Sociálna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
Číslo:
Vybavuje:

07.08.2014
1678/2014/OSVaZ/23357
Ing. Eva Schlifková
e-mail: Eva.Schlifkova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 285

ZÁPISNICA
z 4. zasadnutia Sociálnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja, konaného dňa 07. 08. 2014

PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie rokovania
2. Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2014
3. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2014
4. Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja
v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
5. Financovanie
projektov
energetickej
efektívnosti
infraštruktúry
Košického
samosprávneho kraja
6. Založenie obchodnej spoločnosti Nová nemocnica Michalovce, a.s.
7. Informatívna správa o Partnerskej dohode medzi SR a EÚ
8. Informatívna správa o implementácií eurofondov v Košickom samosprávnom kraji
v programovom období 2007 – 2013 so stavom k 31.3.2014
9. Informatívna správa Aktualizácia Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky
10. Personálne zmeny v Sociálnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
11. Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
12. Novela zákona o sociálnych službách
13. Záver
K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Rokovanie otvorila predsedníčka komisie, ktorá skonštatovala,
uznášaniaschopné a bude prebiehať podľa stanoveného programu.

že

zasadnutie

je

Uznesenie: č. 27/2014
Prítomní schválili predložený program zasadnutia.
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Hlasovanie č. 1
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala Ing. Mária Karafová.
Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja je spracované na základe výsledkov
hospodárenia KSK k 30. 6. 2014. Bežné príjmy boli za 1. polrok 2014 splnené vo výške
77 978 503 €, čo predstavuje 52,69 % z rozpočtu. Plnenie daňových príjmov za 1. polrok
2014 vo výške 38 491 393 € predstavuje 53,88 % z rozpočtu, z toho daň z príjmov fyzických
osôb bola splnená vo výške 29 221 208 € a daň z motorových vozidiel vo výške 9 270 185 €.
Plnenie kapitálových príjmov za 1. polrok 2014 vo výške 3 866 822 € predstavuje 9,06 %
z rozpočtu. Celkové výdavky boli v prvom polroku 2014 vyčerpané vo výške 82 045 796 €, t.
j. na 41,63 % z rozpočtu, z toho bežné výdavky vo výške 76 703 664 € a kapitálové výdavky
vo výške 5 342 132 €. Čerpanie bežných výdavkov je rovnomerné a primerané obdobiu 1.
polroka. Nižšie čerpanie kapitálových výdavkov je najmä z dôvodu, že príjmy z fondov EÚ sa
plnia nerovnomerne.
Uznesenie č. 28/2014:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
Hlasovanie 2
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala Ing. Mária Karafová
V úprave rozpočtu KSK v roku 2014 ide o nasledovné zmeny:
Výpadok dane z príjmov fyzických osôb na základe aktualizovanej prognózy Ministerstva
financií SR z februára 2014 vo výške 1 200 000 €. Tento výpadok sa navrhuje riešiť zvýšením
príjmov dane z motorových vozidiel, zvýšením príjmov z predaja majetku KSK na
financovanie investičnej akcie Rekonštrukcia Tabačky - kulturfabrik, ktorá je v rozpočte
KSK schválená z daňových príjmov a úsporou v bežných výdavkoch. Financovanie krízových
stredísk a zariadení pestúnskej starostlivosti bolo pre rok 2014 zahrnuté v rozpočte KSK
v programe Sociálne služby z daňových príjmov. Poskytnutím zvýšeného finančného
príspevku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice vo výške 56 988 € oproti výške
rozpočtovaných výdavkov na tento účel, sa uvoľnia daňové príjmy KSK. Rozpočtové
opatrenia schválené predsedom KSK, ktoré riešili priebežne nevyhnutné operatívne zmeny
v rozpočte, presuny medzi programami a pod. Ostatné úpravy, vyplývajúce najmä z prijatých
dotácií zo štátneho rozpočtu, z fondov EÚ, z darov a sponzorských príspevkov a pod.
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Uznesenie č. 29/2014:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať a schváliť podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie 3
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala Ing. Mária Karafová
Suma vyčlenená v rozpočte KSK na rok 2014 na dotácie predstavuje čiastku 200 000 €.
Celková výška poskytnutých dotácií od začiatku roka 2014 na základe rozhodnutia predsedu
Košického samosprávneho kraja je 36 650 €.
Uznesenie č. 30/2014:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
Hlasovanie č. 4
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala Marta Vajkunyová.
Plnenie záväzkov členských štátov EÚ v sektore energetických úspor je sledované zo strany
EÚ stále dôslednejšie. Od roku 2014 majú túto povinnosť aj subjekty verejnej správy
prostredníctvom monitorovacieho systému efektívnosti pri využívaní energie. Slovenská
sporiteľňa a. s. a Všeobecná úverová banka a. s. ponúkajú pre obce, mestá a vyššie územné
celky program podpory projektov energetickej efektívnosti, ktorý je financovaný zo zdrojov
Európskej banky pre obnovu a rozvoj. Tento produkt je založený na poskytnutí úverových
zdrojov za výhodných podmienok, pričom po úspešnej realizácii projektu je klientovi
vyplatený grant v rozpätí 10 – 20 % z poskytnutej výšky úveru. Maximálny objem pre jeden
subjekt predstavuje hodnotu 5 miliónov Eur. Výhodou tohto spôsobu financovania je
kombinácia návratných úverových zdrojov so splatnosťou maximálne 10 rokov s grantovými
zdrojmi vo výške 15 % požadovaného úveru. Prostriedky z grantu môžu byť pripísané na účet
prijímateľa (VÚC) až po realizácii projektu a vykonaní verifikácie auditu, ktorý potvrdí
realizáciu projektu v zmysle zámeru dosiahnutia požadovaných úspor podľa vstupného
auditu. Pri dosiahnutí projektovanej ročnej úspory nákladov na objektoch sociálnych služieb
budú tieto úspory použité predovšetkým na splátky grantového úveru počas obdobia trvania
úverového vzťahu.
Okrem energetických úspor prispeje tento projekt k zníženiu CO2 limitov v rámci Stratégie
2020. Nepriame úspory budú znižovať aj ekonomické oprávnené náklady na 1 klienta
v jednotlivých druhoch sociálnych služieb, čo sa následne premietne v znížení finančného
príspevku na prevádzku neverejného poskytovateľa sociálnych služieb v kraji.
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Boli vybrané projekty 7 zariadení sociálnej starostlivosti: Stredisko krízovej intervencie,
Košice, Jasanima – DSS, Rožňava, Harmonia – DSS, Strážske, Lidwina – DSS, Strážske,
Anima – DSS, Michalovce, Idea – DSS, Prakovce, Subsidium –ŠZ, Rožňava.
Za najvhodnejšie opatrenia pri realizácii energetických úspor sú považované: výmena okien
a transparentných častí plášťa budovy a termálna izolácia plášťa budovy (vonkajšie múry,
strecha a podlaha, ak sa nachádza nad nevykurovaným priestorom).
Dosiahnutie úspor potvrdí energetický audit, ktorý bude realizovaný spoločnosťou Enviros
s.r.o., ČR. Jej úloha spočíva v bezplatnej technickej asistencii pre klienta v podobe
vypracovania energetického auditu a plánu racionálneho využitia energie.
Uznesenie č. 31/2014:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať a schváliť podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 5
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Materiál odprezentoval JUDr. Peter Nemec.
Založenie obchodnej spoločnosti s názvom Nová nemocnica, a. s., vychádza z procesu
hľadania strategického partnera na prevádzkovanie nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja. Jednou zo základných podmienok obchodnej verejnej
súťaže bol aj záväzok uchádzača deklarovať záujem dokončiť výstavbu rozostavaného
pavilónu nachádzajúcom sa v areáli Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce,
a.s. Nemocnica s poliklinikou je všeobecnou nemocnicou s dlhoročnou históriou a tradíciou,
ktorá má potenciál poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť najmä pre okresy Michalovce
a Sobrance. V niektorých odboroch presahuje spádovosť nemocnice 400 tis. obyvateľov.
Dňa 14. 11. 2013 medzi Košickým samosprávnym krajom, Svetom zdravia, a.s., a Mestom
Michalovce bolo podpísané Memorandum o vzájomnej spolupráci k riešeniu pavilónu v areáli
NsP Štefana Kukuru Michalovce, a.s..
Zakladajúcimi akcionármi tejto obchodnej spoločnosti budú Košický samosprávny kraj
s podielom vo výške 19 %, Mesto Michalovce s podielom vo výške 1 % a obchodná
spoločnosť Svet zdravia, a.s. s podielom vo výške 80 % na jej základnom imaní, ktoré sa
navrhuje vo výške 100 000 Eur.
Vo vzťahu k forme vkladu KSK do novozaloženej obchodnej spoločnosti, rešpektujúc
ustanovenia memoranda, sa navrhuje nepeňažný vklad spočívajúci v nehnuteľnostiach –
pozemkoch nachádzajúcich sa na katastrálnom území Stráňany a tiež niektorých ďalších
nehnuteľností, ktoré sú predmetom nájomnej zmluvy č. 1/2011/NZ zo dňa 26.08.2011,
nachádzajúce sa v areáli NsP Štefana Kukuru Michalovce, a.s.. Hodnota nepeňažného vkladu
Košického samosprávneho kraja bude v zmysle § 59 ods. 3 Obchodného zákonníka určená
znaleckým posudkom.
Uznesenie č. 32/2014:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať a schváliť podľa
predloženého návrhu.
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Hlasovanie č. 6
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Materiál odprezentoval Ing. Imrich Fülöp.
Európska komisia prijala 20. júna 2014 partnerskú dohodu so Slovenskom na roky 2014 –
2020, v ktorej sa stanovuje stratégia pre optimálne využívanie európskych štrukturálnych a
investičných fondov v regiónoch a mestách krajiny. Investície EÚ, ktoré sú určené reálnej
ekonomike, podporia konkurencieschopnosť, znižovanie nezamestnanosti a rast, a to
prostredníctvom podpory inovácie, nízkouhlíkového hospodárstva, odbornej prípravy a
vzdelávania. Takisto sa zamerajú na podporu podnikania, boja proti sociálnemu vylúčeniu a
snáh o rozvoj takého hospodárstva, ktoré je šetrné k životnému prostrediu a efektívne využíva
zdroje.
Finančným nástrojom na realizáciu štrukturálnych politík sú Európske štrukturálne a
investičné fondy, ktoré zahŕňa týchto päť fondov: Európsky fond regionálneho rozvoja,
Kohézny fond, Európsky sociálny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
a Európsky fond námorného a rybného hospodárstva.
Uznesenie č. 33/2014:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
Hlasovanie č. 7
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 8
Vyjadrenie:
Materiál odprezentoval Ing. Imrich Fülöp.
Úlohou správy je poskytnúť Zastupiteľstvu KSK informáciu o aktuálnom stave
implementácie a čerpania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných
programov Národného strategického referenčného rámca a z Programu rozvoja vidieka,
Operačného programu Rybné hospodárstvo a cezhraničnej spolupráce OP HU – SK a ENPI
HU-SK-RO-UA k 31. 12. 2013 a k 31. 3. 2014.
V rámci NSRR prvá časť správy sa zameriava na porovnávanie operačných programov vo
vzťahu ku kontrahovaniu a čerpaniu finančnej pomoci a úrovni čerpania jednotlivých
operačných programov NSRR. Druhá časť materiálu porovnáva regionálne čerpanie
štrukturálnych fondov – postavenie a porovnanie KSK s ďalšími siedmimi krajmi SR podľa
jednotlivých operačných programov za obdobie od 31. 12. 2012 do 31. 12. 2013
a k 31. 3. 2014.
Uznesenie č. 34/2014:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
Hlasovanie č. 8
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Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 9
Vyjadrenie:
Materiál odprezentoval Ing. Imrich Fülöp.
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR bola schválená vládou SR v máji 2014.Dôvodom
aktualizácie národnej stratégie bolo zosúladenie a prepojenie priorít národnej stratégie s
prioritami stratégie Európskej únie v oblasti regionálnej politiky, hospodárska a finančná
kríza, ale aj nové programové obdobie 2014–2020. Ďalším dôvodom je, že predpokladané
scenáre vývoja ekonomiky sa po kolapse finančných trhov a v čase ekonomickej krízy ukázali
ako nereálne.
Aktualizácia národnej stratégie pozostáva z desiatich kapitol. Prvá kapitola analyzuje regionálny
vývoj z hľadiska vybraných odvetví hospodárstva. Druhá kapitola určuje hlavné rozvojové
faktory a determinanty konkurencieschopnosti. Tretia kapitola definuje hlavný strategický cieľ do
roku 2020/2030. Podpora prioritných oblastí je predmetom štvrtej kapitoly. Nasledujúca piata
kapitola bola spracovaná v spolupráci s vyššími územnými celkami a definuje strategické ciele
regiónov na najbližšie roky v súlade s prioritami stratégie Európa 2020. Šiesta kapitola
prognózuje vývoj na najbližšie roky. Nasledujúce kapitoly určujú systém monitorovania a
hodnotenia regionálneho rozvoja pomocou merateľných ukazovateľov na niekoľkých úrovniach,
finančné zabezpečenie, ako aj vecný a časový harmonogram realizácie aktualizovanej národnej
stratégie.
Uznesenie č. 35/2014:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
Hlasovanie č. 9
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 10
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala Mgr. Jana Mondiková, predsedníčka komisie.
Dôvodom predloženia materiálu na rokovanie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
je žiadosť členky sociálnej komisie JUDr. Andreji Takáčovej, ktorou sa vzdáva funkcie
členky sociálnej komisie. Uvedená žiadosť bola adresovaná Košickému samosprávnemu kraju
dňa 7. júla 2014.
Uznesenie č. 36/2014:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
Hlasovanie č. 10
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu č. 11
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala Ing. Zuzana Jusková
K bodu č. 12
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala Ing. Zuzana Jusková

....................................................
Ing. Eva Schlifková
tajomníčka komisie

.....................................................
Mgr. Jana Mondiková
predsedníčka komisie
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