Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
Číslo:
Vybavuje:

25.11.2014
4583/2014/RU-34482
Mgr. Ľubica Dojčárová
e-mail: lubica..dojcarova@vucke.sk
Telefón: 0918 766 077

ZÁPISNICA
zo 06. zasadnutia Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 24. 11. 2014
na Úrade Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, v Košiciach

PROGRAM ROKOVANIA
1.
Otvorenie
2.

3.
4.

Materiály do Zastupiteľstva
a) Pravidlá kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického
samosprávneho kraja
b) Návrh rozpočtu KSK na roky 2015 - 2017
c) Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN
KSK č.3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
d) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja,
ktorým sa mení VZN KSK č.18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na
mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám
a školským zariadeniam v znení Všeobecne záväzného nariadenia KSK č.
1//2014
e) Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva KSK na I. polrok 2015
f) Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok
2015
Ekumenická spolupráca
Doplňujúce materiály

K bodu č. 1 Otvorenie
Vyjadrenie:
Predseda komisie pán Ing. Saxa privítal prítomných na šiestom rokovaní komisie. Navrhol
doplniť rokovanie komisie o ďalší bod – aktívna politika mládeže.
Prítomní schválili doplnenie programu rokovania. Komisia bola uznášania schopná.

Uznesenie č.: 33/2014
Komisia schvaľuje doplnenie programu rokovania komisie o bod 2dd) Akčný plán mládeže na
roky 2015 - 2016
Hlasovanie č.1
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2 Materiály do Zastupiteľstva
a) Pravidlá kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho
kraja
Vyjadrenie:
O materiáli podrobne informoval Ing. Ľubomír Hudák, hlavný kontrolór KSK. Upozornil na
významné ustanovenia, pripravovanú zmenu organizačnej štruktúry ÚHK a odpovedal na
otázky prítomných. Poslanec Ing. Halenár požadoval odpoveď na otázku: aká je záruka na
vyvodzovanie zodpovednosti za porušenie právnych predpisov, finančného riadenia
u kontrolovaného subjektu. Mgr. Kolárovský položil otázku ako predchádzať zneužívaniu
verejných prostriedkov a ako dotiahnuť do konca vyvodenie zodpovednosti za porušenie
zákona a predpisov. Mgr. art. Blaškovičová žiadala vysvetlenie vzťahu medzi
Zastupiteľstvom KSK a hlavným kontrolórom KSK. Ing. Hudák odpovedal prítomným
a podčiarkol aj prevenciu, ktorá bude nápomocná pre všetky subjekty.
Uznesenie č.: 34/2014
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK schváliť Pravidlá kontrolnej činnosti Útvaru hlavného
kontrolóra Košického samosprávneho kraja a zrušiť v časti A v bodoch 2) a 3) uznesenie
č.2004/216 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo dňa 21. júna
2004.
Hlasovanie č.2:
Prítomní: 19
Za: 16
Proti: 1
Zdržal sa: 2
b) Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2015 - 2017
Vyjadrenie
O materiáli podrobne informovala Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií Ú KSK.
Odpovedala na otázky prítomných.
Uznesenie č.: 35/2014
Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Návrh rozpočtu Košického
samosprávneho kraja na roky 2015 -2017 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č.3:
Prítomní: 19
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 1

c) Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN KSK
č.3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Vyjadrenie
O materiáli informovala Ing. Mária Karafová a odpovedala na otázky prítomných.
Uznesenie č. 36/2014
Komisia odporúča Zastupiteľstvu zobrať na vedomie Informáciu o poskytnutých dotáciách
z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN KSK č.3/2006 o poskytovaní dotácií v znení
neskorších zmien a doplnkov.
Hlasovanie č.4:
Prítomní: 19
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 1
d) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa
mení VZN KSK č.18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení
Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 1//2014
Vyjadrenie
O materiáli informovala Mgr. Jana Jarušinská z odboru školstva Ú KSK a odpovedala na
otázky prítomných.
Uznesenie č. 37/2014
Komisia odporúča Zastupiteľstvu schváliť 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 v znení VZN KSK č.1/2014.
Hlasovanie č.5:
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
dd) Akčný plán mládeže na roky 2015 - 2016
Vyjadrenie
O materiáli informovala Ing. Henrieta Kubová z odboru školstva Ú KSK a odpovedala na
otázky prítomných.
Uznesenie č. 38/2014
Komisia zobrala na vedomie informáciu o Akčnom pláne mládeže na roky 2015 – 2016.
Hlasovanie č.6:
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
e) Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva KSK na I. polrok 2015
Vyjadrenie
O materiáli informoval predseda komisie Ing. Saxa.
Uznesenie č. 39/2014
Komisia odporúča Zastupiteľstvu schváliť Rámcovú obsahovú náplň zasadnutí Zastupiteľstva
KSK na I. polrok 2015.
Hlasovanie č.7:

Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
f) Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2015
Vyjadrenie
O návrhu plánu informoval predseda komisie Ing. Saxa. Pani Huštatýová navrhla doplniť
aktivity cirkví v sociálnej oblasti aj o aktivity občianskych organizácií.
Uznesenie č. 40/2014
Komisia odporúča Zastupiteľstvu schváliť Plán úloh Komisie pre cirkevné a spoločenské
otázky podľa predloženého návrhu (viď príloha).
Hlasovanie č.8:
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č.3 Ekumenická spolupráca
Člen komisie Ing. Kokarda informoval o svojej pracovnej ceste s Ekumenickým
spoločenstvom na území mesta Košice do Poľska, na univerzitu do Katovíc. Zúčastnili sa
viacerých rokovaní, seminárov a priateľských stretnutí s členmi akademickej obce, ktorí
pracujú na poli ekumenizmu, s členmi kresťanských cirkví, s komunitou Židovskej
náboženskej obce, i s moslimskou komunitou. V Katoviciach už majú skúsenosti nielen
s ekumenickým, ale aj medzináboženským dialógom. Ing. Kokarda navrhol, aby na niektorom
z rokovaní komisie sa uskutočnila prezentácia činnosti Ekumenického spoločenstva na území
mesta Košice.
K bodu 4 Doplňujúce materiály
- Predseda komisie informoval, že Zastupiteľstvo KSK schválilo dotáciu vo výške nad
3 300.- €, v zmysle VZN č.3/2006, subjektom tak, ako to odporúčala komisia na
svojom rokovaní dňa 22.09.2014: Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Novosad vo výške
4 000.- € a Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Zemplín vo výške 5 000.-€
- Ing. Anton Király informoval o slávnostnej posviacke sochy sv. Jána Nepomuckého
v Turni n/Bodvou
- Pani Huštátyová informovala o aktivite Slovenskej siete proti chudobe v Košiciach
- najbližšie rokovanie komisie sa uskutoční dňa 19.01.2015 od 13,00 h.

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

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

