Komisia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom
Košice:
03.08.2016
Číslo:
972/2016/OSM-21582
Vybavuje: Ing. Darina Šebeňová
email: darina.sebenova@vucke.sk
telefón: 055/7268 322
mobil: 0918 766 017

ZÁPISNICA
z 20. rokovania Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
k hospodáreniu s majetkom konaného dňa 02.08.2016

PROGRAM ROKOVANIA:

1. Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril a viedol Mgr. Jozef Andrejčák, ktorý na úvod skonštatoval, že na
zasadnutí sú prítomní 5 členovia komisie a komisia je uznášania schopná.
Uznesenie č. 56/2016
Komisia schvaľuje program rokovania.
Hlasovanie č. 1
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2016
O obsahu materiálu informovala Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií.
Uznesenie č. 57/2016
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať a vziať na
vedomie.
Hlasovanie č. 2
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2016
O obsahu materiálu informovala Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií
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Uznesenie č. 58/2016
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 3
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rokovanie komisie ďalej viedol MUDr. Marián Hojstrič, predseda komisie.
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa
mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012
o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým
školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov
O obsahu materiálu informoval Ing. Štefan Kandráč, vedúci odboru školstva.
Uznesenie č. 59/2016
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 4
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
5. Vyhodnotenie zámeru na priamy predaj pozemku v Strede nad Bodrogom
Tajomníčka komisie informovala o vyhlásení zámeru s minimálnou kúpnou cenou 1 350,00 €
zverejneného na úradnej tabuli a internetovej stránke KSK dňa 30.06.2016 a v denníku Nový
čas dňa 07.07.2016. Termín predloženia ponúk bol do 01.08.2016 do 14,30 hod.
V stanovenom termíne bola doručená jedna ponuka. Po otvorení obálky bola komisia
oboznámená s obsahom ponuky doručenej od Ladislava Skalinu, bytom Kamenecká 146/79A,
076 31 Streda nad Bodrogom s ponúkanou kúpnou cenou 1 360,00 € a jej zaplatením pred
podpísaním kúpnej zmluvy. Komisia konštatovala, že predložený návrh spĺňa požadované
podmienky zámeru.
Uznesenie č. 60/2016
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť prevod vlastníctva
pozemku parc. č. 2793/2 o výmere 816 m², zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Streda
nad Bodrogom priamym predajom pre Ladislava Skalinu, Kamenecká 146/79A,
Streda nad Bodrogom za kúpnu cenu 1 360,00 €.
Hlasovanie č. 5
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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6. Doplnenie uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 383/2016,
č. 384/2016 a č. 385/2016 zo dňa 27. júna 2016 o prevode vlastníctva chát vrátane
pozemkov na Zemplínskej šírave a v Byšte na základe obchodných verejných súťaží
O obsahu materiálu informovala tajomníčka komisie.
Uznesenie č. 61/2016
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 6
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. Opätovná žiadosť užívateľov pozemkov v k. ú. Strážske o zníženie kúpnej ceny
pozemkov a nesúhlas s finančnou náhradou za užívanie pozemkov
O obsahu materiálu informovala tajomníčka komisie.
Uznesenie č. 62/2016
Komisia neodporúča ďalšie zníženie kúpnej ceny pozemkov v k. ú. Strážske a odporúča
kúpnu cenu vo výške 6,50 €/m2 s možnosťou jej úhrady v pravidelných splátkach a
výšku úhrady finančnej náhrady za užívanie pozemkov za obdobie 2 rokov spätne, a to
0,71 €/m2/rok. V prípade nesúhlasu užívateľov pozemkov odporúča uzatvorenie
nájomných zmlúv s užívateľmi pozemkov.
Hlasovanie č. 7
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
8. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja týkajúcich
sa hospodárenia s majetkom
O plnení uznesení Zastupiteľstva KSK, týkajúcich sa hospodárenia s majetkom informovala
tajomníčka komisie.
Uznesenie č. 63/2016
Komisia berie na vedomie informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva KSK týkajúcich
sa hospodárenia s majetkom.
Hlasovanie č. 8
Prítomní: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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9. Rôzne
10. Záver
Predseda komisie MUDr. Marián Hojstrič sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil
rokovanie komisie.

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

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