Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
Číslo:
Vybavuje:

25.03.2015
2725/2015/RU-9430
Mgr. Ľubica Dojčárová
e-mail: lubica..dojcarova@vucke.sk
Telefón: 0918 766 077

ZÁPISNICA
z 08. zasadnutia Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 23. 03. 2015
na Úrade Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, v Košiciach

PROGRAM ROKOVANIA
1.
Otvorenie
2.

3.
4.

Materiály do Zastupiteľstva
a) Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2014
b) Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015
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
o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu,
právnickej osobe, fyzickej osobe, alebo obci na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Košického
samosprávneho kraja
e) Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2020
Aktivity cirkví a občianskych organizácií v sociálnej oblasti
Doplňujúce materiály
a) Príprava plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK, predkladá Ing.
Fulop, zástupca riaditeľa Ú KSK

K bodu č. 1 Otvorenie
Vyjadrenie:
Predseda komisie pán Ing. Saxa privítal prítomných na ôsmom rokovaní komisie.
Informoval o zmene v programe rokovania Zastupiteľstva KSK – vypustenie bodu 2d)
z rokovania „Návrh VZN KSK o podmienkach poskytovania finančného príspevku
akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe, alebo obci na vykonávanie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území KSK“ a doplnenie nového
bodu rokovania: „Významné spoločenské a kultúrne podujatia v roku 2015 v KSK –

poskytnutie dotácie nad 3 300.- eur v zmysle VZN KSK č.3/2006 o poskytovaní dotácií
v znení neskorších zmien a doplnkov.“
Na základe uvedených skutočností, prítomní schválili zmenu programu rokovania komisie.
Komisia bola uznášania schopná. Počet členov komisie: 26, prítomní: 19.
Uznesenie č.: 4/2015
Komisia schvaľuje zmenu programu rokovania komisie v bode 2d). Pôvodný návrh programu
vypúšťa a mení na: „Významné spoločenské a kultúrne podujatia v roku 2015 v KSK –
poskytnutie dotácií nad 3 300.-eur v zmysle VZN KSK č.3/2006 o poskytovaní dotácií
v znení neskorších zmien a doplnkov.“
Hlasovanie č.1
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 2 Materiály do Zastupiteľstva
a) Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2014
Vyjadrenie:
O materiáli informovala Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií Ú KSK. V diskusii
zodpovedala na otázky. Prítomní prijali uznesenie:
Uznesenie č.: 5/2015
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Záverečný účet Košického
samosprávneho kraja za rok 2014 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č.2:
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b) Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015
Vyjadrenie
O materiáli podrobne informovala Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií Ú KSK.
Odpovedala na otázky prítomných, ktorí prijali uznesenie:
Uznesenie č.: 6/2015
Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Úpravu rozpočtu Košického
samosprávneho kraja v roku 2015 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. Prítomní prijali uznesenie:.

Uznesenie č. 7/2015
Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a 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: 1
Zdržal sa: 0
d) Významné spoločenské a kultúrne podujatia v roku 2015 v KSK – poskytnutie dotácií
nad 3 300.-eur v zmysle VZN KSK č.3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších
zmien a doplnkov
Vyjadrenie
O materiáli informovala Ing. Mária Karafová. Čerpanie polovice finančných prostriedkov
(100 000.-eur) v zmysle VZN č.3/2006 schvaľuje Zastupiteľstvo KSK. Predložený návrh na
podporu významných spoločenských a kultúrnych podujatí zohľadňuje aj trvalú udržateľnosť
projektov. Súčasťou tohto balíka je aj žiadosť Občianskeho združenia Nádej/SPES na opravu
kostolného organu v rímskokatolíckom kostole vo Farnosti Hraň, vyrobeného v roku 1890.
Prítomní prijali uznesenie:
Uznesenie č. 8/2015
Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a schváliť dotáciu vo výške 6 000.- eur
žiadateľovi Nádej/SPES na opravu kostolného organu v rímskokatolíckom kostole vo
farnosti Hraň, v zmysle VZN KSK č.3/2006 o poskytovaní dotácií.
Hlasovanie č.5:
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
e) Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2020
Vyjadrenie
O materiáli informovala Ing. Adriana Šebešová z odboru kultúry a cestovného ruchu Ú KSK.
Doplnila informácie k pôvodnej prezentácii, z posledného rokovania tejto komisie. Jednotný
informačný systém v KSK má pripraviť Krajská organizácia cestovného ruchu, pomáhať jej
v tom majú jej jednotliví členovia. Náboženský turizmus je súčasťou kultúrneho turizmu.
Bude spracovaná skrátená verzia predloženého dokumentu. Ing. Šebešová odpovedala na
otázky prítomných, ktorí v závere prijali uznesenie:
Uznesenie č. 9/2015
Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Stratégiu rozvoja cestovného ruchu
v Košickom kraji do roku 2020.
Hlasovanie č.6:
Prítomní: 19
Za: 18
Proti: 1
Zdržal sa: 0

K bodu č.3 Aktivity cirkví a občianskych organizácii v sociálnej oblasti
Tajomníčka komisie požiadala prítomných o zaslanie informácií o aktivitách v sociálnej
oblasti, na vytvorenie prehľadu a zosieťovanie činností v prospech núdznych v KSK.
K bodu 4 Doplňujúce materiály
a) Príprava Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK, predkladá Ing. Fulop,
zástupca riaditeľa Ú KSK.
Vyjadrenie
Ing. Fulop predniesol svoju prezentáciu zaoberajúcu sa riešením problematiky zamestnanosti,
nezamestnanosti a chudoby v Košickom kraji. Dôležité je rozpracovanie problematiky
sociálnych ľudských práv v PHSR KSK 2015 – 2020. K predloženej problematike sa
rozvinula emotívna diskusia. Predseda komisie navrhol, aby sa predložený materiál neuzavrel
na dnešnom rokovaní, ale aby sa komisia zaoberala touto problematikou na najbližšom
zasadnutí. Prítomní súhlasili, lebo je potrebné otvorene rozprávať o problémoch.
b)Predseda komisie informoval o zmene termínu rokovania Zastupiteľstva, čím sa posúvajú aj
termíny zasadnutí komisií. Najbližšie rokovanie komisie sa uskutoční dňa 25.05.2015 od
13,00 h.

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

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

