Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
Číslo:
Vybavuje:

09.04.2014
2650/2014/RU- 11217
Mgr. Ľubica Dojčárová
e-mail: lubica..dojcarova@vucke.sk
Telefón: 0918 766 077

ZÁPISNICA
z 02. zasadnutia Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 07. 04. 2014
na Úrade Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, v Košiciach

PROGRAM ROKOVANIA
1.
Otvorenie
2.

3.
4.

Materiály do Zastupiteľstva
a) Záverečný účet KSK za rok 2013
b) Úprava rozpočtu KSK v roku 2014
c) Poskytnutie dotácií nad 3 300.- € v zmysle VZN KSK č.3/2006 o poskytovaní
dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
d) Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č.5/2008 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v znení neskorších predpisov
e) Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 17/2012 o výške
úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
f) Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK
g) Prínos projektu KE – EHMK 2013 pre KSK
h) Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č.1/2002 o používaní
symbolov KSK v znení VZN KSK č.8/2008
Aktivity na podporu rodiny
Doplňujúce materiály

K bodu č. 1 Otvorenie
Vyjadrenie:
Predseda komisie pán Ing. Saxa privítal prítomných na druhom rokovaní komisie. Nakoľko
boli prítomní noví členovia komisie, Ing. Saxa požiadal o predstavenie sa všetkých členov
komisie. Do programu rokovania navrhol doplniť materiál na rokovanie Zastupiteľstva, ktorý
prítomní schválili ako bod rokovania: 2h) Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
KSK č.1/2002 o používaní symbolov KSK v znení VZN KSK č.8/2008.
Prítomní schválili program s touto zmenou. Komisia bola uznášania schopná.
Uznesenie č.: 07/2014
Komisia schvaľuje program rokovania komisie so zmenou – doplnením bodu 2h).

Hlasovanie č.7
Prítomní: 20
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2 Materiály do Zastupiteľstva
a) Záverečný účet KSK za rok 2013
Vyjadrenie:
O materiáli podrobne informovala Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií Ú KSK.
Odpovedala na otázky prítomných.
Uznesenie č.: 08/2014
Komisia odporúča Zastupiteľstvu zobrať na vedomie a schváliť Záverečný účet KSK podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie č.8:
Prítomní: 20
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b) Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2014
Vyjadrenie
O materiáli podrobne informovala Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií Ú KSK.
Odpovedala na otázky prítomných.
Uznesenie č.: 09/2014
Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Úpravu rozpočtu KSK v roku 2014
podľa predloženého návrhu
Hlasovanie č.9:
Prítomní: 20
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 0
c) Poskytnutie dotácií nad 3 300.- € v zmysle VZN KSK č.3/2006 o poskytovaní dotácií
v znení neskorších zmien a doplnkov
Vyjadrenie
Predseda komisie oboznámil prítomných so žiadosťami niektorých cirkví o finančný
príspevok, na rôzne aktivity cirkví. Žiadostí bolo šesť. Žiadosť Pravoslávnej cirkvi
v Strážskom bola z rokovania vylúčená v zmysle VZN č.3/2006, nakoľko neuplynuli tri roky
od vyúčtovania predchádzajúcej dotácie. Po prerokovaní ďalších žiadostí prítomní prijali
uznesenie (tabuľka v prílohe):
Uznesenie č. 10/2014
Komisia odporúča Zastupiteľstvu schváliť nenávratnú dotáciu v zmysle VZN č.3/2006
žiadateľom v takom poradí:
1 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Košice – Nad Jazerom
2 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sobrance
3 Reformovaná kresťanská cirkev, farnosť Kráľovský Chlmec
4 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krásnohorské Podhradie

5 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Vojčice
Hlasovanie č.10:
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
d) Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č.5/2008 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení
neskorších predpisov
Vyjadrenie:
O materiáli informovala Mgr. Jana Jarušinská, z odboru školstva Ú KSK, ktorá odpovedala na
prednesené otázky. Prítomní prijali uznesenie:
Uznesenie č: 11/2014
Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Všeobecne záväzné nariadenie
Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie
Košického samosprávneho kraja č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie č.11:
Prítomní: 20
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 0
e) Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 17/2012 o výške úhrady za
sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
Vyjadrenie:
O materiáli informovala Ing. Zuzana Prextová, z odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Ú
KSK. K návrhu prebehla diskusia. Prítomní prijali uznesenie:
Uznesenie č. 12/2014
Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Všeobecne záväzné nariadenie KSK,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č.
17/2012 o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.
Hlasovanie č.12:
Prítomní: 20
Za: 19
Proti: 1
Zdržal sa: 0
f)Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK
Vyjadrenie:
Ing. Imrich Fulop, zástupca riaditeľa Úradu KSK vysvetlil dôvody predĺženia platnosti
PHSR. Po krátkej diskusii prítomní prijali uznesenie:
Uznesenie č. 13/2014
Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Predĺženie platnosti Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja 2007 - 2013.
Hlasovanie č.13:
Prítomní: 20

Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 0
f) Prínos projektu KE – EHMK 2013 pre KSK
Vyjadrenie:
PhDr. Jana Kovácsová, vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu Ú KSK prezentovala celý
projekt EHMK, jeho prínos nielen v oblasti investičných aktivít, ale i v podpore a rozvoji
kultúrnych aktivít a turizmu.
Uznesenie č. 14/2014
Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a zobrať na vedomie materiál Prínos projektu
Košice – EHMK 2013 pre Košický samosprávny kraj
Hlasovanie č.14:
Prítomní: 20
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 0
h) Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č.1/2002 o používaní symbolov
KSK v znení VZN KSK č.8/2008
Vyjadrenie:
O materiáli informoval Mgr. Martin Kňaze z právneho odboru Ú KSK. K materiálu prebehla
krátka diskusia. Prítomní prijali uznesenie:
Uznesenie č. 15/2014
Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a schváliť VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN KSK č.1/2002 o používaní symbolov KSK v znení VZN KSK č.8/2008.
Hlasovanie č. 15:
Prítomní: 20
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č.3 Aktivity na podporu rodiny
Pán poslanec Ing. Kokarda krátko informoval o akcii Národný týždeň manželstva, do ktorej
sú dlhodobo zapojení mnohí obyvatelia obce a okolia. Aj pán Mgr. Kolárovský organizoval
vo farnosti aktivity v prospech rodinného života. O celoslovenskej akcii Národný týždeň
manželstva je možné získať informácie aj na internete. Predseda komisie pán Ing. Saxa
požiadal členov komisie, aby informovali komisiu o pripravovaných aktivitách v prospech
rodiny.
K bodu 4 Doplňujúce materiály
- Predseda komisie informoval prítomných, že voľba podpredsedu komisie sa uskutoční
na najbližšom rokovaní komisie
- najbližšie rokovanie komisie 09.06.2014 od 13,00 h.

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

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

Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky (07.04.2014)
P.č. Žiadateľ

Požadovaný účel

Celková
hodnota v €

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Pokračovanie stavby gréckokatolíckeho
Košice - Nad jazerom, Levočská chrámu a pastoračného centra v Košiciach 2, 040 12 Košice
Nad jazerom

10.

11.

163 911
Gréckokatolícka cirkev,
farnosť Vojčice, Vojčice, 076
22 Vojčice

Rekonštrukcia fasády na farskej budove

7 000

Oprava a zateplenie fasády na farskopastoračnej budove v Strážskom

9 587

Oprava okien na rímskokatolíckom kostole
v Krásnohorskej Dlhej Lúke

5 648

41 976

13.

Pravoslávna cirkevná obec v
Strážskom, Strážske, 072 22
Strážske
Rímskokatolícka cirkev
farnosť Krásnohorské
Podhradie, Krásnohorské
Podhradie, 049 41
Krásnohorské Podhradie

14.

Reformovaná kresťanská
cirkev, farnosť Kráľovský
Chlmec, Kráľovský Chlmec,
077 01 Kráľovský Chlmec

Výstavba prístavby, t. j. schodištia k
Spoločenskému domu reformovanej cirkvi

15.

Rímskokatolícka cirkev,
farnosť Sobrance, Sobrance,
073 01 Sobrance

Socha sv. Michala v meste Sobrance

12.

30 000
Spolu:

Záver
finančnej
komisie v €

Vyjadrenie
vecnej
komisie v €

Požadovaná Odporúč.prísluš.
suma v €
vec.odborov v €

nie je NKP. Pretože
kostol nie je ani
postavený. V žiadosti
nie je špecifikované
na čo sa použijú
10 000
peniaze.
1.
Nie je NKP. Fara záležitosť farára a
4 000
farnosti.
5.
neuplynuli
3 roky

3 500

Nie je NKP
Nie je NKP. Kostol
nemá veľký potenciál
z hľadiska kult.
3 500
turizmu.
4.
Nie je NKP.Nemá
verejnoprospešný
charakter, nie je
15 000 položkovitý rozpočet. 3.
5 000
41 000

Realizácie novej
sochy v exteriéry.

2.
0

0

0

