Kultúrna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
20. 11. 2014
Číslo:
1732/2014/OKaCR/
Vybavuje: PhDr. Jana Kovácsová
E-mail: jana.kovacsova@vucke.sk

Telefón: 055/7268 270
ZÁPISNICA
zo 6. zasadnutia Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
konaného dňa 20. 11. 2014 v Historickej účelovej budove Východoslovenského múzea
v Košiciach, Námestie Maratónu mieru č. 2, Košice

NÁVRH PROGRAMU
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
2. Informatívna správa o činnosti pracovnej skupiny pre prípravu RIUS (Regionálna integrovaná
územná stratégia)
3. Pravidlá kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
/bod č. 5a) programu Zastupiteľstva KSK/
4. Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2015 – 2017
5. 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
6. Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým
školám a školským zariadeniam v znení Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja č. 1/2014
8. Akčný plán s mládežou – pracovný materiál
9. Informatívna správa o programe Terra Incognita
10. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na
I. polrok 2015
11. Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2015
12. Múzea – súčasný stav a problematika múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK – bod z plánu
úloh komisie
13. Rôzne
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K bodu č. 1 Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
Vyjadrenie:
Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka Kultúrnej komisie ZKSK MUDr. Renáta
Lenártová, PhD. a privítala prítomných členov i pozvaných hostí. Informovala o doplnení
programu o pracovný materiál Akčný plán práce s mládežou, odporúčaný Odborom školstva
Úradu KSK na prerokovanie v komisii a navrhla zmenu poradia prerokovania bodov programu
uvedených v pozvánke z dôvodu zasadania ďalších komisií ZKSK, na ktorých sa mali zúčastniť
a odprezentovať predkladané materiály prizvaní hostia z kultúrnej komisie. Komisia bola
uznášaniaschopná a členovia komisie hlasovali o predloženom návrhu programu zasadnutia.
Uznesenie č. 47/2014:
Komisia odsúhlasila program rokovania, bez pripomienok.
Hlasovanie č. 1:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2 Informatívna správa o činnosti pracovnej skupiny pre prípravu RIUS
(Regionálna integrovaná územná stratégia)
Prizvaný: Ing. Imrich Fülöp – zástupca riaditeľa, vedúci Odboru regionálneho rozvoja
a plánovania ÚKSK uviedol, že v mesiaci október 2014 bola podpísaná Dohoda o spolupráci
medzi Mestom Košice a Košickým samosprávnym krajom. Podľa uvedenej Dohody o spolupráci
RIÚS KSK budú tvoriť dve funkčné územia: funkčné územie Mesta Košice a funkčné územie
KSK. Informoval i o ďalších podrobnostiach týkajúcich RIUS a zodpovedal aj na otázku v rámci
rozpravy p. Ing. Petríka, či v pracovnej skupine RIUS budú priamo zahrnuté obce a starostovia.
Uviedol, že v pracovnej skupine budú regionálne ZMOS a z pracovnej skupiny následne vznikne
Rada partnerstva.
Uznesenie č. 48/2014 :
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie podľa
predloženého návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie č. 2:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3
Pravidlá kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického
samosprávneho kraja
Prizvaný: Ing. Ľubomír Hudák – hlavný kontrolór z Útvar hlavného kontrolóra KSK informoval
o nových predkladaných pravidlách a zmenách týkajúce sa kontrolnej činnosti ÚHK KSK ako
zavedenie komplexných a tematických kontrol, zavedenia registra kontrol a zistení
s odporúčaním pre inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.
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Uznesenie č. 49/2014:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený
predloženého návrhu na uznesenie, bez pripomienok.

materiál prerokovať a schváliť podľa

Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rozprava:
Ing. Köteles sa informoval, či budú uprednostnené návrhy a podnety na kontrolnú činnosť
od poslancov ZKSK.
MUDr. Lenártová uviedla, že zmena plánu kontrolnej činnosti môže byť len na základe uznesenia
ZKSK, tak to prebieha na meste Košice.
Ing. Hudák uviedol, že Plán kontrolnej činnosti ÚHK schvaľuje Zastupiteľstvo KSK, zmeny
plánu kontrolnej činnosti na môže odsúhlasiť uznesením len zastupiteľstvo napr. na základe
podnetov poslancov. Podnety týkajúce sa kontrolnej činnosti môžu poslanci navrhnúť na ÚHK,
kde sa prehodnotia hlavným kontrolórom.
K bodu č. 4

Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2015 – 2017

Prizvaná: Ing. Mária Karafová – vedúca odboru financií ÚKSK informovala prítomných
o predkladanom návrhu rozpočtu na r. 2015 až 2017 a o návrhu rozpočtu pre kultúru na r. 2015.
Zmena je v programe Kultúra: Podprogram Udržateľnosť výsledkov projektu Košice – EHMK
2013 sa navrhuje vypustiť vzhľadom na rozšírenie predmetu činnosti Krajskej organizácie
cestovného ruchu Košický kraj o program Terra Incognita.
Uznesenie č. 50/2014:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený
predloženého návrhu na uznesenie, bez pripomienok.

materiál prerokovať a schváliť podľa

Hlasovanie č. 4:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5 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
Prizvaná: Ing. Mária Karafová – vedúca odboru financií ÚKSK informovala, že predkladaný
materiál obsahuje zoznam žiadateľov a projektov, ktorým boli poskytnuté dotácie do výšky 3 300
€ na základe rozhodnutia predsedu KSK podľa § 5 ods. 5 VZN Košického samosprávneho kraja
č. 3/2006 o poskytovaní dotácií aj zoznam zamietnutých projektov.

3

Uznesenie č. 51/2014:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať, zobrať na vedomie
a schváliť podľa predloženého návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 6 Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
Prizvaná: Ing. Darina Šebeňová – vedúca odboru správy majetku ÚKSK informovala
o navrhovaných zmenách zásad hospodárenia s majetkom, nakoľko prax pri nakladaní
s majetkom KSK priniesla potrebu zmeny niektorých ustanovení zásad a ich doplnenie.
Uznesenie č. 52/2014 :
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený
predloženého návrhu na uznesenie, bez pripomienok.

materiál prerokovať a schváliť podľa

Hlasovanie č. 6:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 7 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja,
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012
o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám,
jazykovým školám a školským zariadeniam v znení Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja č. 1/2014
Prizvaná: Mgr. Jana Jarušinská z
Odboru školstva ÚKSK oboznámila prítomných
o navrhovaných zmenách a doplneniach VZN a uviedla, že navrhnuté zmeny neovplyvnia
zvýšené nároky na potrebu finančných prostriedkov a sú zohľadnené v návrhu rozpočtu odvetvia
školstva na rok 2015.
Uznesenie č. 53/2014 :
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený
predloženého návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie č. 7:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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materiál prerokovať a schváliť podľa

K bodu č. 8 Akčný plán práce s mládežou – pracovný materiál
Prizvaná: Mgr. Jana Jarušinská – Odbor školstva ÚKSK informovala, že akčný plán je doplnkom
už k schválenej Koncepcii rozvoja práce s mládežou z predchádzajúceho zasadnutia
Zastupiteľstva KSK. Bol vypracovaný na základe podnetu vyplývajúceho z posledného
zasadnutia Zastupiteľstva KSK.
Komisia predložený pracovný materiál Akčný plán s mládežou prerokovala a zobrala na
vedomie.
Rozprava: Mgr. art. Kyjovský – vyjadril sa, že obdivuje spracovateľa tohto materiálu, nakoľko ho
musel vypracovať na podnet poslanca ZKSK, ale je toho názoru, že v umeleckom školstve je
nepoužiteľný.
K bodu č. 9 Informatívna správa o programe Terra Incognita
Prizvaná: JUDr. Lenka Vargová Jurková – riaditeľka Kultúrneho centra KSK podrobne
informovala prítomných s obsahom predkladaného materiálu týkajúceho sa priebehu činnosti
programu Terra Incognita v r. 2014 a o perspektívach rozvoja programu v r. 2015.
Uznesenie č. 54/2014 :
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie podľa
predloženého návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie č. 8:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rozprava:
Ing. Petrík – poďakoval riaditeľke Kultúrneho centra KSK za výbornú spoluprácu
a marketingovú spoluprácu pri príprave podujatia Margecianske fajnoty. Uviedol, že vysoko
hodnotí zámer programu Terra Incognita, že je obrovským prínosom pre rozvoj kultúry v kraji.
K bodu č. 10
Rámcová obsahová náplň
samosprávneho kraja na I. polrok 2015
Uznesenie č. 55/2014 :
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený
predloženého návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie č. 9:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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zasadnutí Zastupiteľstva Košického

materiál prerokovať a schváliť podľa

K bodu č. 11 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I.
polrok 2015
Predsedníčka kultúrnej komisie prečítala návrh plánu úloh komisie na 1. polrok 2015 podľa
stanoveného harmonogramu zasadnutí komisií a dala prítomným členom hlasovať za predložený
návrh.
Uznesenie č. 56/2014 :
Komisia prerokovala a schválila Plán úloh kultúrnej komisie na I. polrok 2015.
Hlasovanie č. 10:
Prítomní: 13
Za: 13
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 12 Múzea – súčasný stav a problematika múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSK – bod z plánu úloh komisie
Prizvaní: Mgr. Milan Biath - Odbor kultúry a cestovného ruchu ÚKSK
PhDr. Dárius Gašaj – zástupca riaditeľa Východoslovenského múzea Košice
Mgr. Milan Biath oboznámil prítomných formou pripravenej prezentácie o činnosti múzeí
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Informoval o počte zriadených múzeí na Slovensku i v rámci
krajov. V jednotlivých prezentovaných tabuľkách boli uvedené rozpočty jednotlivých múzeí
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, vlastné príjmy, počty zamestnancov, zbierkové fondy, stále
expozície a mnoho iných údajov. Zároveň uviedol, že pracovníci v kultúre majú roky
poddimenzované platy, nakoľko hrubá mzda konkrétne v múzeách je v prepočte 550,-Eur.
Pracovníci počas výstav a pripravených podujatí pracujú i vo večerných hodinách, alebo aj cez
víkendy.
PhDr. Dárius Gašaj taktiež formou pripravenej obrazovej prezentácie informoval o činnosti
Východoslovenského múzea v Košiciach, o stálych expozíciách, o zrekonštruovaných priestoroch
v rámci EHMK 2013: Historická účelová budova /expozícia Košický zlatý poklad/, Ulička
remesiel a areál Katovej bašty, výstavba Domu remesiel. Zároveň prezentoval vydané publikácie
z odbornej činnosti múzea. V rámci zasadnutia komisie odovzdal p. Gašaj predsedníčke komisie
publikáciu Klenoty archeológie VsM v Košiciach, ktorej je autorom, ktorá bola vydaná pri
príležitosti otvorenia výstavy VsM Košice v Poľskej republike.
Komisia zobrala na vedomie informáciu o súčasnom stave a problematike múzeí KSK.
Rozprava:
Mgr. art. Kyjovský podotkol, že je pravda, čo sa týka nízkych platov, osobného hodnotenia
a osobných príplatkov v kultúre, nakoľko je umelcom a osobne sa ho to tiež týka.
Uviedol, že poddimenzovanie platov sa týka aj umeleckého školstva a bolo by potrebné apelovať
na zmenu platových podmienok zo strany poslancov.
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K bodu č. 13 Rôzne
V bode rôzne neodzneli žiadne návrhy ani podnety od členov komisie na prerokovanie.
Zapísala: 20. 11. 2014, Fortunová S.

......................................................
PhDr. Jana Kovácsová
tajomníčka komisie

......................................................
MUDr. Renáta Lenártová, PhD.
predsedníčka komisie
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