Komisia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom
Košice:
21.11.2018
Číslo:
3453/2018/OSM-39024
Vybavuje: Ing. Darina Šebeňová
email: darina.sebenova@vucke.sk
telefón: 055/7268 322
mobil: 0918 766 017

ZÁPISNICA
z 5. rokovania Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
k hospodáreniu s majetkom konaného dňa 20.11.2018
1. Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril a viedol JUDr. Ing. Peter Huba, PhD., podpredseda komisie, ktorý
na úvod skonštatoval, ţe na zasadnutí je prítomných 21 členov komisie a komisia je uznášania
schopná. Prítomných členov komisie informoval, ţe z dôvodu sluţobnej cesty sa rokovania
komisie nezúčastní jej predseda Ing. Ján Jakubov.
Zároveň predloţil návrh na:
- zaradenie materiálov do programu rokovania, a to do bodu 9. Majetkové veci :
9.1. Nájom telocvične strednej školy v Košiciach
9.2. Ukončenie nájmu k nehnuteľnostiam pronajatým mestu Moldava nad Bodvou
9.3. Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v Rakovci nad Ondavou na základe
obchodnej verejnej súťaže.
Uznesenie č. 27/2018
Komisia schvaľuje upravený program rokovania.
Hlasovanie č. 1
Prítomní: 21
Za: 21
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
2. Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2019-2021
O obsahu materiálu informovala Ing. Kvetoslava Lipovská z odboru financií Úradu KSK.
V diskusii vystúpil RSDr. Juraj Beňa, ktorý poţiadal o informáciu, čo s finančnými
prostriedkami vo výške 830 000,- Eur schválenými v rozpočte KSK v roku 2017 na
komplexnú rekonštrukciu kaštieľa v Ţehre časť Hodkovce, ktoré neboli čerpané
a rekonštrukcia sa nezrealizovala. Informoval aj o havarijnom stave najmä kuchyne, ale aj
iných nedostatkoch, ktoré sú nájomcovi, Domovine, n.o. vytýkané zo strany rôznych
kontrolných orgánov, napr. hygienikov. Ing. Kvetoslava Lipovská informovala, ţe ide
o kapitálový výdavok, ktorý uţ nemusí byť osobitne schválený v Zastupiteľstve KSK,
nevyčerpané finančné prostriedky prechádzajú do ďalšieho rozpočtového roka a je v riešení,
ako sa bude ďalej postupovať. RSDr. Juraj Beňa poţiadal, aby bola zrekonštruovaná aspoň
kuchyňa.
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Ing. Igor Petrik poţiadal o informáciu prečo sa nezrealizovala rekonštrukcia predmetného
kaštieľa, keď Zastupiteľstvo KSK schválilo finančné prostriedky na jej realizáciu. K jeho
poţiadavke sa pripojili aj Mgr. Štefan Rychnavský a Mgr. Peter Berišter. Do diskusie
o návrhu rozpočtu sa zapojili aj Ing. Ľubomír Hudák a Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová.
Uznesenie č. 28/2018
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 2
Prítomní: 21
Za: 21
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
3. 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
O obsahu materiálu informovala Mgr. Alena Šuranová z odboru financií Úradu KSK.
Uznesenie č. 29/2018
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať a vziať na
vedomie.
Hlasovanie č. 3
Prítomní: 21
Za: 21
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
4. 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
O obsahu materiálu informovala Mgr. Jana Jarušinská z odboru školstva Úradu KSK.
Uznesenie č. 30/2018
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 4
Prítomní: 21
Za: 21
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
5. Schválenie realizácie a spolufinancovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti
z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020
O obsahu materiálu informoval Ing. Peter Harčarik, poverený riadením odboru projektov a
investícií Úradu KSK a taktieţ PhDr. Peter Dringuš, poverený riadením oddelenia
zdravotníctva Úradu KSK.
V diskusii vystúpili Ing. Igor Petrik, Mgr. Štefan Rychnavský a Ing. Mgr. Lenka
Kovačevičová. Hlavnou otázkou bolo prečo práve 4 navrhované polikliniky by sa mali
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zrekonštruovať a prečo sa neriešia centrá intergrovanej zdravotnej starostlivosti aj pre Košice
– okolie, ale len pre mesto. PhDr. Peter Dringuš sa vyjadril, ţe väčšina obcí nespĺňa prísne
kritéria výzvy.
Uznesenie č. 31/2018
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 5
Prítomní: 21
Za: 21
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
6. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na
I. polrok 2019
O obsahu materiálu informovala PhDr. Anna Heribanová z oddelenia organizačného Úradu
KSK.
Uznesenie č. 32/2018
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 6
Prítomní: 21
Za: 21
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
7. Plán úloh Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu
s majetkom na I. polrok 2019
O obsahu materiálu informovala tajomníčka komisie.
Uznesenie č. 33/2018
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 7
Prítomní: 21
Za: 21
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
8. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
týkajúcich sa hospodárenia s majetkom
O plnení uznesení Zastupiteľstva KSK týkajúcich sa hospodárenia s majetkom informovala
tajomníčka komisie.
Uznesenie č. 34/2018
Komisia berie na vedomie informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva KSK týkajúcich
sa hospodárenia s majetkom.
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Hlasovanie č. 8
Prítomní: 21
Za: 21
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
9. Majetkové veci
9.1. Nájom telocvične strednej školy v Košiciach
O obsahu materiálu informovala Mgr. Jana Jarušinská z odboru školstva Úradu KSK.
V diskusii vystúpil Mgr. Štefan Rychnavský .
Uznesenie č. 35/2018
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 9
Prítomní: 21
Za: 21
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
9.2. Ukončenie nájmu k nehnuteľnostiam prenajatým mestu Moldava nad Bodvou
O obsahu materiálu informovala tajomníčka komisie.
V diskusii vystúpila Ing. Zuzana Kleinová.
Uznesenie č. 36/2018
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 10
Prítomní: 21
Za: 21
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
9.3. Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v Rakovci nad Ondavou na základe obchodnej
verejnej súťaže
O obsahu materiálu informovala tajomníčka komisie.
V diskusii vystúpila Ing. Zuzana Kleinová.
Uznesenie č. 37/2018
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predmetný materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 11
Prítomní: 21
Za: 21
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
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10. Rôzne
- tajomníčka komisie informovala o riešení poţiadaviek členov komisie vznesených na
rokovaniach komisie dňa 01.08.2018 RSDr. Jurajom Beňom a dňa 25.09.2018 Ing. Igorom
Petrovčíkom, Ing. Milanom Kickom, Mgr. Petrom Berišterom a Ing. Emilom Ďurovčíkom.
Prítomný Ing. Peter Harčarik, poverený riadením odboru projektov a investícií doplnil
informáciu týkajúcu sa finančných prostriedkov schválených na rekonštrukciu kaštieľa v Ţehre
časť Hodkovce.
- poslankyňa Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová poţiadala o informáciu či nájomca BONA FIDE,
o.z. v súčasnosti platí nájomné a úhrady za média.
- Mgr. Rastislav Jílek poţiadal o informáciu či materiál prorokovaný na komisii dňa 25.09.2018
týkajúci sa investícií nájomcu BONA FIDE, o.z. na technické zhodnotenie majetku KSK
prenajatého nájomcovi v areáli na ul. Strojárenská 3 v Košiciach bude predloţený na zasadnutie
Zastupiteľstva KSK.
Vyššie uvedené otázky boli zodpovedané tajomníčkou komisie.
- Ing. Ľubomír Hudák, hlavný kontrolór KSK v súvislosti so zapojením polikliník Juh, Východ,
Sever a Nad Jazerom do centier integrovanej zdravotnej starostlivosti zdôraznil, ţe je potrebné
rozhodnúť o ostatných zdravotníckych zariadeniach a strediskách v Košiciach vo vlastníctve
KSK. Aj z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu dochádza k uvoľňovaniu priestorov
lekármi. S jeho poţiadavkou zaoberať sa zdravotníckymi zariadeniami a strediskami v Košiciach
vo vlastníctve KSK súhlasili Ing. Igor Petrovčík a Ing. Zuzana Kleinová.
- poslanec Mgr. Peter Berišter poţiadal o aktuálnu informáciu týkajúcu sa výstavby hokejovej
haly na Medickej ulici v Košiciach.
11. Záver
Predsedajúci JUDr. Ing. Peter Huba, PhD. sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie
komisie.

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

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