Sociálna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
14.11.2011
Číslo:
12
Vybavuje: Ing. Zuzana Jusková

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Sociálnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja, konaného dňa 14.11. 2011
Prítomní:
MVDr. Anna Jenčová
Členovia komisie - poslanci:

PhDr. Ľubica Rošková
MUDr. Marián Hojstrič
Ing. Ján Kokarda
Mgr. Jana Mondiková
Členovia komisie - neposlanci:

Ing. Timea Zacharová
JUDr. Mária Lešňanská
JUDr. Andreja Takáčová
MVDr. Marián Petro
Bc. Zoltán Kónya
Hostia :
PhDr. Agnesa Stojničová
Ing. Mária Karafová
Mgr. Jana Jarušinská
RNDr. Milan Husár
Ospravedlnení:
Mgr. Beáta Horváthová
Štefan Duč
Ing. Ján Babič
RSDr. Juraj Beňa
PROGRAM ROKOVANIA:
Bod 1.
V úvode predsedníčka komisie privítala všetkých členov komisie, ostaných prítomných
a informovala, že zasadnutie je uznášaniaschopné. Prítomní schválili predložený program
zasadnutia.

Bod 2 :
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho
kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č.
3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Ing. Karafová odprezentovala schválené projekty v tabuľkovej - prehľadnej forme, kde
vyzdvihla účel použitia finančných prostriedkov.
Uznesenie komisie:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
Hlasovanie: jednohlasne
Bod 3 :
Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2012 - 2014
Ing. Karafová informovala, že návrh rozpočtu bol zostavený ako vyrovnaný, pričom bežný
rozpočet je prebytkový a kapitálový rozpočet je schodkový, schodok je krytý fondom
a úverovými zdrojmi. Zároveň je navrhovaná zmena programovej štruktúry tak, že
podprogram Európske vzťahy sa vypúšťa a pri jednotlivých programoch sa vytvárajú
podprogramy Projekty z fondov EÚ. Základom bežných príjmov je DPFO vo výške 57 810
tis. € , ďalšie zdroje príjmov sú daň z motorových vozidiel, dotácia na prenesený výkon
štátnej správy v školstve, nedaňové príjmy, dotácia z fondov EÚ na neinvestičné projekty.
Kapitálové príjmy sa navrhujú vo výške 21 023 tis. € ako dotácie z fondov EÚ.
Uznesenie komisie:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK
pripomienok.

predložený materiál prerokovať a schváliť bez

Hlasovanie: jednohlasne
Bod 4:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN KSK č. 11/2011 o poskytnutí dotácie na prevádzku a mzdy
základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení
VZN KSK č. 12/2011
Prítomní členovia komisie nemajú pripomienky k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia
KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 11/2011 o poskytnutí dotácie na prevádzku
a mzdy základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam.
Uznesenie komisie:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK
pripomienok

predložený materiál

prerokovať a schváliť bez

Hlasovanie: jednohlasne
Bod 5:
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na
I. polrok 2012
Členovia komisie súhlasia s návrhom bez pripomienok.
Uznesenie komisie:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať a schváliť bez
pripomienok

Hlasovanie: jednohlasne
Bod 6:
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2012
Členovia komisie súhlasia s návrhom bez pripomienok.
Uznesenie komisie:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať a schváliť bez
pripomienok
Hlasovanie: jednohlasne
Bod 7:
Prezentácia – projekty ROP, II. etapa
RNDr. Husár prezentoval stav implementácie projektov z Regionálneho operačného
programu. Jedná sa o 4 zariadenia: ARCUS – ŠZ, ZpS a DSS Košice, IDEA – DSS Prakovce,
ONDAVA – DSS Rakovec nad Ondavou a LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS Trebišov. Predstavil
projektových manažérov jednotlivých projektov. Verejné obstarávanie na dodávateľa
stavebných prác bolo vyhlásené 11.11.2011 a odoslané do Vestníka pre VO.
Uznesenie komisie:
Komisia berie predložený materiál na vedomie.
Bod 10
Diskusia
1. Predsedníčka informovala členov sociálnej komisie o liste, ktorý jej bol doručený zo Socíofóra, kde
požadujú neverejní poskytovatelia sociálnych služieb účasť na rokovaní sociálnej komisie pri
prerokovaní rozpočtu Košického samosprávneho kraja.
Z diskusii vyplynulo, že by týmto vznikol precedens, nie je reálne, aby bol k prerokovávaniu
rozpočtu KSK prizvaní každý kto o to požiada, t.j. odborníci z rôznych dotknutých oblastí.
Rozpočet sa netýka iba oblasti sociálnej. Členovia komisie nesúhlasia s účasťou zástupcov
Sociofóra na rokovaní komisie. Návrh rozpočtu je zverejnený a môže byť pripomienkovaný
písomnou formou. V prípade potreby si komisia prizve na rokovanie ďalších odborníkov z
praxe.
Členovia komisie odporúčali pripraviť a zaslať odpoveď z úrovne predsedníčky komisie
s odporúčaním neúčasti a s uvedením dôvodov:
- rozpočet je širokospektrálneho charakteru
- rozpočet musí pokrývať všetky oblasti v pôsobnosti VÚC
- rozpočet musí byť vyrovnaný
2. Požiadavka členov komisie: percentuálne zhodnotiť účasť poslancov – informatívne.
3. Členovia komisie sa dohodli na predbežných termínoch zasadnutí komisie, a to 30.1.2012,
26.3.2012, 4.6.2012.
4. Informácia o činnosti Kancelárie prvého kontaktu bola písomne predložená na zasadnutí
komisie v zmysle požiadavky zasadnutia komisie zo dňa 26.9.2011.
V Košiciach

14.11.2011

Zapísala : Ing. Zuzana Jusková
tajomníčka sociálnej komisie

MVDr. Anna Jenčová v.r.
predsedníčka sociálnej komisie

