Komisia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom
Košice:
27.09.2018
Číslo:
3453/2018/OSM-30054
Vybavuje: Ing. Darina Šebeňová
email: darina.sebenova@vucke.sk
telefón: 055/7268 322
mobil: 0918 766 017

ZÁPISNICA
zo 4. rokovania Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
k hospodáreniu s majetkom konaného dňa 25.09.2018

1. Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril a viedol Ing. Ján Jakubov, predseda komisie, ktorý na úvod
skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní 18 členovia komisie a komisia je uznášania schopná.
Prítomných členov komisie informoval, že z dôvodu plnenia si povinností členov rady školy
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice spolu s JUDr. Ing. Petrom Hubom, PhD. nebudú na
celom rokovaní komisie, a preto poveruje jej vedením Ing. Emila Ďurovčíka.
Zároveň predložil návrh na:
- zaradenie materiálov do programu rokovania, a to do bodu 6. Majetkové veci :
6. 1. Ukončenie nájmu k časti hnuteľného majetku v nájme spoločnosti Svet zdravia,
a. s.
6.2. Investície nájomcu BONA FIDE, o. z. na technické zhodnotenie majetku
Košického samosprávneho kraja prenajatého nájomcovi v areáli na ul.
Strojárenská 3 v Košiciach
a do bodu 7. Rôzne :
7.1. Dodatok č. 8 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja a neposlancov – členov komisií zastupiteľstva,
- vypustenie materiálu z programu rokovania, a to bod č. 4. Správa o výsledkoch kontroly
hospodárenia s verejnými financiami a dodržiavania pracovnoprávnych predpisov na
Úrade KSK.
Uznesenie č. 21/2018
Komisia schvaľuje upravený program rokovania.
Hlasovanie č. 1
Prítomní: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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2.

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)
O obsahu materiálu informovala Mgr. Alena Šuranová z odboru financií Úradu KSK.
V diskusii vystúpili Mgr. Rychnavský, Ing. Petrik, p. Rusnák, ktorí sa zaujímali o dôvody,
pre ktoré neboli niektoré žiadosti odporúčané na poskytnutie dotácie a odporučili uvádzať
relevantné dôvody.
Uznesenie č. 22/2018
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 2
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0

3.

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
O obsahu materiálu informovala Mgr. Alena Šuranová z odboru financií Úradu KSK.
Uznesenie č. 23/2018
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 3
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0

4.

Správa o výsledkoch kontroly hospodárenia s verejnými financiami a dodržiavania
pracovnoprávnych predpisov na Úrade KSK
Materiál nebol prejednávaný z dôvodu vypustenia z programu rokovania.

5.

Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
týkajúcich sa hospodárenia s majetkom
O obsahu materiálu informovala tajomníčka komisie.
Uznesenie č. 24/2018
Komisia berie na vedomie informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva KSK
týkajúcich sa hospodárenia s majetkom.
Hlasovanie č. 4
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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6.

Majetkové veci
6.1. Ukončenie nájmu k časti hnuteľného majetku v nájme spoločnosti Svet zdravia,
a.s.
O obsahu materiálu informovala tajomníčka komisie.
Uznesenie č. 25/2018
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať a
schváliť.
Hlasovanie č. 5
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6.2. Investície nájomcu BONA FIDE, o. z. na technické zhodnotenie majetku
Košického samosprávneho kraja prenajatého nájomcovi v areáli na ul.
Strojárenská 3 v Košiciach,
O obsahu materiálu informovala tajomníčka komisie. Po odchode Ing. Jakubova a
JUDr. Ing. Hubu, PhD. viedol rokovanie komisie Ing. Ďurovčík.
V diskusii vystúpil Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK, ktorý informoval členov komisie
o svojich výhradách k započítaniu investícií nájomcu BONA FIDE, o. z. na technické
zhodnotenie s jeho dlhom na nájomnom a službách spojených s užívaním predmetu
nájmu. Do diskusie sa zapojili Ing. Petrik, Ing. Kleinová, Ing. Mgr. Kovačevičová, Ing.
Dutková, PhD., Ing. Petrovčik, Ing. Ďurovčík, Mgr. Rychnavský a p. Rusnák.
Ing. Ďurovčík informoval členov komisie o dôvodoch, na základe ktorých bol BONA
FIDE, o. z. Zastupiteľstvom KSK v roku 2012 schválený nájom nebytových priestorov
a pozemkov v predmetnom areáli.
Ing. Petrovčik požiadal o informáciu prečo došlo k navýšeniu finančných prostriedkov
KSK na rekonštrukciu budov, v ktorých sa nebytové priestory prenajaté BONA FIDE,
o. z. nachádzajú z plánovaných cca 500 000,00 € (rok 2012) na 927 164,98 €.
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať a schváliť,
Hlasovanie č. 6
Prítomní: 18
Za: 0
Proti: 12
Zdržal sa: 5
1 člen komisie nehlasoval

7.

Rôzne
7.1. Dodatok č. 8 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja a neposlancov – členov komisií zastupitelstva
O obsahu materiálu informoval JUDr. Boris Bilčak, riaditeľ kancelárie predsedu KSK.
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V diskusii vystúpil Ing. Kicka, ktorý odporučil zaoberať sa náhradou cestovných nákladov
pre členov komisie neposlancov s bydliskom mimo mesta Košice.
Uznesenie č. 26/2018
Komisia odporúča
a) Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať a schváliť,
b) spracovateľom materiálu zaoberať sa problematikou náhrady cestovných nákladov
pre členov komisie neposlancov s bydliskom mimo mesta Košice.
Hlasovanie č. 7
Prítomní: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7.2.
- poslanec Mgr. Berinšter požiadal o informáciu kedy sa začne s opravou strechy a fasády
na objekte v správe Východoslovenskej galérie na Hlavnej ulici 27 v Košiciach, na ktorú
boli v rozpočte KSK na rok 2018 vyčlenené finančné prostriedky.
- poslanec Ing. Ďurovčík informoval prítomných, že zatiaľ neobdržal odpoveď na
interpeláciu vznesenú na zasadnutí Zastupiteľstva KSK dňa 27. 08. 2018 (koľkí
zamestnanci, ktorí pracovali na Úrade KSK odišli do starobného dôchodku a koľkým bolo
vyplatené odstupné).
Najbližšie rokovanie komisie bude dňa 20.11.2018 o 13.00 hod. na Úrade KSK v miestnosti č.
310.
8.

Záver
Predsedajúci Ing. Emil Ďurovčík sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie
komisie.

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

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