Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja

Zápisnica
zo zasadnutia konaného dňa 12. 01. 2010 v Úrade Košického samosprávneho kraja

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Úvod
2. Materiály do Zastupiteľstva KSK
a) Zásady tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel
rozpočtového hospodárenia Košického samosprávneho kraja
b) Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2010 – 2012
c) Návrh VZN KSK o podmienkach poskytovania soc. služieb a spôsobe
určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za soc. služby
v zariadeniach soc. služieb a zariadeniach vykonávajúcich opatrenia soc.
ochrany detí a soc. kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
d) Návrh VZN KSK o poskytnutí dotácie na prevádzku a mzdy základným
umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a zriaďovateľom neštátnych
základných umeleckých škôl, neštátnych jazykových škôl a neštátnych
škol. zariadení.
e) Spolufinancovanie projektu BIO – EN – AREA
f) Voľba členov komisií zastupiteľstva neposlancov
3. Rôzne

K bodu 1:
Prítomných privítal a rokovanie komisie viedol Ing. Ladislav Lazár, predseda komisie .
K bodu 2: Materiály do Zastupiteľstva KSK
a) Zásady tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel
rozpočtového hospodárenia Košického samosprávneho kraja
O materiáli informovala Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií Ú KSK. Prítomní po
diskusii k materiálu prijali uznesenie:
Uznesenie č. 1/2010
Komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a schváliť „Zásady tvorby rozpočtu,
rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia Košického samosprávneho
kraja.“
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

b) Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2010 – 2012
O materiáli informovala Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií Ú KSK. Prítomní
diskutovali k materiálu a prijali uznesenie:
Uznesenie č. 2/2010
Komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a schváliť:
1) Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2010 – 2012
2) Rozpočet KSK na rok 2010
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

c) Návrh VZN KSK o podmienkach poskytovania soc. služieb a spôsobe
určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za soc. služby
v zariadeniach soc. služieb a zariadeniach vykonávajúcich opatrenia soc.
ochrany detí a soc. kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
O materiáli informovala Ing. Zuzana Jusková, vedúca odboru sociálnych vecí Ú KSK.
Prítomní diskutovali k materiálu a prijali uznesenie:
Uznesenie č. 3/2010
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť až po
dopracovaní dôvodovej správy odborom sociálnych vecí Ú KSK.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

d) Návrh VZN KSK o poskytnutí dotácie na prevádzku a mzdy základným
umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a zriaďovateľom neštátnych
základných umeleckých škôl, neštátnych jazykových škôl a neštátnych
školských zariadení.
O materiáli informoval Ing. Štefan Kandráč, vedúci odboru školstva Ú KSK. Prítomní
diskutovali k materiálu a prijali uznesenie:
Uznesenie č. 4/2010
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť až po
zapracovaní týchto pripomienok odborom školstva a odborom financií Ú KSK:
poskytnutie dotácie na prevádzku a mzdy základným umeleckým školám, jazykovým
školám a školským zariadeniam bude určované na princípe rovnocenného a spravodlivého
financovania
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 5/2010
komisia odporúča odboru financií a odboru školstva Ú KSK pripraviť návrh na
financovanie školských zariadení tak, aby sa dostalo na úroveň r. 2009
Za: 1
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Ing. Kandráč odovzdal prítomným návrh na členstvo poslancov Z KSK v školských radách.

e) Spolufinancovanie projektu BIO – EN – AREA
O materiáli informoval Ing. Peter Ťapák, vedúci odboru regionálneho rozvoja Ú KSK.
Prítomní diskutovali k materiálu a prijali uznesenie:

Uznesenie č. 6/2010
Komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a schváliť spolufinancovanie projektu BIO –
EN – AREA vo výške 15 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, t. j. vo výške
60 000.- €
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

f) Voľba členov komisií zastupiteľstva neposlancov
Tajomníčka komisie odovzdala prítomným poslancom štatút komisie z predchádzajúceho
volebného obdobia. Pri návrhu na počet neposlancov sa vychádzalo zo štatistiky podľa
náboženského vyznania. Členmi komisie boli oficiálni delegáti jednotlivých cirkví, ktorých
väčšinou delegovali cirkevní predstavitelia. Počet členov komisie - neposlancov bol najprv 8,
posledné dva roky 10. Počet členov komisie – poslancov bol 11. Prítomní diskutovali o počte
členov súčasnej komisie. Na návrh predsedu komisie prijali uznesenie:
Uznesenie č. 7/2010
Komisia ukladá predsedovi komisie, aby spracoval návrh štatútu komisie na súčasné volebné
obdobie a predložil ho v termíne do 25.01.2010. Tajomníčka ho zašle všetkým členom
komisie na pripomienkovanie.
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 5: Rôzne
Predseda komisie podal návrh na podpredsedu komisie. Členovia komisie prijali uznesenie:
Uznesenie č. 8/2010
Komisia schvaľuje za podpredsedu komisie p. PhDr. Pavla Mutafova, ktorý bude zastupovať
predsedu komisie Ing. Ladislava Lazára v čase neprítomnosti.
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Tajomníčka komisie odovzdala prítomným prehľad aktivít Komisie pre cirkevné
a spoločenské otázky za uplynulé volebné obdobie.

Ing. Ladislav Lazár v. r.
predseda komisie

Zapísala: Mgr. Ľubica Dojčárová
t. č. 055/7268146, lubica.dojcarova@vucke.sk

