Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
Číslo:
Vybavuje:

06.04.2016
3058/2015/RU-10931
Mgr. Ľubica Dojčárová
e-mail: lubica..dojcarova@vucke.sk
Telefón: 0918 766 077

ZÁPISNICA
zo 14. rokovania Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 04. 04. 2016
na Úrade Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, v Košiciach

PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie
2. Materiály do Zastupiteľstva
a) Pravidlá kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického
samosprávneho kraja
b) Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2015
c) Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2016
d) Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR
v rokoch 2016 – 2020
e) Významné spoločenské a kultúrne podujatia v roku 2016 v Košickom
samosprávnom kraji – poskytnutie dotácií nad 3 300.- Eur v zmysle VZN KSK
č.3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
f) Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického
samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien
a doplnkov
g) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o určení
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
3. Aktivity cirkví a občianskych organizácií v sociálnej oblasti
4. Doplňujúce materiály

K bodu č. 1 Otvorenie
Vyjadrenie:
Predseda komisie pán Ing. Saxa privítal prítomných na štrnástom rokovaní komisie.
Členovia schválili program rokovania komisie. Komisia bola uznášania schopná. Počet členov
komisie: 26, prítomní: 20.
Uznesenie č.: 06/2016
Komisia schvaľuje program rokovania komisie podľa pôvodného návrhu.
Hlasovanie č.1
Prítomní: 20
Za: 20

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 informoval Ing. Ľubomír Hudák, hlavný kontrolór KSK. Po schválení nových
pravidiel, informácie o výsledku kontroly subjektov budú zverejnené, s účinnosťou od
01.05.2016. Pána poslanca Ing. Halenára zaujímala správa o kontrole v Obchodnej akadémii.
Pán kontrolór Ing. Hudák odpovedal, že na rokovaní Zastupiteľstva to nebolo schválené ako
požadovaný bod. Člena komisie pána JCDr. Jurčišina zaujímalo, či kontrolóri prenášajú
materiály na kontrolu od kontrolovaného subjektu na Útvar hlavného kontrolóra a tiež, či
môžu spolupracovať so špecialistami v niektorých oblastiach. Pán kontrolór potvrdil, že
odoberajú materiály, ktoré po kontrole vracajú a tiež, že v niektorých prípadoch, v záujme
objektívnosti, prizývajú odborníkov k niektorým špecifickým otázkam.
Prítomní prijali uznesenie:
Uznesenie č.: 07/2016
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Pravidlá kontrolnej činnosti
Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja.
Hlasovanie č.2:
Prítomní: 20
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b) Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2015
Vyjadrenie
O materiáli informovala Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií Ú KSK. K materiálu
prebehla krátka diskusia. Prítomní prijali uznesenie:
Uznesenie č.: 08/2016
Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Záverečný účet Košického
samosprávneho kraja za rok 2015 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č.3:
Prítomní: 20
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 0
c) Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2016
Vyjadrenie
Dôvody úpravy rozpočtu vysvetlila Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií Ú KSK.
K materiálu prebehla diskusia:
- pán poslanec Ing. Saxa vyjadril súhlas s dofinancovaním nedokončených projektov, ktoré
pokračujú v tomto roku, tiež refundácie
- pani Ing. Karafová potvrdila presun siedmych projektov z roku 2015
- pána poslanca Ing. Halenára zaujímalo ako to je s navýšením bežných výdavkov o 1535 tis.
Eur.
- Ing. Karafová odpovedala pánu Ing. Halenárovi:

Zvýšenie bežných výdavkov v navrhovanej úprave o 1535 tis Eur tvorí:
použitie poskytnutej dotácie z Ministerstva školstva na uvedený účel/ vzdelávacie poukazy
703 tis. Eur, lyžiarske kurzy 779 tis. Eur/ a príspevku z Úradu práce 2570 Eur/ použitie
zvýšenia príjmov z réžie školského stravovania 50 tis. Eur .
Uznesenie č.09/2016
Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Úpravu rozpočtu Košického
samosprávneho kraja v roku 2016 podľa predloženého návrhu
Hlasovanie č.4:
Prítomní: 20
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 1
d) Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR
v rokoch 2016 – 2020
Vyjadrenie
O materiáli informovala Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií Ú KSK. Prítomní prijali
uznesenie:
Uznesenie č.10/2016
Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Zabezpečenie úverových zdrojov na
financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR v rokoch 2016 – 2020 podľa predloženého návrhu
Hlasovanie č.5:
Prítomní: 20
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 0
e) Významné spoločenské a kultúrne podujatia v roku 2016 v Košickom samosprávnom
kraji – 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 PhDr. Jana Kovácsová, vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu Ú
KSK a Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií Ú KSK. Predkladaný zoznam podujatí
navrhovaných na finančnú podporu bol pripravený na odbore kultúry na základe žiadostí
a vychádza zo zoznamu podporených podujatí v roku 2015. Požiadavky sú vyššie ako sú
možnosti. Finančné prostriedky nie sú vyčlenené na určité oblasti, ale sa posudzuje dôležitosť
projektov pre rozvoj regiónu a ich naliehavosť v danom období. Preto Komisia kultúry
Z KSK a odbor kultúry Ú KSK navrhujú o niektorých projektoch v súčasnosti nerozhodovať,
ale ich presunúť na rokovanie v októbri t.r. Pripravuje sa návrh nového VZN o poskytovaní
dotácií, ktoré určí alokácie, ktoré chce KSK podporovať.
- Pani PhDr. Kovácsová odpovedala na otázku Ing. Saxu o celkovej výške požadovanej
sumy
- Pán Mgr. Kolarovský sa spýtal, ako je možné, že na trvalky nie sú finančné
prostriedky, keď sa opakujú pravidelne
- Pani PhDr. Kovácsová odpovedala, že boli navýšené požiadavky žiadateľov
- Pána poslanca Ing. Halenára zaujímalo ako sa vyhodnocujú jednotlivé projekty
- PhDr. Kovácsová odpovedala, že v súčasnosti sa hodnotí ich úroveň a záujem
verejnosti. Pre nové VZN sa vypracujú hodnotiace kritéria, indikátory hodnotenia

Ing. Kokarda sa spýtal, či žiadosti, ktoré sú už podané na KSK, ale teraz o nich
komisie nerokujú, budú mať prednosť oproti tým, ktoré ešte len budú doručené ?
- Ing. Karafová odpovedala, že je to na rozhodnutí komisie. Je možné refundovať už
zrealizované aktivity v roku 2016, ak ich odporúča komisia a schváli Zastupiteľstvo
- PhDr. Jurčišin sa spýtal, či je možné, že niektoré žiadosti, ktoré nebudú spĺňať kritéria,
nepostúpia do hodnotenia
- PhDr. Kovácsová odpovedala, že áno. Aj teraz sú niekedy predkladané neúplné
žiadosti, je potrebné vyžiadať ich doplnenie od predkladateľov
Prítomní prijali uznesenie:
Uznesenie č.11/2016
Komisia odporúča Zastupiteľstvu v súčasnosti nerokovať o týchto žiadostiach nad 3 300 .Eur, ktoré boli predložené na rokovanie Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky:
- Rímskokatolícka cirkev, farnosť Čaňa, filiálka Ždaňa
- Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krásna nad Hornádom, filiálka Nižná Hutka
- Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ruský Hrabovec
- Rímskokatolícka cirkev, farnosť Moldava nad Bodvou, filiálka Budulov
Rokovanie o týchto žiadostiach presunúť na druhý polrok 2016
Hlasovanie č.6:
Prítomní: 20
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 1
-

Uznesenie č.12/2016
Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Zoznam významných spoločenských
a kultúrnych podujatí v roku 2016 v Košickom samosprávnom kraji – poskytnutie dotácií nad
3 300.- Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
v znení neskorších zmien a doplnkov týmto žiadateľom:
Zoznam žiadateľov bude doplnený po prerokovaní materiálu v komisiách
Hlasovanie č.7:
Prítomní: 20
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 1
f) Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho
kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
č.3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Vyjadrenie
O materiáli informovala Ing. Mária Karafová. Prítomní prijali uznesenie:.
Uznesenie č. 13/2016
Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a zobrať na vedomie Informáciu o poskytnutých
dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č.3/2006 o poskytovaní dotácií v znení
neskorších zmien a doplnkov.
Hlasovanie č.8:
Prítomní: 20
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 1

g) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o určení
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
Vyjadrenie
O materiáli informovala Mgr. Jana Jarušinská a MVDr. Katarína Franková z odboru školstva
Ú KSK. V diskusii na otázku pána poslanca Ing. Halenára aké očakávajú dôsledky nového
VZN, pani Mgr. Jarušinská odpovedala že sa predkladá ucelenejšia verzia, informácie zo škôl
sú objektívne, ponechali sa minimá a navýšili sa maximá výšky príspevkov, aby nebolo
potrebné meniť VZN každý rok. Pán poslanec Ing. Halenár odporúčal nechať priestor školám,
aby školy objektívne rozhodovali, podľa svojej situácie.
Prítomní prijali uznesenie:
Uznesenie č. 14/2016
Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Všeobecne záväzné nariadenie
Košického samosprávneho kraja o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a v školských zariadeniach.
Hlasovanie č.9:
Prítomní: 20
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č.3 Aktivity cirkví a občianskych organizácií v sociálnej oblasti
Predseda komisie pán Ing. Saxa požiadal prítomných o informácie o aktivitách v sociálnej
oblasti
- Pani Huštatýová informovala o trojročnej práci na projekte „ Neviditeľná práca“ a tiež
o akcii „Týždeň nepomenovanej práce“, ktorá začína 5.3.2016. Členky KO UZS KE
pripravili túto aktivitu najmä na zvýšenie povedomia o dobrovoľníckej práci žien pre
rozvoj spoločnosti, obce, mesta a práci žien v domácnosti, ktorá súvisí s výchovou detí
a starostlivosťou o odkázaných členov rodiny.
- Pani Mgr. Šrámková informovala o mediačnej službe, o sociálnej službe v mestskej
časti Košice – Juh
- Predseda komisie pán Ing. Saxa požiadal prítomných, aby informácie o zaujímavých
aktivitách v sociálnej oblasti zasielali tajomníčke komisie.
K bodu 4 Doplňujúce materiály
- Predseda komisie informoval o pripravovanej akcii Spišský Jeruzalem – máj 2016
- Pána poslanca Ing. Halenára zaujala ekumenická bohoslužba o Božom milosrdenstve
- Najbližšie rokovanie komisie 06.06.2016 o 13,00 h
Po vyčerpaní programu predseda komisie poslanec pán Ing. Saxa poďakoval členom komisie
za účasť a ukončil rokovanie.

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

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

