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Návrh na uznesenie
z mimoriadneho zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
konaného d a 3. marca 2006 v Košiciach
K bodu . 3 Prevod zria ovate skej funkcie k Východoslovenskej galérii Košice na
základe dohody a prechod majetku štátu v správe Východoslovenskej galérie Košice
Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2
písm. b) a h) zákona . 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov,
schva uje
Dohodu o prevode zria ovate skej funkcie k Východoslovenskej galérii Košice
z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na Košický samosprávny kraj zo d a 1.
12. 2005 v znení dodatku . 1, uzavretú v zmysle ust. § 3 ods. 2 a nasl. zákona .
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
prevod zria ovate skej funkcie a prechod majetku nastal d om 1.1.2006.
berie na vedomie
nadobudnutie majetku Slovenskej republiky v správe Východoslovenskej
galérie Košice prechodom v zmysle ust. § 3 ods. 2 zákona . 446/2001 Z. z.
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a to :
a) nehnute ného majetku vedeného na Správe katastra Košice:
LV . 11307
stavba súp. .
adresa
Parcelné .
o výmere m2
832
2604
110
Hlavná 27, Ke
833/3
27
Hlavná 27, Ke
LV . 5136
Parcelné .
o výmere m2
stavba súp. .
adresa
501
28
Alžbetina 22, Ke
502
349
Alžbetina 22, Ke
503
124
Alžbetina 22, Ke
504
919
670
Alžbetina 22, Ke
Spolu nehnute ný majetok v ú tovnej cene k 31.12.2005 = 37.621.788,94 Sk,
b) - Hnute ného majetku v ú tovnej cene k 31.12. 2005
= 1.816.294,90 Sk
- Zbierkového fondu v ú tovnej cene k 31. 12. 2005
= 30.392.986,49 Sk.
Finan né prostriedky, poh adávky, majetkové práva a záväzky
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Dôvodová správa
k prevodu zria ovate skej funkcie k Východoslovenskej
z Ministerstva kultúry SR na Košický samosprávny kraj.

galérii

Košice

Prevod zria ovate skej funkcie k Východoslovenskej galérii Košice z
Ministerstva kultúry SR na Košický samosprávny kraj od 1.januára 2006 bol
predmetom rokovania 2. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
d a 6.februára 2006.
Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja svojim uznesením prerušilo
rokovanie k tomuto bodu z dôvodu legislatívnych vád Dohody a aj preto, že jej
podpísaniu nepredchádzalo schválenie Zastupite stvom KSK a preto nenadobudla
ú innos .
Predsedovi KSK bolo uložené rokova o dodatku k Dohode a o spresnení
možnosti finan nej podpory Košického samosprávneho kraja po prevzatí
Východoslovenskej galérie do jeho majetku.
Po oznámení stanoviska Zastupite stva KSK Ministerstvu kultúry a pripravenom
návrhu dodatku k Dohode zo strany KSK došlo k odsúhlaseniu legislatívnych úprav
na základe ktorých sú legislatívne nejasnosti odstránené.
Ministerstvo kultúry zárove potvrdilo možnos prioritnej podpory z disponibilných
finan ných prostriedkov, ktoré sú zahrnuté aj v zverejnených podmienkach na
poskytnutie grantov a finan ných dotácií s prioritou pre tie samosprávy na ktoré boli
zo štátu prevedené dohodami zria ovate ské funkcie ku kultúrnym inštitúciám.
Základnou podmienkou k využitiu prioritného postavenia k erpaniu
finan ných prostriedkov pris úbených Ministerstvom kultúry SR je odsúhlasenie
prevzatia
zria ovate skej
funkcie
a majetku
Zastupite stvom
Košického
samosprávneho kraja.
Pretože na podanie žiadosti o grantové prostriedky je stanovený termín do 24.3.2006
a jeho žiadate om a príjemcom môže by len inštitúcia v zria ovate skej pôsobnosti
samosprávneho kraja, je potrebné odsúhlasi ú innos prevodu zria ovate skej
funkcie k termínu 1.1.2006 a potvrdi platnos
zria ovacej listiny vydanej d a
30.12.2005.
Košický samosprávny kraj poskytol zo svojho rozpo tu na úhradu miezd
a odvodov zamestnancov a na prevádzku Východoslovenskej galérie za mesiac
január finan né prostriedky vo výške 1 351 tis.Sk.
K termínu 21.február 2006 vykázala organizácia záväzky v objeme 1.833 532,-Sk
a výška poh adávok k rovnakému dátumu predstavovala sumu 607 742,40 Sk.
V súlade s pokynom Ministerstva kultúry SR zo d a 7.12.2006 pripravila
Východoslovenská galéria listy vlastníctva, inventariza né súpisy nehnute ného
a hnute ného majetku, stavu poh adávok a záväzkov, zbierkových fondov,
zamestnancov a miezd ako podklad pre vypracovanie delimita ného protokolu.
Pokia ide o financovanie innosti Východoslovenskej galérie v sú asnosti sa
realizuje z predbežne schváleného objemu 8,108 mil.Sk, ktorý je uložený v rezerve
odvetvia kultúry. Definitívny spôsob financovania organizácie predložíme v rámci
úpravy rozpo tu KSK na rokovanie Zastupite stva v júni 2006. V tomto období bude
možné z dovtedajšieho vývoja v plnení da ových príjmov predpoklada objem
celkových vlastných príjmov, z ktorého sa záväzne stanoví rozpo et pre
Východoslovenskú galériu. Predpokladáme, že úpravu rozpo tu stanovíme tak, aby
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nebola realizované len na úkor rozpo tu ostatných kultúrnych inštitúcií v pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja.
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