Sociálna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
03.06.2013
Číslo:
1223/2013-OSVaZ/15795
Vybavuje: Ing. Zuzana Jusková
e-mail: Zuzana.Juskova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 280

ZÁPISNICA
z 22. zasadnutia Sociálnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa 03. 06. 2013

PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie rokovania
2. Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja, počtu
poslancov v nich, sídla volebnej komisie Košického samosprávneho kraja a sídiel
obvodných volebných komisií
3. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II.
polrok 2013
4. Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2013
5. Informácia o realizácii projektu EHMK
6. Diskusia
7. Záver
K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Rokovanie otvorila predsedníčka komisie, ktorá skonštatovala,
uznášaniaschopné a bude prebiehať podľa stanoveného programu.

že

zasadnutie

je

Uznesenie:
Prítomní schválili predložený program zasadnutia.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala predsedníčka komisie MVDr. Anna Jenčová.
Predložený návrh na určenie volebných obvodov vychádza z legislatívnej úpravy zákona č.
303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho
poriadku, ktorým je upravená organizácia volieb do orgánov samosprávnych krajov. Voľby do
zastupiteľstiev a voľby predsedov sa konajú v posledných 14 dňoch ich volebného obdobia.
Košický samosprávny kraj má k 1. 1. 2013 794 025 obyvateľov. V zmysle vyššie uvedenej
právnej úpravy sa navrhuje Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja určiť počet poslancov
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na nasledujúce volebné obdobie v počte 57. Pri určení počtu poslancov zastupiteľstvo prihliada na
to, aby počet poslancov vyhovoval potrebám rozhodovania o dôležitých otázkach patriacich do
kompetencie zastupiteľstva.

Uznesenie:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK
pripomienok

predložený materiál prerokovať a schváliť bez

Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala predsedníčka komisie MVDr. Anna Jenčová.
Uznesenie:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK
pripomienok

predložený materiál prerokovať a schváliť bez

Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala predsedníčka komisie MVDr. Anna Jenčová.
Uznesenie:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK
pripomienok

predložený materiál prerokovať a schváliť bez

Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala Ing. Gabriela Szabová z odboru kultúry a cestovného ruchu.
Informácia bola zameraná na zhodnotenie stavu realizačných postupov aktivít, ktoré
zabezpečuje KSK v nadväznosti na program Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013.
Sú to jadnak investičné stavby pod názvom Ostrovy kultúry – otvorené zóny a na druhej
strane program KSK zameraný na podporu rozvoja kultúrno-poznávacieho turizmu „Terra
Incognita“. P. Szabová informovala o priebehu slávnostných odovzdaní otvorených zón do
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užívania v tých prípadoch, v ktorých už nadobudli právoplatnosť kolaudačné rozhodnutia,
a tiež o pripravovanom programovom zabezpečení v ostrovoch kultúry, ktoré budú
v nastavajúcom období postupne odovzdané do užívania. Ďalej p. Szabová informovala
prítomných o priebehu realizovaných podujatí z 13 TOP kľúčových programov Terra
Incognita. Ide o programy Poklad sklenej pani v Dobšinej a Spišský Jeruzalem v Spišskom
Podhradí, a tiež o ďalších pripravovaných aktivitách, ktoré sú zverejnené v programovom
bulletine Terra Incognita – TOP menu 2013.
Predsedníčka komisie MVDr. Anna Jenčová požaduje predložiť bulletin „Terra Incognita –
TOP menu 2013“ poslancom zastupiteľstva dňa 24.6.2013.
Uznesenie:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK
vedomie.

predložený materiál

prerokovať a zobrať na

Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa:
K bodu č. 6 - diskusia

....................................................
Ing. Zuzana Jusková
tajomníčka komisie

.....................................................
MVDr. Anna Jenčová
predsedníčka komisie
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