Komisia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom
Košice:
03.08.2018
Číslo:
3453/2018/OSM-21281
Vybavuje: Ing. Darina Šebeňová
email: darina.sebenova@vucke.sk
telefón: 055/7268 322
mobil: 0918 766 017

ZÁPISNICA
z 3. rokovania Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
k hospodáreniu s majetkom konaného dňa 01.08.2018

1.

Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril a viedol Ing. Ján Jakubov, predseda komisie, ktorý na úvod
skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 15 členovia komisie a komisia je uznášania
schopná.
Uznesenie č. 14/2018
Komisia schvaľuje program rokovania.
Hlasovanie č. 1
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2.

Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2018
O obsahu materiálu informovali Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo, poverený riadením
odboru financií Úradu KSK a Ing. Kvetoslava Lipovská, vedúca referátu rozpočtu odboru
financií Úradu KSK.
V diskusii vystúpili RSDr. Beňa a poslanec Ing. Petrik, ktorí sa zaujímali na čo budú
použité finančné prostriedky nevyčerpané na financovanie sociálnych služieb. Poslanec
Ing. Petrik poukázal na problémy s financovaním denných stacionárov. Na uvedené
otázky odpovedali Dipl.-Kfm. Ing. Demo a Ing. Lipovská.
Uznesenie č. 15/2018
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 2
Prítomní: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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3.

Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2018
O obsahu materiálu informovali Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo, poverený riadením
odboru financií Úradu KSK a Ing. Kvetoslava Lipovská, vedúca referátu rozpočtu odboru
financií Úradu KSK.
V diskusii vystúpili:
- predseda komisie poslanec Ing. Jakubov, ktorý poukázal na nízke čerpanie
kapitálových výdavkov za I. polrok 2018 a napriek tomu je v materiáli o úprave
rozpočtu KSK v roku 2018 predložený návrh na ich zvýšenie. Taktiež poukázal na
zvýšené čerpanie bežných výdavkov oproti minulému roku (nemocenské, odchodné
pri odchode do starobného dôchodku, odstupné).
- poslanec Ing. Emil Ďurovčík požiadal o informáciu koľkí zamestnanci, ktorí
pracovali na Úrade KSK odišli do starobného dôchodku a koľkým bolo vyplatené
odstupné.
Na dotazy Ing. Jakubova odpovedali Dipl.-Kfm. Ing. Demo a Ing. Lipovská.
Uznesenie č. 16/2018
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 3
Prítomní: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4.

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
O obsahu materiálu informoval Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo, poverený riadením
odboru financií Úradu KSK.
Uznesenie č. 17/2018
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál zobrať na vedomie.
Hlasovanie č. 4
Prítomní: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zriadení
Školského internátu, Kollárova 17, Sečovce ako súčasť Spojenej školy, Kollárova 17,
Sečovce
O obsahu materiálu informovala RNDr. Viera Juríková, vedúca referátu správy škôl
a školských zariadení odboru školstva Úradu KSK.
V diskusii vystúpil poslanec Ing. Emil Ďurovčík, ktorý požiadal doplniť do materiálu
informáciu o výške finančných prostriedkov potrebných na zriadenie Školského
internátu, Kollárova 17, Sečovce.
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Uznesenie č. 18/2018
Komisia
a) žiada spracovateľa materiálu, odbor školstva doplniť do materiálu
predkladaného na rokovanie Zastupiteľstvu KSK dňa 27.08.2018 informáciu o
výške finančných prostriedkov potrebných na zriadenie Školského internátu,
Kollárova 17, Sečovce,
b) odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 5
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6.

Zmena uznesenia č. 79/2018 – Nájom telocviční stredných škôl v Košiciach
a v Rožňave
O obsahu materiálu informovala tajomníčka komisie.
Uznesenie č. 19/2018
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 6
Prítomní: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7.

Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
týkajúcich sa hospodárenia s majetkom
O obsahu materiálu informovala tajomníčka komisie.
Uznesenie č. 20/2018
Komisia berie na vedomie informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva KSK
týkajúcich sa hospodárenia s majetkom.
Hlasovanie č. 7
Prítomní: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8.

Rôzne
- poslanec Mgr. Berinšter požiadal o informáciu týkajúcu sa výstavby hokejovej haly
na Medickej ulici v Košiciach.
Informácia bola podaná predsedom komisie a tajomníčkou komisie.
-

RSDr. Beňa upozornil na zlý technický stav nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, kaštieľa
v Žehre, časť Hodkovce vo vlastníctve KSK v nájme Domovina, n. o. za účelom
poskytovania sociálnych služieb a potrebu jej rekonštrukcie.
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Komisia žiada predsedu KSK zapracovať do návrhu rozpočtu na rok 2019 finančné
prostriedky na rekonštrukciu kaštieľa v Žehre, časť Hodkovce vo vlastníctve KSK.
-

poslanec Ing. Petrik poukázal na problém majetkovoprávneho usporiadania stavieb vo
vlastníctve obcí na pozemkoch vo vlastníctve KSK.
Tajomníčka komisie informovala, že uvedená problematika sa týka aj KSK, ktorý má
stavby na pozemkoch vo vlastníctve obcí. Zároveň uviedla možnosti riešenia
predmetnej problematiky.

-

tajomníčka komisie informovala o:
a) riešení požiadaviek vznesených na rokovaní komisie dňa 05.04.2018 poslancom
Ing. Ďurovčíkom pri prerokovaní materiálov Záverečný účet KSK za rok 2017 a
Návrh rozpočtu KSK na roky 2018 – 2020,
b) možnosti prístupu členov komisie k materiálom v „digitálnom zastupiteľstve“, ale
je potrebné vyplniť objednávací formulár.
Najbližšie rokovanie komisie bude dňa 25.09.2018 (utorok) o 13,00 hod. na Úrade
KSK v miestnosti č. 310.

9.

Záver
Predseda komisie Ing. Ján Jakubov sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil
rokovanie komisie.

………………………………
Ing. Darina Šebeňová
tajomníčka komisie

……………………………………
Ing. Ján Jakubov
predseda komisie
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