Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja

Zápisnica
zo zasadnutia konaného dňa 30. 05. 2011 v Úrade Košického samosprávneho kraja

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Úvod
2. Materiály do Zastupiteľstva KSK
a) Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2011
b) Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN
č.3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
c) Informatívna správa o čerpaní úveru z EIB
d) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja
– 3. aktualizácia
e) Dodatok č.7 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva KSK a
neposlancov – členov komisií zastupiteľstva
f) Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva KSK na II. polrok 2011
g) Plán úloh komisií Zastupiteľstva KSK na II. polrok 2011
3. Aktivity cirkví v sociálnej oblasti
4. Rôzne

K bodu 1: Úvod
- prítomných privítal a rokovanie komisie viedol pán Karol Horník, predseda komisie
- predseda komisie informoval o zmene programu rokovania Zastupiteľstva –
„Informatívna správa o čerpaní úveru z EIB“ sa presúva na neskorší termín. Novým
bodom programu je „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja, ktorým sa dopĺňa VZN KSK č. 11/2011 o poskytnutí dotácie na
mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským
zariadeniam“. Prítomní členovia komisie schválili jednohlasne zmenu programu
rokovania komisie – v bode 2c).
K bodu 2: Materiály do Zastupiteľstva KSK
a) Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2011
O materiáli informovala Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií Ú KSK. Komisia prijala
uznesenie bez pripomienok.
Uznesenie č. 18/2011
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK schváliť Úpravu rozpočtu Košického samosprávneho
kraja v roku 2011 podľa predloženého návrhu.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

b) Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN
č.3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
O materiáli informovala Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií Ú KSK.
Uznesenie č. 19/2011
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK zobrať na vedomie Informáciu o poskytnutých
dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN KSK č.3/2006 o poskytovaní dotácií
v znení neskorších zmien a doplnkov
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
c) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja,
ktorým sa dopĺňa VZN KSK č. 11/2011 o poskytnutí dotácie na mzdy
a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským
zariadeniam.
O materiáli informoval Ing. Marcel Eperješi z odboru školstva Ú KSK, členovia komisie
nemali pripomienky a prijali uznesenie:
Uznesenie č.20/2011
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK schváliť Všeobecné záväzné nariadenie Košického
samosprávneho kraja, ktorým sa dopĺňa VZN KSK č. 11/2011 o poskytnutí dotácie na mzdy
a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
d) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja
– 3. aktualizácia
O materiáli obšírne informoval Ing. Imrich Fülöp, pripomenul problém nezamestnaných
(deklasovaných). V krátkej diskusii prítomní prijali uznesenie. Evanjelium hovorí smerom
k chudobným aj smerom k bohatým.
Uznesenie č. 21/2011
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK schváliť Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Košického samosprávneho kraja – 3. aktualizácia , podľa predloženého návrhu.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
e) Dodatok č.7 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva KSK a
neposlancov – členov komisií zastupiteľstva
O materiáli informovala JUDr. Melánia Kolesárová, vedúca organizačného odboru Ú KSK.
Po krátkej diskusii prítomní prijali uznesenie:
Uznesenie č. 22/2011
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK schváliť Dodatok č.7 k Zásadám odmeňovania
poslancov Zastupiteľstva KSK a neposlancov – členov komisií zastupiteľstva, ktorý mení
Zásady odmeňovania poslancov Zastupiteľstva KSK a neposlancov – členov komisií
zastupiteľstva s účinnosťou od 1. júla 2011
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
f) Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva KSK na II. polrok 2011
O materiáli informovala JUDr. Melánia Kolesárová, vedúca organizačného odboru Ú KSK.
Uznesenie č. 23/2011
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK schváliť Rámcovú obsahovú náplň zasadnutí
Zastupiteľstva KSK na II. polrok 2011
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
g) Plán úloh komisií Zastupiteľstva KSK na II. polrok 2011

Predseda komisie predložil návrh Plánu úloh Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky
Zastupiteľstva KSK na II. polrok 2011. Prítomní schválili návrh plánu úloh komisie.
Uznesenie č. 24/2011
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK schváliť Plán úloh komisií Zastupiteľstva KSK na II.
polrok 2011 podľa predloženého návrhu
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Plán úloh Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky na II. polrok 2011
Júl - August 2011
1. Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie Zastupiteľstva KSK
2. Dobrovoľníci v cirkvách a náboženských spoločenstvách
3. Doplňujúce materiály
September 2011
1. Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie Zastupiteľstva KSK
2. Ekumenická spolupráca
3. Doplňujúce materiály
November 2011
1. Prerokovanie materiálov predkladaných na rokovanie do Zastupiteľstva
2. Aktivity cirkví v sociálnej oblasti
3. Spoločné aktivity na podporu tradičnej rodiny
4. Doplňujúce materiály

KSK

K bodu 3: Aktivity cirkví v sociálnej oblasti
Tajomníčka komisie informovala prítomných o zaslaní žiadostí predstaviteľom cirkví
a cirkevných spoločností (dňa 19.4.2011), ohľadom aktivít cirkví v sociálnej oblasti. Na
žiadosť pána Horníka, predsedu komisie, o zaslanie prehľadu aktivít v sociálnej oblasti, zatiaľ
došla odpoveď jedine od Mons. Bobera, arcibiskupa košickej arcidiecézy.
Predseda komisie požiadal prítomných členov komisie – neposlancov, o súčinnosť pri získaní
týchto špecifických informácií.
K bodu 4. Rôzne
- predseda komisie p. Horník pripomenul členom komisie závery z rokovania komisie
zo dňa 28.3.2011 - predloženie návrhov na spoločný ekumenický program tejto
komisie, ako budúcu možnosť zaradenia medzi trvalo podporené podujatia KSK.
Prítomní súhlasili s pokračovaním diskusie k riešeniu tejto otázky. Ako dôležitú
oblasť záujmu určili klasickú rodinu.
- Členovia komisie schválili najbližšie termíny rokovania komisie podľa časového
plánu zasadnutí Zastupiteľstva KSK na II. polrok 2011 – dňa 1.8.2011, 19.9.2011,
14.11.2011, vždy o 14,30 h.
- Dobrovoľníkom je potrebné venovať pozornosť, vyzdvihnúť ich obetavú pomoc, je
možnosť zaslať návrh na KSK na ocenenie jednotlivcov.

Karol Horník
predseda komisie
Zapísala: Mgr. Ľubica Dojčárová
t. č. 055/7268272, lubica.dojcarova@vucke.sk

