Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
Číslo:
Vybavuje:

07.02.2014
1789/2014/RU- 4386
Mgr. Ľubica Dojčárová
e-mail: lubica..dojcarova@vucke.sk
Telefón:

ZÁPISNICA
z 01. zasadnutia Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 06. 02. 2014
na Úrade Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, v Košiciach

PROGRAM ROKOVANIA
1.
2.

3.

Otvorenie
Materiály do Zastupiteľstva
a) Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2014 – 2016
b) Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č.18/2012 o poskytnutí
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám,
jazykovým školám a školským zariadeniam
c) Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 19/2013 o určení počtu
tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti KSK pre prijímacie
konanie
d) Vízia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK na obdobie 2014 – 2020
e) Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva KSK na I. polrok 2014
f) Plán úloh komisií Zastupiteľstva KSK na I. polrok 2014
Doplňujúce materiály

K bodu č. 1 Otvorenie
Vyjadrenie:
Predseda komisie pán Ing. Saxa privítal prítomných na prvom rokovaní komisie. Po úvodnom
predstavení sa prítomných členov komisie, predseda komisie informoval o zmene programu
rokovania, vypustenie bodu 2d), nakoľko materiál „Vízia Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja KSK na obdobie 2014 – 2020“ nebude zaradená do najbližšieho
programu rokovania Zastupiteľstva KSK. Prítomní schválili program s touto zmenou.
Komisia bola uznášania schopná.
Uznesenie č.: 01/2014
Komisia schvaľuje program rokovania komisie so zmenou – vypustením bodu 2d).
Hlasovanie č.1
Prítomní: 10

Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2 Materiály do Zastupiteľstva
a) Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2014 – 2016
Vyjadrenie:
O materiáli podrobne informovala Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií Ú KSK.
Zodpovedala na otázky prítomných.
Uznesenie č.: 02/2014
Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Návrh rozpočtu Košického
samosprávneho kraja na roky 2014 – 2016 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č.2:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b) Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č.18/2012 o poskytnutí
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám,
jazykovým školám a školským zariadeniam.
Vyjadrenie:
O materiáli informoval Ing. Štefan Kandráč, vedúci odboru školstva Ú KSK, ktorý odpovedal
na prednesené otázky. Prítomní prijali uznesenie:
Uznesenie č: 03/2014
Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Všeobecne záväzné nariadenie
Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie
Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam.
Hlasovanie č.3:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
c) Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 19/2013 o určení počtu
tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti KSK pre prijímacie
konanie
Vyjadrenie:
O materiáli informoval Ing. Štefan Kandráč, vedúci odboru školstva Ú KSK. K návrhu
prebehla diskusia. Prítomní prijali uznesenie:
Uznesenie č. 04/2014
Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Návrh Všeobecne záväzného
nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického
samosprávneho kraja č. 19/2013 o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie, s pripomienkou, aby
odbor školstva doplnil pre Gymnázium Edity Steinovej v Košiciach jednu triedu navyše, ak
škola zdokladuje záujem žiakov o štúdium na bilingválnom gymnáziu, v termíne do 21.
februára 2014.
Hlasovanie č.4:

Prítomní: 10
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 1
d) Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva KSK na I. polrok 2014
Vyjadrenie:
Materiál predniesol Ing. Saxa, predseda komisie. Prítomní prijali uznesenie:
Uznesenie č. 05/2014
Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Rámcovú obsahovú náplň zasadnutí
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2014.
Hlasovanie č.5:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
e) Plán úloh komisií Zastupiteľstva KSK na I. polrok 2014
Vyjadrenie:
O návrhu programu informoval Ing. Saxa, predseda komisie. Na najbližších rokovaniach
komisie sa budú členovia zaoberať aktivitami na podporu tradičnej rodiny a ekumenickou
spoluprácou. Tajomníčka komisie informovala o celoslovenskom projekte na podporu rodiny,
ktorý realizoval predchádzajúce roky Ing. Kokarda a Mgr. Kolárovský, členovia komisie.
Prítomní prijali uznesenie:
Uznesenie č. 06/2014
Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Plán úloh komisie na I. polrok 2014
podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č.6:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č.3 Doplňujúce materiály
- Prítomní súhlasili s návrhom MUDr. Lenártovej, nám. primátora Mesta Košice, aby na
najbližšie rokovanie komisie bola pozvaná pani Niňajová z organizácie Košice –
turizmus, aby informovala o náboženskom turizme
- Prítomní požiadali tajomníčku komisie, aby vyžiadala od Ing. Kokardu informácie
o projekte v prospech rodiny.
- Prítomní sa dohodli, že najbližšie rokovanie komisie sa uskutoční 07.04.2014
a 09.06.2014 od 13,00 h.

......................................................
Mgr. Ľubica Dojčárová
tajomník komisie

......................................................
Ing. Vladimír Saxa
predseda komisie

