Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
Číslo:
Vybavuje:

12.06.2014
3195/2014/RU-17267
Mgr. Ľubica Dojčárová
e-mail: lubica..dojcarova@vucke.sk
Telefón: 0918 766 077

ZÁPISNICA
z 03. zasadnutia Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 09. 06. 2014
na Úrade Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, v Košiciach

PROGRAM ROKOVANIA
1.
2.

3.
4.

Otvorenie
Materiály do Zastupiteľstva
a) Územný plán veľkého územného celku Košický kraj – Zmeny a doplnky 2014
b) Návrh VZN KSK, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky 2014 záväznej časti
Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj
c) Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice n. o. za rok
2013. Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja n. o. na rok 2014
d) Výročná správa Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj za rok 2013
e) Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva KSK na II. polrok 2014
f) Plán úloh komisií Zastupiteľstva KSK na II. polrok 2014
Ekumenická spolupráca
Doplňujúce materiály

K bodu č. 1 Otvorenie
Vyjadrenie:
Predseda komisie pán Ing. Saxa privítal prítomných na treťom rokovaní komisie. Navrhol
zmenu programu rokovania – vypustenie bodu 2d), nakoľko prerokovanie tohto materiálu sa
presúva na najbližšie rokovanie Zastupiteľstva KSK. Prítomní schválili program s touto
zmenou. Komisia bola uznášania schopná.
Uznesenie č.: 16/2014
Komisia schvaľuje program rokovania komisie so zmenou – vypustením bodu 2d) – Výročná
správa Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj za rok 2013.
Hlasovanie č.16
Prítomní: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 2 Materiály do Zastupiteľstva
a) Územný plán veľkého územného celku Košický kraj – Zmeny a doplnky 2014
Vyjadrenie:
O materiáli informovali pracovníčky referátu územného plánovania Ú KSK Ing. arch. Anna
Mareková, vedúca a Ing. arch. Anna Soročinová. Zodpovedali na otázky prítomných.
Uznesenie č.: 17/2014
Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Územný plán veľkého územného
celku Košický kraj – Zmeny a doplnky 2014.
Hlasovanie č.17:
Prítomní: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b) Návrh VZN KSK, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky 2014 záväznej časti
Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj.
Vyjadrenie:
O materiáli informovali pracovníčky referátu územného plánovania Ú KSK Ing. arch. Anna
Mareková, vedúca a Ing. arch. Anna Soročinová. Zodpovedali na prednesené otázky.
Prítomní prijali uznesenie:
Uznesenie č: 18/2014
Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Všeobecne záväzné nariadenie
Košického samosprávneho kraja, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky 2014 záväznej časti
Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj.
Hlasovanie č.18:
Prítomní: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
c) Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice n. o. za rok
2013. Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja n. o. na rok 2014
Vyjadrenie:
O materiáli informoval Ing. Jaroslav Tešliar, riaditeľ agentúry, ktorý odpovedal na prednesené
otázky. Prítomní prijali uznesenie:
Uznesenie č. 19/2014
Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Výročnú správa Agentúry na podporu
regionálneho rozvoja Košice n. o. za rok 2013 a prerokovať a zobrať na vedomie Plán
činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja n. o. na rok 2014.
Hlasovanie č.19:
Prítomní: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 1
d) Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva KSK na II. polrok 2014
Vyjadrenie:
Materiál predniesol Ing. Saxa, predseda komisie. Prítomní prijali uznesenie:

Uznesenie č. 20/2014
Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Rámcovú obsahovú náplň zasadnutí
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2014.
Hlasovanie č.20:
Prítomní: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
e) Plán úloh komisií Zastupiteľstva KSK na II. polrok 2014
Vyjadrenie:
O návrhu plánu úloh referoval Ing. Saxa, predseda komisie. Informoval o celosvetových
snahách venovať tradičnej rodine dôstojné miesto v spoločnosti. OSN vyhlásila rok 2014 za
Rok rodiny (zároveň si pripomína 20. výročie vyhlásenia OSN Roku rodiny). Všeobecná
deklarácia ľudských práv a občiansko-politické práva OSN stanovujú, že rodina je
„prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti„. Obe odkazujú na „právo uzavrieť manželstvo
a založiť rodinu“ vo vzťahu jednoty muža a ženy. Vylučujú pojem rodiny vo vzťahu
partnerov rovnakého pohlavia. Všetky cirkví venujú v súčasnej dobe otázkam tradičnej rodiny
zvýšenú pozornosť. Pápež František zvolal na jeseň tohto roku mimoriadnu synodu o rodine
na tému: Rodina ako pastoračná výzva v kontexte evanjelizácie.“ Pápež František odporúčal,
aby v rodinách ľudia nezabúdali na tri kľúčové slová pokojného a radostného života:
„s dovolením, ďakujem a prepáč“.
Pani Hustatyová, členka tejto komisie informovala, že Fórum žien OO ÚŽS v Košiciach
prijalo vyhlásenie: Rok 2014 je Medzinárodným rokom rodiny“, s tým budú súvisieť aj rôzne
akcie.
Členovia komisie sa budú tohto roku zaoberať aktivitami na podporu tradičnej rodiny,
ekumenickou spoluprácou a pomocou v sociálnej oblasti (plán úloh viď príloha). Prítomní
prijali uznesenie:
Uznesenie č. 21/2014
Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Plán úloh komisií na II. polrok 2014
podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č.21:
Prítomní: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č.3 Ekumenická spolupráca
- Predseda komisie vyzdvihol dôležitosť ekumenickej spolupráce, jej realizáciu aj
formou činnosti tejto komisie. Požiadal členov komisie, aby informovali komisiu
o ekumenických aktivitách v kraji.
- Pán Berberich pozval prítomných na slávnostné požehnanie oratória pátra Pia, ktoré sa
uskutoční 14.06.2014 o 13,00 h na vrchu Hradová v Košiciach.
K bodu č.4 Doplňujúce materiály
Ing. Saxa, predseda komisie, navrhol prítomným za svojho zástupcu na rokovaní komisie
pána Ing. Kokardu, poslanca Z KSK.
Uznesenie č. 22/2014
Komisia schvaľuje Ing. Jána Kokardu za podpredsedu Komisie pre cirkevné a spoločenské
otázky Z KSK.

Hlasovanie č.22:
Prítomní: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
-

Ing. Saxa pozval na grécko – rímsky zápas, ktorý sa uskutoční 26.06.2014 o 15,00 h
na futbalovom ihrisku v Krásnej n/H/.
Prítomní sa dohodli, že najbližšie rokovanie komisie sa uskutoční 4.8.2014 o 13,00 h.

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

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

