Finančná komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
17. 04. 2019
Číslo:
2747/2019/OF-14616
Vybavuje: Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo
E-mail: michal.demo@vucke.sk
Telefón: 055/7268 210

ZÁPISNICA
zo 7. rokovania Finančnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa 12. 04. 2019

PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie rokovania komisie
Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2018
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2019
Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne záväzného
nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení
neskorších zmien a doplnkov
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
6. Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien
a doplnkov
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na prevádzku poskytovateľom
sociálnej služby a na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately
8. Informatívna správa o plnení Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji
za rok 2018
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zriadení
školského internátu a školskej jedálne ako súčastí Hotelovej akadémie, Južná trieda
10, Košice
10. Intenzita pomoci – spolufinancovanie Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho
v Košiciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci
výzvy Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie s názvom:
Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole
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11. Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku
posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou
opatrení v oblasti kvality ovzdušia
12. Majetkové veci:
a.) Úprava nájomných vzťahov s BONA FIDE, o. z.
b.) Finančné usporiadanie investície medzi Košickým samosprávnym krajom
a EUROMAR spol. s r.o.
c.) Kúpa nehnuteľností v katastrálnom území Čižatice a v katastrálnom území
Boliarov do vlastníctva Košického samosprávneho kraja
13. Rôzne
14. Záver

K bodu č. 1
Rokovanie finančnej komisie otvoril jej predseda Ing. František Petro (ďalej len „predseda
komisie“), ktorý v úvode privítal všetkých prítomných. Člen komisie Ing. Jozef Burian,
požiadal komisiu, aby hlasovaním opätovne potvrdila platnosť uznesenia č. 1 z rokovania
finančnej komisie zo dňa 11. 02. 2019. Komisia následne odhlasovala, že predmentné
uznesenie zostáva v platnosti.
Uznesenie č. 1 / zo dňa 11. 02. 2019: Komisia žiada, aby členom finančnej komisie boli
predložené materiály tesne podlimitných zákaziek GDPR a Audit IT prostredia.
Hlasovanie č. 1:
Prítomní: 16
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Predseda komisie informoval členov komisie, že materiál uvedený v bode č. 7 programu
rokovania komisie nebude predmetom rokovania Zastupiteľstva KSK a teda ani finančnej
komisie a dal hlasovať o zmenenom programe rokovania. Komisia bola uznášaniaschopná.
Hlasovanie č. 2 za schválenie programu rokovania komisie:
Prítomní: 16
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 16
K bodu č. 2
Materiál „Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2018„ uviedol vedúci
Odboru financií Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo. V diskusii vystúpili členovia komisie Michal
Rečka, Ing. Emil Kočiš, PhD., Ing. Marián Zahoranský, PhD. a Ing. František Petro. Na ich
otázky týkajúce sa predovšetkým miery čerpania kapitálových výdavkov za rok 2018
odpovedali za Úrad KSK riaditeľ Úradu KSK Ing. Juraj Ďorko, vedúci Odboru financií Dipl.Kfm. Ing. Michal Demo a vedúca Referátu rozpočtu Ing. Kvetoslava Lipovská.
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Uznesenie č. 15: Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3
Materiál „Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2019“ uviedol vedúci
Odboru financií Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo. K materiálu neboli žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 16: Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 4:
Prítomní: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 4
Materiál „Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne záväzného
nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení
neskorších zmien a doplnkov“ uviedol vedúci Odboru financií Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo.
Poslanec Ing. Emil Kočiš, PhD. sa zaujímal, prečo majú niektoré žiadosti negatívne
stanovisko od vecne príslušného odboru no vecne príslušná komisia zastupiteľstva im aj
napriek tomu navrhla prideliť dotáciu. Riaditeľ Úradu KSK Ing. Juraj Ďorko reagoval, že
k dispozícií boli všetky hodnotiace hárky tak na digitálnom zastupiteľstve ako aj
na zasadnutiach vecne príslušných komisií a sú naďalej dostupné na Odbore financií, avšak
pre poslancov zastupiteľstva majú len odporúčací charakter.
Uznesenie č. 17:
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť
a odporúčania vecne príslušných komisií zastupiteľstva plne rešpektovať.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 18
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 1
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“ uviedol vedúci Odboru financií Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo.
Do diskusie bola na podnet poslanca Ing. Emila Kočiša, PhD. prizvaná aj vedúca Odboru
kultúry a cestovného ruchu PhDr. Jana Knežová PhD., ktorá prítomným detailne ozrejmila
kritéria, podľa ktorých jej odbor postupoval pri tvorbe odborných stanovísk k jednotlivým
žiadostiam o dotáciu.
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Ing. Emil Kočiš, PhD. a Ing. Jozef Burian uviedli, že žiadateľovi BONA FIDE, o.z. príslušný
odbor aj komisia odporúčajú prideliť dotáciu hoci v minulosti subjekt nebol schopný včas
uhrádzať všetky svoje záväzky voči KSK. Vedúca Odboru kultúry a cestovného ruchu
poslancov upozornila, že odporúčacie stanovisko odboru sa týka výlučne kvality obsahu
samotnej žiadosti a nie komplexného fungovania daného žiadateľa v minulosti.
Ing. Peter Jakab poznamenal, že má pocit, že sa neprihliadalo dostatočne na teritoriálne
rozloženie poskytovaných dotácií, pretože obci Vojany, ako jedinej z okresu Michalovce sa
neodporúča prideliť dotáciu. V tejto súvislosti Ing. Jozef Burian navrhol uznesenie, aby
nebola schválená dotácia pre BONA FIDE, ale zato v rovnakej výške pre obec Vojany.
Poslanec Ing. Emil Kočiš, PhD. predniesol ďalší pozmeňujúci návrh, aby dotácia pre BONA
FIDE bola presunutá nielen pre obec Vojany, ale aj pre Združenie na podporu rozvoja obce
Paňovce, tak že obaja títo žiadatelia dostanú po 3 350 EUR.
Uznesenie č. 18: Komisia zastupiteľstvu
 neodporúča schváliť dotáciu BONA FIDE o.z. na projekt Otvorená Tabačka 2019;
 odporúča schváliť dotáciu Obci Vojany na projekt „VIII. Vojanský festival maďarskej
národnostnej kultúry“ vo výške 3 350 €;
 odporúča schváliť dotáciu Združeniu na podporu rozvoja obce Paňovce na projekt
„Učebňa v záhrade – učíme sa spolu s vtáčikmi“ vo výške 3 350 €.
Hlasovanie č. 6:
Prítomní: 17
Za: 11
Proti: 1
Zdržal sa: 5
Uznesenie č. 19: Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť
a odporúčania vecne príslušných komisií zastupiteľstva plne rešpektovať vrátane schválených
pozmeňujúcich návrhov finančnej komisie.
Hlasovanie č. 7:
Prítomní: 17
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 2
K bodu č. 6
Materiál „Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle
Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien
a doplnkov“ uviedol vedúci Odboru financií Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo.
K materiálu neboli žiadne pripomienky. Tento materiál pôjde na zasadnutie zastupiteľstva
pod názvom „Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 5
Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní
dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov“.
Uznesenie č. 20: Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
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Hlasovanie č. 8:
Prítomní: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 7
Materiál „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na prevádzku poskytovateľom sociálnej
služby a na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“ bol
stiahnutý z rokovania Zastupiteľstva KSK a teda nebol predmetom rokovania ani na finančnej
komisii.
K bodu č. 8
Materiál „Informatívna správa o plnení Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom
kraji za rok 2018“ uviedla Mgr. Emília Revajová Bujňáková, vedúca príslušného referátu
z Odboru sociálnych vecí. K materiálu neboli žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 21: Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie č. 9:
Prítomní: 16
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 9
Materiál „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zriadení
školského internátu a školskej jedálne ako súčastí Hotelovej akadémie, Južná trieda 10,
Košice“ uviedla MVDr. Katarína Franková, referent z Odboru školstva. K materiálu neboli
žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 22: Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 10:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 10
Materiál „Intenzita pomoci – spolufinancovanie Gymnázia a základnej školy Sándora
Máraiho v Košiciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci
výzvy Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie s názvom:
Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“ uviedla referentka
pre správu škôl a školských zariadení Ing. Henrieta Kubová. K materiálu neboli žiadne
pripomienky.
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Uznesenie č. 23: Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 11:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 11
Materiál „Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku
posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení
v oblasti kvality ovzdušia“ uviedol Ing. Oliver Kovács, vedúci Referátu územného plánovania
a životného prostredia. K materiálu neboli žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 24: Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 12:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 12
Majetkové veci:
a.) Materiál „Úprava nájomných vzťahov s BONA FIDE, o. z.“ uviedla vedúca Odboru
správy majetku Ing. Darina Šebeňová.
Hlavný kontrolór Ing. Ľubomír Hudák (ďalej len „HK“) sa domnieva, že navrhované riešenie
prevzatia zhodnotenia majetku nájomcom, ktoré je zmluvným záväzkom nájomcu,
pred skončením dohodnutého dlhodobého nájmu, za sumu podľa „odborného vyjadrenia“
znalca spred necelých dvoch rokov (a nie „znaleckého posudku“) v cenách platných v čase
vykonania rekonštrukcie (bez zohľadnenia amortizácie), je v rozpore so zásadami dobrého
hospodára. HK ďalej uviedol, že nemožno stotožňovať vyčíslenie hodnoty splnenia záväzku
nájomcu preinvestovať 98 000 EUR (v čase vynaloženie investície) s vyčíslením hodnoty
na prevzatie majetku (v čase prevzatia). Dlhodobý nájom na 10 rokov bol dohodnutý za v tom
čase presne stanovených podmienok a momentálne uplynulo približne 2/3 dohodnutého času
projektu. KSK ako prenajímateľ mal zmluvný záväzok odstrániť havarijný stav budovy,
t.j. vynaložil 950 tis. EUR a navyše vynaložil 150 tis. EUR na javiskovú techniku. Nájomca
mal zmluvný záväzok vynaložiť 98 tis. EUR. KSK by nemalo prevziať investície nájomcu
v 2/3 dohodnutého času spoločného projektu, lebo tieto investície bude nájomca ďalej užívať
do konca dohodnutého času spoločného projektu. Vzájomné vysporiadanie na základe
všeobecnej hodnoty majetku by malo nastať až ku dňu ukončenia spolupráce na danom
projekte. HK taktiež navrhol urobiť hĺbkovú kontrolu hospodárenia BONA FIDE.
V rámci rozpravy vystúpil s prezentáciou aj Karol Rohrer ako zástupca BONA FIDE
a objasnil členom komisie celú genézu fungovanie subjektu a jeho význam v oblasti kultúry.
Členova komisie mu následne kládli otázky. HK sa spýtal, komu plynie vstupné za podujatia
organizované v prenajatých priestoroch. Zástupca BONA FIDE odpovedal, že záleží na druhu
podujatia, niekedy priamo im a niekedy ako honorár priamo umelcom. Poslanec
Ing. Ján Kokarda vyjadril počudovanie, že HK komunikuje so zástupcom BONA FIDE
po prvý krát, a že stretnutie sa malo uskutočniť ešte pred vznesením jeho výhrad.
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JUDr. Ing. Huba, PhD. sa spýtal, či Úrad KSK bol oboznámený s účtovnými závierkami
BONA FIDE a či sú auditované nezávislým audítorom. Zástupca BONA FIDE odpovedal, že
auditované sú do tej miery, ako si to vyžadujú podmienky získaných grantov a dotácií.
Samotný nájomný vzťah medzi subjektmi však nezakladá povinnosť BONA FIDE poskytovať
účtovné výkazy KSK. KSK však môže po vysporiadaní záväzkov delegovať svojho zástupcu
do orgánov BONA FIDE a tak hospodárenie združenia priamo kontrolovať.
Poslanec Ing. Emil Kočiš, PhD. za pomoc BONA FIDE považuje aj splátkový kalendár. Žiada
rozčleniť kumulatívny výsledok hospodárenia za všetky tri organizácie (o.z., n.o., s.r.o.).
Vedúci kancelárie predsedu JUDr. Boris Bilčak poznamenal, že BONA FIDE urobil ústupok,
tým že KSK pustí do správnej rady svojho občianskeho združenia a umožní tak priamy
prístup k účtovným výkazom.
Člen komisie Ing. Jozef Burian skonštatoval, že stále nemá dostatočný prehľad vo veciach,
aby potvrdil či je cena nájmu vo výške dane z nehnuteľnosti a poistného postačujúca.
Navrhol, aby sa do najbližšieho zasadnutia finančnej komisie stretli zástupcovia BONA FIDE
a KSK a aby ponúkli jedno súhrnné riešenie. Predseda komisie navrhol ako zástupcov
finančnej komisie Ing. Jozefa Buriana, Ing. Jána Kokardu a JUDr. Ing. Petra Hubu, PhD.
Uznesenie č. 25: Komisia žiada o stretnutie zástupcov BONA FIDE, o.z. s KSK, hlavným
kontrolórom a členmi finančnej komisie v zastúpení Ing. Jozef Burian, Ing. Ján Kokarda a
JUDr. Ing. Peter Huba, PhD.
Hlasovanie č. 13:
Prítomní: 13
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Návrh na uznesenie č. 26/1: Komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a schváliť
finančné usporiadanie investícií BONA FIDE, o.z.
Návrh na uznesenie č. 26/2: Komisia odporúča zastupiteľstvu zrušiť uznesenie Zastupiteľstva
KSK č. 552/2017 zo dňa 21. augusta 2017 a schváliť zmenu uznesenia Zastupiteľstva KSK
č. 303/2015 zo dňa 7. decembra 2015
O návrhoch na uznesenia č. 26/1 a č. 26/2 sa nehlasovalo z dôvodu bezpredmetnosti.
Uznesenie č. 26/3: Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK materiál prerokovať a schváliť
nájomné vo výške 900 € / ročne na obdobie 1 roka od podpísania nájomnej zmluvy podľa
pôvodného uznesenia č. 13 zo 6. rokovania komisie zo dňa 11. 02. 2019
Hlasovanie č. 14:
Prítomní: 13
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 3
b.) Materiál „Finančné usporiadanie investície medzi Košickým samosprávnym krajom
a EUROMAR spol. s r.o.“ uviedla vedúca Odboru správy majetku Ing. Darina Šebeňová
spolu s riaditeľom Správy ciest KSK Ing. Jozefom Rauchom. K materiálu neboli žiadne
pripomienky.
Uznesenie č. 27: Komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a schváliť finančné
usporiadanie investície EUROMAR spol. s r.o.
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Hlasovanie č.15 :
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
c.) Materiál „Kúpa nehnuteľností v katastrálnom území Čižatice a v katastrálnom území Boliarov
do vlastníctva Košického samosprávneho kraja“ uviedla vedúca Odboru správy majetku
Ing. Darina Šebeňová spolu s riaditeľom Správy ciest KSK Ing. Jozefom Rauchom.
Poslanec Michal Rečka sa zaujímal o cenu rekonštrukcie areálu. Ing. Jozef Rauch uviedol,
že náklady sa zatiaľ odhadujú vo výške 180 800 €.
Uznesenie č. 28: Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 16:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 13
V rámci bodu rôzne člen komisie Ing. Jozef Burian opäť pripomenul požiadavku v rámci
uznesenia č. 1 z rokovania finančnej komisie zo dňa 11. 02. 2019. Riaditeľ kancelárie
predsedu JUDr. Boris Bilčak reagoval, že požiadavka je v riešení a Úrad KSK poskytne
stanovisko.
K bodu č. 14
Predseda komisie na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť.

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

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