Finančná komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
11.08.2015
Číslo:
2027/2015/OF-23479
Vybavuje: Ing. Mária Karafová
e-mail: Maria.Karafova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 210
Fax: 055/7268 149

ZÁPISNICA
z 10. rokovania Finančnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa 10.08.2015
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Informácia o výsledku kontroly hospodárenia samosprávnych krajov v Košickom
samosprávnom kraji vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky a
o prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov
3. Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2015
4. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015
5. 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
6. Cestovná mapa riadenej migrácie v Košickom kraji
7. Správa o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja
za rok 2014
8. a) Informatívna správa o činnosti spoločnosti Svet zdravia, a. s. za rok 2014
b) Informatívna správa o progrese v projekte výstavby Nemocnice novej generácie
Michalovce
9. Návrh na odvolanie členov Dozornej rady obchodnej spoločnosti ORID, s. r. o.
10. Spolufinancovanie projektu v rámci programu Cezhraničná spolupráca spolufinancovaného
z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
11. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 207/2015 časť
I. zo dňa 20. apríla 2015
12. Rôzne
13. Záver zasadnutia

K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Rokovanie komisie otvoril Ing. Bečarik, privítal členov komisie a dal hlasovať o programe
rokovania komisie.
Komisia bola uznášaniaschopná.
Hlasovanie č. 1:
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Materiál „Informácia o výsledku kontroly hospodárenia samosprávnych krajov v Košickom
samosprávnom kraji vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky a o
prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov“ členom komisie uviedla Ing. Mária
Karafová, vedúca odboru financií.
Hlasovanie č. 2:
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 19:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Materiál „Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2015“ členom komisie
odprezentovala Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 20:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie.

K bodu č. 4
Rokovanie komisie ďalej viedol Ing. Burian, predseda komisie.
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií, uviedla materiál „Úprava rozpočtu Košického
samosprávneho kraja v roku 2015“.
Z diskusie členov komisie vznikli nasledovné požiadavky:
1/ Ing. Bečarik požiadal, aby na nasledujúce rokovanie finančnej komisie bol predložený
návrh na riešenie havarijných stavov ciest a ich finančné zabezpečenie (úver z EIB, resp. iné
zdroje).
2/ Ing. Trnka požiadal o zdôvodnenie rozdielu medzi počtom nakupovaných motorových
vozidiel a predchádzajúcim predpokladom operatívneho lízingu a zaslanie e-mailom.
3/ Ing. Trnka súčasne požiadal o vysvetlenie dôvodu dočasného pozastavenia
financovania projektu OPIS a zaslanie e-mailom.
Hlasovanie č. 4:
Prítomní: 12
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Uznesenie č. 21:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
K bodu č. 5
Vyjadrenie:
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
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 22:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie.

K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Materiál „Cestovná mapa riadenej migrácie v Košickom kraji” uviedol komisii Ing. Imrich Fülöp,
vedúci odboru regionálneho rozvoja, plánovania a životného prostredia.
Hlasovanie č. 6:
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 23:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Materiál „Správa o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho
rozvoja za rok 2014“ uviedol Ing. Imrich Fülöp, vedúci odboru regionálneho rozvoja, plánovania
a životného prostredia.
Hlasovanie č. 7:
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 24:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
K bodu č. 8 a)
Vyjadrenie:
Materiál „Informatívna správa o činnosti spoločnosti Svet zdravia, a. s. za rok 2014“ uviedol
Vladimír Kumičák, manažér zodpovedný za projekt výstavby Nemocnice novej generácie
Michalovce, Svet zdravia, a.s..
Z diskusie k materiálu vyplynuli nasledovné požiadavky:
1/ Ing. Bečarik uviedol, že pri NsP v Spišskej Novej Vsi je platené parkovisko a požiadal
o prehodnotenie tejto situácie napr. zavedením kyvadlovej dopravy, resp. aspoň 1. hodinu
parkovania zdarma (Ing. Burian) alebo iné riešenia.
2/ Ing. Trnka požiadal o oznámenie percentuálneho podielu jednotlivých zdravotných
poisťovní na týchto príjmoch.

Hlasovanie č. 8:
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 25:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
K bodu č. 8 b)
Vyjadrenie:
Materiál „Informatívna správa o progrese v projekte výstavby Nemocnice novej generácie
Michalovce” odprezentoval Vladimír Kumičák, manažér zodpovedný za projekt výstavby
Nemocnice novej generácie Michalovce, Svet zdravia, a.s..
Hlasovanie č. 9:
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 26:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
K bodu č. 9
Vyjadrenie:
Ing. Ladislav Olexa, PhD., vedúci odboru dopravy, uviedol členom komisie materiál „Návrh na
odvolanie členov Dozornej rady obchodnej spoločnosti ORID, s. r. o.“.
Hlasovanie č. 10:
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 27:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
K bodu č. 10
Vyjadrenie:
Materiál „Spolufinancovanie projektu v rámci programu Cezhraničná spolupráca
spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky“ uviedla PhDr. Jana Kovácsová, vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu.

Hlasovanie č. 11:
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 28:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
K bodu č. 11
Vyjadrenie:
K materiálu „Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
č. 207/2015 časť I. zo dňa 20. apríla 2015“ bol prizvaný Ing. Štefan Kandráč, vedúci odboru
školstva. K materiálu nemali členovia komisie otázky.
Hlasovanie č. 12:
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 29:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.

K bodu č. 12
Vyjadrenie:
V bode „Rôzne“ nemali členovia komisie žiadne návrhy.

K bodu č. 13
Predseda komisie ukončil zasadnutie a poďakoval členom komisie za prítomnosť.

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

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

