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ZÁPISNICA
z 21. zasadnutia Finančnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa 11.02.2013
PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Otvorenie zasadnutia
Zrušenie uznesení č. 298/2011, 299/2011, 300/2011, 301/2011 a 302/2011 zo dňa
22.8.2011 a spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny
operačný program, prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú
obslužnosť regiónov
Dodatok č. 5/2013, ktorým sa menia Zásady a postup pre udeľovanie verejných
ocenení Košického samosprávneho kraja
Schválenie príspevku Košického samosprávneho kraja pre Krajskú organizáciu
cestovného ruchu Košický kraj pre rok 2013
Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 464/2012 z 27.8.2012 Intenzita
pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
samosprávneho kraja v rámci OP: Vzdelávanie, Prioritná os:1 Reforma systému
vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú
Informácia o implementácii programu cezhraničnej spolupráce ENPI - HU-SK-ROUA - vyhodnotenie 3. výzvy
Vystúpenie Košického samosprávneho kraja zo Združenia európskych regiónov
Informácia o realizácii projektu EHMK
Určenie odmeny likvidátorom zrušených obchodných spoločností Správa nebytových
priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným a Správa majetku Košického
samosprávneho kraja, spol. s.r.o.
Zmena v sieti stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho
kraja
Rôzne
Záver zasadnutia

K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Predseda komisie privítal prítomných a otvoril zasadnutie komisie. Zároveň oznámil, že bod
č. 10 programu rokovania komisie nebude predmetom rokovania februárového zastupiteľstva,
preto sa z programu rokovania komisie vypúšťa. Komisia schválila program rokovania.
Hlasovanie:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Materiál „Zrušenie uznesení č. 298/2011, 299/2011, 300/2011, 301/2011 a 302/2011 zo dňa
22.8.2011 a spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný
program, prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť
regiónov“ bol prerokovaný spolu s Dopravnou komisiou KSK.
Predsedníčka DK uviedla, že ide o čerpanie financií z ROP na opravy ciest II. a III. triedy, no
vo zverejnenej výzve došlo k zmenám, ktoré si vyžiadali zmenu pôvodných uznesení v znení
podľa zverejneného materiálu. Ing. Olexa, PhD. doplnil, že k zmenám muselo dôjsť na
základe zmien limitov (max. 5,975 mil. €/jeden projekt, spájanie pólov rastu s nepólmi rastu).
Odbor dopravy v spolupráci so SC KSK, na základe uvedeného, pristúpil k revízii, ktorej
výsledkom je predložený materiál, v ktorom je predpoklad obnovy ciest v celkovej dĺžke 146
km, celkovom objeme 21,7 mil. € a predpokladanou realizáciou stavebných prác na jeseň
2013.
Ing. Farkašovský požiadal o vysvetlenie, prečo sa v projektoch uvažuje s meračmi rýchlosti,
keď ide o kompetenciu Polície SR a nie s váhami na váženie vozidiel. Ing. Alezárová uviedla,
že merače rýchlosti, ako prvok aktívnej bezpečnosti, majú informatívny charakter pre vodiča
a umiestňovanie týchto dopravných subsystémov zvyšuje kvalitatívne parametre projektov pri
ich hodnotení. Váhy by v praxi znamenali problematické využitie, nakoľko váženie so
sankciou sa môže realizovať len s asistenciou Polície SR a príslušného obvodného úradu pre
cestnú dopravu a pozemné komunikácie s nutnosťou odstavovania vozidiel. Okrem meračov
rýchlostí budú umiestňované aj meteostanice s webkamerami, ktoré budú prepojené s
dispečingom SC KSK, s cieľom kvalitnejšej a operatívnejšej údržby ciest v horskom a lesnom
prostredí.
Ing. Burian sa pýtal, či sú zoznamy projektov v nezmenenom rozsahu oproti roku 2011. Ing.
Bartoš uviedol, že niektoré úseky museli byť z projektov vypustené, lebo sa zmenili kritériá
čerpania (podstatné sú úseky medzi pólmi rastu a nepólmi a nie stav ciest ako taký). Ing.
Grečková doplnila, že súčasne stanovené kritéria nemožno ovplyvniť, no v budúcnosti bude
snahou zmeniť ich tak, aby bolo možné využiť európske fondy maximálne v prospech
Slovenska.
p. Rečka vyjadril obavu, či sa celý proces stihne do konca roka tak, aby zima nezabránila v
realizácii. Ing. Grečková vyjadrila presvedčenie, že proces je pripravený tak, aby nemeškal, a
aj pre takéto prípady je aktuálna (v skrátenom legislatívnom konaní) predložená novela
zákona o verejnom obstarávaní, ktorá zaistí, že obštrukcie vo verejnom obstarávaní nebudú
brániť vo využívaní eurofondov.

Ing. Burian požiadal o informáciu, či okrem dvoch úsekov v okrese Spišská Nová Ves
(Letanovce spojka a Rudňany - Poráč) boli vypustené zo zoznamu ešte nejaké úseky v iných
okresoch. Ing. Alezárová uviedla, že úsek Čierna nad Tisou - Čierna bol skrátený o cca 3 km,
kde je však možnosť využiť projekt pre cezhraničnú spoluprácu a úsek v Nálepkove, ktorý
bude financovaný z povodňových škôd. V rámci povodňových škôd medzičasom bola
zverejnená výzva dňa 31. 1. 2013. KSK plánuje podať 2 projekty, pričom záväznou je
skutočnosť, že musí ísť o úseky ciest, ktoré boli potvrdené v roku 2010 verifikačnou
komisiou. Predpoklad podania žiadostí je máj 2013.
Ing. Rabatin požiadal o informáciu, či je možné pridávať ešte ďalšie úseky ciest. Ing. Olexa,
PhD. uviedol, že nie, nakoľko termíny sú krátke a nie je priestor na projekčnú prípravuspracovávajú sa projekty v zmysle zásobníka schváleného v roku 2011. Uzávierka termínov
na predkladanie ŽONFP je 31.3.2013.
Uznesenie:
Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť materiál:
„Zrušenie uznesení č. 298/2011, 299/2011, 300/2011, 301/2011 a 302/2011 zo dňa 22.8.2011
a spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program,
prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov“.
Hlasovanie za zrušenie uznesení:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie za schválenie nových uznesení:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 3
Vyjadrenie:
K materiálu „Dodatok č. 5/2013, ktorým sa menia Zásady a postup pre udeľovanie verejných
ocenení Košického samosprávneho kraja“ nemali členovia komisie pripomienky.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.

Hlasovanie:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Materiál „Schválenie príspevku Košického samosprávneho kraja pre Krajskú organizáciu
cestovného ruchu Košický kraj pre rok 2013“ uviedol výkonný riaditeľ Krajskej organizácie
cestovného ruchu Ing. Toni Eftimov. Informoval komisiu o vykonaných úkonoch ako aj
o cieľoch a zámeroch Krajskej organizácie CR a zároveň odpovedal na otázky členov
komisie.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 5
Vyjadrenie:
K materiálu „Návrh na zmenu uznesenie Zastupiteľstva KSK č. 464/2012 z 27.8.2012
Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
samosprávneho kraja v rámci OP: Vzdelávanie, Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania
a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú“ nemali členovia
komisie pripomienky.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Materiál „Informácia o implementácii programu cezhraničnej spolupráce ENPI - HU-SK-ROUA - vyhodnotenie 3. výzvy“ uviedol Ing. Fülöp. K materiálu nemali členovia komisie žiadne
pripomienky.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie.

Hlasovanie:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Materiál „Vystúpenie Košického samosprávneho kraja zo Združenia európskych regiónov“
uviedol Ing. Fülöp. K materiálu nemali členovia komisie žiadne pripomienky.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 8
Vyjadrenie
Materiál „Informácia o realizácii projektu EHMK“ uviedla PhDr. Kovácsová a Ing. Müller.
Uviedli, že materiál prezentuje najmä investičné projekty EHMK, konkrétne ich aktuálny stav
realizácie – ostrovov kultúry, činnosť implementačného orgánu Terra Incognita a programové
zabezpečenie EHMK. Zdôraznili, že hlavným cieľom ostrovov kultúry je pritiahnuť na známe
miesta aktivity, ktorými nie sú tieto inštitúcie typické a prilákať nielen turistov, ale aj
Košičanov do múzeí a galérií.
Na otázku poslanca p. Rečku, či boli uvoľnené finančné prostriedky na EHMK, odpovedala
Ing. Karafová, že žiadosť v mene predsedu KSK o uvoľnenie finančných prostriedkov bola
zaslaná na ministra financií a zatiaľ nám ešte nebola doručená odpoveď.
Na otázku p. Bečarika, koľko bolo neoprávnených výdavkov na príslušnom projekte,
odpovedal Ing. Müller, že zatiaľ je to cca 1,193 mil. €.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 9
Vyjadrenie:
Ing. Šebeňová uviedla materiál „Určenie odmeny likvidátorom zrušených obchodných
spoločností Správa nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným a Správa
majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s.r.o.“, k materiálu nemali členovia komisie
žiadne pripomienky.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 10
- bod č. 10 bol vypustený z programu rokovania komisie

K bodu č. 11
- v bode „Rôzne“ neboli žiadne návrhy

K bodu č. 12
Vyjadrenie:
Ing. Burian poďakoval prítomným na účasť na komisii a ukončil rokovanie komisie.

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

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

