Zápisnica
zo zasadnutia Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
konanej dňa 29. 03. 2010
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: MUDr. Vargovčák Marek, Kačalková Eva
Program rokovania:

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2009
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2010
Návrh na podporu významných kultúrno-spoločenských podujatí v roku 2010
Návrh VZN KSK o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu,
právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately na území Košického samosprávneho kraja
6. Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za
rok 2009
7. Návrh Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
8. Návrh vzorového Rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a
dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 5/2008 o určení
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
10. Schválenie a spolufinancovanie projektu s názvom "Kráľovstvo rozprávok" v rámci ROP,
prioritná os 3 - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu
11. Schválenie a spolufinancovanie projektu s názvom "KLASTER TERRA INCOGNITA partnerstvo v kultúrnom turizme" v rámci ROP, prioritná os 3 - Posilnenie kultúrneho
potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu
12. Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program,
prioritná os 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu
13. Plnenie Stratégie rozvoja kultúry Košického samosprávneho kraja
14. Výročná správa ARR Košice, n.o. za rok 2009, Odvolanie členov Správnej rady ARR Košice,
n.o. a vymenovanie nových členov správnej rady, Návrh na členov Dozornej rady ARR Košice,
n.o., Plán činnosti ARR Košice, n.o. na rok 2010
15. Rôzne
17. Diskusia
1.
A) Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
Zasadnutie otvoril a viedol predseda kultúrnej komisie (ďalej len KK) Mgr. Géci Milan a navrhol
zmenu poradia prerokovania jednotlivých bodov programu ako bolo uvedené v pozvánke z dôvodu, že
niektorý prizvaní prezentujúci sa zároveň zúčastňovali i finančnej komisie. Na žiadosť Ing. Jaroslava
Tešliara, PhD. riaditeľa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. sa navrhlo aj doplnenie
programu o bod č. 14.
UZNESENIE:
Členovia KK jednohlasne odsúhlasili návrh zmeny a doplnenia programu zasadnutia.
B) Návrh podpredsedu kultúrnej komisie
Predseda KK navrhol za svojho podpredsedu a zástupcu Mgr. Jozefa Andrejčáka a dal tento návrh
hlasovať členom komisie.
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UZNESENIE:
KK súhlasí s návrhom a zvolila Mgr. Jozefa Andrejčáka za podpredsedu kultúrnej komisie
Zastupiteľstva KSK.
Hlasovanie: ZA: 11
ZDRŽAL SA: 1
Mgr. Andrejčák sa poďakoval členom komisie za podporu a zároveň uviedol, že sa teší na dobrú
spoluprácu.
2. Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2009
Členov KK informovala o predkladanom materiály Ing. Karafová Mária – vedúca odboru financií KSK
UZNESENIE:
A) KK berie na vedomie Stanovisko Hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
k Záverečnému účtu Košického samosprávneho kraja za rok 2009
B) KK odporúča schváliť bez pripomienok:
a) záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2009 a súhlasí s celoročným hospodárením
b) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 7 202 953,54 €
Hlasovanie: ZA: 12 ZDRŽAL SA: 1
Diskusia:
PhDr. Volný, PhD. – položil otázku Ing. Karafovej vedúcej odboru financií KSK, týkajúcu sa problému
financovania nemocníc formou dotácie, prečo 2 nemocnice v Michalovciach a Rožňave finančnú dotáciu z KSK
dostali a nemocnica v Spišskej Novej Vsi nie.
Ing. Karafová – vedúca odboru financií KSK uviedla, že tieto finančné dotácie sú návratné /je to tzv. pôžička/
a konkrétne určenie nemocníc, ktorým sa tieto návratné financie poskytli nebolo v jej kompetencii.
Ing. Fülöp – zástupca riaditeľa Úradu KSK uviedol, že pri prerozdelení sa vychádzalo z prehodnotenia stavu
finančnej situácie a hospodárenia konkrétnej nemocnice a nakoľko každá nemocnica je špecifická, pristupovalo
sa k tomu tak, aby sa vyhlo finančným kolapsom. Nemocnica v Spišskej Novej Vsi hospodárila tak, že nebolo
potrebné jej poskytnúť tieto finančné prostriedky.
Mgr. Géci predseda KK- navrhol, aby daný problém sa riešil na komisii zdravotníctva a požiadal členov KK,
aby nezasahovali do priebehu rokovania kultúrnej komisie vstupmi týkajúcich sa iných odvetví.
p. Čabala – súhlasil s návrhom predsedu KK, nakoľko členovia KK nie sú v danom probléme zainteresovaní
a dostatočne o ňom informovaní a kompetentné je na to zdravotníctvo.
Ing. Karafová – uviedla, že o 14,00 hod. zasadá i zdravotná komisia, na ktorej môže pán primátor SNV PhDr.
Volný túto otázku predložiť.

Mgr. Jozef Andrejčák ospravedlnil svoj odchod zo zasadnutia komisie z dôvodu neodkladných
pracovných povinností.
3. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2010
KK informovala Ing. Karafová Mária – vedúca odboru financií KSK
UZNESENIE:
KK odporúča schváliť Úpravu rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2010, bez pripomienok
Hlasovanie: ZA: 11 ZDRŽAL SA: 1
4. Návrh na podporu významných kultúrno-spoločenských podujatí v roku 2010
UZNESENIE:
KK odporúča schváliť Návrh na podporu významných kultúrno-spoločenských podujatí v roku
2010 a poskytnutie dotácií z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia
Košického
samosprávneho
kraja
č.
3/2006
o
poskytovaní
dotácií
v znení neskorších zmien a doplnkov pre žiadateľov uvedených v tabuľke v prílohe zápisnice.
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KK navrhuje nominované podujatia Spievajúce Použie-Medzibodrožie a Novoročné folklórne slávnosti
Rusínov- súbor Karpaty zaradiť do zásobníka podujatí ako náhradné podujatia v budúcnosti.
Hlasovanie: ZA: 10
Diskusia:

ZDRŽAL SA: 1 PROTI: 1

Mgr. Géci predseda KK otvoril diskusiu k uvedenému bodu:
p. Molnár ako neposlanec navrhol zaradiť medzi trvalo podporené podujatia i Spievajúce Použie s tým, aby sa
finančná čiastka určená pre Deň priateľstva rozdelila na polovicu medzi obe podujatia.
PhDr. Kovácsová vedúca OK KSK vysvetlila a objasnila vyňatie podujatia Spievajúce Použie z trvalo
podporených podujatí, nakoľko sa jedná o mikroregionálneho charakteru a v danom regióne sú podporené 3
podujatia.
Mgr. Blaškovičová- položila otázku, či Tempus art nepožiadalo o dotáciu z VZN?
PhDr. Kovácsová vedúca OK KSK uviedla, že Tempus art 3 krát za sebou neuskutočnilo podujatie.
p.Čabala taktiež navrhol zaradiť medzi trvalo podporené podujatia – Novoročné folklórne slávnosti Rusínovsúbor Karpaty, prípadne ako náhradné podujatia ak by sa niektoré nekonalo.
PhDr. Kovácsová vedúca OK KSK navrhla, že tieto podujatia príp. i iné sa môžu ponechať v zásobníku ako
náhradné.
5. Návrh VZN KSK o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu,

právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately na území Košického samosprávneho kraja
Ing. Zuzana Jusková – vedúca odboru sociálnych vecí KSK oboznámila členov s predkladaným materiálom.

UZNESENIE:
KK odporúča schváliť Návrh VZN KSK o podmienkach poskytovania finančného príspevku
akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Košického samosprávneho kraja, bez
pripomienok.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne
6. Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok

2009
Ing. Fülöp Imrich zástupca riaditeľa Úradu KSK oboznámil členov KK s hodnotením PHSR KSK.

UZNESENIE:
A) KK berie na vedomie Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického
samosprávneho kraja za rok 2009
B) KK odporúča schváliť vypustenie indikátora 1.2.4.1 a indikátora 4.3.3.5
Hlasovanie: ZA: jednohlasne
7. Návrh Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Informácie k rokovaciemu poriadku podala JUDr. Melánia Kolesárová – vedúca organizačného odboru
KSK
UZNESENIE:
KK odporúča schváliť Rokovací poriadok Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne
KK predkladá návrh na zmenu zasadacieho poriadku Zastupiteľstva KSK
Hlasovanie: ZA: 10 ZDRŽAL SA: 2
Diskusia:
Mgr. Blaškovičová- uviedla, že materiál je dobre spracovaný, ale niektoré procesy nie sú merateľné
napr. slušne správanie a vystupovanie je individuálne, chýba možný počet faktických poznámok
a zároveň poprosila ak je možné zmeniť zasadací poriadok Zastupiteľstva KSK za rotačný, nakoľko sa
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cíti byť diskriminovaná tým, že celé obdobie je usadená na jednom mieste a nemá možnosť sa
spoznávať a komunikovať s ostatnými členmi zastupiteľstva.
JUDr. Kolesárová :
a)zasadací poriadok: doteraz neboli žiadne výhrady a bolo to zaužívané, pri príprave rokovacieho
poriadku sa z tohto dôvodu týmto nezaoberali, avšak nie je problém zasadací poriadok zmeniť.
b) faktické poznámky: počet faktických poznámok je ťažko merateľný a je to na debate poslancov.
8. Návrh vzorového Rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
KK informovala JUDr. Melánia Kolesárová – vedúca organizačného odboru KSK
UZNESENIE:
KK odporúča schváliť Rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, bez
pripomienok.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzne nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 5/2008 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
Členov KK bližšie informoval Ing. Štefan Kandráč – vedúci odboru školstva KSK
UZNESENIE:
KK odporúča schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 5/2008 o
určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, bez
pripomienok.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne
10. Schválenie a spolufinancovanie projektu s názvom "Kráľovstvo rozprávok" v rámci ROP, prioritná
os 3 - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu
O projekte informovala Ing. Natália Bránska – vedúca referátu cestovného ruchu, cezhraničnej
a nadnárodnej spolupráce odboru kultúry a cestovného ruchu KSK
UZNESENIE:
KK odporúča schváliť projekt a spolufinancovanie projektu s názvom "Kráľovstvo rozprávok" v rámci
ROP, prioritná os 3 - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu, bez
pripomienok.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne
Diskusia:
Mgr. Blaškovičová – zaujímala sa o realizáciu projektu i v iných regiónoch
Ing. Bránska – podotkla, že sa u nás jedná o pilotný projekt skúšaný v danom regióne, ktorý je funkčný
v zahraničí a chcú vniesť túto tému rozprávok i do iných regiónov a rôznych marketingových procesov.
Uviedla, že v zahraničí nie je preferované aby samospráva navrhovala témy pre podnikateľskú sféru.
p. Horník – uviedol, že je to krásny projekt, ale či sa neuvažovalo o rozdelení financií do regiónu
rovnomerne nie práve do regiónu kde je uvádzaný ako pilotný
Ing. Bránska – uviedla, že nejde konkrétne o Dobšinského rozprávky, sú to novodobé rozprávky, ktoré
sa viažu k danému miestu a regiónu a budú podávané detskou formou, aby rodičia s deťmi navštívili
daný región a budú propagované aj cez kultúrne podujatia.
11. Schválenie a spolufinancovanie projektu s názvom "KLASTER TERRA INCOGNITA partnerstvo v kultúrnom turizme" v rámci ROP, prioritná os 3 - Posilnenie kultúrneho potenciálu
regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu
O projekte informovala Ing. Natália Bránska – vedúca referátu cestovného ruchu, cezhraničnej
a nadnárodnej spolupráce odboru kultúry a cestovného ruchu KSK
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UZNESENIE:
KK odporúča schváliť a spolufinancovať Schválenie a spolufinancovanie projektu s názvom
"KLASTER TERRA INCOGNITA - partnerstvo v kultúrnom turizme" v rámci ROP, prioritná os 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu, bez pripomienok.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne
12. Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program,
prioritná os 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu
K predkladaným projektom a o ich spolufinancovaní informovala vedúca odboru kultúry a cestovného
ruchu KSK PhDr. Jana Kovácsová.
UZNESENIE:
KK odporúča schváliť Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny
operačný program, prioritná os 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného
ruchu v plnom znení bez pripomienok.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne
13. Plnenie Stratégie rozvoja kultúry Košického samosprávneho kraja
O stratégii rozvoja kultúry a jej plnení informovala členov komisie vedúca odboru kultúry a cestovného
ruchu KSK PhDr. Jana Kovácsová.
UZNESENIE:
KK berie na vedomie Plnenie Stratégie rozvoja kultúry Košického samosprávneho kraja a odporúča
schváliť vypustenie sledovania plnenia strategického cieľa č. 3 zo Stratégie rozvoja kultúry
v Košickom samosprávnom kraji v plnom rozsahu, bez pripomienok.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne
14. Výročná správa ARR Košice, n.o. za rok 2009, Odvolanie členov Správnej rady ARR Košice, n.o. a
vymenovanie nových členov správnej rady, Návrh na členov Dozornej rady ARR Košice, n.o., Plán
činnosti ARR Košice, n.o. na rok 2010
Členov KK informoval Ing. Jaroslav Tešliar, PhD. –riaditeľ Agentúra na podporu regionálneho rozvoja
Košice, n.o.
UZNESENIE:
KKodporúča schváliť Výročnú správu ARR Košice, n.o. za rok 2009 a berie na vedomie Plán činnosti
ARR Košice, n.o. na rok 2010, bez pripomienok. Personálne otázky týkajúce sa odvolania členov
Správnej rady ARR Košice, n.o. a vymenovania nových členov správnej rady i Návrh na členov
Dozornej rady ARR Košice, n.o. ponecháva na rokovanie zasadnutia Zastupiteľstva KSK.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne
12. Diskusia prebiehala k jednotlivým bodom priebežne.
13. Rôzne
p. Čabala – poprosil o zaslanie telefonických kontaktov jednotlivých členov komisie a aby sa členom
komisie neposlancom vyhotovili nové preukazy členov komisie nakoľko pôvodný má už neplatný.
p. Kopasz – pozval členov kultúrnej komisie na budúce zasadnutie do Kráľovského Chlmca.
Členovia KK odsúhlasili výjazdové zasadnutia komisie do Kráľovského Chlmca.
Zapísala dňa: 31. 03. 2010 Fortunová Silvia
Za správnosť: PhDr. Kovácsová Jana
tajomníčka kultúrnej komisii
Mgr. Milan Géci, v.r.
predseda kultúrnej komisie
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