Finančná komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
23.10.2012
Číslo:
1354/2012-RU13/32103
Vybavuje: Ing. Mária Karafová
e-mail: Maria.Karafova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 210
Fax: 055/7268 149

ZÁPISNICA
z 19. zasadnutia Finančnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa 22.10.2012
PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Spolufinancovanie projektu Cyklotrasa Veľký Milič
Diskusia
Záver zasadnutia

K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Predseda komisie privítal prítomných a otvoril zasadnutie komisie. Komisia schválila
program rokovania.
Uznesenie:
Komisia bola uznášaniaschopná.
Hlasovanie:
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Materiál „Spolufinancovanie projektu Cyklotrasa Veľký Milič“ uviedol Ing. Fülöp, zástupca
riaditeľa Úradu KSK. Zároveň informoval, že zisťoval, kto bol členom monitorovacieho
výboru. Z technického sekretariátu prišla odpoveď, že zoznam členov monitorovacieho
výboru je neverejný. Podľa posledných informácií je členom monitorovacieho výboru za KSK
Ing. Szöllös a zastupuje ho JUDr. Szélesová. Informáciu o vstupe obce do projektu doplnila

starostka obce Vyšná Myšľa p. Paulína Guľašová. Z informácie vyplynulo, že na projekte sa
začalo pracovať v roku 2009. Pôvodne do projektu vstúpila obec Skároš. Neskôr z projektu
odstúpila a bola oslovená obec Vyšná Myšľa. Z dôvodu časovej tiesne obec vstúpila do
projektu, čo bolo schválené aj poslancami obce. V tom čase ešte nebol jasný spôsob
financovania projektu. Po určení spôsobu financovania refundáciou, obec zistila, že nie je
schopná tento projekt prefinancovať.

K bodu č. 3
Vyjadrenie:
V rámci diskusie vystúpili Ing. Burian a Ing. Farkašovský a vytkli p. starostke fakt, že
vstúpila do projektu, aj keď nepoznala podrobné podmienky financovania projektu. VÚC by
mali mať prehľad o obciach, ktoré vstupujú do projektov a obce pred vstupom do projektu by
sa mali prísť poradiť s odbornými útvarmi KSK.
Poslanci p. Rečka a Ing. Süli navrhli podporiť vstup KSK do projektu, aj keď to môže byť
nebezpečný precedens. Obciam však treba oznámiť, že v budúcnosti nebude možné dodatočné
vstupovanie KSK do projektov namiesto obcí.
Z diskusie vyplynula úloha pre Odbor regionálneho rozvoja, plánovania a implementácie
európskych projektov predložiť finančnej komisii komplexnú správu a dokumentáciu
monitorovacieho výboru.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 4
Ing. Burian poďakoval prítomným na účasť na komisii a ukončil rokovanie komisie.

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

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

