Finančná komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
21.03.2013
Číslo:
1385/2013-RU13/8651
Vybavuje: Ing. Mária Karafová
e-mail: Maria.Karafova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 210
Fax: 055/7268 149

POZVÁNKA
V zmysle § 20 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov zvolávam 22. zasadnutie Finančnej komisie
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

dňa 12.04.2013 v piatok o 10:30 hod.
Na Úrade Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, v Košiciach,
zasadacia miestnosť č. 208 (1. poschodie)

NÁVRH PROGRAMU
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

Otvorenie zasadnutia
Informácia o výsledku kontroly vynakladania verejných prostriedkov a oprávnenosti
čerpania finančnej dotácie poskytnutej samosprávnymi krajmi v zmysle zmluvy
o výkone vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave
Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2012
Informácia o vývoji financovania projektov EÚ v roku 2013 a vyčíslenie
predpokladaného dopadu na úvery a rozpočet KSK
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2013
Návrh zoznamu trvalo podporených podujatí na rok 2013 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
Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2012,
Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2013
Vyhodnotenie inovačných zámerov a inovačných projektov v Košickom
samosprávnom kraji za roky 2011 - 2012
Spolufinancovanie projektov z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika
- Slovenská republika 2007 - 2013
Spolufinancovanie projektov z Regionálneho operačného programu - opatrenie 5.1
Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - obnova ciest
vo vybraných oblastiach postihnutými povodňami - výzva ROP-5.1.2013/01
Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
samosprávneho kraja v rámci OP: Vzdelávanie, Prioritná os: 3 Podpora vzdelávania

12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.

osôb s osobitými vzdelávacími potrebami, Opatrenie 3.1: Zvyšovanie vzdelanostnej
úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít
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
Informatívna správa o výsledkoch preskúmania aktuálnosti Územného plánu veľkého
územného celku Košického kraja
Informatívna správa o realizácii plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb
v Košickom kraji na roky 2007-2013(aktualizácia do roku 2015)
Informatívna správa o ukončení aktivít projektu INFOTOUR „Značenie kultúrnych a
turistických cieľov na pozemných komunikáciách po tematických trasách na území
Košického samosprávneho kraja"
Informácia o realizácii projektu EHMK
Rôzne
Záver zasadnutia

S pozdravom

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

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

