Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja

Zápisnica
zo zasadnutia konaného dňa 19. 09. 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) Poskytnutie dotácie nad 3 300 eur v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní
dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
c) Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle
VZN č.3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
d) Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 2. etapa.
3. Dobrovoľníci v cirkvách a náboženských spoločenstvách , Doc. ThDr. Martin
Uhaľ, PhD., Teologická fakulta KU Košice
4. Ekumenická spolupráca
5. Doplňujúce materiály

K bodu 1: Úvod
- prítomných privítal a rokovanie komisie viedol pán Karol Horník, predseda komisie,
- predseda komisie požiadal prítomných o súhlas, prípadné doplnenie programu komisie
a navrhol doplnenie programu rokovania o bod
2e) Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 5/2008 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení
VZN KSK č.4/2010 a VZN KSK č.10/2011
- členovia komisie schválili jednohlasne doplnenie programu rokovania komisie, ďalšie
zmeny programu komisie neboli navrhnuté.

K bodu 2: Materiály do Zastupiteľstva KSK
a) Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2011
O materiáli informovala Ing. Kvetoslava Lipovská, vedúca referátu rozpočtu odboru financií
Ú KSK. Prítomní prijali uznesenie:
Uznesenie č. 31/2011
Komisia odporúča poslancom Zastupiteľstva schváliť úpravu bežného rozpočtu a úpravu
kapitálového rozpočtu KSK podľa predloženého návrhu
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

b) Poskytnutie dotácie nad 3 300 eur v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia Košického samosprávneho kraj č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
v znení neskorších zmien a doplnkov
K materiálu poskytla niektoré informácie Ing. Kvetoslava Lipovská. Prítomní členovia
komisie diskutovali k predloženým ôsmym žiadostiam (tabuľka v prílohe) a prijali uznesenie:
Uznesenie č. 32/2011
Komisia odporúča poslancom Zastupiteľstva poskytnúť dotáciu nad 3 300.-€, v zmysle VZN
č.3/2006 o poskytovaní dotácií, týmto žiadateľom:
a) Rímskokatolícka cirkev, farnosť Košice - sídlisko Ťahanovce, vo výške 16 000.-€
b) Gréckokatolícka cirkev, farnosť Zbehňov, vo výške 4 000.-€
c) Gréckokatolícka cirkev, farnosť Borša, vo výške 4 000.-€
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
c) 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. Kvetoslava Lipovská, prehodnocovať sa budú opäť všetky
žiadosti, na ktoré dostali žiadatelia zamietavú odpoveď z dôvodu vyčerpaných finančných
prostriedkov. Prítomní prijali uznesenie:
Uznesenie č. 33/2011
Komisia odporúča poslancom zobrať na vedomie Informáciu o poskytnutých dotáciách
z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN č.3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších
zmien a doplnkov
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
d) Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 2. etapa
O materiáli informovala Mgr. Emília Revajová Bujňáková, vedúca referátu služieb občanovi,
odboru sociálnych vecí Ú KSK. Prítomní prijali uznesenie:
Uznesenie č. 34/2011
Komisia odporúča poslancom Zastupiteľstva schváliť Optimalizáciu siete sociálnych služieb
poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja –
2.etapa.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
e) Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 5/2008 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení
VZN KSK č.4/2010 a VZN KSK č.10/2011
O materiáli informoval Ing. Štefan Kandráč, vedúci odboru školstva Ú KSK, dôvodom ďalšej
zmeny je platná legislatíva. Prítomní prijali uznesenie:
Uznesenie č. 35/2011
Komisia odporúča poslancom Zastupiteľstva schváliť VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN KSK č.5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v znení neskorších predpisov,
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3 : Dobrovoľníci v cirkvách a náboženských spoločenstvách, Doc. ThDr. Martin
Uhaľ, PhD., Teologická fakulta KU Košice
Predseda komisie privítal hosťa komisie, p. Doc. Uhaľa z Teologickej fakulty v Košiciach,
ktorý vo svojom príspevku sa venoval dobrovoľníctvu ako solidárnej službe blížnemu. V SR

rozvíjajú dobrovoľníci svoje aktivity v cirkvách, v reholiach a občianskej spoločnosti.
Katolícka cirkev pripravuje rôzne aktivity smerom k podpore dobrovoľníkov.
Pani PhDr. Ľubica Rošková, členka tejto komisie a poslankyňa NR SR ponúkla Doc. Uhaľovi
a prítomným možnosť spolupracovať na pripomienkovaní, prípadne poskytnutí nových
návrhov do pripravovaného nového zákona o dobrovoľníctve. Taký zákon zatiaľ v legislatíve
SR chýba a bolo by dobré, aby boli doň zapracované všetky dôležité údaje. Termín je veľmi
krátky. Návrh zákona možno nájsť na stránke Národnej rady SR.

K bodu 4. Ekumenická spolupráca
O ekumenickej spolupráci budú členovia diskutovať na najbližšom rokovaní komisie,
nakoľko majú v svojom pláne úloh na II. polrok 2011 „Spoločné aktivity na podporu tradičnej
rodiny“ .

K bodu 5. Doplňujúce materiály
Komisia nemala ďalšie materiály na rokovanie a preto predseda komisie ukončil rokovanie.

Najbližšie rokovanie komisie sa uskutoční dňa 14. novembra 2011 o 13,00 h.

Karol Horník
predseda komisie

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

