Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
Číslo:
Vybavuje:

04.08.2015
4070/2015/RU-24702
Mgr. Ľubica Dojčárová
e-mail: lubica..dojcarova@vucke.sk
Telefón: 0918 766 077

ZÁPISNICA
z 10. rokovania Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 03. 08. 2015
na Úrade Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, v Košiciach

PROGRAM ROKOVANIA
1.
Otvorenie
2.

3.
4.

Materiály do Zastupiteľstva
a) Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2015
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) Správa o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie
regionálneho rozvoja za rok 2014
e) Informácia o výsledku kontroly hospodárenia samosprávnych krajov v KSK
vykonanej NKÚ SR a o prijatých opatreniach na odstránenie zistených
nedostatkov
Aktivity na podporu rodiny
Doplňujúce materiály

K bodu č. 1 Otvorenie
Vyjadrenie:
Predseda komisie pán Ing. Saxa privítal prítomných na desiatom rokovaní komisie.
Všetci schválili program rokovania komisie. Komisia bola uznášania schopná. Počet členov
komisie: 26, prítomní: 18.
Uznesenie č.: 16/2015
Komisia schvaľuje program rokovania komisie podľa pôvodného návrhu.
Hlasovanie č.1
Prítomní: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 2 Materiály do Zastupiteľstva
a) Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2015
Vyjadrenie:
O materiáli informovala Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií Ú KSK. Prítomní prijali
uznesenie:
Uznesenie č.: 17/2015
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a zobrať na vedomie Plnenie rozpočtu
Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2015.
Hlasovanie č.2:
Prítomní: 18
Za: 18
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.: 18/2015
Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Úpravu rozpočtu Košického
samosprávneho kraja v roku 2015, podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č.3:
Prítomní: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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. 19/2015
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: 18
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 1
d) Správa o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho
rozvoja za rok 2014
Vyjadrenie
O materiáli informoval Ing. Imrich Fulop, vedúci odboru regionálneho rozvoja, územného
plánu a životného prostredia Ú KSK. Správa je hodnotením spracovaným na základe
podkladov z verejne dostupných databáz. K materiálu sa rozvinula diskusia:

pána poslanca Ing. Halenára zaujímalo ako sa plnia ciele, trend je negatívny, úpadok
v čase
- Ing. Fulop konštatoval, že zaostávanie menej rozvinutých regiónov sa prehlbuje, je
prisľúbená finančná pomoc od vlády pre niektoré okresy
- Ing. Saxa konštatoval, že KSK má len niektoré kompetencie, ktorými môže
ovplyvňovať vývoj v kraji
- Ing. Király navrhuje zapracovať do správy informácie, odkiaľ sú čerpané údaje,
rozčleniť údaje z rôznych zdrojov (KSK, ministerstvá ...)
- JCDr. Jurčišin konštatoval, že v Maďarsku župy podporujú niektoré okresy účelovo
Prítomní prijali uznesenie:
Uznesenie č. 20/2015
Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a zobrať na vedomie Správu o napĺňaní priorít
a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja za rok 2014.
Hlasovanie č.5:
Prítomní: 18
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 1
-

e) Informácia o výsledku kontroly hospodárenia samosprávnych krajov v KSK
vykonanej NKÚ SR a o prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov
Vyjadrenie
O materiáli informovala Ing. Mária Karafová. K materiálu prebehla diskusia. Pána Ing.
Halenára zaujímala smernica o verejnom obstarávaní. Hlavný kontrolór Ing. Hudák povedal,
že smernica o verejnom obstarávaní nie je povinná, len sa odporúča. Prítomní prijali
uznesenie:
Uznesenie č. 21/2015
Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a zobrať na vedomie Informáciu o výsledku
kontroly hospodárenia samosprávnych krajov v KSK vykonanej NKÚ SR a o prijatých
opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov.
Hlasovanie č.6:
Prítomní: 18
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 1
K bodu č.3 Aktivity na podporu rodiny
Predseda komisie požiadal prítomných o informácie o konaných aktivitách na podporu
rodiny. Mgr. Kaminský pripomenul Národný pochod za život, ktorý sa bude tohto roku konať
v Bratislave, v septembri.
K bodu 4 Doplňujúce materiály
Predseda komisie informoval o najbližšom termíne rokovania – 28.9.2015 od 13,00 h.
Po vyčerpaní programu predseda komisie Ing. Saxa ukončil rokovanie.

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

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

