Finančná komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
20. 08. 2018
Číslo:
3642/2018/OF-28373
Vybavuje: Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo
E-mail: michal.demo@vucke.sk
Telefón: 055/7268 210

ZÁPISNICA
z 3. rokovania Finančnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa 10. 08. 2018

PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie rokovania komisie
Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2018
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2018
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho
kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zriadení
Školského internátu, Kollárova 17, Sečovce ako súčasť Spojenej školy, Kollárova 17,
Sečovce
6. Informatívna správa o implementácii projektu Agrokruh
7. Poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre Európske zoskupenie
územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným
8. Aktualizácia uznesenia č. 561/2017 s názvom: Schválenie spolufinancovania
projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 –
2020, špecifický cieľ 1.1.
9. Krajská futbalová liga
10. Udelenie predchádzajúceho súhlasu so zlúčením spoločností Nemocnica s poliklinikou
Trebišov, a.s. a PREMINTER, s.r.o.
11. Rôzne
12. Záver

K bodu č. 1
Rokovanie komisie otvoril predseda komisie, Ing. František Petro (ďalej len „predseda
komisie“). Privítal členov komisie a oboznámil ich s programom. Navrhol presunúť bod č. 8
na začiatok programu rokovania, a dal hlasovať o takto zmenenom programe. Komisia bola
schopná uznášania.
Hlasovanie č. 1 za schválenie programu rokovania komisie:
Prítomní: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

K bodu č. 8
Materiál „Aktualizácia uznesenia č. 561/2017 s názvom: Schválenie spolufinancovania
projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ
1.1.“ členom komisie prezentoval Ing. Peter Schreiber, administrátor projektu z Oddelenia
riadenia projektov. K materiálu neboli ţiadne otázky či pripomienky.
Uznesenie č. 25/2018:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 2:
Prítomní: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
K bodu č. 2
Materiál „Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2018“ členom
komisie prezentoval Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo, poverený riadením odboru financií (ďalej
len „OF“). K materiálu neboli ţiadne otázky či pripomienky.
Uznesenie č. 26/2018:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
K bodu č. 3
Materiál „Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2018“ členom komisie
prezentoval Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo, poverený riadením OF.
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Ing. Ľubomír Hudák, hlavný kontrolór KSK (ďalej len „HK“) poţiadal k programu „3.
Komunikácie“ konkretizovať, aké práce budú vykonávané pri štyroch stavebných úpravách
ciest (Čučma, Bajany - Lekárovce, Gomboš - Perín, Letanovce) a či sa tieto práce chápu ako
oprava alebo ako technické zhodnotenie existujúcej cesty. Ing. Katarína Svistáková,
administrátor projektu z Oddelenia riadenia projektov HK ubezpečila, ţe pri stavebných
úpravách na daných komunikáciách sa jedná o kapitálové výdavky (ďalej len „KV“) a vie
predloţiť bliţšiu špecifikáciu prác.
HK sa v rámci programu „5. Vzdelávanie“ zaujímal o rozdielnu mieru spolufinancovania
z rozpočtu KSK troch multifunkčných ihrísk pre školy financovaných z dotácií poskytnutých
Úradom vlády SR. HK sa totiţ domnieva, ţe práve multifunkčné ihrisko na SOŠ v Pribeníku
má najväčšie rozmery. Ing. Kvetoslava Lipovská, vedúca referátu rozpočtu (OF), uviedla, ţe
jednotlivé ihriská majú rozdielnu rozlohu aj kvalitatívne parametre a Odbor školstva vie
poskytnúť bliţšiu špecifikáciu prác, dodávok a parametrov ihrísk.
HK v rámci programu „5. Vzdelávanie“ ţiadal konkretizovať navrhované KV na „Závlahový
systém pre zabezpečenie vyučovacieho procesu pre SOŠ, Pribeník“ a odporučil zmenu názvu
na „Vybudovanie 12 základní pre projekt Agrokruh“, pretoţe vodovodná prípojka
(zavlaţovanie) sa bude pripájať na základňu ramena technológie Agrokruhu a okrem nej aj
elektrická prípojka na pohon tohto ramena.
HK vo vzťahu k zvýšeniu KV na nákup strojov, prístrojov a zariadení pre školy a školské
zariadenia skonštatoval, ţe v minulosti mal pripomienky pri rokovaniach s OF, ţe v zmysle
schválených Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového
hospodárenia KSK (ďalej len „Zásady tvorby rozpočtu“), by sa mali KV rozpisovať na
konkrétnu investičnú akciu, definovanú ako „záväzný ukazovateľ“. Daniel Rusnák,
podpredseda KSK podotkol, ţe v minulosti sa nákup strojov, prístrojov a zariadení pre školy
nikdy nerozpisoval a nebolo by ani účelné ju začať rozpisovať na jednotlivé podpoloţky
malého rozsahu. Ing. Kvetoslava Lipovská, vedúca referátu rozpočtu (OF) uviedla, ţe
rozpísaním poloţiek by sa stratila flexibilita, a to najmä pri akútnych či havarijných
situáciách, pričom poţiadaviek zo strany škôl je viac neţ sú moţnosti rozpočtu KSK.
Pri rokovaniach OF s HK sa dohodlo, ţe stroje a zariadenia v jednom programe sa budú
povaţovať za jednu investičnú akciu.
HK sa pýtal, či sa v rámci spomínaných KV (175 000 €) uvaţuje aj s financovaním nákupu
ramien a príslušenstva technológie Agrokruh na čo dostal kladnú odpoveď.
HK sa pýtal, či je nákup terminálových licencií v rámci programu „8. Podporné činnosti
programov KSK“ BV alebo KV (ako tomu bolo v návrhu rozpočtu). OF odpovedal, ţe
licencie môţu byť podľa svojej povahy BV alebo aj KV.
HK podotkol, ţe v predloţenom materiály je zdôvodnené navýšenie presunom z centrálnej
rezervy zmenou rozpočtu pri jeho schvaľovaní presunom 915 000 € zo sluţieb, pričom
v podprograme rozvoj IKT je dôvodené nielen výdavkami na sluţby, ale aj materiálom
(počítače, telefóny). HK sa pýtal na realizáciu IT auditu vo vzťahu k výnosu MF SR 55/2014
Z.z. o štandardoch pre informačné systémy VS a bezpečnostnej politiky. Ing. Jozef Houska
odpovedal, ţe doteraz sa kontrola vykonávala v zmysle internej smernice o bezpečnostnej
politike KSK len interne no tento krát sa zrealizuje aj externý audit.
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HK sa v súvislosti s návrhom navýšenia prostriedkov na „výdavky súvisiace s prípravou
a realizáciou projektu Kreatívneho centra“ pýtal na konkrétne poloţky, pretoţe
architektonická štúdia bola uţ spracovaná. Keďţe zatiaľ nebola vypísaná výzva, HK sa
domnieva, ţe v roku 2018 uţ nebude moţné fyzicky realizovať tento projekt. Ing. Juraj
Ďorko, riaditeľ Úradu KSK uviedol, ţe vzhľadom na komunikáciu s Ministerstvom kultúry
očakáva v dohľadnej dobe vypísanie výzvy a ihneď po jej zverejnení je potrebné pripraviť
resp. aktualizovať podklady. OF uviedlo, ţe z celkovej sumy 182 542 € je pribliţne 120 000 €
určených na projekt Kreatívne centrum a pribliţne 60 000 € na externý manaţment VO.
Poslanec Ing. Jaroslav Polaček uviedol, ţe ak má HK špecifické otázky či pripomienky
technického charakteru mal by sa prioritne obracať priamo na Úrad KSK a len
v odôvodnených prípadoch ich riešiť na komisiách. HK reagoval, ţe aj v predchádzajúcom
volebnom období mal viacero otázok a ţiadostí na vysvetlenie priamo na komisii.
HK odporučil na str. 14 materiálu (presun z centrálnej rezervy vo výške 144 600 €) nahradiť
slovo „Doprava“ slovom „Komunikácie“.
Ing. František Petro, predseda komisie sa pýtal, či je odstupné pre zamestnancov v rámci SO
pre IROP preplácané z EÚ a aká časť z navrhovaného navýšenia pre „Propagáciu a vzťahy
s verejnosťou“ sa týka 100. výročia vzniku ČSR. Ing. Kvetoslava Lipovská, vedúca referátu
rozpočtu (OF) mu odpovedala, ţe EÚ odstupné neprepláca a ţe na propagáciu 100. výročia
vzniku ČSR navrhuje Úrad KSK pribliţne 2 500 €.
Poslankyňa Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová sa spýtala HK či odporúča predmetnú úpravu
rozpočtu schváliť. HK uviedol, ţe v takto predloţenom znení nie a ako hlavnú výhradu
uviedol, ţe návrh musí byť nielen v súlade so zákonom, ale aj so Zásadami tvorby rozpočtu,
kde sú KV na investičnú akciu definované ako „záväzný ukazovateľ“ a podľa jeho názoru sú
to jednotlivé stroje a zariadenia v programe Vzdelávanie.
Uznesenie č. 27/2018:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Úpravu rozpočtu Košického
samosprávneho kraja v roku 2018.
Hlasovanie č. 4:
Prítomní: 17
Za: 12
Proti: 0
Zdrţal sa: 5
K bodu č. 4
Materiál „Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického
samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho
kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov“ členom komisie
prezentoval Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo, poverený riadením OF. K materiálu neboli ţiadne
otázky či pripomienky.
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Uznesenie č. 28/2018:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

K bodu č. 5
Materiál „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zriadení
Školského internátu, Kollárova 17, Sečovce ako súčasť Spojenej školy, Kollárova 17,
Sečovce“ členom komisie prezentovala Mgr. Jana Jarušinská, referentka správnej, sporovej
agendy a sťaţností, z odboru školstva. K materiálu neboli ţiadne otázky či pripomienky.
Uznesenie č. 29/2018:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 6:
Prítomní: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
K bodu č. 6
Materiál „Informatívna správa o implementácii projektu Agrokruh“ členom komisie
prezentovala Ing. Julianna Orbán Máté, PhD., vedúca odboru regionálneho rozvoja,
územného plánovania a ţivotného prostredia (ďalej len „vedúca ORRÚPaŢP“).
HK sa vzhľadom na zámer vytvoriť vzorovú školskú farmu s cieľom pestovania zeleniny
v bio kvalite pomocou technológie Agrokruh pýtal, či po spustení plánovanej praktickej
výučby od roku 2019 bude pestovaná zelenina v bio kvalite a či bude predávaná pod značkou
Agrokruh. Vedúca ORRÚPaŢP odpovedala, ţe nie.
HK sa pýtal na predpokladané náklady súvisiace s certifikáciou technológie Agrokruhu.
Vedúca ORRÚPaŢP odpovedala, ţe náklady na jedno rameno by mali byť pribliţne 1 300 €
a budú hradené z rozpočtových prostriedkov KSK.
HK sa pýtal, kto pripraví študijné materiály a na výšku odmeny pre autorov. Vedúca
ORRÚPaŢP odpovedala, ţe pedagógovia školy spoločne s autorom Agrokruhov a výdavky sa
predpokladajú vo výške 2 000 €.
HK v súvislosti so zápisnicou z pracovnej porady Ing. Šlinského (autora Agrokruhov) a
Ing. Dubíka (riaditeľa školy v Pribeníku) s pracovníkmi a vedením Úradu KSK, ktorá sa
konala dňa 26.06.2018 v Košiciach a Pribeníku dospel k záveru, ţe na účely vzdelávania
postačuje iba jedno rameno a tri kruhy. Ing. Juraj Ďorko, riaditeľ Úradu KSK reagoval, ţe
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prebehlo viacero rokovaní a zámerom je vytvoriť ukáţkovú farmu so štyrmi ramenami
a dvanástimi kruhmi kvôli prezentovaniu osevného postupu, kde sa budú môcť vzdelávať
malí farmári so záujmom pestovať touto technológiou.
HK (odvolávajúc sa na predmetnú zápisnicu) uviedol, ţe pestovanie bio produktov si
vyţaduje aspoň 6 rokov a technológia Agrokruh (v závislosti od rozboru pôdy) nemusí hneď
znamenať pestovanie biozeleniny. Dodal, ţe treba rozlišovať podmienky v regióne s ťaţkou
pôdou (ílovitou) kde hospodári aj pán Ing. Šlinský, kde má význam dbať na zlepšovanie
štruktúry pôdy a miesta s ľahšou pôdou (úrodnou) kde sa darí konvenčnému a zauţívanému
spôsobu hospodárenia. Ing. Juraj Ďorko, riaditeľ Úradu KSK reagoval, ţe podľa legislatívy je
minimálny čas potrebný na pestovanie biozeleniny 2 roky.
Ing. Karol Pataky, podpredseda KSK uviedol, ţe pestovanie biozeleniny je moţné aj
konvenčne s traktorom. Ku školeniu farmárov uviedol, ţe v miestnych podmienkach uţ nie sú
malí farmári, ktorí by mohli aplikovať malú farmu s 12 kruhmi. HK nadviazal na poslanca
Ing. Emila Kočiša, PhD., ţe je najprv vhodné začať s tromi kruhmi a ak systému bude dariť,
môţe sa rozšíriť na 12 kruhov a realizovať malú farmu ako podnikateľskú činnosť. Vedúca
ORRÚPaŢP reagovala, ţe prioritou je plnohodnotne predviesť fungujúcu malú farmu malým
farmárom, aby získali úplnú predstavu o komplexnom fungovaní celej farmy.
Uznesenie č. 30/2018:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie č. 7:
Prítomní: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
K bodu č. 7
Materiál „Poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre Európske zoskupenie
územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným“ členom komisie prezentovala
Ing. Julianna Orbán Máté, PhD., vedúca odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania
a ţivotného prostredia (ďalej len „vedúca ORRÚPaŢP“). Počas prerokovávania tohto bodu
odišli traja členovia komisie.
HK pripomenul, ţe EZÚS-u bola poskytnutá pôţička v júni 2015 (200 000 €) a v júni 2017
(200 000 €). Vo februári 2017 bol zvýšený členský príspevok z 20 000 € na 25 000 €.
Momentálna poţiadavka na návratnú finančnú výpomoc je so splatnosťou do roku 2022.
Refundácia zo strany riadiaceho orgánu prichádza do úvahy koncom roka 2019. HK uviedol,
ţe nechce znefunkčniť EZÚS neposkytnutím pôţičky, ale odporúča pouvaţovať o skrátení
doby splatnosti a o moţnosti zabezpečenia pôţičky. Vedúca ORRÚPaŢP reagovala, ţe
refundáciu očakáva najskôr v roku 2019 a EZÚS bude čerpať pôţičku postupne v tranţiach.
EZÚS disponuje iba hnuteľným majetkom.
Uznesenie č. 31/2018:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK materiál prerokovať a schváliť.
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Hlasovanie č. 8:
Prítomní: 14
Za: 13
Proti: 0
Zdrţal sa: 1
K bodu č. 9
Materiál „Krajská futbalová liga“ (ďalej len „KFL“) členom komisie prezentoval JUDr. Boris
Bilčak, riaditeľ kancelárie predsedu.
HK ţiadal konkretizovať spôsob financovania KFL a na základe akého ustanovenia je
zastupiteľstvo zmocnené schvaľovať tento projekt. JUDr. Boris Bilčak, riaditeľ kancelárie
predsedu odpovedal, ţe výdavky pôjdu cez úrad, tabuľka odmeňovania rozhodcov obsahuje
predpokladané priemerné sumy a výdavky budú fakturované futbalovým zväzom. Pôsobnosť
kraja vychádza aj zo zákona o športe, pričom v materiály z marca 2018 boli uvedené
konkrétne ustanovenia.

Uznesenie č. 32/2018:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 9:
Prítomní: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
K bodu č. 10
Materiál „Udelenie predchádzajúceho súhlasu so zlúčením spoločností Nemocnica
s Poliklinikou Trebišov, a.s. a PREMINTER s.r.o.“ prezentoval Dipl.-Kfm. Ing. Michal
Demo, poverený riadením OF.
HK uviedol, ţe kontrakt medzi KSK a Svetom zdravia (ďalej iba „SZ“) je o dočasnom
prevode akcií a pokiaľ nemá informáciu či dochádza pri zlúčení aj k zvýšeniu základného
imania, k zvýšeniu nominálnej hodnoty akcie alebo k zvýšeniu počtu akcií, tak sa k zlúčeniu
nemôţe zodpovedne vyjadriť. Obdobné zlučovanie bolo v auguste 2017, keď sa zlučovala
NsP SNV s inou obchodnou spoločnosťou (s.r.o.). Podľa jeho slov, boli v tom čase obavy,
či po skončení zmluvy o dočasnom prevode akcií a pri spätnom odkúpení od SZ nebude SZ
odčleňovať takto zhodnotený majetok, resp. či nebude mať dodatočné finančné nároky
za zhodnotenie a.s. JUDr. Boris Bilčak, riaditeľ kancelárie predsedu uviedol, ţe vedenie chce
problematiku riešiť komplexnejšie. K otázke poslanca Ing. Emila Kočiša, PhD. ohľadom
histórie Preminter, s.r.o. HK uviedol, ţe spoločnosť bola zaloţená v apríli 2010 fyzickou
osobou, ktorá ju vlastnila do apríla 2017 a od 01.05.2017 ju vlastní NsP Trebišov.
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Uznesenie č. 33/2018:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK po doplnení údajov, či sa zmení po zlúčení
spoločností počet alebo nominálna hodnota akcií, materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 10:
Prítomní: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
K bodu č. 10 – Rôzne
K bodu č. 11- Záver
Predseda komisie Ing. František 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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