Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja

Zápisnica
zo zasadnutia konaného dňa 10. 08. 2010 v Úrade Košického samosprávneho kraja

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Úvod
2. Materiály do Zastupiteľstva KSK
a) Súhrnná správa o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach
v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
b) Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2010
c) Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2010
d) Informatívna správa o programe Terra incognita v rámci projektu Košice –
EHMK 2013 (európske hlavné mesto kultúry)
3. Príprava výjazdových zasadaní komisie na Gemer, Spiš, Abov, Zemplín
4. Rôzne

K bodu 1: Úvod
- Prítomných privítal a rokovanie komisie viedol PhDr. Pavol Mutafov, podpredseda
komisie, nakoľko Ing. Ladislav Lazár, predseda komisie sa zúčastňuje zasadania NR
SR . Na rokovaní sa prvýkrát v tomto volebnom období zúčastnili aj ďalší členovia
komisie – stáli účastníci komisie. Podpredseda komisie privítal pána Ing. Pavla Halžu
a Mgr. Bohumila Kamana - zástupcov Ekumenického spoločenstva cirkví na území
mesta Košice.
- podpredseda komisie požiadal prítomných o súhlas, prípadné doplnenie programu
komisie a navrhol vypustenie bodu 3. z rokovania komisie, pre neúčasť predsedu
komisie
- členovia komisie schválili jednohlasne vypustenie bodu 3. z programu rokovania
komisie, ďalšie zmeny programu zasadania komisie neboli navrhnuté
- PhDr. Mutafov
požiadal tajomníčku komisie o informáciu o plnení uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia komisie. Tajomníčka oznámila, že požadované
odpovede boli spracované odborom dopravy a odborom školstva Ú KSK. Tajomníčka
ich zaslala všetkým členom komisie na ich e-mailové adresy.

K bodu 2: Materiály do Zastupiteľstva KSK
a) Súhrnná správa o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných
opatreniach v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja

O materiáli referoval Ing. Oliver Kovács, zástupca riaditeľa Ú KSK. Materiál zatiaľ nie je
prístupný na našej stránke www.vucke.sk , nakoľko sa priebežne aktualizuje. Po krátkej
diskusii prítomní prijali uznesenie:
Uznesenie č. 28/2010
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK zobrať na vedomie Súhrnnú správu
o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach v organizáciách
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ing. Kovács informoval prítomných o možnosti získania finančných prostriedkov na drobné
vodné toky a kanály prostredníctvom Operačného programu životného prostredia – je
potrebné sledovať výzvy.
b) Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2010
O materiáli informovala Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií Ú KSK.
Uznesenie č. 29/2010
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK zobrať na vedomie Plnenie rozpočtu Košického
samosprávneho kraja za I. polrok 2010 .
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa : 0
c) Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2010
O materiáli informovala Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií Ú KSK.
Prítomní prijali uznesenie:
Uznesenie č. 30/2010
Komisia odporúča Zastupiteľstvu schváliť úpravu bežného rozpočtu a kapitálového rozpočtu
KSK v roku 2010 podľa predloženého návrhu a úpravu finančných operácií KSK v roku 2010
podľa predloženého návrhu.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
d) Informatívna správa o programe Terra incognita v rámci projektu Košice –
EHMK 2013 (európske hlavné mesto kultúry)
O materiáli informovala PhDr. Jana Kovácsová, vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu Ú
KSK. V súčasnosti okrem iného prebieha mapovanie ciest (gotická, vinná, ....) Mapovanie
zabezpečuje Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, Košice n. o.. Je vhodné doplniť tento
materiál o všetky zaujímavosti príslušných lokalít aj za spolupráci členov komisií Z KSK.
Preto členovia komisie prijali uznesenie v ktorom žiadajú zaslanie analytickej časti materiálu.
Prítomní prijali uznesenie:
Uznesenie č. 31/2010
Komisia odporúča Zastupiteľstvu
- zobrať na vedomie Informatívnu správu o programe Terra incognita v rámci projektu
Košice – EHMK 2013
- schváliť na základe návrhu jednotlivých komisií členov Monitorovacieho výboru
programu Terra incognita podľa predloženého návrhu.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 32/2010
Komisia žiada odbor kultúry Ú KSK o zaslanie návrhu analytickej časti bodov záujmu
štyroch ciest programu Terra incognita, ktorú spracováva Agentúra na podporu regionálneho
rozvoja, Košice n. o., v termíne do 30.08.2010, tajomníčke komisie.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3. Príprava výjazdových zasadaní komisie na Gemer, Spiš, Abov, Zemplín
Členovia komisie nerokovali o tomto bode pre neúčasť Ing. Lazára na rokovaní komisie.

K bodu 4: Rôzne
- Mgr. Brixi informoval o zámere Ing. Lazára zorganizovať ešte jedno stretnutie
k zriadeniu n. o. PRO COMITATU
- Členovia komisie diskutovali o vhodnom dni na rokovanie komisie . Dospeli k záveru,
že vhodným dňom na rokovanie komisie je pondelok, aj v súlade s plánom rokovaní
NR SR, aby tak bez problémov sa mohol rokovania zúčastniť aj Ing. Lazár, predseda
komisie
- členovia komisie sa dohodli na termíne najbližšieho zasadania komisie
Najbližšie rokovanie komisie sa uskutoční dňa 20.09.2010 (pondelok) o 14,00 h na
Ú KSK.

Ing. Ladislav Lazár
predseda komisie

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

