Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
Číslo:
Vybavuje:

20.01.2015
1644/2015/RU-2018
Mgr. Ľubica Dojčárová
e-mail: lubica..dojcarova@vucke.sk
Telefón: 0918 766 077

ZÁPISNICA
zo 07. zasadnutia Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 19. 01. 2015
na Úrade Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, v Košiciach

PROGRAM ROKOVANIA
1.
2.

3.
4.

Otvorenie
Materiály do Zastupiteľstva
a) Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015
b) Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2020
Aktivity na podporu rodiny
Doplňujúce materiály

K bodu č. 1 Otvorenie
Vyjadrenie:
Predseda komisie Ing. Vladimír Saxa privítal prítomných na siedmom rokovaní komisie.
Prítomní schválili program rokovania komisie. Komisia bola uznášania schopná.
Uznesenie č.: 01/2015
Komisia schvaľuje program rokovania komisie bez pripomienok.
Hlasovanie č.1
Prítomní: 16
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2 Materiály do Zastupiteľstva
a) Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií, vysvetlila dôvod úpravy rozpočtu – zmenu
zákonov o daniach (daň z motorových vozidiel a daň z príjmov) tým aj vzniknutý rozdiel
v príjmoch KSK, následne aj vo výdavkoch. Z rozpočtu KSK sa budú financovať aj sociálne
služby poskytované vybranými neverejnými poskytovateľmi (charita ...). Prítomní prijali
uznesenie:
Uznesenie č.: 02/2015

Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Úpravu bežného rozpočtu Košického
samosprávneho kraja v roku 2015, podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č.2
Prítomní: 16
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b) Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2020
Vyjadrenie:
O materiáli informovala Ing. Adriana Šebešová, vedúca referátu cestovného ruchu.
Prítomných oboznámila so súčasným stavom v rozvoji cestovného ruchu, s infraštruktúrou,
činnosťou oblastných organizácií i krajskej organizácie cestovného ruchu i zámerov do
budúcnosti. Zodpovedala na mnohé otázky i návrhy členov komisie. Vyjadrila ochotu pomôcť
aktérom rozvoja náboženského turizmu. Prítomní prijali uznesenie:
Uznesenie č: 03/2015
Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Stratégiu rozvoja cestovného ruchu
v Košickom kraji do roku 2020 a navrhuje doplniť do predkladaného materiálu:
- aby bol jednotný informačný systém pod gesciou KSK
- aby bola do plánov zapracovaná aj cezhraničná spolupráca
Hlasovanie č.3
Prítomní: 16
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č.3 Aktivity na podporu rodiny
Mgr. Ondrej Kolárovský informoval o blížiacom sa Národnom týždni manželstva, ktorému
na Slovensku venujú pozornosť už piaty rok viaceré organizácie, cirkvi, spoločenstvá či
miestne a mestské úrady. Tento rok je heslom „On a ona – jednota v rozdielnosti“. Táto
preventívna kampaň má ľudí povzbudiť k tomu, aby zlepšovali svoje manželstvo praktickými,
konkrétnymi krokmi – www.ntm.sk
ThLic. Pavol Bardzák informoval o januárovej ekumenickej bohoslužbe v Košiciach, kde
v homílii vladyka Chautur zdôraznil nezastupiteľnosť úplnej rodiny (otec a mama) vo
výchove detí a tiež blížiace sa referendum.
Viacerí prítomní vyjadrili svoje presvedčenie o nutnosti účasti na februárovom referende
o rodine.
K bodu č.4 Doplňujúce materiály
- najbližšie rokovanie komisie sa uskutoční 23.03.2015 o 13,00 h.
Po vyčerpaní programu predseda komisie Ing. Vladimír Saxa poďakoval prítomným
a ukončil rokovanie.
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