Kultúrna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
25. 01. 2017
Číslo:
1848/OKaCR/2017/2805
Vybavuje: PhDr. Jana Kovácsová
E-mail:

jana.kovacsova@vucke.sk

Telefón: 055/7268 270
ZÁPISNICA
z 19. rokovania Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného
dňa 24. 1. 2017 v budove Košického samosprávneho kraja,
Námestie Maratónu mieru 1, Košice

NÁVRH PROGRAMU
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania kultúrnej komisie
2. Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok
2016
3. Fond pre podporu národnostných menšín – informácia – Bod z Plánu úloh na 1. polrok 2017
4. Rôzne
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
Prítomní podľa prezenčnej listiny.
Predsedníčka Kultúrnej komisie ZKSK privítala všetkých prítomných a navrhla uctiť si minútou
ticha pamiatku zosnulého Ing. Imricha Fülöpa vedúceho Odboru regionálneho rozvoja, územného
plánovania a životného prostredia Úradu KSK, ktorý bol častým účastníkom rokovaní komisie.
Následne otvorila rokovanie komisie a dala hlasovať za predložený návrh programu.
Komisia s počtom prítomných 15 členov bola uznášaniaschopná.
Uznesenie č. 1/2017:
Komisia odsúhlasila program rokovania, bez pripomienok.
Hlasovanie č.1:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bod č. 2 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho
kraja za rok 2016
Ing. Ľubomír Hudák – hlavný kontrolór UHK KSK informoval, že správa obsahuje zhodnotenie
kontrolnej činnosti za rok 2016, informáciu o odborných stanoviskách, obsahuje zameranie
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kontrolnej činnosti, výsledky kontrol a realizáciu výsledkov vykonaných kontrol Útvarom
hlavného kontrolóra v roku 2016.
Uznesenie č. 2/2017 :
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie podľa
predloženého návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie č.2:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bod č. 3 Fond pre podporu národnostných menšín – informácia – Bod z Plánu úloh
na 1. polrok 2017
PhDr. Kovácsová Jana vedúca Odboru kultúry a cestovného ruchu ÚKSK a Ing. Eva Bružeňáková
referentka kultúrnych aktivít informovali o fonde pre podporu národnostných menšín, o rozpočtoch
na činnosť a na spolufinancovaní projektov kultúrnych organizácií v r. 2017, v sumári o doposiaľ
získaných dotáciách, o prebiehajúcich projektoch napr. Cestujúce bábky – Bábkové divadlo Košice,
o vyhlásených 2 výzvach programu Terra Incognita. K daným informáciám priebežne prebiehala
diskusia.
Komisia zobrala na vedomie poskytnuté informácie.
Bod č. 4 Rôzne
● Predbežný termín ďalšieho rokovania komisie je stanovený na 22. 03. 2017.
● Členom komisie bol rozdaný zo strany OKaCR: Kalendár 2017 s vybranými podujatiami
tradičnej ľudovej kultúry Košického samosprávneho kraja.

Zapísala: Silvia Fortunová

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

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