Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
Číslo:
Vybavuje:

06.08.2014
3748/2014/RU- 23175
Mgr. Ľubica Dojčárová
e-mail: lubica..dojcarova@vucke.sk
Telefón: 0918 766 077

ZÁPISNICA
z 04. zasadnutia Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 04. 08. 2014
na Úrade Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, v Košiciach

PROGRAM ROKOVANIA
1.
Otvorenie
2.

3.
4.

Materiály do Zastupiteľstva
a) Informácia o výsledku kontroly použitia verejných prostriedkov poskytnutých
formou dotácie a finančných príspevkov z rozpočtu vyššieho územného celku
právnickým osobám a fyzickým osobám
b) Plnenie rozpočtu KSK za I. polrok 2014
c) Úprava rozpočtu KSK v roku 2014
d) Informácia p poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN
č.3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Aktivity na podporu rodiny
Doplňujúce materiály

K bodu č. 1 Otvorenie
Vyjadrenie:
Predseda komisie pán Ing. Saxa privítal prítomných na štvrtom rokovaní komisie. Nakoľko
boli prítomní ďalší noví členovia komisie, Ing. Saxa privítal poslankyne Z KSK p. Mgr. art.
Blaškovičovú a pani Mgr. Kijevskú. Navrhol zmeniť program rokovania komisie – vypustiť
z rokovania bod 2a), nakoľko materiál bol stiahnutý z rokovania Zastupiteľstva.
Prítomní schválili program s touto zmenou. Komisia bola uznášania schopná.
Uznesenie č.: 23/2014
Komisia schvaľuje zmenu programu rokovania komisie – vypustenie z rokovania bod 2a)
Informácia o výsledku kontroly použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie
a finančných príspevkov z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám
a fyzickým osobám
Hlasovanie č.1
Prítomní: 19
Za: 19

Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2 Materiály do Zastupiteľstva
b) Plnenie rozpočtu KSK za I. polrok 2014
Vyjadrenie:
O materiáli podrobne informovala Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií Ú KSK.
Odpovedala na otázky prítomných.
Uznesenie č.: 24/2014
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK zobrať na vedomie Plnenie rozpočtu KSK za I. polrok
2014.
Hlasovanie č.2:
Prítomní: 19
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 1
c) 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.: 25/2014
Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Úpravu rozpočtu KSK v roku 2014
podľa predloženého návrhu
Hlasovanie č.3:
Prítomní: 19
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 1
d) Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN
č.3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Vyjadrenie
O materiáli informovala Ing. Mária Karafová, upozornila na súčasné čerpanie i na možnosť
navýšenia sumy na dotácie, ak schvália poslanci Zastupiteľstva úpravu rozpočtu i v prospech
navýšenia sumy na poskytovanie dotácií.
Uznesenie č. 26/2014
Komisia odporúča Zastupiteľstvu schváliť Informáciu o poskytnutých dotáciách z vlastných
príjmov KSK v zmysle VZN č.3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien
a doplnkov.
Hlasovanie č.4:
Prítomní: 19
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 1
K bodu č.3 Aktivity na podporu rodiny

Predseda komisie oboznámil prítomných o úspešnej ekumenickej akcii grécko-rímsky zápas,
ktorá sa uskutočnila na futbalovom ihrisku v Krásnej n/Hornádom. Aj na základe tejto
skúsenosti pán Ing. Saxa navrhol zorganizovanie športovej akcie v prospech rodín,
v septembri 2014. Prítomní súhlasili s návrhom a niektorí ponúkli aktívnu spoluprácu.
Pani Huštátyová navrhla zorganizovanie konferencie o rodine. Prítomní súhlasili, ale
upozorňujú na dôležitosť vytýčenia cieľa konferencie a špecifikácie otázok, ktorými by sa
konferencia zaoberala. Predseda komisie požiadal členov komisie, aby informovali komisiu
o pripravovaných aktivitách v prospech rodiny, čím by sa umožnila väčšia možnosť
propagácie.
K bodu 4 Doplňujúce materiály
- najbližšie rokovanie komisie sa uskutoční dňa 22.09.2014 a 10.11.2014 od 13,00 h.

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

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

