Finančná komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
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Vybavuje: Ing. Mária Karafová
e-mail: Maria.Karafova@vucke.sk
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ZÁPISNICA
zo 14. zasadnutia Finančnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa 06.02.2012
PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

Otvorenie zasadnutia
Informatívna správa o realizácii plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb
v Košickom kraji na roky 2007-2013
Aktualizácia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom samosprávnom kraji
na roky 2007 - 2013
Tvorba efektívnej siete škôl, študijných a učebných odborov na stredných odborných
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja odpovedajúcej
požiadavkám trhu práce
Politika súdržnosti EÚ v programovacom období 2014 - 2020, návrh nadregionálnej
stratégie Košického samosprávneho kraja
Informatívna správa o programe Terra Incognita
Informácia o realizácii projektu EHMK
Analýza hospodárskej činnosti organizácie Správa ciest Košického samosprávneho
kraja v období 2008 - 2011 a možnosti financovania dopravnej infraštruktúry
v ďalšom období (spoločne s Dopravnou komisiou Zastupiteľstva KSK)
Rôzne
Záver zasadnutia

K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Predseda komisia Ing. Jozef Burian otvoril v poradí 14. zasadnutie finančnej komisie a dal
odsúhlasiť program.
Uznesenie:
Komisia bola uznášaniaschopná.
Hlasovanie:
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Materiál "Informatívna správa o realizácii plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb
v Košickom kraji na roky 2007-2013" uviedla Ing. Jusková, vedúca OSVaZ. Členovia
komisie nemali k materiálu pripomienky.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Materiál "Aktualizácia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 2013" komisii uviedla Ing. Jusková.
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb bola viackrát aktualizovaná. Predkladaný návrh
pozostáva z troch častí:
1. analytická časť
2. SWOT analýza obsahujúca slabé a silné stránky KSK, príležitosti a ohrozenia v soc. oblasti
(vychádza z analytickej časti)
3. realizačná fáza koncepcie, tzv. strategická časť koncepcie, do ktorej boli premietnuté slabé
stránky a ohrozenia zo SWOT analýzy. V realizačnej fáze koncepcie je v 10 oblastiach
zadefinovaných 12 hlavných cieľov, ku ktorým boli následne spracovávané akčné plány.
Akčné plány sa stanovujú na jeden rok a budú každoročne prehodnocované.
Na otázky poslancov Ing. Suliho, Ing. Buriana a Ing. Ďurovčíka ohľadom zoznamu
organizácií poskytujúcich sociálne služby a finančných dopadov zákona o sociálnych služieb
odpovedala Ing. Jusková.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Ing. Kandráč, vedúci odboru školstva, odprezentoval materiál "Tvorba efektívnej siete škôl,
študijných a učebných odborov na stredných odborných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja odpovedajúcej požiadavkám trhu práce". Materiál sleduje
vyradenie odborov stredných odborných škôl, o ktoré nie je záujem ani zo strany študentov,
ani zo strany praxe. V súvislosti s pôvodným návrhom zrušenia OA Trebišov Ing. Kandráč
uviedol, že z úrovne školy bol predložený protinávrh o rozšírení odborov o "logistiku" a
"právo a podnikanie". Uviedol, že v tom prípade by bola OA Trebišov zachovaná.
Na otázky poslancov Ing. Farkašovského a Ing. Buriana vedúci odboru uviedol, že odbor
logistika bude zameraný na výrobné firmy a v materiáli nejde o rušenie, resp. o združovanie
škôl, ale o "vyčistenie" siete odborov.
O spôsobe financovania škôl podľa počtu žiakov a jeho vplyvu na kvalitu vzdelania
diskutovali členovia komisie p. Rečka, Ing. Vibranský, Ing. Suli a Ing. Farkašovský.
Na otázku MUDr. Sobeka o premietnutí protinávrhu OA Trebišov do materiálu Ing. Kandráč
uviedol, že rokovaní poslednej komisie bude materiál upravený o uvedený návrh.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 5
Vyjadrenie:
Materiál "Politika súdržnosti EÚ v programovacom období 2014 - 2020, návrh nadregionálnej
stratégie Košického samosprávneho kraja" komisii odprezentoval Ing. Fulop, zástupca
riaditeľa Ú KSK a vedúci odboru RR a plánovania a implementácie projektov.
Členské štáty a regióny by mali sústrediť podporu tak, aby prispela k dosiahnutiu cieľov EÚ,
ale pritom bola v súlade s národnými i regionálnymi potrebami pre ďalší hospodársky rast,
zamestnanosť, vedomostnú spoločnosť, efektívne využívanie zdrojov a zníženie počtu
občanov ohrozených chudobou. Preto Košický samosprávny kraj v rámci prípravy na
programovacie obdobie 2014 – 2020, pristúpil k príprave návrhu nadregionálnej stratégie.
Zastupiteľstvo KSK bude priebežne informované o plnení navrhnutých aktivít v rámci
predkladania informácií o plnení stratégií KSK, pri predkladaní odpočtu plnenia priorít
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK, resp. pri predkladaní informácií
o príprave programovacieho obdobia 2014 – 2020 ako aj o zapojení KSK do tohto procesu.
V diskusii poslanci Ing. Farkašovský a Ing. Slovák vyjadrili názor, že finančné prostriedky z
fondov EÚ sú rozdeľované nerovnomerne a táto kompetencia by mala byť na jednotlivých
VÚC.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.

Hlasovanie:
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 6
Vyjadrenie:
PhDr. Viszlay z odboru kultúry a CR oboznámil komisiu s "Informatívnou správou o
programe Terra Incognita". Komisia nemala žiadne pripomienky.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 7
Vyjadrenie:
S materiálom "Informácia o realizácii projektu EHMK" komisiu oboznámila Ing. Szabová,
odbor kultúry a CR. Komisia k materiálu nemala pripomienky.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 8
Analýza hospodárskej činnosti organizácie Správa ciest Košického samosprávneho kraja
v období 2008 - 2011 a možnosti financovania dopravnej infraštruktúry v ďalšom období
(spoločne s Finančnou komisiou Zastupiteľstva KSK)
Vyjadrenie:
Predsedníčka DK požiadala Ing. Olexu o sprievodné slovo k predloženej analýze.
Ing. Olexa ozrejmil, že cieľom predloženej analýzy je nielen posúdiť doterajšie
hospodárenie SC KSK, ale i navrhnúť riešenia do budúcnosti. Nakoľko ide o komplexný
problém, požiadal predseda KSK o spoločné posúdenie obe komisie - dopravnú i finančnú.

S ohľadom na rozsiahlosť materiálu, spracovali odbor dopravy a odbor investícií
a strategického riadenia prezentáciu, ktorá poskytne lepší prehľad o východiskách
a navrhovaných riešeniach. Následne požiadal p. Vajkunyovú o predstavenie prezentácie.
M. Vajkunyová, vedúca referátu strategických investícií a finančného riadenia projektov
priblížila zámery analýzy, ktorými sú najmä hľadanie optimálnych riešení a rezerv v činnosti
organizácie SC KSK, optimalizácia čerpania rozpočtových prostriedkov, kontrola ich
čerpania, stanovenie hlavných strategických činností zameraných na rozvoj dopravnej
infraštruktúry v regióne a na dodržanie kvalitatívnych parametrov ciest. Konkretizovala
zdroje financovania dopravnej infraštruktúry v uplynulom období a zdôvodnila vývoj
a štruktúru výnosov. Priblížila aj potrebu finančných zdrojov na krytie nákladov bežného roka
(20,58 mil. €) a možnosti zdrojového zabezpečenia na financovanie dopravnej infraštruktúry
(25 mil. €), pričom zdôraznila zásadné riziko v tejto kalkulácii a to „možná, resp. avizovaná
realokácia nenávratných zdrojov z fondov EÚ , ktoré boli doposiaľ alokované pre KSK,
v sume 28 474 tis. € pre obdobie 2012 a 2013. Z týchto zdrojov je uvažovaných cca 14 100
tis. € pre projekty - Cesty KSK 6 – 10 v roku 2012. Nejasný postoj ústredných orgánov
štátnej správy k uvoľneniu alokovanej čiastky v najbližších dvoch rokoch sa takto stáva
zásadnou otázkou pre oblasť cestného hospodárstva v KSK.
Ing. Olexa následne predstavil SWOT analýzu, ktorá principiálne zhrnula prezentované
fakty o SC KSK a celkovom stave cestného hospodárstva. Na záver špecifikoval navrhované
zmeny a opatrenia (vypracovanie stratégií na zvýšenie príjmov i zvyšovania efektivity
a kvality činnosti, špecifikáciu činnosti organizácie SC KSK hradených z transferov KSK
z hľadiska sledovania účelovosti použitia a výšky čerpaných zdrojov, dodávateľský spôsob
realizácie výkonov s následným vyhodnotením a zmeny v oblasti organizácie, riadenia
a výkonu niektorých činností SC KSK).
Mgr. Grečková požiadala prítomných o diskusiu k predloženému materiálu.
Ing. Burian, predseda finančnej komisie, konštatoval, že SC KSK sa nachádza
v konkurenčnom prostredí a podľa toho musí postupovať pri optimalizácii činností i svojho
hospodárenia. Predpokladané ročné náklady sú podľa neho o cca 4,4 mil. € nižšie, nakoľko
ide o odpisy, ktoré vytvárajú voľné zdroje. No i napriek tomu sú zdroje z EÚ v celkovej výške
14,2 mil. € natoľko vážnym momentom, že je nevyhnutné vypracovať variantné riešenia
možného vývoja finančných zdrojov.
p. Rečka požiadal o informáciu, čo sa očakáva od oboch komisií, keď im nebolo úplné
znenie materiálu poskytnuté vopred. Ing. Olexa uviedol, že cieľom je oboznámiť obe komisie
so súčasným stavom, vziať informácie na vedomie, vyvolať diskusiu a prijať návrhy na
možné riešenia.
Mgr. Grečková konštatovala, že 100% istota financovania nie je a ani nebude, no návrhy
na racionalizáciu činnosti a zvýšenie efektivity SC KSK sú vítané, najmä s ohľadom na
celkový makroekonomický vývoj. Vyzdvihla snahu o hľadanie riešení na strane príjmov
i výdavkov.
Ing. Burian označil za zásadný cieľ vyvinutie tlaku na vládu SR na splneniu prísľubu
k poskytnutiu sumy 14,2 mil. € zo zdrojov EÚ.
Uznesenie:
Finančná komisia berie na vedomie materiál „Analýza hospodárskej činnosti organizácie SC
KSK v období 2008 - 2011 a možnosti financovania dopravnej infraštruktúry v ďalšom
období“ a odporúča pripraviť variantné riešenia zdrojového zabezpečenia na financovanie
dopravnej infraštruktúry v prípade poskytnutia, čiastočného poskytnutia, resp. neposkytnutia,
nenávratných zdrojov z fondov EÚ.
Hlasovanie:
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 9
Vyjadrenie:
p. Rečka požiadal o informáciu stavu zosuvu v obci Mlynky (cesta č. II/535), ktorý podľa
vyjadrenia kompetentných vyžaduje bezodkladné riešenie v odhadovanom náklade 1 mil. €.
Ing. Bartoš uviedol, že s ohľadom na stav zosuvu hrozí podľa obvodného úradu pre CD
a PK v SNV uzavretie cesty. Zosuvné pásmo sa nachádza medzi cestou II/535 a železničnou
traťou č. 173 a ide o hlavné spojenie medzi Spišskou Novou Vsou a Rožňavou.
p. Rečka predložil komisiám kópiu otvoreného listu šestnástich starostov z okresu Košice
- okolie, ktorého predmetom je vybudovanie okružnej križovatky ciest I/68 a III/068025.
Uvedený list bol zaslaný ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
prednostovi Krajského úradu CD a PK v Košiciach i predsedovi KSK. S cieľom zvýšenia
bezpečnosti účastníkov cestnej premávky požiadal p. Rečka o zvolanie pracovného rokovania
z úrovne KSK, ktoré by predmetnú požiadavku riešilo. Prítomní členovia komisií sa
s predloženou požiadavkou stotožnili.
Uznesenie:
Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK schváliť prijatie úverových zdrojov vo výške
1 mil. € na financovanie havarijného stavu cesty II/535 v katastrálnom území obce Mlynky
a sanáciu cesty v nevyhnutnom rozsahu.
Hlasovanie:
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 10
Vyjadrenie:
Ing. Burian, predseda komisie, poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie komisie.

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

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

