UMR.    

Následne skonštatoval, že podmienka  vzniku  Kooperačnej rady bola splnená  a to  pristúpením obcí  k   

„MEMORANDU O SPOLUPRÁCI na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského 

rozvoja  funkčnej oblasti mesta Košice“ . 

Predseda Kooperačnej rady p. Jaroslav Poláček ďalej predstavil návrh modelu fungovania Kooperačnej 

rady.  Vysvetlil, že činnosť  rady sa bude  vykonávať prostredníctvom  predsedníctva a 3 komôr – 

komora  obcí UMR,  komora socio-ekonomických partnerov a komora štátnej správy.  Predsedníctvo 

bude mať 14 členov. Bude zložené z 3 členov za  Mesto Košice, 2 členovia za  mestské častí mesta 

Košice, 1 za  KSK, 4 zástupcovia za obce UMR, 3 zástupcovia za komoru  socio-ekonomických partnerov 

a 1 člen za štátnu správu.  Podrobné informácie o pôsobnosti a rozhodovaní v kooperačnej rade sú  

uvedené v návrhu štatútu. Doplnil, že návrh štatútu a štruktúry kooperačnej rady  bol prediskutovaný 

na úrovní zástupcov ZMOS,  členských obcí UMR (pri podpise memoranda) a  zároveň bol zaslaný na 

pripomienkovanie  všetkým obciam a rade starostov MČ.  K návrhu štatútu sme neobdržali  
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pripomienky. Zároveň poďakoval p. J. Hlinkovi, J. Serbinovi a M. Rečkovi za pomoc pri príprave  

memoranda, modelu fungovania a štatútu KR. 

Predseda Kooperačnej rady  vyzval prítomných k prezentovaniu pripomienok k návrhu štatútu . P.. Ján 

Nigut  predniesol požiadavku Rady starostov  mesta Košice, aby zástupca mestských častí  bol 

delegovaný aj do komory štátnej správy. P. Jaroslav  Hlinka požiadal o informáciu, kto bude členom 

komory štátnej správy. P. Štefan  Daňo vysvetlil, že komora štátnej správy je určená pre zástupcov 

inštitúcií, ktoré pôsobia na našom území štátnej správy naprieč celým spektrom, napr. okresné úrady, 

úrad práce,  zástupcovia ministerstiev a všetci, ktorí prejavia záujem o spoluprácu a zastupujú štátne 

orgány a inštitúcie. 

K bodu 3  

Predseda Kooperačnej rady  predniesol návrh na uznesenie a vyzval prítomných o hlasovanie.   

Uznesenie: 

Kooperačná  rada   územia udržateľného mestského rozvoja  funkčnej oblasti mesta Košice  

schvaľuje  

 Štatút  Kooperačnej rady  územia udržateľného mestského rozvoja  funkčnej oblasti mesta Košice   

v zmysle predloženého návrhu.  

Všetci prítomní vyjadrili  súhlas s uznesením. 

Zároveň predseda Kooperačnej rady  v súlade so štatútom vyzval prítomných na delegovanie 4 

zástupcov komory obcí UMR  do predsedníctva KR, delegovanie 2 zástupcov mestských častí mesta 

Košice  do predsedníctva  Kooperačnej rady a zaslanie nominácie  na  členov  Komory socio-

ekonomických partnerov a do Komory štátnej správy, pričom návrhy je potrebné zaslať do 30 dní na 

adresu sekretariátu kooperačnej rady na kontakt uvedený v zápise: stefan.dano@kosice.sk .  

K bodu 4 

V rámci diskusie predseda Kooperačnej rady podal informáciu o prebiehajúcich  rokovaniach mesta 

Košice s ministerstvami v súvislosti s plánmi a pripravovaným investíciami jednotlivých rezortov.   P. Š. 

Daňo informoval, že  do 15.3.2021 bude zo strany jednotlivých ministerstiev urobené 

pripomienkovanie  Vstupných správ UMR, ktoré boli zaslané na MIRRI. Na ministerstvách  prebieha 

proces  stanovenia  čo sa bude financovať z  Plánu obnovy a čo z Partnerskej  dohody  2021-2027. 

Spoločné stretnutie  MIRRI  s VÚC a UMR  je plánované na   11.3. 2021. Zároveň informoval, že mesto 

Košice pokračuje v procese  prípravy  PHRSR a IUS  UMR (Integrovanej územnej stratégie UMR) 

K bodu 5 

Predseda Kooperačnej rady p. Jaroslav Polaček  poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí. 

 

Zapísala: A.Šebešová 
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Účastníci zasadnutia podľa aplikácie Microsoft Teams 

 

Michal REčka (Hosť)  

Jaroslav Hlinka (Hosť) (Guest)  

ján serbin (Hosť)  

Vrchota Marcel, Mgr. (Guest)  

Tomáš Malatinec (External)  

Peter Tomko (Hosť)  

Ondrej Jusko (Guest)  

Štefan Nagy, Ing (Hosť)  

Ján Nigut (Hosť)  

Jan Juhas (Hosť)  

Tomková (Hosť)  

Ján Kokarda (Hosť)  

Michal Krcho (Guest)  

Roland Lacko (Hosť)  

Lubos (Hosť)  

Peter Huba (Hosť)  

Matej Ovciarka KSK  

Igor Petrovčik (Guest)  

obec Rozhanovce (Hosť)  

Elena Szabóová Bočiar (Host)  

Stefan Petrik (Hosť)  

Tomková (Hosť)  

Petkač (Hosť) 

Nosalova (Hosť)  

 

 


