Dôvodová správa
Menovanie nových členov do Správnej rady a Dozornej rady Agentúry
na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
Agentúru založil Košický samosprávny kraj ako neziskovú organizáciu, ktorá
poskytuje všeobecne prospešné služby podľa zákona 213/1997 Z. z. o neziskových
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.
Založenie agentúry bolo odsúhlasené Uznesením Zastupiteľstva KSK
zo dňa 14. 4. 2003, ktoré schválilo aj Štatút agentúry. Podľa vyššie uvedeného zákona (§ 18
zákona 213/1997 Z. z.) , ako aj podľa Štatútu agentúry (článok 6 štatútu) sú orgánmi agentúry
správna rada a dozorná rada.
V zmysle Štatútu agentúry Zastupiteľstvo KSK volí členov Správnej rady agentúry
na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. a navrhuje členov dozornej rady. Funkčné
obdobie správnej rady aj dozornej rady je 3 ročné (podľa Dodatku č.3 k Štatútu agentúry
podľa čl. 6, ods. 2 písm. a).
Činnosť správnej aj dozornej rady agentúry vo funkčnom období 2010 – 2013
Správna rada a dozorná rada agentúry vo funkčnom období 2010 – 2013, bola
schválená Zastupiteľstvom KSK uznesením č. 83/2010 na 3. zasadnutí Zastupiteľstva KSK
19. 04. 2010. Pracovala v zložení: Ing. Ondrej Bernát – predseda, Ing. Ján Szöllös,
Mgr. Jana Mondiková, Michal Rečka, Ing. Kamil Műnnich, PhD., Ing. Štefan Bašták,
RNDr. Rudolf Bauer, PhD. Dozorná rada bola schválená správnou radou dňa 2. 6. 2010
na základe návrhu Zastupiteľstva KSK a pracovala v zložení JUDr. Ing. Jozef Konkoly,
Ing. Pavol Džurina, Ing. Pavol Bečarik.
Vo funkčnom období 2010 – 2013 sa správna a dozorná rada zišla na 7 zasadnutiach
a bola riadená ich predsedami podľa spoločného programu. Správna a dozorná rada
prerokovávala najmä :
plán činnosti a rozvoja agentúry na roky 2010, 2011, 2012 a 2013 a jeho hodnotenie
výročné správy za roky 2010, 2011, 2012 – ich schvaľovanie
hospodárenie v agentúre, vrátane schvaľovania rozpočtu agentúry na príslušné roky.
Správna rada okrem vyššie uvedených činností sa zaoberala aj všeobecnejšie riadením
agentúry, vyjadrovala sa k odborným činnostiam agentúry a dbala, aby činnosť agentúry bola
v súlade so záujmami zakladateľa - Košického samosprávneho kraja. Dozorná rada sa
zameriavala najmä na hospodárenie v agentúre.
Zasadnutia správnej a dozornej rady boli zvyčajne organizované ako dvojdňové, z dôvodu, aby
členovia správnej a dozornej rady, okrem samotného zasadnutia správnej a dozornej rady, mali
možnosť sa oboznámiť s konkrétnymi aktivitami agentúry v Košickom regióne a stretnúť so
starostami obcí, s aktérmi, s ktorými agentúra spolupracuje alebo rieši ich konkrétne problémy.
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Tab. č. 1: Harmonogram, miesto a program zasadnutí SR a DR ARR v rokoch 2010 - 2013
Dátum a miesto
Program pre pracovné stretnutia v regióne
Účasť členov
zasadnutia SR a DR
SR a DR %
Pracovné stretnutie s komisiou pre regionálny
2. 6. 2010
60%
rozvoj Z KSK
Kechnec, Abov
Odpočet činnosti ARR v roku 2010 a návrh
6. 12. 2010
70%
rozpočtu na rok 2011
Košice, Abov
Riešenie problémov a príležitostí pri rozvoji
6. 5. 2011
80%
cestovného ruchu v území Slovenského raja
Čingov, Spiš
Rozvojové priority v oblasti cestovného ruchu v
18. 10. 2011
80%
regióne Tokaj a možnosti spolupráce
M. Tŕňa, Zemplín
Pracovné stretnutie k projektu KSK GROŠ 24. 4. 2012
100%
Rozprávkové kráľovstvo
Hrádok, Gemer
Rozvojové priority v mikroregióne Borolo,
30. 10. 2012
80%
Koromľa (okres Sobrance)
Inovce, Zemplín
Pracovné stretnutie k programu KSK Terra
24. 4. 2013
70%
Incognita na tematických cestách
Košická Belá
Tab. č. 2: Prehľad účasti členov SR a DR ARR na zasadnutiach v rokoch 2010 - 2013
Meno a priezvisko
Počet účastí na
% podiel účasti
zasadnutiach SR a DR
na zasadnutiach
2010 - 2013
SR a DR
5 krát
71%
Ing. Ondrej Bernát – predseda SR
7 krát
100%
Ing. Štefan Bašták
3 krát
42%
RNDr. Rudolf Bauer, PhD.
7 krát
100%
Mgr. Jana Mondiková
4 krát
57%
Ing. Kamil Műnnich, PhD.
6 krát
86%
Michal Rečka
7 krát
100%
Ing. Ján Szöllös
6 krát
86%
JUDr. Ing. Jozef Konkoly - predseda
dozornej rady
5 krát
71%
Ing. Pavol Bečarik
4 krát
57%
Ing. Pavol Džurina

KSK navrhuje menovať za členov Správnej rady Agentúry na podporu regionálneho
rozvoja Košice, n. o pre funkčné obdobie 2014 – 2017, lebo členom správnej rady končilo
funkčné obdobie 6. 06. 2013. Funkčné obdobie je 3-ročné podľa čl. 6, ods. 2 písm. a) Štatútu
ARR.
1 .....................................................
2. ....................................................
3. ....................................................
4. ....................................................
5. ....................................................
6. ....................................................
7. ....................................................
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Členov dozornej rady ARR volí správna rada na návrh Zastupiteľstva KSK. Členov
dozornej rady odvoláva správna rada. Funkčné obdobie je trojročné.
KSK navrhuje správnej rade agentúry menovať za členov Dozornej rady Agentúry
na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o., lebo členom dozornej rady končilo funkčné
obdobie 6. 06. 2013 z dôvodu že funkčné obdobie je 3-ročné podľa čl. 6, ods. 2 písm. a)
Štatútu ARR.
1.....................................................
2......................................................
3.....................................................
Skutočnosti týkajúce sa menovania členov správnej rady a dozornej rady agentúry
budú uvedené so výročnej správe agentúry a predložené do registra neziskových organizácií
vedenom na príslušnom okresnom úrade.
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