Finančná komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
03.04.2012
Číslo:
1354/2012-RU/9064
Vybavuje: Ing. Mária Karafová
e-mail: Maria.Karafova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 210
Fax: 055/7268 149

ZÁPISNICA
zo 15. zasadnutia Finančnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa 02.04.2012

PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie zasadnutia
Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2011
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2012
Návrh zoznamu trvalo podporených podujatí na rok 2012 a poskytnutie dotácií 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.3/2010 o podmienkach
poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe,
fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately na území KSK
Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 5/2008 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení
neskorších predpisov
Financovanie rozvoja dopravnej infraštruktúry v Programovacom období 2014 – 2020,
návrh legislatívnych zmien v politike súdržnosti EÚ
Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho
kraja za rok 2011
Vyhodnotenie inovačných zámerov a inovačných projektov v Košickom
samosprávnom kraji za roky 2010 - 2011
Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d
Informácia o čerpaní eurofondov Národného strategického referenčného rámca
Dlhodobý nájom majetku Košického samosprávneho kraja pre účely zriadenia
kultúrneho centra s kreatívnym hubom
Informatívna správa o činnosti nemocníc s poliklinikami po vstupe strategického
investora
Informácia o realizácii projektu EHMK

16.

17.
18.

Podanie a spolufinancovanie projektu „Virtuálna Terra Incognita“ v rámci Operačného
programu Informatizácia spoločnosti, Prioritná os 2: Rozvoj pamäťových a fondových
inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry, Opatrenie 2.1: Digitalizácia obsahu
pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie
systémov jeho získavania, spracovania a ochrany, kód: OPIS-2012/2.1/06-DP
Rôzne
Záver zasadnutia

K bodu č. 1
Zasadnutie otvoril a viedol predseda komisie Ing. Jozef Burian a dal hlasovať o programe
zasadnutia.
Uznesenie:
Komisia bola uznášania schopná.
Hlasovanie:
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 2
Materiál „Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2011“ komisii uviedla Ing.
Karafová, vedúca odboru financii. Výsledkom hospodárenia KSK za rok 2011 je prebytok vo
výške 10 087 532,34 € a zároveň predložila návrh na jeho rozdelenie.
K dani z príjmov z predaja akcií Ing. Burian uviedol, že sa bude pracovať na tom, aby sa
znížila základňa pre jej výpočet. Daňové priznanie predloží KSK do 30.06.2012.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 3
S materiálom „Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2012“ komisiu
oboznámila Ing. Karafová. V navrhovanej úprave sa rieši najmä výpadok daňových príjmov
KSK o 3 mil. €, premietnutie návrhu na rozdelenie prebytku KSK za rok 2011 do rozpočtu
KSK na rok 2012 a zvýšenie kapitálových príjmov o 171 tis. € z predaja majetku a zvýšenie
výdavkov na stroje a zariadenia o túto sumu do odvetvia sociálnych služieb, vzdelávanie
a úradu.

Ing. Karafová upozornila na to, že materiál bol na základe pripomienok sociálnej komisie
a komisie k hospodáreniu s majetkom doplnený o informáciu o výdavkoch KSK na úhradu
straty za výkony vo verejnom záujme.
Na otázku p. Rečku o financovaní projektu Hoska – Holloháza – Skároš - obnova cesty
Ing. Karafová uviedla, že ide o refundáciu výdavkov za rok 2011 pre maďarského partnera.
Na otázku Ing. Buriana, aký je súčasný stav rezervného fondu KSK Ing. Karafová
odpovedala, že v súčasnom období je v rezervnom fonde 1 766 734 €, ale disponibilný
zostatok je iba 54 697 €, ostatné finančné prostriedky majú svoje účelové určenie.
Člen komisie Ing. Puci uviedol, že je málo finančných prostriedkov pre sociálne zariadenia
a je veľa havárií a 250 tis. € na zvýšenie platov zdravotných sestier je málo.
Ing. Süli požiadal, aby sa k problému pristupovalo konštruktívne, v konkrétnych číslach a nie
všeobecne.
Ing. Jusková uviedla, že v súčasnom období sa robí hĺbková analýza potreby finančných
prostriedkov na uvedený účel.
Keď bude vyčíslená konečná suma na riešenie platových pomerov zdravotných sestier, Ing.
Karafová uviedla, že prípadná vyššia potreba finančných prostriedkov bude riešená
z centrálnej rezervy, prípadne z rezervného fondu alebo iných zdrojov. Zároveň uviedla,
že 500 tis. € nie je úspora na sociálnych službách, ale uvoľnenie príjmov KSK v tomto
programe v dôsledku novely zákona o sociálnych službách.
Riaditeľ Úradu KSK, Ing. Bernát uviedol, že na základe výsledkov konečnej analýzy, bude
prípadná vyššia potreba finančných prostriedkov riešená na júnovom zasadnutí Zastupiteľstva
KSK.
Ing. Burian na záver uvedenej problematiky skonštatoval, že v zmysle konečnej analýza bude
na prípadnú potrebu na doplatenie miezd sestier využitý rezervný fond.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 4
Materiál „Návrh zoznamu trvalo podporených podujatí na rok 2012 a poskytnutie dotácií
nad 3300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov“ komisii uviedla Ing.
Karafová. Komisia nemala k materiálu žiadne pripomienky.

Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 5
K materiálu „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“, s ktorým
komisiu oboznámila Ing. Karafová, nemala komisia 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. 6
Materiál „Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č.3/2010 o podmienkach
poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej
osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
na území KSK“ uviedla Ing. Jusková, vedúca OSVaZ.
Finančný dopad uvedeného VZN ja cca 29 tis. € pre rok 2013.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 7
RNDr. Juríková, z odboru školstva, komisiu oboznámila 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 školských zariadeniach v znení neskorších predpisov“. Návrh VZN

spočíva v tom, že od 1.1.2012 v dôsledku zmeny legislatívy môže rodinný príslušník opäť
prispievať na režijné náklady, ak to stanoví zriaďovateľ.
VZN nemá finančný dopad na rozpočet KSK.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 8
Materiál „Financovanie rozvoja dopravnej infraštruktúry v Programovacom období 2014 –
2020, návrh legislatívnych zmien v politike súdržnosti EÚ“ uviedol Ing. Fülöp, zástupca
riaditeľa Úradu KSK. Materiál bol schválený bez pripomienok.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 9
Ing. Fülöp uviedol materiál „Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Košického samosprávneho kraja za rok 2011“ a dodal, že ide už o tretie vyhodnotenie PHSR
KSK.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál v časti „Vyhodnotenie Plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2011“
prerokovať a zobrať na vedomie a v časti vypustenia indikátorov z pravidelného ročného
vyhodnocovania prerokovať a schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 10
Materiál „Vyhodnotenie inovačných zámerov a inovačných projektov v Košickom
samosprávnom kraji za roky 2010 – 2011“ odprezentoval Ing. Fülöp.
Ing. Burian mal otázku, či máme nejaké inovačné projekty
Ing. Fülöp uviedol, že by mali byť dva:
- Technopolis – technologický park (Technická univerzita)
- Vedecko-technologický park v Kechneci – v súčasnosti sa bude robiť štúdia
uskutočniteľnosti.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 11
Materiál „Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie
4.1.d“ predstavil Ing. Fülöp, zástupca riaditeľa Úradu KSK. Uviedol, že bolo schválených 900
tis. €, ktoré sú určené len pre VÚC a je možné ich využiť len na - strategické dokumenty
- PHSR
- územné plány.
Ďalej poznamenal, že finančné prostriedky budú použité na sektorové stratégie, ktorých má
byť 13 a sú uvedené v Dôvodovej správe materiálu.
Jednou z uvedených stratégií je aj Stratégia podpory rozvoja dobrovoľníctva v Košickom
kraji, k čomu Ing. Süli poznamenal, že dobrovoľníctvo na Slovensku nemá inštitucionálne
zázemie, preto u nás nie je také rozšírené ako inde vo svete.
K materiálu diskutoval aj Ing. Slovák, či nebude vytvorený jednotný materiál ohľadom CR.
Ing. Süli mal k dobrovoľníctvu ešte jednu poznámku, uviedol to na príklade škôl na ul. L.
Novomestského, kde sú dve 2 školy, pri ktorých sa nachádza ihrisko a je vo veľmi zlom stave.
V prípade, ak by bol nejaký „vodca“, ktorý by zorganizoval dobrovoľníkov, ihrisko by sa dalo
upraviť. Podľa jeho názoru, by bolo vhodné viac apelovať na riaditeľov škôl a predsedov rád
škôl.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 12
Ing. Fülöp uviedol aj materiál „Informácia o čerpaní eurofondov Národného strategického
referenčného rámca“. Členovia komisie nemali k predkladanému 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. 13
Ďalší materiál s názvom „Dlhodobý nájom majetku Košického samosprávneho kraja pre účely
zriadenia kultúrneho centra s kreatívnym hubom“ uviedol Ing. Fülöp.
Komisia nemala k materiálu pripomienky.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 14
„Informatívnu správu o činnosti nemocníc s poliklinikami po vstupe strategického investora“
komisii predstavil Ing. Bernát, riaditeľ Úradu KSK.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 15
PhDr. Kovácsová, vedúca odboru kultúry a CR, prítomných členov oboznámila s materiálom
„Informácia o realizácii projektu EHMK“. K materiálu neboli 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. 16
Materiál „Podanie a spolufinancovanie projektu „Virtuálna Terra Incognita“ v rámci
Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritná os 2: Rozvoj pamäťových a
fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry, Opatrenie 2.1: Digitalizácia obsahu
pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov
jeho získavania, spracovania a ochrany, kód: OPIS-2012/2.1/06-DP“ komisii odprezentovali
PhDr. Kovácsová, vedúca odboru KaCR a Ing. Murgašová, vedúca odboru investícií
a strategického riadenia.
PhDr. Kovácsová uviedla, že v rámci projektu pôjde o vytvorenie virtuálneho centrálneho
registra, ktorý bude tematický zhromažďovať virtuálne bohatstvo KSK na 3 cestách (vínna,
gotická a železná).
Ing. Buriana zaujímalo, či pôjde len o tieto 3 cesty.
PhDr. Kovácsová reagovala, že zatiaľ áno. Všetky zbierky sa budú postupne digitalizovať
a centrálny register sa bude postupne napĺňať, ale je to dlhodobý proces. Tento register bude
slúžiť hlavne na rozvoj cestovného ruchu v kraji.
Ing. Süli mal otázku týkajúcu sa ukončenia rekonštrukcie VSM a jej sprístupnenia verejnosti.
Ing. Murgašová odpovedala, že rekonštrukcia bude ukončená koncom roka 2012 a pre
verejnosť bude múzeum otvorené cca v auguste 2013.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 17
Ing. Fülöp oboznámil komisiu, že na porade p. predsedu KSK bol prerokovaný a bude
predložený do zastupiteľstva návrh na vstup KSK do združenia EZUS (dobudovanie
pobaltského koridoru).

Ing. Burian, predseda komisie, vyzval členov komisie, aby si na deň konania komisie
neplánovali iné aktivity a aby zotrvali na komisii do konca zasadnutia.

K bodu č. 18
Ing. Burian, predseda komisie, poďakoval prítomným za účasť na komisii a ukončil
zasadnutie komisie.

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

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

