Kultúrna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
21. 05. 2015
Číslo:
1732/2014/OKaCR/
Vybavuje: PhDr. Jana Kovácsová
E-mail: jana.kovacsova@vucke.sk

Telefón: 055/7268 270
ZÁPISNICA
z 9. rokovania Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
konaného dňa 19. 05. 2015 v priestoroch Gemerského osvetového strediska v Rožňave
(Dom tradičnej kultúry Gemera) Betliarska 8, 048 01 Rožňava

NÁVRH PROGRAMU
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015
3. 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
4. Vízia a misia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2015 – 2020
5. Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2014,
Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2015
6. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na
II. polrok 2015
7. Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2015
8. Osvety, kultúrne centrá, hvezdáreň – súčasný stav organizácií KSK
(bod z plánu činnosti komisie)
9. Rôzne

K bodu č. 1 Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
Vyjadrenie:
Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka Kultúrnej komisie ZKSK. Privítala
a odovzdala slovo p. Mgr. Helenu Novotnú riaditeľku Gemerského osvetového strediska v
Rožňave, ktorá uvítala prítomných v priestoroch Domu tradičnej kultúry Gemera, v ktorých
zasadala kultúrna komisia. Predsedníčka komisie sa poďakovala za uvítanie a následne dala
členom komisie hlasovať o návrhu programu rokovania komisie.
Komisia s počtom prítomných 9 členov bola uznášaniaschopná a členovia komisie hlasovali
o predloženom návrhu programu zasadnutia.
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Uznesenie č. 17/2015:
Komisia odsúhlasila program rokovania, bez pripomienok.
Hlasovanie č.1:
Prítomní: 9
Za: 9 Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 2 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015
Prizvaná: Ing. Mária Karafová – vedúca Odboru financií ÚKSK informovala o úpravách
v rozpočte KSK v oblasti kultúry i v iných odvetviach.
Uznesenie č. 18/2015 :
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený
predloženého návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie č. 2:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0

materiál prerokovať a schváliť podľa

Zdržal sa: 0

K bodu č. 3 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. Karafová Mária vedúca Odboru financií ÚKSK uviedla že v predloženom
materiály je uvedený 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.
Uznesenie č. 19/2015 :
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie podľa
predloženého návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 4 Vízia a misia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2015 – 2020
Prizvaný: Ing. Imrich Fülöp – vedúci Odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania a
životného prostredia informoval o novej predkladanej vízii PHSR 2015-2020, zameranej na
posilnenie lokálnej ekonomiky, tvorbu pracovných miest, logistický priemysel, kultúrnu
ekonomiku a rozvoj vidieka v KSK.
Uznesenie č. 20/2015 :
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený
predloženého návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
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materiál prerokovať a schváliť podľa

Hlasovanie č. 4:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
za rok 2014, Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
na rok 2015
Prizvaná: Ing. Marcela Juhászová, PhDr. z Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice,
n.o., ospravedlnila neprítomnosť riaditeľa ARR Košice p. J. Tešliara na rokovaní komisie, ktorý
bol v danom čase na pracovnej ceste. Prítomných informovala o práci agentúry v r. 2014
/pripravených koncepciách, investičných i neinvestičných projektoch/ a o ťažiskových aktivitách
a plánoch činnosti v r. 2015.
Uznesenie č. 21/2015 :
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať zobrať na vedomie a schváliť
podľa predloženého návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 6 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja na II. polrok 2015
Uznesenie č. 22/2015 :
Komisia odporúča zastupiteľstvu
predloženého návrhu na uznesenie.

predložený

materiál prerokovať a schváliť podľa

Hlasovanie č. 6:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 7: Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na II. polrok 2015
Predsedníčka kultúrnej komisie prečítala návrh plánu úloh komisie na 2. polrok 2015 podľa
stanoveného harmonogramu zasadnutí komisií a dala prítomným členom hlasovať za predložený
návrh.
Uznesenie č. 23/2015 :
Komisia prerokovala a schválila Plán úloh kultúrnej komisie na 2. polrok 2015.
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Hlasovanie č. 7:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 8: Osvety, kultúrne centrá, hvezdáreň – súčasný stav organizácií KSK (bod
z plánu činnosti komisie).
Prizvaná: Ing. Szabová Gabriela referentka kultúrnych aktivít Odboru kultúry a cestovného
ruchu ÚKSK informovala prítomných o súčasnom stave osvetových stredísk, kultúrnych centrách
a hvezdárni v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK formou pripravenej prezentácie i ústnou formou.
Prezentácia obsahovala fotografické zobrazenie budov, v ktorých organizácie sídlia, všeobecnú
charakteristiku činnosti, právne normy, počty zamestnancov a priemernú brutto mzdu v danej
oblasti, počty podaných a schválených projektov aj výšku získaných finančných prostriedkov
v r. 2014. Informácie o aktivitách a víziách a stategickom smerovaní jednotlivých zariadení boli
podané ústne.
Komisia zobrala na vedomie informáciu o súčasnom stave osvetových stredísk, kultúrnych
centier a hvezdárne v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja,
bez pripomienok.
K bodu č. 9: Rôzne
Tabačka –Kulturfabrik
Členovia komisie sa obrátili s otázkou na p. Ing. Imricha Fülöpa – vedúceho Odboru
regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia, že nedostali pozvánku na
slávnostné otvorenie zrekonštruovaných priestorov Tabačky – Kulturfabrik.
Zároveň požadujú poskytnúť informáciu, čo sa v daných priestoroch deje a pripravuje,
nakoľko na rekonštrukciu boli schválené finančné prostriedky z rozpočtu KSK.
Ing. Imrich Fülöp navrhol členom komisie, že môžu byť členmi dielčej pracovnej skupiny, ktorá
sa bude zaoberať náplňou kreatívneho centra v rámci RIUSu. .
Významné spoločenské a kultúrne podujatia v KSK
PhDr. Kovácsová Jana – vedúca odboru kultúry a CR ÚKSK informovala, že bol zaslaný e-mail
všetkým členom komisie s ponukou na spoluprácu pri realizácii monitoringu a hodnotenia
Významných spoločenských a kultúrnych podujatí v KSK v r. 2015, ktorý obsahoval i priložený
zoznam podujatí. Uvedený monitoring vyplynul z požiadavky Finančnej komisie ZKSK konanej dňa
2.4.2015, ktorý bude realizovaný z úrovne OKaCR ÚKSK a zároveň v prípade záujmu aj zo strany
členov kultúrnej komisie. Členom komisie bol rozdaný zoznam schválených Významných
spoločenských a kultúrnych podujatí v KSK v r. 2015 a hodnotiaci dotazník. Zároveň
informovala, že do pripravovaných zmlúv o poskytnutí finančnej dotácie sa zapracoval článok
v znení, že žiadateľ– organizátor je povinný umožniť bezplatný vstup na realizované
kultúrno-spoločenské podujatie delegovaným zástupcom poskytovateľa za účelom
odborného hodnotenia úrovne podujatia. Delegovaní zástupcovia sa preukážu pri vstupe
preukazom (zamestnanca, poslanca, člena komisie) KSK.
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Predsedníčka komisie navrhla členom komisie, aby do 2 týždňov predložili OKaCR ÚKSK svoj
záujem o monitoring.
Členovia komisie sa dohodli, že oznámia svoj záujem o realizáciu monitoringu OKaCR
ÚKSK elektronicky e-mailom v termíne do 2 týždňov od zasadnutia komisie.
Ďalšie rokovania kultúrnej komisie
Termín kultúrnej bude určený následne po upresnení termínov časového harmonogramu
zasadnutí komisií na 2. polrok 2015.
Mgr. Kasičová Mária navrhla, aby sa jedno rokovanie komisie uskutočnilo v Gitarovom múzeu
v Sobranciach. Členovia komisie s návrhom súhlasili.

Zapísala: 19. 05. 2015, Fortunová Silvia

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

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