Zápisnica
zo zasadnutia Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
konanej dňa 09. 08. 2010
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: MUDr. Vargovčák Marek, Bc. Oto Brixi, Ing. Peter Kolár
Program rokovania:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
Súhrnná správa o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach v
organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2010
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2010
Informatívna správa o programe Terra incognita v rámci projektu Košice - EHMK 2013
(európske hlavné mesto)
Návrh na ocenenie Ing. Vladimíra Urbana Cenou KSK
Oboznámenie sa s činnosťou kultúrnych organizácií – Východoslovenské múzeum Košice
a Východoslovenská galéria Košice
Rôzne
Diskusia

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
Zasadnutie otvoril a viedol predseda kultúrnej komisie (ďalej len KK) Mgr. Géci Milan,
informoval že komisia je uznášaniaschopná a dal hlasovať členom komisie návrh programu
zasadnutia.
UZNESENIE:
Členovia KK jednohlasne odsúhlasili program zasadnutia kultúrnej komisie.
2. Súhrnná správa o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach v organizáciách
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
O priebehu a následkoch povodní informoval Ing. Kovács Oliver – zástupca riaditeľa Úradu
KSK.
UZNESENIE:
KK odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie Súhrnnú správu o priebehu
povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja, bez pripomienok.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne
ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
Dotazy a otázky:
PhDr. Cibereová – Bola Škola v prírode v Kysaku poistená?
Ing. Kovács – Budova školy bola poistená, avšak chatky v areály, cesta a chodníky nie, tie boli
úplne zničené.
Čabala Š. – Uvedená spomínaná finančná čiastka stačila na pokrytie škôd?
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Ing. Kovács – Vyčíslená finančná výška škôd bola zaslaná Krajskému úradu životného prostredia
a ten následne pošle zoznam za kraj na Ministerstvo životného prostredia SR v Bratislave.
Väčšinou zo skúseností z minulosti zvykli byť škody týkajúce sa ciest a mostov vykryté.
Mgr. Géci – Určite sa budú prijímať protipovodňové opatrenia do budúcnosti, konkrétne aké by
boli potrebné aby sa predišlo takýmto rozsiahlym záplavám?
Ing. Kovács – Opatrenia sa určite urobia, avšak je rozdiel medzi opatreniami týkajúcych sa
životného prostredia napr. zalesňovania, využitia ornej pôdy a vodohospodárskymi opatreniami.
Obce by mali zvážiť i zmeny územných plánov. Z vodohospodárskych opatrení by bolo prvoradé
vyčistiť nádrž Ružín, ktorá je zanesená kalmi obsahujúcich množstvo ťažkých kovov, čo je
zároveň nebezpečný odpad a nie je možné v súčasnosti odhadnúť aké množstvo vody sa
v priehrade v skutočnosti nachádza. Po druhé je potrebné vyčistiť korytá riek a po tretie navýšiť
hrádze na tokoch až tak by boli protipovodňové opatrenia efektívne. Ak z Ukrajiny dôjde veľké
množstvo vody dochádza k zdutiu vôd v riekach a nie je možné tomu zabrániť.
3. Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2010
Členov KK informovala o plnení rozpočtu Ing. Karafová Mária – vedúca odboru financií KSK
UZNESENIE:
KK berie na vedomie informáciu a odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť správu
o plnení rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok, bez pripomienok.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
Dotazy a otázky:
PhDr. Cibereová- Poprosila by o výšku finančnej čiastky kapitálových príjmov s ktorými sa
rátalo v rozpočte.
Ing. Karafová –Plánované kapitálové príjmy zo zdrojov EÚ boli 47 mil. € ich plnenie je vo výške
4,87% a príjmy z predaja majetku sú splnené na 42,08%.
PhDr. Cibereová – Nemal by byť zmenený rozpočet ak bol nadhodnotený?
Ing. Karafová – Uviedla, že príjmy z EÚ môžu dôjsť ešte v priebehu II.polroka.
4. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2010
Členov KK informovala o úpravách v rozpočte Ing. Karafová Mária – vedúca odboru financií
KSK
UZNESENIE:
KK odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Úpravu rozpočtu Košického
samosprávneho kraja v roku 2010, bez pripomienok.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
Dotazy a otázky:
Mgr. Géci – Koľko bude stáť KSK posunutie úrokov v banke?
Ing. Karafová – Pôjde o desatiny percenta nakoľko sa nejedná o klasický úver.
PhDr. Cibereová – Presunú sa a použijú kapitálové príjmy získané z predaja majetku v kapitole
bežných výdavkov?
Ing. Karafová – Bude to konkrétne 100 tis.€
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5. Informatívna správa o programe Terra incognita v rámci projektu Košice - EHMK 2013
(európske hlavné mesto)
O programe Terra incognina informovala PhDr. Kovácsová Jana – vedúca odboru kultúry
a cestovného ruchu KSK.
UZNESENIE:
KK berie na vedomie informáciu a odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať, zobrať na vedomie
Informatívnu správu o programe Terra incognita v rámci projektu Košice - EHMK 2013
a schváliť návrh členov monitorovacieho výboru.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
Dotazy a otázky:
PhDr. Cibereová- Marketingový plán pripraví odbor kultúry a CR?
PhDr. Kovácsová – Marketingový plán bude zabezpečený externe.
Mgr. Blaškovičová – Kde je v materiály uvedené financovanie programovej časti a akým
spôsobom bude prebiehať financovanie a rozdelenie?
PhDr. Kovácsová- Celková výška sú garantované zdroje na programovú časť, investičné sú
garantované Vládou SR a neinvestičné schválené Zastupiteľstvom KSK , ktoré sú čerpané
v minimálnom množstve – snaha je čerpať tieto financie z grantových systémov a z projektov.
Svoj odchod zo zasadnutia KK ospravedlnil Mgr. Andrejčák Jozef.
6. Návrh na ocenenie Ing. Vladimíra Urbana Cenou KSK
Členovia komisie s návrhom oboznámili a jednohlasne s ním súhlasili.
UZNESENIE:
KK berie na vedomie návrh a odporúča vedeniu KSK schváliť Návrh na ocenenie Ing. Vladimíra
Urbana Cenou KSK.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
Zo zasadnutia KK odišiel z dôvodu neodkladných pracovných povinností Károly Molnár.
7. Oboznámenie sa s činnosťou kultúrnych organizácií – Východoslovenské múzeum Košice
a Východoslovenská galéria Košice
Na základe plánu činnosti komisie a dohody členov z predchádzajúceho zasadnutia , že komisia
v priebehu 2. polroka 2010 sa oboznámi s činnosťou jednotlivých kultúrnych organizácií so
sídlom v Košiciach sa predstavilo a prezentovalo Východoslovenské múzeum Košice.
Podrobné informácie o Východoslovenskom múzeu v Košiciach spojené s pripravenou Power
point prezentáciou o spravovaných nehnuteľnostiach, expozíciách, výstavách i podujatiach,
zamestnancoch a činnosti informovali členov komisie pracovníci múzea PhDr. Eva Sitášová,
CSc. A PhDr. Darius Gašaj.
UZNESENIE:
KK berie na vedomie informáciu o činnosti Východoslovenského múzea v Košiciach a nakoľko
by bol potrebný väčší priestor na oboznámenie sa členov KK s činnosťou i priamo v múzeu,
členovia komisie sa dohodli uskutočniť pracovné stretnutie komisie vo Východoslovenskom
múzeu v Košiciach v priebehu druhého polroka 2010.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne
ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
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Prezentácia činnosti Východoslovenskej galérie v Košiciach (VSG) sa neuskutočnila z dôvodu
neodkladného pracovného stretnutia Mgr. Leny Leškovej – riaditeľky VSG v kancelárii
predsedu KSK.
Na návrh predsedu KK, aby sa náhradné stretnutie uskutočnilo priamo vo Východoslovenskej
galérii v Košiciach, na ktorom by sa priamo v galérii oboznámili s jej činnosťou.
UZNESENIE:
KK sa dohodla na individuálnom pracovnom stretnutí v priebehu nasledujúceho týždňa t.j.
v termíne 16.-20.8. 2010 vo Východoslovenskej galérii v Košiciach, ktorého termín s riaditeľkou
VSG dohodne odbor kultúry a cestovného ruchu a následne telefonicky oznámi členom komisie.
Bude sa jednať o individuálne stretnutie členov komisie s dobrovoľnou účasťou, nakoľko
niektorí členovia sú zo vzdialenejšieho okolia Košíc.
Hlasovanie: ZA: jednohlasne
ZDRŽAL SA: 0
PROTI: 0
8. Rôzne
Členovia KK nemali žiadne návrhy na prerokovanie.
9. Diskusia
Diskusia prebiehala priebežne, počas prerokovaní jednotlivých bodov programu.

Zapísala dňa: 09. 08. 2010 Fortunová Silvia

......................................................
PhDr. Jana Kovácsová
tajomník komisie

......................................................
Mgr. Milan Géci, v.r.
predseda komisie

4

