Finančná komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
Číslo:
Vybavuje:

14.06. 2021
3166/2021/OF-22631
Ing. Martin Sokol
tajomník komisie
email: martin.sokol@vucke.sk
telefón: 055/7268 158

ZÁPISNICA
z 23. rokovania Finančnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa 11. 06. 2021
na Úrade Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, Košice,
zasadacia miestnosť č. 208 – Zrkadlová sála (1. poschodie)

PROGRAM ROKOVANIA:
Otvorenie, zistenie počtu prítomných členov, schválenie programu rokovania
Informatívna správa o činnosti Krajskej organizácie cestovného ruchu
Koncepcia rozvoja práce s mládežou na území Košického samosprávneho kraja na roky
2021 – 2025 (2030)
4. Regionálna inovačná stratégia Košického kraja
5. Založenie a vstup Košického samosprávneho kraja do Inovačného centra Košického
kraja
6. Založenie a vstup Košického samosprávneho kraja do Košického klastra nového
priemyslu
7. Vstupná správa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického
samosprávneho kraja/Integrovanej územnej stratégie Košického kraja
8. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na
II. polrok 2021
9. Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2021
10. Majetkové veci:
a. Finančné vysporiadanie investícií nájomcu BONA FIDE. o. z.
b. Ostatné majetkové veci
11. Rôzne
12. Záver
1.
2.
3.

K bodu č. 1
Otvorenie, zistenie počtu prítomných členov, schválenie programu rokovania
Vyjadrenie: Predseda komisie Ing. František Petro (ďalej aj „predseda“) privítal prítomných
členov komisie a zástupcov Úradu KSK. Z celkového počtu 25 členov komisie je prítomných
15 členov komisie, čo je nadpolovičná väčšina a komisia je uznášaniaschopná. Svoju neúčasť
na 18. rokovaní komisie ospravedlnili: Ing. Peter Huba, Ing. Emil Kočiš, Ing. Karol Pataky,
Ing. Jaroslav Polaček, Ing. Robert Puci, Ing. Juraj Balázs, Ing. Dušan Jakubišin a Ing. Jozef
Sokologorský. Predseda upozornil prítomných, že z rokovania komisie sa vyhotovuje
zvukový záznam. Po výzve predsedu nenavrhol žiaden z členov komisie návrh programu
zmeniť alebo doplniť.
Diskusia: Poslanec Michal Rečka upozornil, aby sa finančná komisia prioritne zaoberala
témami, ktoré sa týkajú financovania a to aj na jej ďalších zasadnutiach.
Záver: Predseda komisie požiadal členov komisie o hlasovanie o programe rokovania.
Uznesenie č. 13/2021
Komisia schvaľuje program 23. rokovania komisie.
Hlasovanie č. 1
Prítomní: 15
Za: 14
Návrh bol schválený.
K bodu č. 2
Informatívna

správa

Proti: 0

o

činnosti

Zdržal sa: 1

Krajskej

organizácie

cestovného

ruchu

Vyjadrenie: Materiál prezentovala JUDr. Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka krajskej
organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus.
Diskusia: Do diskusie sa zapojil Ing. Dulina a Ing. Ďurovčík. Na ich dotazy odpovedala JUDr.
Vargová Jurková a JUDr. Bilčak, ktorý informoval že problematika cyklotrás sa presunula
z Odboru kultúry na Odbor regionálneho rozvoja, kde sa mu venujú dvaja referenti, a že sa
s konkrétnymi otázkami môžu obrátiť na Ing. Moniku Sivulič.
Záver: Predseda komisie uzavrel rozpravu a dal hlasovať o návrhu na uznesenie.
Uznesenie č. 14/2021
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a zobrať na vedomie podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 2
Prítomní: 16
Za: 16
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 3
Koncepcia rozvoja práce s mládežou na území Košického samosprávneho kraja na roky
2021 – 2025 (2030)
Vyjadrenie: Materiál prezentoval Ing. Slavomír Kožár MBA, vedúci Odboru školstva.
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Diskusia: K materiálu neboli žiadne pripomienky.
Záver: Predseda komisie dal hlasovať o návrhu na uznesenie.
Uznesenie č. 15/2021
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť podľa predloženého
návrhu.
Hlasovanie č. 3
Prítomní: 16
Za: 16
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 4
Regionálna inovačná stratégia Košického kraja
Vyjadrenie: Materiál prezentovala Ing. Barbora Kováčová, referent
hospodárskeho a sociálneho rozvoja z Odboru regionálneho rozvoja

pre

výskum

Diskusia: K materiálu neboli žiadne pripomienky.
Záver: Predseda komisie dal hlasovať o návrhu na uznesenie.
Uznesenie č. 16/2021
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť podľa predloženého
návrhu.
Hlasovanie č. 4
Prítomní: 16
Za: 16
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 5
Založenie a vstup Košického samosprávneho kraja do Inovačného centra Košického
kraja
Vyjadrenie: Materiál prezentovala Ing. Barbora Kováčová, referent
hospodárskeho a sociálneho rozvoja z Odboru regionálneho rozvoja.

pre

výskum

Diskusia: Do diskusie sa zapojil Ing. Burian. Zaujímali ho ďalšie náklady v súvislosti so
založením, vstupom a dlhodobým fungovaním centra, partnermi ako aj očakávanými
výstupmi a výsledkami jeho činností. Ing. Kováčová uviedla, že jednorazový vstupný vklad
v prvom roku je 10 000 eur a každoročný členský príspevok je 10 000 eur (prvý členský
príspevok uhrádza KSK už v roku 2021).
Záver: Predseda komisie uzavrel rozpravu a dal hlasovať o návrhu na uznesenie.
Uznesenie č. 17/2021
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť podľa predloženého
návrhu.
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Hlasovanie č. 5
Prítomní: 17
Za: 16
Návrh bol schválený.
K bodu č. 6
Založenie a
priemyslu.

Proti: 0

Zdržal sa: 1

vstup Košického samosprávneho kraja do Košického klastra nového

Vyjadrenie: Materiál prezentovala Ing. Barbora Kováčová, referent
hospodárskeho a sociálneho rozvoja z Odboru regionálneho rozvoja.

pre

výskum

Diskusia: Do diskusie sa zapojil Ing. Burian, na jeho dotazy ohľadne spoločnosti Cassovia
Discovery Park, zameraním projektu na propagácia alebo ziskovosť, odpovedal JUDr. Bilčak,
Ing. Kováčová a Ing. Dlhý. Cieľom je nájsť a podporiť možnosti rozvoja Košického kraja
a konkurencieschopnosť cez zastrešenie verejných partnerov a obchodných spoločností
prostredníctvom klastra.
Záver: Predseda komisie dal hlasovať o návrhu na uznesenie.
Uznesenie č. 18/2021
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť podľa predloženého
návrhu.
Hlasovanie č. 6
Prítomní: 17
Za: 14
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 3

K bodu č. 7
Vstupná správa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického
samosprávneho kraja/Integrovanej územnej stratégie Košického kraja
Vyjadrenie: Materiál prezentovala Ing. Barbora Kováčová, referent
hospodárskeho a sociálneho rozvoja z Odboru regionálneho rozvoja

pre

výskum

Diskusia: K materiálu neboli žiadne pripomienky.
Záver: Predseda komisie dal hlasovať o návrhu na uznesenie.
Uznesenie č. 19/2021
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť podľa predloženého
návrhu.
Hlasovanie č.7
Prítomní: 17
Za: 17
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 8
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na
II. polrok 2021
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Vyjadrenie: Materiál prezentoval Ing. Martin Sokol, poverený riadením odboru financií.
Diskusia: K materiálu neboli žiadne pripomienky.
Záver: Predseda komisie dal hlasovať o návrhu na uznesenie.
Uznesenie č. 20/2021
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a zobrať na vedomie podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 8
Prítomní: 17
Za: 17
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 9
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2021
Vyjadrenie: Materiál prezentoval Ing. Martin Sokol, poverený riadením odboru financií.
Diskusia: K materiálu neboli žiadne pripomienky.
Záver: Predseda komisie dal hlasovať o návrhu na uznesenie.
Uznesenie č. 21/2021
Komisia schvaľuje Plán úloh Finančnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja na I. polrok 2021 podľa predloženého návrhu a odporúča zastupiteľstvu materiál
prerokovať a schváliť podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 9
Prítomní: 17
Za: 17
Návrh bol schválený.
K bodu č. 10
Majetkové veci:

Proti: 0

Zdržal sa: 0

a.) Finančné vysporiadanie investícií nájomcu BONA FIDE. o. z.
b.) Ostatné majetkové veci

Vyjadrenie: Materiál Finančné vysporiadanie investícií nájomcu BONA FIDE. o. z.
prezentovala JUDr. Ľubica Palková, právnik odboru správy majetku. Ostatné majetkové veci
JUDr. Marta Vargová, vedúca referátu hospodárenia s majetkom.
Diskusia: Ing. Petro vyzval hlavného kontrolóra, aby sa vyjadril. Ten skonštatoval, že jeho
pripomienky boli do zmluvy zapracované a konečné rozhodnutie k danému materiálu bude na
poslancoch Zastupiteľstva.
Do diskusie sa zapojil Ing. Burian, Ing. Ďurovčík ohľadom finančného vysporiadania na
základe nájomnej zmluvy s Bona Fide o. z. Na ich otázky odpovedali JUDr. Palková a JUDr.
Bilčak.
Záver: Predseda komisie dal hlasovať o návrhu na uznesenie.
5/6

Uznesenie č. 22/2021
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť podľa predloženého
návrhu.
Hlasovanie č. 10
Prítomní: 16
Za: 10
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 6

K bodu č. 11
Rôzne
Vyjadrenie: Ing. Ďurovčík požiadal, keďže v súčasnom volebnom období bolo založených
viacero spoločností, aby finančná komisia dostávala pravidelné správy vyhodnocujúce ich
činnosť.
Diskusia: Do diskusie sa zapojil Ing. Burian. Taktiež ho zaujímajú prínosy týchto spoločností
a takisto aj finančné aspekty týchto prínosov. JUDr. Bilčak reagoval, že nie je problém
predkladať takéto správy, keďže sú predkladané aj na komisii JUDr. Mgr. Rovinského.
Z ďalšej diskusie vzišiel záver, aby boli správy vyčerpávajúcejšie a viac zamerané na
finančnú komisiu ako tie, ktoré sú predkladané na komisii JUDr. Mgr. Rovinského. Do ďalšej
diskusie sa zapojili predseda komisie a Ing. Kokarda.
Záver: Požiadavka na Úrad KSK: Spracovať a predložiť na budúce rokovanie finančnej
komisie Správu o činností a hospodárení spoločností, ktorých zakladateľom alebo členom je
Košický samosprávny kraj s ohľadom na finančné zameranie komisie.
K bodu č. 12
Záver
Predseda komisie konštatoval, že program rokovania komisie bol vyčerpaný a poďakoval
prítomným za účasť.

.....................................................
Ing. Martin Sokol
tajomník komisie

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