Finančná komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
10.04.2018
Číslo:
3642/2018/OF-12550
Vybavuje: Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo
E-mail: michal.demo@vucke.sk
Telefón: 055/7268 210

ZÁPISNICA
z 1. rokovania Finančnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa 06.04.2018

PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie rokovania komisie
Voľba podpredsedu Finančnej komisie Zastupiteľstva KSK
Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2017
Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
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
6. Informatívna správa o príprave projektu Kreatívneho centra Košického kraja v rámci
IROP 2014 - 2020
7. Informatívna správa o vyhlásených výzvach z európskych štrukturálnych
a investičných fondov
8. Informatívna správa o plnení Priorít zdravotnej politiky pre Košický kraj na obdobie
2016 – 2020 (plnenie za rok 2017)
9. Informatívna správa o plnení aktivít Dobrovoľníckeho centra Košického kraja za
predchádzajúci kalendárny rok, ktoré sú realizované na základe zmluvy o spolupráci
a schválenie finančného príspevku na rok 2018
10. Plán úloh Finančnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na
I. polrok 2018
11. Rôzne
12. Záver

K bodu č. 1
Rokovanie komisie otvoril Ing. František Petro – predseda komisie, privítal členov komisie
a oboznámil ich s programom. Bod č. 8 „Informatívna správa o plnení Priorít zdravotnej
politiky pre Košický kraj na obdobie 2016 – 2020 (plnenie za rok 2017) nebude predmetom
rokovania Zastupiteľstva KSK, preto bol z rokovania komisie vynechaný.
Komisia bola uznášaniaschopná.

Hlasovanie č. 1
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2
Voľba podpredsedu Finančnej komisie Zastupiteľstva KSK. Predseda komisie Ing. František
Petro navrhol za podpredsedu finančnej komisie p. poslanca Michala Rečku.
Hlasovanie č. 2 za podpredsedu p. Rečku:
Prítomní: 12
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 6
Ing. Jaroslav Polaček navrhol za podpredsedu finančnej komisie p. poslanca Ing. Kokardu.
Hlasovanie č. 3 za podpredsedu Ing. Kokardu:
Prítomní: 12
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 5
Podpredsedom Finančnej komisie Zastupiteľstva KSK sa stal p. poslanec Ing. Ján Kokarda.
K bodu č. 3
Materiál „Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2017“ komisii uviedla Ing.
Kvetoslava Lipovská, vedúca referátu rozpočtu odboru financií.
Ing. Emil Ďurovčík mal k materiálu pripomienku, aby bol v Návrhu na uznesenie doplnený
zoznam investičných stavieb, ktorých realizácia prechádza z roku 2017 do roku 2018, resp.
uviesť odkaz, ktorý odporúča na prílohu s takýmto zoznamom investičných stavieb.
Ing. Emil Kočiš, PhD. Odporúča, aby bol takýto zoznam doplnený v Návrhu na uznesenie len
výnimočne, teda len pre tento prípad, nakoľko je veľa nových poslancov.
Ing. Lipovská a Dipl.-Kfm. Ing Demo, vysvetlili, že by takýto zoznam investičných stavieb
v Návrhu na uznesenie bol duplicitný.
Mgr. Rastislav Javorský navrhol, aby sa nespájalo hlasovanie za uznesenie k materiálu
s uznesením za doplnenie zoznamu investičných stavieb, ale aby bol zoznam týchto stavieb
samostatnou tabuľkovou prílohou k Záverečnému účtu KSK za rok 2017.
Predseda komisie Ing. Petro sa opýtal na názor hlavného kontrolóra KSK Ing. Ľubomíra
Hudáka. Podľa neho by najoptimálnejšie bolo vytvoriť samostatnú tabuľku ako prílohu
k Záverečnému účtu KSK za rok 2017, kde budú tieto stavby rozpísané.
Uznesenie č. 1/2018:
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
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Hlasovanie č. 4 o doplnenie Záverečného účtu za rok 2017 o prílohu „Zoznam investičných
akcií, schválených Zastupiteľstvom KSK v roku 2017, ale k 31.12.2017 neukončených, resp.
neuhradených“:
Prítomní: 12
Za: 7
Proti: 3
Zdržal sa: 2
Hlasovanie č. 5 za materiál ako celok doplnený o prílohu „Zoznam investičných akcií,
schválených Zastupiteľstvom KSK v roku 2017, ale k 31.12.2017 neukončených, resp.
neuhradených“:
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 4
K materiálu „Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020“, ktorý
odprezentovala Ing. Kvetoslava Lipovská, vedúca referátu rozpočtu odboru financií, bola
rozsiahla diskusia.
Počas diskusie k materiálu odišiel jeden poslanec.
Ing. Róbert Puci mal k materiálu nasledujúce otázky:
1) Čo je zahrnuté v členskom príspevku, ktorý KSK poskytuje KOCR KRT?
Na otázku odpovedala Ing. Lipovská a zdôvodnila nárast členského príspevku pre
KOCR KRT – 845 000 €:
 Základný členský príspevok
410 000 €
 Zlatý žobrák, Art film fest
70 000 €
 účasť na 24. veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2018
55 000 €
 Podpora rozvoja a zvýšenie atraktivity kultúrnej pamiatky a územia
v okolí Spišského Jeruzalema
10 000 €
 QARD- regionálna návštevnícka karta
60 000 €
 Terra Incognita
240 000 €
2) Prečo došlo k zvýšeniu rozpočtu pre podprogram Propagácia a vzťahy s verejnosťou
o 50 000 €?
3) Na základe čoho sú investície v školstve rozdelené do 2 rokov?
Na otázku odpovedala Ing. Lipovská, že všetky stavby sa vzhľadom na čas
obstarávania projektových dokumentácií a potom na obstarávanie samotných stavieb
a realizáciu stavieb do konca roka 2018 nestihnú (t.z. časové hľadisko), ale
podrobnejšiu informáciu dodá odbor školstva.
4) Prečo došlo k zvýšeniu rozpočtu na materiál na Úrade KSK o 200 000 €, čo je v tejto
sume zahrnuté?
Na otázku odpovedala Ing. Lipovská, že zvýšenie materiálovej položky je kvôli
informatike – nákup softvéru, licencií a nových počítačov s príslušenstvom.
5) Poprosil zaslať mailom zoznam strojov a zariadení pre Správu ciest KSK (2 600 000 €
z EIB a 2 000 000 € z príjmov KSK).
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6) Zaslať mailom materiál o výške priemernej mzdy v zariadeniach sociálnych služieb.
7) Na koľko osôb je počítaný rozpočet pre kanceláriu v Bruseli, aké budú mať platy
a akú náplň práce budú mať zamestnanci kancelárie?
8) Načo plánujeme rezervy pri investičných projektoch z EÚ?
Na otázku odpovedala Ing. Lipovská, že rezervy sú plánované pre prípad, ak bolo
potrebné vyššie výdavky na investičné projekty z fondov EÚ. Krytie týchto výdavkov
je z úveru od Slovenskej sporiteľne. Po 31.08. nie je možné plánovať výdavky z úveru,
pretože sa zvyšuje schodok rozpočtu KSK.
Na otázku Ing. Mgr. Lenky Kovačevičovej ohľadom porovnania návrhu rozpočtu na rok 2018
s rozpočtom roku 2017 (v čom je iný, ambicióznejší?) odpovedala Ing. Lipovská, že Návrh
rozpočtu na rok 2018, tak ako v predchádzajúcom roku, pokrýva v bežných výdavkoch všetky
kompetencie, ktoré má KSK. V kapitálových výdavkoch sú v návrhu rozpočtu zahrnuté
stavby, ktoré by mali byť aj reálne ukončené. Zároveň boli zvýšené nedaňové príjmy
a príjmové finančné operácie organizácií v súvislosti s novelou zákona č. 523/2004
o rozpočtových pravidlách verejnej správy, kedy sa aj pôvodne mimorozpočtové prostriedky
stali rozpočtovanými.
Pán Rečka a Ing. Kokarda sa pýtali, kedy budú skutočne realizované cesty z úveru z EIB
a prečo nie je cesta 3343 Čaňa – Haniska plánovaná z EIB v návrhu rozpočtu? V prípade, že
je cesta dostatočne pripravená, môže byť zahrnutá do júnovej úpravy rozpočtu?
Ing. Petro mal otázku týkajúcu sa zvýšených finančných prostriedkov na ORID vo výške
5 000 €, keď bolo 2 000 €.
Na otázku odpovedala Ing. Lipovská, že v prípade, ak by sme chceli v súvislosti
s integrovanou dopravou spoločnosť oživiť ešte v roku 2018.
Tiež sa pýtal, prečo sú na Úrade KSK navýšené mzdy? Ing. Lipovská odpovedala, že v tejto
sume je zarátaná 4,8 %-tná valorizácia miezd a ostatné sú mzdové výdavky na kanceláriu v
Bruseli.
Ing. Emil Kočiš, PhD. mal otázku ohľadom bežných výdavkov pre neverejných
poskytovateľov sociálnych služieb. Prečo financujeme zariadenia, ktoré sú v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK vyššou sumou ako neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, keď na
základe novely zákona o sociálnych službách Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
deklarovalo, že nám zašle finančné prostriedky na vykrytie nákladov práve pre neverejných
poskytovateľov sociálnych služieb.
Na jeho otázku odpovedali Ing. Juraj Ďorko, riaditeľ Úradu KSK a Ing. Lipovská, že finančný
príspevok pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb sa vypočítava z priemeru za
danú službu za minulý rok a že predmetné finančné prostriedky, o ktorých rozpráva nám
MPSVaR SR nebude zasielať. MPSVaR SR bude uzatvárať priamo zmluvy s neverejnými
poskytovateľmi sociálnych služieb.
Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová sa pýtala na výšku darov a sponzorských príspevkov za rok
2017. Ing. Lipovská jej odpovedala, že boli vo výške 143 723 €.
Ing. Emil Ďurovčík mal otázku ku Krajskej futbalovej lige, či bude určená len pre stredné
školy alebo sa do nej budú zapájať aj iné kluby?
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Tiež sa pýtal aký je návrh výšky DPFO na rok 2018?
Uznesenie č. 2/2018:
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 6:
Prítomní: 11
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 1

K bodu č. 5
Ing. Marcel Eperješi, vedúci referátu technických a ekonomických činností odboru školstva
uviedol členom komisie materiál „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“. K materiálu neboli pripomienky.
Počas prezentácie materiálu odišli dvaja poslanci.
Uznesenie č. 3/2018:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 7:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 6
Materiál „Informatívna správa o príprave projektu Kreatívneho centra Košického kraja
v rámci IROP 2014 – 2020“ členom komisie uviedli Ing. Peter Ťapák, vedúci referátu
regionálneho rozvoja a plánovania a Ing. Melinda Sasáková, referent pre verejnú
infraštruktúru a revitalizáciu miest a obcí odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania
a životného prostredia. K materiálu neboli pripomienky.
Uznesenie č. 4/2018:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie č. 8:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu č. 7
Mgr. Martin Mojžiš, vedúci referátu informačno – poradenského centra odboru regionálneho
rozvoja, územného plánovania a životného prostredia, uviedol členom komisie materiál
„Informatívna správa o vyhlásených výzvach z európskych štrukturálnych a investičných
fondov. K materiálu nemali členovia komisie pripomienky.
Uznesenie č. 5/2018:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie č. 9:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 8
Materiál „Informatívna správa o plnení Priorít zdravotnej politiky pre Košický kraj na
obdobie 2016 – 2020 (plnenie za rok 2017)“ nebol na komisii prerokovaný, nakoľko nebude
predmetom rokovania Zastupiteľstva KSK.

K bodu č. 9
Materiál „Informatívna správa o plnení aktivít Dobrovoľníckeho centra Košického kraja za
predchádzajúci kalendárny rok, ktoré sú realizované na základe zmluvy o spolupráci a
schválenie finančného príspevku na rok 2018“ – mal zmenený názov na „Schválenie
finančného príspevku na rok 2018 a Informatívna správa o plnení aktivít Dobrovoľníckeho
centra Košického kraja za predchádzajúci kalendárny rok, ktoré sú realizované na základe
zmluvy o spolupráci“. Materiál uviedla Mgr. Miroslava Langerová, riaditeľka
Dobrovoľníckeho centra Košického kraja. Materiál bol schválený bez pripomienok.
Uznesenie č. 6/2018:
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál Informatívna správa o plnení aktivít
Dobrovoľníckeho centra Košického kraja za predchádzajúci kalendárny rok, ktoré sú
realizované na základe zmluvy o spolupráci prerokovať a zobrať na vedomie a schváliť
finančný príspevok na rok 2018 vo výške 48 100 €.
Hlasovanie č. 10:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 10
Členovia komisie schválili aj „Plán úloh Finančnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja na I. polrok 2018, ktorý je prílohou zápisnice.
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Hlasovanie č. 11:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
11. Rôzne
Predseda komisie Ing. Petro navrhol, aby sa najbližšie rokovanie komisie konalo dňa
08.06.2018 (piatok).
Hlasovanie č. 12:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Finančná komisia odporúča riaditeľovi Úradu KSK, resp. vedeniu KSK zabezpečiť pre členov
komisie:
1. materiály v tlačenej podobe pred každým zasadnutím komisie,
2. parkovacie miesta počas rokovaní komisie,
3. parkovacie miesta v prípadoch riešenia iných pracovných povinností na Úrade KSK,
4. vizitky,
5. doklad, resp. preukaz poslanca, ktorým sa poslanec v prípade potreby preukazuje.
Hlasovanie č. 13:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ing. Emil Kočiš, PhD. navrhol preveriť možnosti, či by bolo možné zrekonštruovať Župný
dom, napr. z eurofondov, aby sa tak vytvoril priestor aj pre zasadnutia Zastupiteľstva KSK.
12. Záver
Ing. Petro poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie komisie.

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

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