Finančná komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
03. 12. 2018
Číslo:
3642/2018/OF-40444
Vybavuje: Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo
E-mail: michal.demo@vucke.sk
Telefón: 055/7268 210

ZÁPISNICA
z 5. rokovania Finančnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa 29. 11. 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. Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021
4. Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho
kraja v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien
a doplnkov
5. 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. Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 7. Etapa
7. Schválenie realizácie a spolufinancovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti
z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014–2020
8. Spolufinancovanie projektu Informačno – poradenské centrum pre EŠIF na KSK 2. fáza
9. Informatívna správa o činnosti Dobrovoľníckeho centra Košického kraja za rok 2018
10. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na I. polrok 2019
11. Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2019
12. Rôzne
13. Záver
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K bodu č. 1
Rokovanie Finančnej komisie (ďalej len „komisia“) otvoril predseda komisie, Ing. František
Petro (ďalej len „predseda komisie“). Privítal členov komisie a dal hlasovať o zmene
programu rokovania: bod č. 8 bol presunutý za bod. č. 2. Komisia bola schopná uznášania.
Hlasovanie č. 1 za schválenie upraveného programu rokovania komisie:
Prítomní: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2
Materiál „Dodatok č. 8 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja a neposlancov – členov komisií zastupiteľstva“ odprezentoval členom
komisie JUDr. Boris Bilčak, riaditeľ kancelárie predsedu. Prítomných ubezpečil, že výdavky
súvisiace s predloženým návrhom sú zohľadnené v návrhu rozpočtu KSK na roky 2019-2021
a poslanci budú aj naďalej odmeňovaní na mesačnej báze.
Uznesenie č. 42: Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
A zároveň žiada predsedu KSK vydať úplné znenie Zásad odmeňovania poslancov
Zastupiteľstva KSK a neposlancov – členov komisií zastupiteľstva vrátane dodatkov 1 - 8
s účinnosťou od 01. 01. 2019.
Hlasovanie č. 2:
Prítomní: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 8
Materiál „Spolufinancovanie projektu Informačno – poradenské centrum pre EŠIF na KSK 2. fáza“ odprezentoval Mgr. Ing. Kamil Kubík, poverený riadením referátu IPC pre EŠIF.
K materiálu neboli žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 43: Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3
Materiál „Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021“
odprezentovala Ing. Kvetoslava Lipovská, vedúca referátu rozpočtu, a Dipl.-Kfm. Ing. Michal
Demo, poverený riadením odboru financií.
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Návrh rozpočtu KSK na roky 2019-2021 je spracovaný v súlade so Zásadami tvorby
rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia KSK a v súlade
s platnou ekonomickou klasifikáciou. Je predkladaný v programovej štruktúre, ktorá
predstavuje zámery a ciele KSK pre tri nasledujúce roky.
Celkový návrh rozpočtu je vyrovnaný. Návrh bežného rozpočtu je prebytkový a návrh
kapitálového rozpočtu je schodkový, pričom schodok kapitálového rozpočtu je vyrovnaný
prebytkom bežného rozpočtu príslušného roka a úverovými zdrojmi v zmysle zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov.
Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo uviedol, že požiadavka pána poslanca Ing. Jána Kokardu
z predchádzajúceho rokovania komisie, týkajúca sa navýšenia finančných prostriedkov
na dotácie podľa VZN č. 3/2006 bola pri tvorbe návrhu rozpočtu KSK na roky 2019-2021
zohľadnená. Návrh ráta s navýšením z 300 000 EUR na 400 000 EUR.
Pán poslanec Michal Rečka sa informoval ohľadne financovania investičného zámeru
rekonštrukcie cesty III/3343 Čaňa – križovatka s I/17 Haniska, na ktorú boli účelovo
vyčlenené finančné prostriedky z EIB. Na jeho dotaz odpovedala Ing. Kvetoslava Lipovská,
že schválené investičné akcie, ktoré nebudú ukončené do 31.12.2018 prechádzajú
automaticky do roku 2019.
Pán poslanec Ing. Emil Kočiš, PhD. sa opýtal na zadlženosť KSK a čerpanie úverov.
Na otázku odpovedala Ing. Kvetoslava Lipovská, že údaje o zadlženosti a čerpaní úverov sa
nachádzajú v návrhu rozpočtu v prílohe č. 22. Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo spresnil, že
očakávaná zadlženosť KSK za rok 2018 je mimoriadne nízka (17%) a aj po úplnom načerpaní
úveru z EIB (30 mil. EUR) nepresiahne 32%.
Hlavný kontrolór KSK, Ing. Ľubomír Hudák, hodnotí návrh rozpočtu KSK na roky 20192021 pozitívne. Uviedol, že všetky odporúčania v jeho stanovisku k návrhu rozpočtu boli
zapracované. Odporúča odboru financií v návrhu rozpočtu bližšie špecifikovať kapitálové
výdavky na stroje a zariadenia (napr. na prevádzku a odbornú činnosť, na zabezpečenie
stravovania, na dopravné prostriedky, a pod.).
Predseda komisie ocenil stanovisko hlavného kontrolóra KSK.
Pán poslanec Ing. Ján Kokarda, hodnotí návrh rozpočtu taktiež veľmi pozitívne a poďakoval
sa za zohľadnenie jeho návrhu, týkajúceho sa navýšenia sumy na dotácie.
Uznesenie č. 44: Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 4:
Prítomní: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 4
Materiál „Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického
samosprávneho kraja v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších
zmien a doplnkov“ prezentoval Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo. K materiálu neboli žiadne
pripomienky.
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Uznesenie č. 45: Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a zobrať
na vedomie.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5
Ing. Marcel Eperješi, vedúci referátu technických a ekonomických činností, uviedol 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 žiadne
pripomienky.
Uznesenie č. 46: Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 6:
Prítomní: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 6
Materiál „Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK – 7. Etapa“ odprezentovala Mgr. Emília Revajová
Bujňáková, poverená riadením odboru sociálnych vecí. Uviedla, že optimalizácia nebude mať
zásadný vplyv na celkovú zamestnanosť v zariadeniach (normatívne určené počty
zamestnancov na počet klientov). K materiálu neboli žiadne zásadné pripomienky.
Uznesenie č. 47: Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 7:
Prítomní: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 7
Ing. Peter Harčarik, poverený riadením odboru projektov a investícií uviedol materiál
„Schválenie realizácie a spolufinancovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti
z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014–2020“. V rámci tejto výzvy sa
môže KSK uchádzať o vybudovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len
„CIZS“) v objektoch polikliník Sever, Juh, Nad Jazerom a Východ (Dargovských hrdinov).
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Cieľom výzvy je modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej
zdravotnej starostlivosti.
Predseda komisie sa informoval, či sa výzva týka len košických polikliník, alebo sa riešia aj
zdravotnícke zariadenia v okrese Košice-okolie. PhDr. Peter Dringuš, poverený riadením
oddelenia zdravotníctva, odpovedal, že sa jedná už o 3. výzvu, ktorá sa týka Košíc a 23
okolitých obcí. V minulosti prebehli výzvy pre najslabšie regióny a okresné mestá.
Pani poslankyňa Ing. Mgr. Lenka Kovačevičova sa informovala, či sa jedná o 4 separátne
projekty na 4 zariadenia a či odbor projektov a investícií stíha predložiť podklady
v stanovenom termíne. Ing. Peter Harčarik odpovedal kladne.
Uznesenie č. 48: Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 8:
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 9
Materiál „Informatívna správa o činnosti Dobrovoľníckeho centra Košického kraja za rok
2018“ prezentovala Mgr. Emília Revajová Bujňáková, poverená riadením odboru sociálnych
vecí. Pán poslanec Ing. Emil Kočiš, PhD. sa opýtal, či je členský príspevok na rok 2019
zahrnutý v návrhu rozpočtu KSK. Ing. Kvetoslava Lipovská potvrdila, že zahrnutý je.
Uznesenie č. 49:
A) Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie č. 9:
Prítomní: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 50:
B) Komisia odporúča zastupiteľstvu schváliť Mgr. Emíliu Revajovú Bujňákovú, poverenú
riadením Odboru sociálnych vecí Úradu KSK, za kandidátku do Predsedníctva
Dobrovoľníckeho centra Košického kraja
Hlasovanie č. 10:
Prítomní: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 51:
C) Komisia odporúča zastupiteľstvu schváliť členský príspevok na rok 2019 vo výške
49 000,- eur pre Dobrovoľnícke centrum Košického kraja
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Hlasovanie č. 11:
Prítomní: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 10
Materiál „Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja na I. polrok 2019“ uviedol JUDr. Bilčak. K materiálu neboli žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 52: Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 12:
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 11
Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo v rámci materiálu „Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja na I. polrok 2019“ uviedol Plán úloh finančnej komisie Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2019. K materiálu neboli žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 53: Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 13:
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 12 – Rôzne
K bodu Rôzne nebola diskusia.
K bodu č. 13
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie komisie.

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

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