Finančná komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
14. 02. 2019
Číslo:
2747/2019/OF-7424
Vybavuje: Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo
E-mail: michal.demo@vucke.sk
Telefón: 055/7268 210

ZÁPISNICA
zo 6. rokovania Finančnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa 11. 02. 2019
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie rokovania komisie
2. Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho
kraja za rok 2018
3. Informácia o výsledku kontroly sociálne služby pre seniorov v KSK vykonanou NKÚ
a o opatreniach prijatých KSK na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov
4. Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 8. etapa
5. Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného
nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení
neskorších zmien a doplnkov (podpora rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji)
6. Akčný plán Programu obnovy krajiny Košického kraja na rok 2019
7. Vstup Košického samosprávneho kraja za člena Združenia európskych regiónov
(AER)
8. Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje,
Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.1.1 – Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký
prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
9. Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 483/2017
a č. 94/2018 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Integrovaného
regionálneho operačného programu, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym
a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov
stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
10. Nájom hnuteľného majetku BONA FIDE, o. z.
11. Rôzne
12. Záver
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K bodu č. 1
Rokovanie komisie otvoril predseda komisie, Ing. František Petro (ďalej len „predseda
komisie“). Privítal členov komisie a dal hlasovať o programe rokovania. Komisia bola
uznášaniaschopná.
Hlasovanie č. 1 za schválenie programu rokovania komisie:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2
Materiál „Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho
kraja za rok 2018“ odprezentoval hlavný kontrolór Ing. Ľubomír Hudák (ďalej len „HK“).
Po výzve člena komisie Ing. Jozefa Buriana sa vedúci kancelárie predsedu KSK JUDr. Boris
Bilčák (ďalej len „RK“) vyjadril k vybraným častiam správy o kontrolnej činnosti ÚHK.
ÚHK sa snaží v správe navodiť dojem, že Úrad KSK pri vykonávaných kontrolách s ÚHK
nespolupracuje, no v skutočnosti tomu tak nie je. Okrem jedinej kontroly ÚHK (36/2018),
ktorej otvorenie považuje Úrad KSK za nezákonné, bola Úradom KSK zakaždým poskytnutá
ÚHK plná súčinnosť (napr. 05/2018, 30/2018). Úrad KSK považuje otvorenie predmetnej
kontroly ÚHK (36/2018) na základe podnetu tretieho subjektu a anonymného podnetu
o protispoločenskej činnosti za nezákonné a využije preto súdne preskúmanie postupu ÚHK.
RK k aktuálnej kontrole ÚHK vykonávanej na Úrade KSK skonštatoval, že doklady ktoré boli
ÚHK vyžiadané, budú v dohodnutom termíne poskytnuté. V prípade sporného podpisu
zamestnanca Oddelenia verejného obstarávania (ďalej len „VO“), RK uviedol, že spomínaný
zamestnanec na Úrade KSK už nepracuje a je treba počkať na závery orgánov činných
v trestnom konaní. Čo sa týka nevyplatených odmien zamestnancom ÚHK za druhý polrok
2018, RK členom komisie vysvetlil, že odmena zamestnancov Úradu KSK je právne
nenárokovateľná zložka mzdy zamestnanca. Je plne v kompetencii predsedu KSK, ako
štatutárneho orgánu, aby zhodnotil plnenie pracovných úloh zamestnancov a rozhodol o výške
ich motivačného ohodnotenia.
Podľa HK zákon definuje aj anonymný podnet a ÚHK je povinný ho preveriť. HK sa
domnieva, že v zmysle kolektívnej zmluvy KSK na rok 2018 sa zamestnávateľ zaviazal
vyplatiť všetkým zamestnancom Úradu KSK motivačné ohodnotenie dvakrát ročne. Zároveň
požiadal o zdôvodnenie nezákonnosti otvorenia predmetnej kontroly ÚHK na Úrade KSK a to
ešte pred rokovaním Zastupiteľstva KSK (25.02.2019). Ing. Jozef Burian vyjadril svoje
výhrady k zmene smernice o VO a zároveň požiadal o poskytnutie materiálov súvisiacich
s GDPR a IT auditom. Ing. Róbert Puci považuje nevydanie účtovných dokladov ÚHK
z dôvodu nezákonnosti otvorenia kontroly za zásah do nezávislosti ÚHK. Ing. Emil Kočiš
poznamenal, že Finančná komisia Zastupiteľstva KSK je odborná komisia a politiku treba
nechať na rokovanie Zastupiteľstva KSK. Požiadal, aby dôvody, prečo bola kontrola ÚHK
otvorená nezákonne, boli predložené všetkým členom komisie.
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RK zdôraznil, že zákon platí pre všetkých a teda aj pre ÚHK, ktorý nemôže konať svojvoľne.
Úrad KSK preto podá do 20.02.2019 správnu žalobu. Prisľúbil, že následne dostanú všetci
členovia komisie právne stanovisko k nezákonnosti otvorenia predmetnej kontroly ÚHK a to
ešte pred najbližším rokovaním Zastupiteľstva KSK.
Uznesenie č. 1: Komisia žiada, aby členom finančnej komisie boli predložené materiály tesne
podlimitných zákazok GDPR a Audit IT prostredia.
Hlasovanie č. 2:
Prítomní: 20
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Uznesenie č. 2: Komisia žiada, aby členom komisie bolo doručené stanovisko k oprávnenosti
začatia kontroly ÚHK v termíne do 20. 02. 2019.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 20
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Uznesenie č. 3: Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie č. 4:
Prítomní: 20
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3
Materiál „Informácia o výsledku kontroly sociálne služby pre seniorov v KSK vykonanou
NKÚ a o opatreniach prijatých KSK na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov“
prezentovala Mgr. Emília Revajová Bujňáková, poverená riadením Odboru sociálnych vecí.
Podľa HK vykonal ÚHK 20 kontrol v zariadeniach sociálnych služieb neverejných
poskytovateľov a počet kontrol uvedený v protokole NKÚ považuje preto za nesprávny.
Mgr. Emília Revajová Bujňáková vysvetlila, že Odbor sociálnych vecí nevedie evidenciu
kontrol ÚHK a údaj poskytnutý NKÚ bol považovaný za správny. RK prisľúbil preverenie
skutočností súvisiacich s počtom kontrol vykonaných ÚHK v sledovanom období. Dodal, že
ak došlo k poskytnutiu nesprávneho údaju NKÚ, tak zo strany Úradu KSK to bolo len
nedopatrením.
Uznesenie č. 4: Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a zobrať na vedomie
a doplniť reálne údaje o počte kontrol vykonaných ÚHK.
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Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 19
Za: 0
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 4
Mgr. Emília Revajová Bujňáková, prezentovala aj materiál s názvom „Optimalizácia siete
sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja – 8. etapa.“
K materiálu neboli žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 5: Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 6:
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5
Materiál „Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného
nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení
neskorších zmien a doplnkov (podpora rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji)“
prezentovala opäť Mgr. Emília Revajová Bujňáková.
Vysvetlila členom komisie dôvody pre mimoriadnu dotáciu KSK neverejným
poskytovateľom sociálnych služieb ako aj spôsob poskytnutia dotácie a mechanizmus jej
výpočtu. Ozrejmila aj nedostatky aktuálne platnej legislatívy v sociálnej oblasti. Ing. Emil
Kočiš sa zaujímal o možnosti dlhodobej podpory neverejných poskytovateľov nad rámec
zákona o sociálnych službách. Do diskusie o financovaní neverejných poskytovateľov sa
zapojili aj Ing. František Petro, Ing. Igor Petrovčík a Ing. Jozef Burian. HK navrhol zameniť
poradie navrhovaných uznesení.
Uznesenie č. 6: Komisia žiada Predsedu Košického samosprávneho kraja zabezpečiť bežné
výdavky na poskytnutie dotácie pre 31 neverejných poskytovateľov vo výške 317 052 €
z centrálnej rezervy prostredníctvom rozpočtu Košického samosprávneho kraja.
Hlasovanie č. 7:
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Uznesenie č. 7: Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 8:
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 6
Materiál „Akčný plán Programu obnovy krajiny Košického kraja na rok 2019“ prezentoval
Ing. Jaroslav Tešliar, PhD., riaditeľ Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o.
K materiálu neboli žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 8: Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 9:
Prítomní: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 7
S materiálom „Vstup Košického samosprávneho kraja za člena Združenia európskych
regiónov (AER)“ oboznámila členov komisie Mgr. Lenka Kožárová, vedúca Oddelenia
Európskych záležitostí.
Ing. Emil Kočiš sa zaujímal o prípadnú participáciu KSK vo všetkých troch komisiách a či je
zamýšľaná angažovanosť KSK len v dvoch komisiách zapríčinená nedostatočnými
finančnými alebo personálnymi zdrojmi na Úrade KSK, prípadne chýbajúcou jazykovou
vybavenosťou zamestnancov Úradu KSK. Mgr. Lenka Kožárová zdôvodnila angažovanosť
KSK len v Komisii pre ekonomiku a regionálny rozvoj a v Komisii pre sociálnu politiku
a zdravotníctvo potrebou koordinácie a zatiaľ slabšou prepojenosťou KSK na Brusel. Časom
sa však KSK môže zapojiť aj do Komisie pre kultúru, vzdelanie a mládež. V súvislosti
s personálnym obsadením Oddelenia Európskych záležitostí, RK dodal, že na oddelení bude
pôsobiť 1 vedúci a 3 referenti s adekvátnymi jazykovými znalosťami.
Uznesenie č. 9: Komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a schváliť vstup Košického
samosprávneho kraja za člena Združenia európskych regiónov (AER)
Hlasovanie č. 10:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Uznesenie č. 10: Komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a schváliť poskytnutie
pravidelného ročného členského príspevku z bežných výdavkov rozpočtu Košického
samosprávneho kraja programu Podporné činnosti programov Košického samosprávneho
kraja.
Hlasovanie č. 11:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 8
Ing. Henrieta Kubová, referent pre správu škôl a školských zariadení, prezentovala materiál
„Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1
– Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.1.1 – Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému
vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov“.
K materiálu neboli žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 11: Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 12:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 9
Materiál „Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 483/2017
a č. 94/2018 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Integrovaného
regionálneho operačného programu, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym
a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných
odborných škôl na praktickom vyučovaní“ uviedla Ing. Henrieta Kubová, referent pre správu
škôl a školských zariadení.
K materiálu neboli žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 12:
Komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a schváliť materiál podľa predloženého
návrhu.
Hlasovanie č. 13:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu č. 10
Materiál „Nájom hnuteľného majetku BONA FIDE, o. z.“ uviedla Ing. Darina Šebeňová,
vedúca Odboru správy majetku.
Ing. Darina Šebeňová uviedla, že zámerom materiálu je snaha dať zmluvne do súladu
aktuálny stav, keď hnuteľný majetok KSK, ktorý je súčasťou prenajatej nehnuteľnosti užíva
občianske združenie Bona Fide bezodplatne. Nájomná zmluva má vyriešiť jednak otázku
nájmu, a tiež výšku a dobu nájmu. Keďže sa jedná o osobitný zreteľ, výška nájmu je
navrhovaná vo výške ročného poistného t.j. 147,88 €. Je však ešte potrebné stanovisko
Protimonopolného úradu SR, či sa v tomto prípade nejedná o štátnu pomoc (lehota 30 dní).
RK dodal, že javisková technika bola pôvodne považovaná za súčasť prenajatého
nehnuteľného majetku KSK a až následne prekvalifikovaná na hnuteľný majetok. Tento
hnuteľný majetok by však bolo obtiažne presunúť. Zdôraznil, že je potrebné riešiť existujúci
protiprávny stav, ktorý v minulosti vznikol. Fungovanie Tabačky Kulturfabrik je nutné riešiť
ako celok. RK uviedol, že Úrad KSK bude žiadať od Bona Fide nájom za javiskovú techniku
aj spätne, hoci nebola podpísaná žiadna nájomná zmluva. Bona Fide využívaním budovy
v oblasti kultúry bezpochyby vytvára pridanú hodnotu a uchádza sa pri konkrétnych
projektoch aj o externé zdroje. Úrad KSK pripravuje komplexný materiál, aby sa v správnej
rade zabezpečil zástupca KSK.
Ing. Juraj Balázs navrhol rozpustenie všetkých nákladov spojených s obstaraním predmetného
hnuteľného majetku KSK do výšky nájmu pre Bona Fide. Je názoru, že Bona Fide dostalo
úľavu na investíciách (časti uhradenej KSK), nízkom nájme (osobitný zreteľ) a zároveň aj na
včasnom neuhradení všetkých záväzkov voči KSK. Uviedol, že Finančná komisia by sa mala
zaoberať výlučne ekonomickými aspektmi prenájmu a úvahy o pridanej hodnote využívania
hnuteľného a nehnuteľného majetku KSK v oblasti kultúry prenechať iným komisiám.
Podľa Ing. Róberta Puciho nájom vo výške poistného je príliš nízky. Pokiaľ Bona Fide nie je
schopné včas platiť svoje záväzky voči KSK je vhodné zvážiť iného nájomcu. Pripomenul, že
stále existuje riziko, že sa v tomto prípade bude jednať o štátnu pomoc.
HK navrhol výšku nájomného stanoviť na 895 EUR/ročne (50% x 1% z obstarávacej ceny +
poistné). Zároveň uviedol, že ÚHK v minulosti dostal podnety v súvislosti s Bona Fide
(vyberanie vstupného tretími osobami) no nespadali do kompetencie ÚHK.
Ing. Jozef Burian požiadal o vypracovanie komplexnej analýzy doterajšieho a budúceho
fungovania Tabačky Kulturfabrik v nehnuteľnostiach vo vlastníctve KSK prenajatých Bona
Fide. Ohľadne výšky nájmu sa stotožnil s návrhom HK. Odporúča počkať so schválením
materiálu. Poukázal na povinnosť Bona Fide splatiť všetky svoje záväzky voči KSK a hranicu
štátnej pomoci de minimis vo výške 200.000 €.
Ing. Emil Kočiš poznamenal, že platnú zmluvu treba prehodnotiť a preskúmať či sa zo strany
Bona Fide skutočne preinvestovala deklarovaná čiastka a až následne pristúpiť k ďalším
zmluvným záväzkom. Prípadne uzavrieť zmluvu len na kratšie obdobie. Podmienkou
zmluvného vzťahu by mal byť zástupca KSK v správnej rade Bona Fide.
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Uznesenie č. 13: Komisia odporúča Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja materiál
prerokovať a schváliť nájomné vo výške 900 € / ročne na obdobie 1 roka od podpísania
nájomnej zmluvy.
Hlasovanie č. 14:
Prítomní: 16
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 14: Na najbližšie rokovanie komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja predložiť komplexnú analýzu doterajšieho a budúceho fungovania Tabačky Kulturfabrik
v nehnuteľnostiach vo vlastníctve KSK prenajatých BONA FIDE, o. z..
Hlasovanie č. 15:
Prítomní: 16
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 11
V rámci bodu Rôzne diskusia nebola.
K bodu č. 12
Predseda komisie na záver poďakoval prítomným za účasť a rozlúčil sa s nimi.

.....................................................
Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo
tajomník komisie

............................................
Ing. František Petro
predseda komisie
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