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

11. 10. 2021
3166/2021/OFIng. Martin Sokol
tajomník komisie
email: martin.sokol@vucke.sk
telefón: 055/7268 158

ZÁPISNICA
z 25. rokovania Finančnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného online dňa 08. 10. 2021
na Úrade Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, Košice,
zasadacia miestnosť č. 310 – (2. poschodie)

PROGRAM ROKOVANIA
Otvorenie, zistenie počtu prítomných členov, schválenie programu rokovania
Zmena podmienok nájmu pre nájomcu Deutsch – Slowakische Akademien, a. s.
Kúpa nehnuteľností v katastrálnom území Sobrance do vlastníctva Košického
samosprávneho kraja
4. Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja v súvislosti s výzvou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie
počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy IROP-PO2SC223-2021-68
5. Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v
súvislosti s pandémiou COVID – 19
6. Informatívna správa o stave prípravy Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja Košického samosprávneho kraja / Integrovanej územnej stratégie Košického
kraja
7. Schválenie spolufinancovania projektu z Integrovaného regionálneho operačného
programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1
8. Návrhy, podnety a požiadavky
9. Rôzne
10. Záver
1.
2.
3.
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K bodu č. 1
Otvorenie, zistenie počtu prítomných členov, schválenie programu rokovania
Vyjadrenie: Predseda komisie Ing. František Petro (ďalej aj „predseda“) sa nemohol zúčastniť
rokovania a poveril podpredsedu vedením rokovania. Predsedajúci Ing. Kokarda privítal
prítomných členov komisie a zástupcov Úradu KSK. Z celkového počtu 25 členov komisie je
prítomných 16 členov komisie, čo je nadpolovičná väčšina a komisia je uznášaniaschopná.
Svoju neúčasť na 25. rokovaní komisie ospravedlnili: Ing. Petro, Ing. Petrovčík, Ing. Puci,
Ing. Balász, Ing. Dlhý, Mgr. Hardoň, Ing. Jakubišin, Ing. Poláček.
Predsedajúci upozornil členov komisie, že z rokovania komisie sa vyhotovuje záznam.
Ing. Kokarda navrhol zmeniť poradie bodu č. 5 a bodu č. 7 a zaradiť ich na začiatok
programu.
Diskusia: Členovia komisie nemali žiadne pripomienky.
Záver: Predsedajúci požiadal členov komisie o hlasovanie o pozmenenom programe
rokovania.
Uznesenie č. 35/2021
Komisia schvaľuje program 25. rokovania komisie.
Hlasovanie č. 1
Prítomní: 16
Za: 16
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 2
Schválenie spolufinancovania projektu z Integrovaného regionálneho operačného
programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1
Vyjadrenie: Materiál prezentoval Ing. Peter Harčarik – vedúci odboru projektov a investícií.
Diskusia: K materiálu neboli žiadne pripomienky.
Záver: Predsedajúci dal hlasovať o návrhu na uznesenie.
Uznesenie č. 36/2021
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť podľa predloženého
návrhu.
Hlasovanie č. 2
Prítomní: 16
Za: 16
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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K bodu č. 3
Spolufinancovanie projektov na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií
v súvislosti s pandémiou COVID – 19
Vyjadrenie: Materiál prezentoval PhDr. Gabriel Viszlay – poverený riadením odboru kultúry.
Diskusia: K materiálu neboli žiadne pripomienky.
Záver: Predsedajúci dal hlasovať o návrhu na uznesenie.
Uznesenie č. 37/2021
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
Zmena podmienok nájmu pre nájomcu Deutsch – Slowakische Akademien, a. s.
Vyjadrenie:
s majetkom.

Materiál prezentovala JUDr. Ľubica Palková – právnik odboru hospodárenia

Diskusia: K materiálu neboli žiadne pripomienky.
Záver: Predsedajúci dal hlasovať o návrhu na uznesenie.
Uznesenie č. 38/2021
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
Kúpa nehnuteľností v katastrálnom území Sobrance do vlastníctva Košického
samosprávneho kraja
Vyjadrenie: Materiál prezentoval Ing. Róbert Gima – poverený riadením odboru správy
majetku a Ing. Matej Ovčiarka – vedúci odboru regionálneho rozvoja.
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Diskusia: Do diskusie sa zapojil p. Rečka. Uviedol, že na komisii regionálneho rozvoja mal
viacero pripomienok a čakal, že odpovede na nich budú k dispozícii na finančnej komisii.
Z vlastníctva nehnuteľnosti vyplýva aj povinnosť jej ochrany, stráženia, oplotenia,
zabezpečenie proti neoprávnenému vstupu. Ďalej je potrebné prejsť víziu využitia majetku a
potrebu finančných výdavkov na rekonštrukciu a či KSK má finančné prostriedky na krytie
týchto výdavkov. Do diskusie sa zapojili aj Ing. Burian, Ing. Kočiš a JUDr. Bilčak, ktorej
hlavnou témou bola príprava materiálu na plán ďalšieho využitia predmetného majetku
a opodstatnenosť jeho nákupu.
P. Rečka sformuloval návrh na uznesenie: Komisia žiada do zasadnutia zastupiteľstva
spracovať finančnú analýzu kúpy a prevádzky predmetnej nehnuteľnosti.
Záver: Predsedajúci dal hlasovať o doplňujúcom návrhu na uznesenie od poslanca Rečku.
Uznesenie č. 39/2021
Komisia žiada do zasadnutia Zastupiteľstva spracovať finančnú analýzu kúpy a prevádzky
predmetnej nehnuteľnosti.
Hlasovanie č. 5
Prítomní: 17
Za: 14
Návrh bol schválený.

Proti: 1

Zdržal sa: 2

Uznesenie č. 40/2021
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť podľa predloženého
návrhu.
Hlasovanie č. 6
Prítomní: 17
Za: 14
Návrh bol schválený.

Proti: 1

Zdržal sa: 2

K bodu č. 6
Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja v súvislosti s výzvou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na
zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy
IROP-PO2-SC223-2021-68
Vyjadrenie: Materiál prezentovala Mgr. Andrea Gajdošová – vedúca referátu technických
činností a investícií.
Diskusia: K materiálu neboli žiadne pripomienky.
Záver: Predsedajúci dal hlasovať o návrhu na uznesenie.
Uznesenie č. 41/2021
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť podľa predloženého
návrhu.
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Hlasovanie č. 7
Prítomní: 17
Za: 16
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 1

K bodu č. 7
Informatívna správa o stave prípravy Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja Košického samosprávneho kraja / Integrovanej územnej stratégie Košického
kraja
Vyjadrenie: Materiál prezentoval Ing. Matej Ovčiarka – vedúci odboru regionálneho rozvoja
Diskusia:
Záver: Predsedajúci dal hlasovať o návrhu na uznesenie.
Uznesenie č. 42/2021
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a zobrať na vedomie podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 8
Prítomní: 16
Za: 16
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 8
Návrhy, podnety a požiadavky
Diskusia: K bodu neboli žiadne pripomienky.

K bodu č. 9
Rôzne
Diskusia: K bodu neboli žiadne pripomienky.
K bodu č. 10
Záver
Predsedajúci poďakoval členom komisie za účasť a ukončil rokovanie.

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

.....................................................
Ing. Ján Kokarda
podpredseda komisie
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