Kultúrna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
30.07.2012
Číslo:
1384/2012-RU18/17632
Vybavuje: PhDr. Jana Kovácsová
e-mail: Jana.Kovacsova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 270

ZÁPISNICA
zo 16. zasadnutia Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa 30. 07. 2012 v Košiciach
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
2. Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2012
3. Poskytnutie dotácie nad 3300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja č.3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
4. Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006
o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
5. Zmena spôsobu financovania a právnej formy príspevkových organizácií na rozpočtové
organizácie
6. Informácia o realizácii projektu EHMK
7. Návrh na vymenovanie riaditeľa Kultúrneho centra Košického samosprávneho kraja
8. Informácia o výsledku kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti nakladania
s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami
a kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v samosprávnych krajoch v KSK
9. Zmena uznesenia č. 51/2010 zo dňa 19. apríla 2010, ktorým bol schválený Rokovací
poriadok Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
10. Diskusia
11. Rôzne
K bodu č. 1 Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
Vyjadrenie:
Zasadnutie komisie otvoril Mgr. Géci Milan, privítal prítomných a dal členom komisie
hlasovať o návrhu programu rokovania aj s navrhovanými zmenami.
Uznesenie:
Členovia komisie jednohlasne odsúhlasili program rokovania aj so zmenami.
Hlasovanie:
Prítomní: 12
Za: jednohlasne
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu č. 2 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2012
Vyjadrenie:
Osobne informovala prítomných o plnení rozpočtu Ing. Karafová Mária – vedúca odboru
financií ÚKSK.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prítomní: 12
Za: jednohlasne
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3 Poskytnutie dotácie nad 3300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja č.3/2006 o poskytovaní dotácií v znení
neskorších zmien a doplnkov
Vyjadrenie:
Ing. Karafová Mária – vedúca odboru financií ÚKSK. Uviedla, že materiál sa predkladá do
zastupiteľstva kvôli 1 žiadosti, ktorá má termín realizácie podujatia už v septembri. Ostatné
žiadosti, ktoré došli a ešte dôjdu budú predložené na ďalšie rokovanie zastupiteľstva.
Diskusia:
Mgr. Blaškovičová – Navrhla znížiť výšku dotácie na 5200,- €, tak ako
to bolo i pri iných
podujatiach doteraz napr. pri trvalkách je max suma tiež 5200,- €. Zároveň navrhuje aby na rokovanie
zastupiteľstva boli poskytnuté podrobnejšie informácie o predkladanom projekte.
Mgr. Géci – Vzhľadom na to, že sa jedná o celosvetové podujatie konané v Košiciach navrhol
ponechať finančnú čiastku tak ako je uvedená v materiály t.j. 9000,- €.
p. Čabala – Uviedol, že je taktiež za podporu finančnou čiastkou 9000,- €.
PhDr. Cibereová Jana – Opýtala sa, či daný materiál s uvedenou čiastkou už bol schválený komisiou
školskou komisiou?
Ing. Karafová – Školská komisia ešte len bude zasadať, prvé je vecné stanovisko a návrh odboru
školstva , ktorý má v kompetencii aj šport a následne materiál je prerokovanými komisiami aj
finančnou komisiou.

Mgr. Géci navrhol hlasovať jednotlivo za obidva návrhy ako odzneli v diskusii:
1. Návrh na zníženie finančnej čiastky dotácie na 5 200,- €:
Hlasovanie:
Prítomní: 12
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh na zníženie finančnej čiastky dotácie na 5200,- € nebol prijatý.
2. Návrh na ponechanie finančnej čiastky dotácie ako je uvedené v materiály a to vo
výške 9 000,- €:
Hlasovanie:
Prítomní: 12
Za: 9
Proti: 0
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Zdržal sa: 0
Uznesenie:
Návrh na na ponechanie finančnej čiastky dotácie ako je uvedené v materiály a to vo výške
9 000,- € bol komisiou prijatý.
● KULTUR FEST ŠANGHAJ 2012 - Doplnenie a predloženie žiadosti o dotáciu nad
3300 Eur v zmysle VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien
a doplnkov na rokovanie kultúrnej komisie
Predloženie:
PhDr. Ján Volný PhD. – Uviedol , že na základe súhlasu predsedu KSK i riaditeľa ÚKSK
navrhuje členom komisie prerokovať ešte jednu žiadosť o dotáciu, ktorá bola podaná na
ÚKSK a je tiež s termínom realizácie v septembri. Zároveň navrhuje doplniť danú žiadosť do
predkladaného materiálu na rokovanie ZKSK. Informoval , že sa jedná o medzinárodnú súťaž
v Šanghaji v Číne, na ktorom má prezentovať Slovensko FS Čačina z regiónu Spiša.
Folklórny súbor pôsobí pri Mestskom kultúrnom centre v Spišskej Novej Vsi a bol ako jediný
súbor vybraný zo Slovenska a strednej Európy na festival KULTURFEST ŠANGHAJ 2012.
Na tento projekt prispieva i Mestom Spišská Nová Ves a požadovaná dotácia z KSK je
7000,-Eur. Jedná sa o výnimočnú príležitosť predviesť špičkové folklórne umenie v tejto
krajine.
Vyjadrenie:
PhDr. Kovácsová – vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu ÚKSK: Stanovisko odboru je
súhlasné a je za podporu daného projektu. Nakoľko podporujeme FS Zemplín a FS Železiar
formou cez osvetové strediská, čo bolo pri kontrole vytknuté ÚHK, v iných regiónoch je
slabá podpora folklórnych súborov a skupín a taktiež je poddimenzovaný i región Spiša. Nie
je program z ktorého by sa financovali medzinárodné prezentácie v iných krajinách.
V programe Terra Incognita sa v marketingovej stratégie ráta s vytvorením schémy
prezentácie slovenskej kultúry v zahraničí.
Mgr. Géci – súhlasí s podporou takého projektu s prezentáciou kultúry v zahraničí. Nakoľko
takáto prezentácia zviditeľní Slovensko a zároveň môže prilákať do našej krajiny - regiónu
zahraničných návštevníkov.
Zároveň navrhol doplniť danú žiadosť do predkladaného materiálu na rokovanie ZKSK
a podporiť projekt požadovanou finančnou čiastkou 7000 Eur. O tomto predloženom návrhu
dal členom komisie hlasovať.
Uznesenie:
Komisia navrhuje doplniť do materiálu na rokovanie ZKSK žiadosť o dotáciu – projekt
KULTURFEST ŠANGHAJ 2012, ktorej žiadateľ je MKC Spišská Nová Ves a odporúča
schváliť požadovanú dotáciu vo výške 7 000 Eur. Komisia odporúča zastupiteľstvu
predložený doplnený materiál prerokovať, odsúhlasiť a schváliť v súlade so znením návrhu na
uznesenie.
Hlasovanie:
Prítomní: 12
Za: jednohlasne
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu č. 4 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického
samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších
zmien a doplnkov
Vyjadrenie:
O poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK stručne informovala Ing. Karafová
Mária – vedúca odboru financií ÚKSK.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie v
súlade so znením návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prítomní: 12
Za: jednohlasne
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5 Zmena spôsobu financovania a právnej formy príspevkových organizácií
na rozpočtové organizácie
Vyjadrenie:
O dôvodoch zmeny spôsobu financovania a právnej formy príspevkových organizácií na
rozpočtové organizácie informovala Ing. Karafová Mária – vedúca odboru financií ÚKSK.
Informovala, že je navrhnutých 10 kultúrnych organizácií na prechod z príspevkových na
rozpočtové organizácie. Dôvodom prechodu je, že príspevok KSK nie je tzv. príspevkom, ale
vykrýva skoro celý rozpočet organizácie. Tieto navrhnuté organizácie majú nízke vlastné
príjmy. Ostatné organizácie ostávajú príspevkovými, nakoľko majú dostatočné vlastné príjmy,
alebo vykonávajú podnikateľskú činnosť príp. sa plánuje u nich zvýšenie finančných príjmov.
Tento prechod spôsobu financovania bol osobitne prerokovaný s každým riaditeľom dotknutej
organizácie.
Diskusia:
Mgr. Géci – Nie je možné u organizácií zvýšiť príjmy lepšou propagáciu, predajom nimi
vytvorených brožúr, predajom napr. veľkonočných vajíčok nielen počas výstavy ale
s možnosťou zakúpenia počas celého roka, prenájmom priestorov na svadby a pod.
PhDr. Kovácsová Jana – Všetky organizácie môžu predávať za výrobné a režijné náklady,
pokiaľ je predaj bez zisku nie je braný ako podnikateľská činnosť. Ak je predaj zo
ziskom je to podnikateľská činnosť napr. reštauračné služby.
PhDr. Cibereová – Ak dobre rozumela ústnej informácii p. Karafovej tak Hvezdáreň
Michalovce prechádza na rozpočtovú organizáciu, Zemplínske osvetové stredisko
a Zemplínske múzeum v Michalovciach zostávajú príspevkovými organizáciami tak je
chyba v návrhu na uznesenie, kde v zozname organizácií prechádzajúcich na rozpočtové
sa nachádza zemplínske múzeum.
Ing. Karafová – Uviedla, že došlo k chybe nedopatrením, keď sa ešte uvažovalo aj
s prechodom múzea, avšak chybu opravia a poďakovala za upozornenie.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť s úpravou znenia
návrhu na uznesenie a to vyňatím Zemplínskeho múzea Michalovce zo zoznamu
prechádzajúcich organizácií na rozpočtové.
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Hlasovanie:
Prítomní: 12
Za: jednohlasne
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 6 Informácia o realizácii projektu EHMK
Vyjadrenie:
O realizácii projektu EHMK prítomných členov informovala PhDr. Kovácsová Jana – vedúca
odboru kultúry a cestovného ruchu ÚKSK. Uviedla, že došlo k výraznému pokroku pri
investičných stavbách, boli odovzdané všetky staveniská na začatie realizácie stavebných
prác. Nonstop budú tieto stavby monitorované. Intenzívne sa pracuje na marketingu programu
Terra Incognita a uvažuje sa aj o ďalšej grantovej schéme z tohto programu.
Mgr. Géci – Čo ak sa nedodrží termín dokončenia investičných stavieb, či sa KSK dostane do
problémov, alebo je to ošetrené.
PhDr. Kovácsová – Zmluvne je zakotvené, že môže dôjsť k výnimke osobitného zreteľa napr.
pri prácach v podzemí v centre mesta nečakané archeologické nálezy a pod. Za prípadné iné
oneskorenie, ktoré by nebolo uznané ako výnimka osobitného zreteľa je zmluvne plne
zodpovedná stavebná firma.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prítomní: 12
Za: jednohlasne
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 7 Návrh na vymenovanie riaditeľa Kultúrneho centra Košického
samosprávneho kraja
Vyjadrenie:
PhDr. Kovácsová Jana – vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu ÚKSK informovala,
že konkurzné konanie sa uskutoční dňa 2.8.2012 a do konkurzu sa prihlásil jeden uchádzač.
Uznesenie:
Komisia zobrala na vedomie ústnu informáciu o pripravovanom konkurznom konaní na
obsadenie miesta do funkcie riaditeľa Kultúrneho centra Košického samosprávneho kraja.
Hlasovanie:
Prítomní: 12
Za: jednohlasne
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu č. 8 Informácia o výsledku kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti
nakladania s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami,
záväzkami, pohľadávkami a kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej
kontroly v samosprávnych krajoch v KSK
Vyjadrenie:
Informáciu k danému bodu poskytla prítomným Ing. Karafová Mária – vedúca odboru
financií ÚKSK.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prítomní: 12
Za: jednohlasne
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 9 Zmena uznesenia č. 51/2010 zo dňa 19. apríla 2010, ktorým bol schválený
Rokovací poriadok Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať, odsúhlasiť a schváliť
v súlade so znením návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prítomní: 12
Za: jednohlasne
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 10 Diskusia
Diskusia k jednotlivým bodom prebiehala priebežne.
K bodu č. 11 Rôzne:
PhDr. Cibereová – informovala, že sa počas leta zúčastnila podujatí konaných v okrese
Michalovce, ktoré boli pod záštitou predsedu KSK príp. financované formou dotácie, nakoľko
sa členovia dávnejšie dohodli, že sa budú intenzívnejšie zúčastňovať takýchto kultúrnych
podujatí.
PhDr. Kovácsová – Opýtala sa či boli tieto podujatia na dobrej úrovni a či bola spokojná.
Odpoveď p. Cibereovej bola áno.
Mgr. Géci – informoval členov komisie, že nasledujúce zasadnutie bude výjazdovým do
okresu buď Michalovce, alebo Rožňava, kde by sa oboznámili s činnosťou kultúrnych
zariadení i osobne videli dané zariadenia. Navrhoval by pondelkové termíny ak by to bolo
možné.

......................................................
PhDr. Jana Kovácsová
tajomníčka komisie

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