Finančná komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
03.10.2016
Číslo:
1760/2016/OF-26164
Vybavuje: Ing. Mária Karafová
e-mail: Maria.Karafova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 210
Fax: 055/7268 149

ZÁPISNICA
zo 17. rokovania Finančnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa 03.10.2016
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie rokovania komisie
2. Informácia o výsledku kontroly Financovanie projektov z prostriedkov Programu
švajčiarsko – slovenskej spolupráce, vykonanej Najvyšším kontrolným úradom
Slovenskej republiky v Košickom samosprávnom kraji
3. Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
4. Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN KSK č.
3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
5. Návrh VZN KSK o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej
pôsobnosti KSK pre prijímacie konanie na školský rok 2017/2018
6. Nové kreatívne dielne a učebné priestory pre Školu úžitkového výtvarníctva Košice –
investičný zámer
7. Kreatívne centrum Košického kraja – investičný zámer
8. Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 5. Etapa
9. Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EU - Programu spolupráce
Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
10. Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 364/2016 zo 17.
zasadnutia konaného dňa 27. júna 2016
11. Informácia o stratégii nakladania a speňaženia prebytočného hnuteľného a nehnuteľného
majetku po presťahovaní zdravotníckych činností do novopostaveného pavilónu v areáli
nemocnice v Michalovciach
12. Vízia o potrebe finančných prostriedkov na trvalú udržateľnosť financovania opráv
a údržby ciest II. a III. tr.
13. Analýza hospodárenia jednotlivých polikliník, ktoré sú vo vlastníctve KSK
Je to otvorený materiál, keď má niekto návrhy a námety, ako s tými nehnuteľnosťami
naložiť, resp .keď budú mať otázky dáme to do zápisnice a prepošleme príslušným
odborom, ktoré ich obratom zodpovedajú.
Materiál nejde do Zastupiteľstva KSK , komisia berie na vedomie.

12. Rôzne
13. Záver

K bodu č. 1
Vyjadrenie:
1. Otvorenie rokovania komisie
Rokovanie komisie otvoril Ing. Burian – predseda komisie privítal členov komisie.
Komisia bola uznášaniaschopná, prítomných 14 členov. Predseda komisie Ing. Burian
navrhol doplniť program komisie o dva body:
- Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EU - Programu spolupráce
Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
- Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 364/2016 zo 17.
zasadnutia konaného dňa 27. júna 2016
a zaradiť ich pod bodmi 9. a 10.
Hlasovanie č.1- za doplnenie programu
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie č.2 – za program
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Materiál: Informácia o výsledku kontroly Financovanie projektov z prostriedkov Programu
švajčiarsko – slovenskej spolupráce, vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej
republiky v Košickom samosprávnom kraji uviedol Ing. Mitterpák – vedúci odboru investícii,
prípravy a implementácie projektov.
Uznesenie č. 43/2016: Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a
zobrať na vedomie.
Hlasovanie č.3
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Materiál: Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien
a doplnkov uviedli Ing. Karafová – vedúca odboru financií a PhDr. Kovácsová - vedúca
odboru kultúry a cestovného ruchu. Členovia komisie diskutovali a posudzovali jednotlivé
dotácie, pričom zohľadňovali stanoviská príslušných odborov a vecných komisií. Hlavný
kontrolór Ing. Hudák upozornil na skutočnosť, že systém poskytovania dotácií podľa VZN č.
3/2006 je prežitý, absentujú reálne kritériá na poskytovanie dotácií.
Uznesenie č. 44/2016: Finančná komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať
a schváliť dotáciu subjektom podľa priložených príloh č.1 a č.2.
Hlasovanie č.4
Prítomní: 14
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 1

K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Materiál: . Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN
KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov – uviedla Ing.
Karafová Mária – vedúca odboru financií.
Uznesenie č. 45/2016: Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať
a zobrať na vedomie.
Hlasovanie č.5
Prítomní: 14
Za:13
Proti: 0
Zdržal sa: 1

K bodu č. 5
Materiál: . Návrh VZN KSK o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej
pôsobnosti KSK pre prijímacie konanie na školský rok 2017/2018 uviedla RNDr. Viera
Juríková. Podrobne informovala o počte navrhovaných tried a o riešení žiadostí o zmenu
počtu tried. Na otázky členov komisie odpovedala p. Juríková.

Uznesenie č. 46/2016: Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať
a schváliť.
Hlasovanie č. 6
Prítomní:14
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 2

K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Materiál: Nové kreatívne dielne a učebné priestory pre Školu úžitkového výtvarníctva Košice
–
investičný zámer uviedol Ing. Fülöp Imrich – vedúci odboru regionálneho rozvoja,
územného plánovania a životného prostredia.
Uznesenie č. 47/2016: Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať
a schváliť.
Hlasovanie č.7
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Materiál: Kreatívne centrum Košického kraja – investičný zámer uviedol Ing. Fülöp Imrich –
vedúci odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia.

Uznesenie č.48/2016: Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať
a schváliť.
Hlasovanie č 8
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 8
Materiál: Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 5. Etapa – uviedla Ing.
Jusková – vedúca odboru soc. vecí a zdravotníctva.

Uznesenie č.49/2016: Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať
a schváliť.
Hlasovanie č.9
Prítomní: 14
Za:14
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 9
Materiál: . Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EU - Programu spolupráce
Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko –uviedla PhDr. Kovácsová – vedúca odboru
kultúry a cestovného ruchu.
Uznesenie č.50/2016: Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať
a schváliť.
Hlasovanie č.10
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 10
Materiál: Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 364/2016 zo 17.
zasadnutia konaného dňa 27. júna 2016 uviedol Ing. Bernát – riaditeľ Úradu KSK.
Uznesenie č.51/2016: Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať
a schváliť.
Hlasovanie č. 11
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 11
Materiál: Informácia o stratégii nakladania a speňaženia prebytočného hnuteľného
a nehnuteľného majetku po presťahovaní zdravotníckych činností do novopostaveného
pavilónu v areáli nemocnice v Michalovciach informovali Ing. Šebeňová –vedúca odboru
správy majetku a zástupca spoločnosti Svet zdravia a.s. p. Mičko. Po diskusií členov komisie
p. poslanec Trnka predložil návrh, aby zástupcovia KSK v dozornej rade spoločnosti pred
zasadnutím dozornej rady informovali Zastupiteľstvo KSK o predaji nehnuteľného majetku.

Uznesenie č.52/2016: Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať
a zobrať na vedomie.
Hlasovanie č. 12 – za návrh p. poslanca Trnku
Prítomní: 14
Za: 1
Proti: 0
Zdržal sa: 13
Hlasovanie č. 13 – za materiál ako celok
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 12
Materiál: Vízia o potrebe finančných prostriedkov na trvalú udržateľnosť financovania opráv
a údržby ciest II. a III. tr. Uviedol Ing. Olexa – vedci odboru dopravy. Materiál nie je
predmetom rokovania Zastupiteľstva KSK.
Uznesenie č.53/2016: Komisia berie predložený materiál na vedomie.
Hlasovanie č. 14
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 13
Materiál: Analýza hospodárenia jednotlivých polikliník, ktoré sú vo vlastníctve KSK –uviedol
Ing. Bernát – riaditeľ Úradu KSK . Je to otvorený materiál, keď má niekto návrhy a námety,
ako s tými nehnuteľnosťami
naložiť, môže priebežne navrhovať. Hlavný kontrolór
poznamenal, že nejde o polikliniky, ale o majetok KSK, ktorý prenajímame súkromným
lekárom. Po diskusii členov komisie vznikol návrh na spoločné rokovanie finančnej
a zdravotnej komisie k uvedenej problematike. Materiál nie je predmetom rokovania
Zastupiteľstva KSK.
Uznesenie č.54/2016: Komisia berie predložený materiál na vedomie.
Hlasovanie č. 15
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 14
Rôzne - neboli predložené žiadne návrhy.
K bodu č.15
Záver rokovania komisie – Ing. Burian, predseda komisie poďakoval prítomným za účasť
a ukončil rokovanie komisie.

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

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

