Komisia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom
Košice:
06.08.2014
Číslo:
1657/2014/OSM-20927
Vybavuje: Ing. Darina Šebeňová
email: darina.sebenova@vucke.sk
telefón: 055/7268 322
mobil: 0918 766 017

ZÁPISNICA
zo 4. zasadnutia Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
k hospodáreniu s majetkom konaného dňa 05.08.2014

PROGRAM ROKOVANIA:

1. Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril a viedol Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda komisie, ktorý
predložil návrh na zaradenie materiálov do bodu 9. Rôzne a to:
9.1. Založenie obchodnej spoločnosti Nová nemocnica Michalovce, a. s.
9.2. Prehľad investícií spoločnosti Svet zdravia, a.s. v zmysle Dohody o postúpení
pohľadávok zo dňa 21.12.2012
9.3. Nájom nebytových priestorov a parkovacích miest vo vlastníctve Košického
samosprávneho kraja v areáli Hotelovej akadémie na Južnej triede 10 v
Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej
verejnej súťaže
9.4. Financovanie projektov energetickej efektívnosti infraštruktúry Košického
samosprávneho kraja
Hlasovanie č. 1:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. Informácia o výsledku kontroly použitia verejných prostriedkov poskytnutých
formou dotácie a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku
právnickým osobám a fyzickým osobám
Materiál nebol prorokovaný nakoľko nie je zaradený v programe zasadnutia Zastupiteľstva
KSK dňa 25.08.2014.
3. Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2014
O obsahu materiálu informovala Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií Úradu KSK.
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Uznesenie č. 65/2014
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 2:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2014
O obsahu materiálu informovala Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií Úradu KSK.
Uznesenie č. 66/2014
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
týkajúcich sa hospodárenia s majetkom
O plnení uznesení Zastupiteľstva KSK, týkajúcich sa hospodárenia s majetkom KSK
informovala tajomníčka komisie.
Uznesenie č. 67/2014
Komisia berie na vedomie informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva KSK
týkajúcich sa hospodárenia s majetkom.
Hlasovanie č. 4:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. Návrh spôsobu prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností na ul. Kmeťova 30
v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže, minimálnej kúpnej ceny
a podmienok obchodnej verejnej súťaže
O obsahu materiálu informovala tajomníčka komisie.
Uznesenie č. 68/2014 :
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať a schváliť
spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností na ul. Kmeťova 30 v Košiciach na
základe obchodnej verejnej súťaže:
a) pre celok 1 (budova súp. č. 1534, budova bez súp. č. a pozemky o výmere 802 m2)
za minimálnu kúpnu cenu 250 500,00 €
b) pre celok 2 (garáž súp. č. 401 a pozemky o výmere 844 m2) za minimálnu kúpnu
cenu 100 000,00 €
a podmienky obchodnej verejnej súťaže.
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Hlasovanie č. 5 :
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Návrh spôsobu prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Stredné Mesto
v Košiciach a kúpnej ceny pre Východoslovenskú distribučnú, a.s.
O obsahu materiálu informovala tajomníčka komisie.
Uznesenie č. 69/2014 :
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať a schváliť
spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku parc. č. 951/10 o výmere 6 m2 v k. ú.
Stredné Mesto v Košiciach pre Východoslovenskú distribučnú, a.s. za kúpnu cenu
360,00 €.
Hlasovanie č. 6 :
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Nájom nebytového priestoru v zdravotníckom
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
O obsahu materiálu informovala tajomníčka komisie.

zariadení

v Košiciach

pre

Uznesenie č. 70/2014 :
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 7 :
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9. Rôzne
9.1. Založenie obchodnej spoločnosti Nová nemocnica Michalovce, a. s.
O obsahu materiálu informoval JUDr. Peter Nemec z právneho odboru Úradu KSK.
V diskusii k materiálu poslanec Ing. Zachariáš položil otázku, či KSK nemôže vložiť
do novovznikajúcej akciovej spoločnosti majetok KSK ako prioritný majetok v rámci
koncesie. Takýto majetok by potom nebolo možné scudziť, založiť ani exekuovať, tak
ako je to uvedené v zákone o majetku. Diskusiu uzavrel Ing. Ďurovčík s tým, že
predmetná pripomienka bude preverená.
Uznesenie č. 71/2014 :
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať
a schváliť.
Hlasovanie č. 8 :
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3

9.2. Prehľad investícií spoločnosti Svet zdravia, a.s. v zmysle Dohody o postúpení
pohľadávok zo dňa 21.12.2012
V súvislosti s riešením interpelácie poslancov vznesenej na 5. zasadnutí
Zastupiteľstva KSK dňa 30.06.2014 bol členom komisie zaslaný materiál „ Prehľad
investícií spoločnosti Svet zdravia, a.s. v zmysle Dohody o postúpení pohľadávok zo
dňa 21.12.2012“.
O obsahu materiálu informoval Ing. Peter Gliba z odboru investícií a strategického
riadenia a JUDr. Peter Nemec z právneho odboru Úradu KSK.
Uznesenie č. 72/2014 :
Komisia berie na vedomie informáciu o investíciach spoločnosti Svet zdravia,
a.s. v zmysle Dohody o postúpení pohľadávok zo dňa 21.12.2012.
Hlasovanie č. 9 :
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa:0
9.3. Nájom nebytových priestorov a parkovacích miest vo vlastníctve Košického
samosprávneho kraja v areáli Hotelovej akadémie na Južnej triede 10 v
Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej
verejnej súťaže
O obsahu materiálu informoval MVDr. Ján Špak z odboru školstva Úradu KSK.
Uznesenie č. 73/2014 :
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať
a schváliť.
Hlasovanie č. 10 :
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
9.4. Financovanie projektov energetickej efektívnosti infraštruktúry Košického
samosprávneho kraja
O obsahu materiálu informoval Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda komisie a JUDr.
Peter Nemec z právneho odboru Úradu KSK.
Uznesenie č. 74/2014 :
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať
a schváliť.
Hlasovanie č. 11 :
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
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Zdržal sa: 0
10. Záver
Podpredseda komisie Ing. Emil Ďurovčík sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil
zasadnutie komisie.

.............................................
Ing. Darina Šebeňová
tajomníčka komisie

.........................................
MUDr. Marián Hojstrič
predseda komisie
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