Finančná komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
04.10.2011
Číslo:
1617/2011-RU13/26037
Vybavuje: Ing. Mária Karafová
e-mail: Maria.Karafova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 210
Fax: 055/7268 149

ZÁPISNICA
zo 12. zasadnutia Finančnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa 03.10.2011

PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

Otvorenie zasadnutia
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2011
Poskytnutie dotácie nad 3300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších
zmien a doplnkov
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho
kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č.
3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 5/2008 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení
VZN KSK č. 4/2010 a VZN KSK č. 10/2011
Informatívna správa o implementácii projektov cezhraničnej spolupráce ENPI - HU SK - RO - UA (vyhodnotenie 2. výzvy)
Informatívna správa o implementácií projektov cezhraničnej spolupráce programu
HU-SK (vyhodnotenie 3. výzvy)
Podanie a spolufinancovanie projektu SENTINEL - zážitkové aktivity na Železnej
ceste v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská
republika 2007 - 2013
Združenie finančných prostriedkov v rámci projektu Cesty KSK 2, stavba:
Rekonštrukcia križovatky ciest III/536005 Markušovská cesta a III/536010 Mlynská
ulica Spišská Nová Ves
Rôzne
Záver zasadnutia

K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Predseda komisia Ing. Jozef Burian otvoril v poradí 12. zasadnutie finančnej komisie a dal
odsúhlasiť program.
Uznesenie:
Komisia bola uznášaniaschopná.
Hlasovanie:
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Ing. Karafová, vedúca odboru financií, predstavila komisii materiál „Úprava rozpočtu
Košického samosprávneho kraja v roku 2011“.
Informáciu o veľmi zlej finančnej situácii doplnili Ing. Burian, Ing. Ďurovčík a Ing. Süli.
Na základe poverenia riaditeľa Úradu KSK Ing. Karafová predniesla návrh na presun
finančných prostriedkov zo stavby Rekonštrukcia objektu Tabačka kulturfabrik na odstránenie
havarijného stavu v pivničných priestoroch Vlastivedného múzea Trebišov, kde hrozí
narušenie statiky stavby – po zrušení verejného obstarávania na Rekonštrukciu objektu
Tabačka kulturfabrik, vo výške 60 tis. €.
Komisia ukladá následne zapracovať uvedenú zmenu do materiálu.
Hlasovanie k riešeniu výpadku daňových príjmov v roku 2011:
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie k riešeniu havarijných stavov OvZP KSK:
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie k presunu finančných prostriedkov zo stavby Rekonštrukcia objektu Tabačka
kulturfabrik na odstránenie havarijného stavu Vlastivedného múzea Trebišov:
Prítomní: 12
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 5

Uznesenie:
Z uvedeného vyplýva, že komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a
schváliť.

K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Materiál „Poskytnutie dotácie nad 3300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien
a doplnkov“ odprezentovala Ing. Karafová. Uviedla, že všetky takéto žiadosti, ktoré boli
pôvodne zamietnuté, boli vrátené do schvaľovacieho procesu. Komisia navrhuje nasledovne:
viď príloha zápisnice.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Materiál "Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického
samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho
kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov" uviedla Ing.
Karafová a komisia nemala k materiálu žiadne pripomienky.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 5
Vyjadrenie:
Ing. Kandráč, vedúci odboru školstva, komisiu oboznámil s materiálom „Návrh VZN KSK,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu

nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení VZN KSK č. 4/2010 a VZN KSK
č. 10/2011“. Komisia nemala k materiálu pripomienky.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Materiál „Informatívna správa o implementácii projektov cezhraničnej spolupráce ENPI - HU
- SK - RO - UA (vyhodnotenie 2. výzvy)“ odprezentoval Ing. Fülöp, zástupca riaditeľa
a vedúci odboru regionálneho rozvoja, plánovania a implementácie projektov.
Na základe technickej pripomienky JUDr. Gauru bolo uložené spracovateľovi materiálu
preveriť údaje na strane 3 uvedeného materiálu.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Ing. Fülöp komisiu oboznámil aj s materiálom „Informatívna správa o implementácií
projektov cezhraničnej spolupráce programu HU-SK (vyhodnotenie 3. výzvy)“. Podávanie
projektov v rámci tejto 3. výzvy hodnotí ako veľký prepad oproti predošlým výzvam.
Ing. Ďurovčík uviedol:
- v rámci 1. výzvy sme boli najúspešnejším krajom
- pri 2. výzve sme boli priemerní
- pri 3. výzve zaznamenávame najväčší prepad – ide hlavne o mäkké projekty, napr.
projekt „Ľudia ľuďom“
- vo 4. výzve ide o investičné projekty: rekonštrukcia hraničného prechodu Vyšné
Nemecké a Veľké Slemence.

Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 8
Vyjadrenie:
Ing. Fülöp uviedol materiál „Podanie a spolufinancovanie projektu SENTINEL - zážitkové
aktivity na Železnej ceste v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika Slovenská republika 2007 – 2013“.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní: 12
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 3

K bodu č. 9
Vyjadrenie:
Materiál „Združenie finančných prostriedkov v rámci projektu Cesty KSK 2, stavba:
Rekonštrukcia križovatky ciest III/536005 Markušovská cesta a III/536010 Mlynská ulica
Spišská Nová Ves“ odprezentoval Ing. Fülöp.
Na základe požiadavky Ing. Buriana bolo spracovateľovi uložené doplniť materiál o štruktúru
výdavkov na uvedenú stavbu.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní: 12
Za: 10
Proti: 1
Zdržal sa: 1

K bodu č. 10
Predseda komisie vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúcich komisií.
1.
Požiadavka z februára 2011 týkajúca sa spolufinancovania projektu Mobilita v Alpách
a Karpatoch, kde predseda komisie požiadal, aby po začatí projektu raz štvrťročne bol
odprezentovaný projekt respektíve predložený písomne.
2.
Požiadavka z apríla 2011 týkajúca sa aktualizácie zoznamu trvalo podporených podujatí
na rok 2011, kde poslanec Ing. Farkašovský v rámci diskusie navrhol, aby odbor
Kultúry a CR po uskutočnení akcie „Gombasecké kultúrne slávnosti“, ktorých
organizátorom je Csemadok Oblastný výbor Rožňava, predložil správu finančnej
komisii o vyhodnotení podujatia.
3.
Požiadavka z augusta 2011, týkajúca sa Dlhodobého nájmu majetku KSK pre
Vranovskú investičnú s. r. o., kde poslanec Ing. Süli požiadal o predloženie na najbližšie
zasadnutie komisie „Prehľad o výške poistného a poistných udalostiach za jednotlivé
nemocnice za roky 2005 – 2010“.
Všetky tri materiály boli písomne spracované a odovzdané všetkým členom komisie.
K predloženým materiálom neboli žiadne pripomienky.

K bodu č. 11
Ing. Burian, predseda komisie, poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie komisie.

......................................................
Ing. Mária Karafová
tajomník komisie

......................................................
Ing. Jozef Burian
predseda komisie

