Finančná komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
30.05.2017
Číslo:
2208/2017/OF-14021
Vybavuje: Ing. Mária Karafová
e-mail: Maria.Karafova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 210
Fax: 055/7268 149

ZÁPISNICA
z 21. rokovania Finančnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa 29.05.2017

PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie rokovania komisie
2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017
3. Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN KSK
č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
4. Poskytnutie dotácií nad 3 300 € v zmysle VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
v znení neskorších zmien a doplnkov
5. a) Územný plán veľkého územného celku Košický kraj – Zmeny a doplnky 2017
b) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým
sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu veľkého územného celku Košický
kraj, v znení Zmien a doplnkov 2017
6. Poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre Európske zoskupenie
územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným
7. Informatívna správa spoločnosti Svet zdravia, a.s. o aktuálnom stave a rozvoji
nemocníc v Košickom samosprávnom kraji
8. Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2016/2017
9. Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. za rok 2016,
Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. na rok 2017,
Menovanie členov Správnej rady a Dozornej rady a Dozornej rady Agentúry na
podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.
10. Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja,
počtu poslancov v nich, sídla Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja
a sídiel obvodných volebných komisi
11. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na
II. polrok 2017
12. Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2017
13. Analýza športu na územní KSK s finančným dopadom
14. Schválenie štatútu VpA
15. Rôzne
16. Záver

K bodu č. 1
Otvorenie rokovania komisie - rokovanie komisie otvoril Ing. Burian – predseda komisie,
privítal členov komisie a oboznámil ich s programom. Komisia bola uznášaniaschopná.
Hlasovanie č. 1
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 2
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017 – materiál uviedla Ing.
Karafová – vedúca odboru financií .
Na základe požiadavky pána poslanca Trnku bude materiál na rokovanie
zastupiteľstva doplnený o podrobnejšiu špecifikáciu TOP lokalít.
Na otázky Ing. Buriana ohľadom rekonštrukcie pamätníka Dargov, rekonštrukcie
budovy vo vlastníctve KSK v Hodkovciach a podpory leteckej linky Košice-Kolín odpovedal
Ing. Bernát – riaditeľ Úradu KSK. Z diskusie vyplynula úloha doplniť materiál do
zastupiteľstva o vysporiadanie majetku pod pamätníkom Dargov.
Pán poslanec Rečka požiadal, aby v ďalších úpravách rozpočtu v prípade priaznivého
vývoja daňových príjmov bolo myslené na program Komunikácie.
Uznesenie č. 22/2017:
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 2
Prítomní: 15
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 1

K bodu č. 3
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN KSK
č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov – materiál uviedla Ing.
Karafová Mária – vedúca odboru financií.
Uznesenie č. 23/2017:
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie č. 3
Prítomní: 15
Za: 13
Proti: 1
Zdržal sa: 1

K bodu č. 4
Poskytnutie dotácií nad 3 300 € v zmysle VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení
neskorších zmien a doplnkov –materiál uviedla Ing. Karafová Mária – vedúca odboru financií
a doplnila PhDr. Kovácsová Jana – vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu.
Na základe diskusie členov komisie finančná komisia odporúča, aby sa o dvoch
projektoch (500 občianske združenie, Textilná 4, 04012 Košice, projekt: Po stopách Majstra
Pavla a JEN&JEN - Aktívny život s postihnutím, Čierne Pole 45, 079 01 Čierne Pole, projekt:
Cesta k vzdelaniu a samostatnosti) nehlasovalo a rozhodovanie o žiadostiach bolo presunuté
na októbrové Zastupiteľstvo KSK.
Uznesenie č. 24/2017:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 4 - 500 občianske združenie, Textilná 4, 04012 Košice, projekt: Po stopách
Majstra Pavla
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie č. 5 - JEN&JEN - Aktívny život s postihnutím, Čierne Pole 45, 079 01 Čierne
Pole, projekt: Cesta k vzdelaniu a samostatnosti
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie č. 6 - celkové
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 5
a) Územný plán veľkého územného celku Košický kraj – Zmeny a doplnky 2017
b) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa
vyhlasuje záväzná časť Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj,
v znení Zmien a doplnkov 2017
Materiál uviedla Ing. arch. Mareková Anna – odbor regionálneho rozvoja, územného
plánovania a životného prostredia.
Uznesenie č. 25/2017:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.

Hlasovanie č. 7
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 6
Poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre Európske zoskupenie územnej
spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným – materiál uviedla Ing. Juliana Orbán Maté
a zároveň odpovedala na otázky členov komisie p. Trnku a p. Novákovej a hlavného
kontrolóra.
Uznesenie č. 26/2017:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 8
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 7
Informatívna správa spoločnosti Svet zdravia, a.s. o aktuálnom stave a rozvoji nemocníc
v Košickom samosprávnom kraji – materiál uviedli zástupcovia Svetu zdravia a.s. Lenka
Smreková – ekonomická riaditeľka a Ján Janovčík – vedúci právneho oddelenia.
Uznesenie č. 27/2017:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie č. 9
Prítomní: 15
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 1

K bodu č. 8
Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2016/2017 – materiál
uviedla p. Zuzana Feješová – prevádzková námestníčka riaditeľa SC KSK.
Uznesenie č. 28/2017:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie.

Hlasovanie č. 10
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 9
Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. za rok 2016, Plán
činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. na rok 2017, Menovanie
členov Správnej rady a Dozornej rady a Dozornej rady Agentúry na podporu regionálneho
rozvoja Košice, n.o. – prítomných informoval Ing. Tešliar – riaditeľ agentúry.
Uznesenie č. 29/2017:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť .
Hlasovanie č. 11
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 10
Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja, počtu
poslancov v nich, sídla Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja a sídiel obvodných
volebných komisií – materiál uviedla JUDr. Kolesárová Melánia – riaditeľka kancelárie
predsedu.
Uznesenie č. 30/2017:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 12
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 11
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na
II. polrok 2017
Uznesenie č. 31/2017:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.

Hlasovanie č. 13
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 12
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2017
Uznesenie č. 32/2017:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať schváliť.
Hlasovanie č. 14
Prítomní:14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 13
Analýza športu na územní KSK s finančným dopadom – materiál nie je predmetom rokovania
zastupiteľstva - prítomných oboznámil s materiálom Ing. Kandráč – vedúci odboru školstva
a zároveň odpovedal na otázky členov komisie p. Rušinovej, p. Prekopa, p. Bečárika
a p.Vibranského.

K bodu č. 14
Schválenie štatútu Výboru pre audit KSK
O obsahu štatútu informoval Ing. Burian – predseda výboru pre audit. Na základe ripomienky
hlavného kontrolóra sa vypúšťa zo znenia bod 4a.
Hlasovanie č. 15 – schválenie štatútu
Prítomní: 15
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 1

15. Rôzne

16. Záver
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie komisie.

......................................................
Ing. Mária Karafová
tajomník komisie

......................................................
Ing. Jozef Burian
predseda komisie

