Finančná komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
08. 10. 2018
Číslo:
3642/2018/OF-32894
Vybavuje: Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo
E-mail: michal.demo@vucke.sk
Telefón: 055/7268 210

ZÁPISNICA
z 4. rokovania Finančnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa 05. 10. 2018

PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie rokovania komisie
2. Dodatok č. 8 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja a neposlancov – členov komisií zastupiteľstva
3. 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 (významné spoločenské a kultúrne
podujatia)
4. 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
5. Informatívna správa o aktuálnom stave implementácie IROP v Košickom kraji
v delegovaných kompetenciách SO pre IROP KSK
6. Informatívna správa o IDS v Košickom kraji a zmena konateľa obchodnej spoločnosti
ORID, s.r.o.
7. Program obnovy krajiny Košického kraja
8. Ukončenie nájmu k časti hnuteľného majetku v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s.
9. Investície nájomcu BONA FIDE, o. z. na technické zhodnotenie majetku Košického
samosprávneho kraja prenajatého nájomcovi a areáli na ul. Strojárenská 3 v Košiciach
10. Rôzne
11. Záver

K bodu č. 1
Rokovanie komisie otvoril predseda komisie, Ing. František Petro (ďalej len „predseda
komisie“). Privítal členov komisie a dal hlasovať o zmene programu rokovania – bod. č. 5
„Informatívna správa o aktuálnom stave implementácie IROP v Košickom kraji
v delegovaných kompetenciách SO pre IROP KSK“ a bod č. 9 „Investície nájomcu BONA
FIDE, o. z. na technické zhodnotenie majetku Košického samosprávneho kraja prenajatého
nájomcovi a areáli na ul. Strojárenská 3 v Košiciach“ boli stiahnuté z rokovania
Zastupiteľstva KSK, preto ich sťahuje aj z rokovania Finančnej komisie. Komisia bola
schopná uznášania.

Hlasovanie č. 1 za schválenie programu rokovania komisie:
Prítomní: 14
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 3
K bodu č. 2
Materiál „Dodatok č. 8 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja a neposlancov – členov komisií zastupiteľstva“ členom komisie
odprezentoval JUDr. Boris Bilčak, riaditeľ kancelárie predsedu, kde informoval prítomných,
že v rámci predloženého návrhu bude poslancom od 01.01.2019 vyplácaná odmena vo výške
minimálnej mzdy a neposlancom sa bude vyplácať odmena iba za účasť na komisiách 2-krát
ročne.
V rámci diskusie odznela otázka, prečo sa odmena členov - neposlancov odvíja od účasti
na komisiách a u členov - poslancov nie. JUDr. Bilčak vysvetlil, že poslanci vykonávajú svoju
činnosť aj mimo komisií a zúčastňujú sa na rokovaní Zastupiteľstva KSK. Ing. Ďurovčík,
poslanec KSK, sa informoval o možnosti preplácať cestovné náhrady členom komisie neposlancom. JUDr. Bilčak odpovedal, že Úrad KSK počíta s poskytovaním cestovných
náhrad do výšky ceny verejnej dopravy.
Uznesenie č. 34: Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 2:
Prítomní: 15
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 1
K bodu č. 3
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
(významné
spoločenské
a kultúrne
podujatia)“ prezentoval Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo, poverený riadením odboru financií.
K materiálu neboli žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 35: Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK materiál prerokovať a schváliť
dotáciu nasledovným subjektom:
1. Štátna filharmónia Košice, Moyzesova 66, 040 01 Košice v sume 4 100 € na projekt 63.
ročník Medzinárodného hudobného festivalu Košická hudobná jar
2. "AGENTÚRA GES" spol. s r.o., Laca Novomeského 13, 040 01 Košice v sume
4 100 € na projekt XXIV. Medzinárodný jazzový festival v Košiciach
3. BIELA NOC, o.z., Mudroňova 31, 040 01 Košice v sume 4 100 € na projekt Biela noc
2018
4. Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves v sume 3 600 €
na projekt 23. ročník Trhu ľudových remesiel
Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 4
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“ prezentoval Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo, poverený
riadením odboru financií.
Ing. Puci, poslanec KSK, mal pozmeňujúci návrh k dotáciám z Komisie pre cirkevné
a spoločenské otázky, kde je možné prerozdeliť len 17 337 Eur, aby sa pomerne rozdelili
medzi žiadateľov z Gelnice, Brehova a Trebišova.
Ing. Kokarda, poslanec KSK, sa informoval, či má zmysel, aby sa formou dotácií preplácali
už realizované akcie a či je možné, aby havarijný stav na kultúrnych pamiatkach mal prednosť
pred refundovaním uskutočnených akcií. Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo, poverený riadením
odboru financií, odpovedal, že spätná refundácia je možná, pričom prijímateľ dotácie musí
použitie finančných prostriedkov preukázať a vyúčtovať.
Ing. Kokarda poznamenal, že rozpočet na dotácie sa dlhšie nemenil. Mohol by sa vytvoriť
zvláštny fond na opravu kultúrnych a historických pamiatok. Apeluje na odbor financií, aby
pri tvorbe rozpočtu na rok 2019 zvážil navýšenie rozpočtu dotácií o 300 000 Eur na celkovú
sumu 600 000 Eur.
Uznesenie č. 36: Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK materiál prerokovať a schváliť
dotáciu nasledovným subjektom:
1. Csemadok – Základná organizácia Kapušianske Kľačany, Kapušianske Kľačany 15,
079 01 Kapušianske Kľačany v sume 3 400 €, na projekt: Daloló Ung-Vidék
2. Obec Ardovo, Ardovo 34, 049 55 Ardovo v sume 3 400 €, na projekt: Oprava zrútenej
strechy na národnej kultúrnej pamiatke – Ľudový dom
3. Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany v sume 3 400 €,
na projekt: „Smižany pamätná kniha“ – vydanie publikácie
4. Dedinská Folklórna skupina VINICA, o. z, Myslavská 159, 040 16 Košice v sume
3 400 €, na projekt: ARTS AND CULTURE FROM THE HEART OF EUROPE
5. CHARISMA PRODUCTION s.r.o., Trieda KVP 1, 040 23 Košice v sume 3 400 €,
na projekt: Igor Kucer Emotion Group – Andy Warhol – piesne mojej matky Júlie
6. Zober loptu, nie drogy, n.o., Lorinčík 15, 040 11 Košice v sume 3 400 €, na projekt:
Minibasketbalová liga
7. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Gelnica, Lutherovo námestie 5,
056 01 Gelnica v sume 5 000 € na projekt: Obnova celkových fasád budovy fary
8. Kláštor Minoritov Brehov, Kláštorná 31/5, 076 05 Brehov v sume 7 000 €, na projekt:
Oprava strechy národnej kultúrnej pamiatky kostola a kláštora Minoritov
9. Rímskokatolícka farnosť Návštevy Panny Márie, Mariánske námestie 253/3, 075 01
Trebišov v sume 5 337 €, na projekt: Rekonštrukcia fasády na východnej strane
kostola – svätyne
Hlasovanie č. 4:
Prítomní: 19
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 1
K bodu č. 5
Materiál „Informatívna správa o aktuálnom stave implementácie IROP v Košickom kraji
v delegovaných kompetenciách SO pre IROP KSK“ bol stiahnutý z rokovania komisie.

K bodu č. 6
Materiál „Informatívna správa o IDS v Košickom kraji a zmena konateľa obchodnej
spoločnosti ORID, s.r.o.“ prezentoval Ing. Radovan Hužvík, referent cestnej dopravy.
Uviedol, že KSK je v súčasnosti jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti ORID, s.r.o.,
ktorá vznikla 01. 03. 2010. Založenie spoločnosti bolo schválené Zastupiteľstvom KSK
Uznesením č. 727/2009 zo dňa 26. 08. 2009. Predmetom činnosti ORID, s.r.o. bolo hlavne
organizovanie regionálnej verejnej dopravy a činnosti smerujúce k vzniku Integrovaného
dopravného systému na území Košického kraja. Doterajší konateľ spoločnosti ORID, s.r.o. sa
vzdal funkcie a z dôvodu zabezpečenia bežnej operatívy obchodnej spoločnosti navrhujeme
za konateľa vymenovať Ing. Radovana Hužvíka, zamestnanca odboru dopravy Úradu KSK.
Na záver sa komisii predstavil. Predseda komisie otvoril rozpravu, a sám potvrdil, že výber
Ing. Hužvíka do pozície konateľa je dobrá voľba, že ho vníma ako odborníka v tomto odbore.
Ing. Kokarda mu položil otázku, čo sa podľa jeho názoru bude v oblasti integrovanej dopravy
diať v horizonte 3-4 rokov. Ing. Hužvík odpovedal, že kontinuálne by sme sa mali dopracovať
k vytvoreniu integrovaného dopravného systému, v opačnom prípade sa budú musieť vrátiť
prostriedky EÚ.
Ing. Ďurovčík mal otázku, aký je posun za posledný rok pre výstavbe terminálov v meste
Michalovce a Trebišov. Ing. Hužvík mu odpovedal, že v Michalovciach to má na starosti
spoločnosť ARRIVA Michalovce, a.s. ako oprávnený žiadateľ a zmluva je na podpise
na Ministerstve dopravy a výstavby SR. V Trebišove je spracovaná CBA analýza.
Uznesenie č. 37: Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie
materiál „Informatívna správu o IDS v Košickom kraji“.
Uznesenie č. 38: Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK zobrať na vedomie vzdanie sa
funkcie konateľa spoločnosti ORID, s. r. o. Ing. Ladislava Olexu, PhD.
Uznesenie č. 39: Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK vymenovať Ing. Radovana Hužvíka
do funkcie konateľa obchodnej spoločnosti ORID, s. r. o. s vypustením textu „s mesačnou
odmenou za výkon funkcie konateľa ......... Eur.
Hlasovanie č. 5 za všetky uznesenia k bodu č. 6:
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 7
Materiál „Program obnovy krajiny Košického kraja“ prezentoval Ing. Michal Kravčík, CSc.,
poslanec KSK. K materiálu neboli žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 40: Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 6:
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 8
Materiál „Ukončenie nájmu k časti hnuteľného majetku v nájme spoločnosti Svet zdravia,
a. s.“ uviedla Ing. Darina Šebeňová, vedúca odboru správy majetku Úradu KSK. K materiálu
neboli žiadne pripomienky. Počas prezentácie materiálu odišiel jeden poslanec.
Uznesenie č. 41: Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 7:
Prítomní: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 9
Materiál „Investície nájomcu BONA FIDE, o. z. na technické zhodnotenie majetku
Košického samosprávneho kraja prenajatého nájomcovi a areáli na ul. Strojárenská 3
v Košiciach“ bol stiahnutý z rokovania Zastupiteľstva KSK
K bodu č. 10
K bodu Rôzne nebola žiadna diskusia.
K bodu č. 11
Predseda komisie na záver poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie komisie.

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

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

