Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
10.04.2013
Číslo:
388/2013-RU18/10588
Vybavuje: Mgr. Ľubica Dojčárová
e-mail: Lubica.Dojcarova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 272
Fax: 055/7268 149

ZÁPISNICA
z 22. zasadnutia Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 08. 04. 2013
na Úrade Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, v Košiciach

PROGRAM ROKOVANIA
1.
2.

3.
4.

Otvorenie
Materiály do Zastupiteľstva
a) Informácia o výsledku kontroly vynakladania verejných prostriedkov
a oprávnenosti čerpania finančnej dotácie poskytnutej samosprávnymi krajmi
v zmysle zmluvy o výkone vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave
b) Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2012
c) Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2013
d) Informácia o realizácii projektu EHMK
Informácia o projekte Spišský Jeruzalem
Doplňujúce materiály

K bodu č. 1 Otvorenie
Vyjadrenie:
Predseda komisie pán Horník privítal prítomných. Požiadal o prípadné doplnenie programu
rokovania. Komisia bola uznášania schopná.
Uznesenie č.: 04/2013
Komisia schvaľuje program rokovania komisie bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 2 Materiály do Zastupiteľstva KSK
a) Informácia o výsledku kontroly vynakladania verejných prostriedkov
a oprávnenosti čerpania finančnej dotácie poskytnutej samosprávnymi

krajmi v zmysle zmluvy o výkone vo verejnom záujme v regionálnej
autobusovej doprave.
Vyjadrenie:
O materiáli informovala Ing. Karafová, vedúca odboru financií a Ing. Bartková z odboru
dopravy Ú KSK. Prítomní diskutovali k materiálu a prijali uznesenie:
Uznesenie č.: 5/2013
Komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a zobrať na vedomie informáciu o výsledku
kontroly vynakladania verejných prostriedkov a oprávnenosti čerpania finančnej dotácie
poskytnutej samosprávnymi krajmi v zmysle zmluvy o výkone vo verejnom záujme
v regionálnej autobusovej doprave. Komisia odporúča Komisii pre uzatváranie zmlúv v
pravidelnej autobusovej doprave vo verejnom záujme, v budúcich rokovaniach uplatňovať
odporúčania NKÚ.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b) Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2012
Vyjadrenie:
O materiáli informovala Ing. Karafová, vedúca odboru financií. Prítomní diskutovali
k materiálu a prijali uznesenie:
Uznesenie č.: 6/2013
Komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Záverečný účet KSK za rok 2012
podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
c) Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2013
Vyjadrenie:
O materiáli informovala Ing. Karafová, vedúca odboru financií. Členovia komisie diskutovali
k predloženému materiálu. Prijali uznesenie:
Uznesenie č.: 7/2013
Komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Úpravu rozpočtu Košického
samosprávneho kraja v roku 2013 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
d) Informácia o realizácii projektu EHMK
Vyjadrenie:
O materiáli informovala Ing. Szabová z odboru kultúry a cestovného ruchu a Ing. Müller
z odboru investícií. Oboznámili prítomných so stavom realizácie investičných projektov KSK
v rámci programu EHMK a stave realizácie programu Terra Incognita. Po krátkej diskusii
prítomní prijali uznesenie:

Uznesenie č.: 8/2013
Komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a zobrať na vedomie Informáciu o realizácii
projektu EHMK.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 3 Informácie o projekte Spišský Jeruzalem
Vyjadrenie:
O materiáli informovala Mgr. Dojčárová. Projekt je v záverečnom štádiu príprav. Na jeho
zabezpečení spolupracuje aj PSK, Spišské biskupstvo, mesto Spišské Podhradie, Spišské
osvetové strediskom a ďalšie organizácie. Kultúrno-duchovný program sa uskutoční na
Spišskej Kapitule, v termíne od 16.5. do 19.5.2013.
K bodu č. 4 Doplňujúce materiály
Vyjadrenie:
Po vyčerpaní programu rokovania predseda komisie pán Horník poďakoval prítomným za
účasť.
Najbližšie rokovanie komisie sa uskutoční dňa 3.6.2013 o 13,00 h.

......................................................
Mgr. Ľubica Dojčárová
tajomník komisie

......................................................
Karol Horník
predseda komisie

