Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
Číslo:
Vybavuje:

08.06.2016
3806/2016/RU-17370
Mgr. Ľubica Dojčárová
e-mail: lubica..dojcarova@vucke.sk
Telefón: 0918 766 077

ZÁPISNICA
z 15. rokovania Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 06. 06. 2016
na Úrade Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, v Košiciach

PROGRAM ROKOVANIA
1.
2.

Otvorenie
Materiály do Zastupiteľstva
a) Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2016
b) 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
c) Financovanie infraštruktúry KSK zo zdrojov EIB v rokoch 2016 – 2018
d) Dobrovoľnícke centrum Košického kraja
e) Východiská pre integráciu marginalizovaných rómskych komunít KSK na roky
2016 – 2020
f) Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja na II. polrok 2016
g) Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok
2016

3.
4.

Ekumenická spolupráca
Doplňujúce materiály

K bodu č. 1 Otvorenie
Vyjadrenie:
Predseda komisie Ing. Vladimír Saxa privítal prítomných na pätnástom rokovaní komisie.
Prítomní schválili program rokovania komisie. Komisia bola uznášania schopná. Počet členov
komisie: 26, prítomní: 19.
Uznesenie č.: 15/2016
Komisia schvaľuje program rokovania komisie bez pripomienok.
Hlasovanie č.1

Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2 Materiály do Zastupiteľstva
a) Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2016
Vyjadrenie:
O materiáli obšírne informovala Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií Ú KSK.
Prítomní prijali uznesenie:
Uznesenie č.: 16/2016
Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Úpravu rozpočtu Košického
samosprávneho kraja v roku 2016, podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č.2
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b) 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, vedúca odboru financií Ú KSK.
Prítomní prijali uznesenie:
Uznesenie č: 17/2016
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.3
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
c) Financovanie infraštruktúry KSK zo zdrojov Európskej investičnej banky
v rokoch 2016 - 2018
Vyjadrenie:
O materiáli informoval Ing. Marek Mitterpák, vedúci odboru OIPaIP Ú KSK. Cieľom
materiálu je odôvodnenie a schválenie návrhu financovania infraštruktúry KSK zo zdrojov
Európskej investičnej banky. V diskusii poslanec Ing. Kokarda položil otázku, čo sa bude
realizovať ako prvé, odpoveď: DSS. Prítomní prijali uznesenie:.
Uznesenie č: 18/2016

Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Financovanie infraštruktúry KSK zo
zdrojov Európskej investičnej banky v rokoch 2016 – 2018, podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č.4
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
d) Dobrovoľnícke centrum Košického kraja
Vyjadrenie:
O materiáli informovala Ing. Zuzana Jusková, vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva
Ú KSK. Podľa zákona o dobrovoľníctve, dobrovoľník vykonáva činnosť v prospech iných
osôb a spoločnosti, mimo vlastnej rodiny a domácnosti, bez nároku na odmenu. V rámci
PHSR KSK je schválená stratégia podpory rozvoja dobrovoľníctva. K materiálu prebehla
diskusia:
- Ing. Halenár – aká je výška dotácie oproti pôvodnému zámeru? Ing. Jusková
odpovedala
- Ing. Saxa – softvér, ktorý platí KSK bude majetkom o.z.?
- Ing. Jusková – áno, ale ošetria zmluvu k používaniu softvéru
- Ing. Király – bude schopné centrum prežiť a fungovať aj v budúcnosti, bez dotácie od
KSK ?
- Ing. Jusková – nie je zatiaľ spracovaná prognóza, ale výška členského príspevku bude
každoročne prehodnocovaná a Dobrovoľnícke centrum bude predkladať
Zastupiteľstvu KSK výročnú správu za rok, vždy na februárové zasadnutie
nasledujúceho roka
- Mgr. Kolárovský – ak KSK finančne podporuje o.z. je potrebné mať víziu aj do
budúcna, lebo už je tam finančný vklad
- Ing. Saxa – je potrebné, aby bola zriadená taká veľká organizácia ?
- Ing. Jusková – aby sme sa mali systémovo na niekoho obrátiť
- Ing. Halenár – dôležité sú dáta (požiadavka a ponuka), každoročne je potrebné
poskytnúť dáta pre KSK
- p. Huštatýová – do akej pozície sa dostane napr. Únia žien voči Dobrovoľníckemu
centru, keď únia zatiaľ pracuje bez podpory ? Dostáva sa do nerovnoprávnej pozície
oproti Dobrovoľníckemu centru.
Prítomní prijali uznesenie:.
Uznesenie č: 19/2016
Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Dobrovoľnícke centrum Košického
kraja, podľa predloženého návrhu
Hlasovanie č.5
Prítomní: 19
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 1
e) Východiská pre integráciu marginalizovaných rómskych komunít KSK na roky
2016 - 2020
Vyjadrenie:

O materiáli informovala Ing. Zuzana Jusková, vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva
Ú KSK. Predkladaný dokument vytvára rámec pre budúce možnosti riešenia problémov
marginalizovaných rómskych komunít v rámci KSK. K materiálu prebehla diskusia:
- Ing. Halenár – projekty musia vychádzať z reality, spolupracovať s reálnymi ľuďmi
- Ing. Saxa – selektovanie nie je správne, ale je potrebné zrovnoprávnenie vo vzťahoch
- Ing. Halenár – musíme aspoň na nejaké obdobie prijať opatrenia, potom ich
vyhodnotiť
Prítomní prijali uznesenie:.
Uznesenie č: 20/2016
Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Východiská pre integráciu
marginalizovaných rómskych komunít KSK na roky 2016-2020.
Hlasovanie č.6
Prítomní: 19
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 1
f) Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja na II. polrok 2016
Vyjadrenie:
O materiáli informoval Ing. Vladimír Saxa, predseda komisie. Prítomní prijali uznesenie:.
Uznesenie č: 21/2016
Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Rámcovú obsahovú náplň zasadnutí
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2016.
Hlasovanie č.7
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
g) Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok
2016
Vyjadrenie:
O materiáli informoval Ing. Vladimír Saxa, predseda komisie. Prítomní prijali uznesenie:.
Uznesenie č: 22/2016
Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Plán úloh Komisie pre cirkevné
a spoločenské otázky na II. polrok 2016.
Hlasovanie č.8
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č.3 Ekumenická spolupráca
Člen komisie Mgr. Pavol Bardzák, ako aj člen Ekumenického spoločenstva na území mesta
Košice informoval o úmrtí moderátora Ekumenického spoločenstva, pána Mgr. Bohumila
Kamana, ktorý bol aj presbyterom Cirkvi československej husitskej v Košiciach. Pán Mgr.

Kaman bol v roku 2015 na rokovaní tejto komisie. Mnohí členovia komisie ho poznali
a vyjadrili svoju sústrasť. Česť jeho pamiatke !
Ekumenické spoločenstvo rozvíja aj zahraničné vzťahy. V dňoch 16. – 17.5.2016 vycestovali
na Ukrajinu, do mesta Sinjak, kde sa stretli s utvárajúcim sa ekumenickým spoločenstvom,
aby odovzdali svoje skúsenosti.
Ekumenické spoločenstvo sa pripravuje na európske ekumenické stretnutie „Spoločne pre
Európu“ – 29.6.-2.7.2016 v Mníchove. Členom delegácie by mal byť zástupca Mesta Košice
a KSK.
K bodu č.4 Doplňujúce materiály
-

-

člen komisie Ing. Anton Király informoval o posviacke základného kameňa pre novú
budovu základnej školy Sára Szalkaház a tiež o posviacke novovytvoreného
krídlového
oltára v Budulove, ktorý obdivuhodne vytvoril súčasný umelec
v gotickom štýle. O tejto významnej udalosti bude dokumentárny film a brožúrka. Ing.
Király pozval komisiu na prehliadku týchto unikátov do Budulova. Po letných
dovolenkách bude komisia riešiť možnosti vycestovania, prípadne výjazdového
rokovania do Budulova.
členka komisie pani Huštatýová navrhla, aby komisia iniciovala zorganizovanie
„okrúhleho stola“ k aktuálnej téme – migrácia
člen komisie Mgr. Berberich informoval o júnovom filmovom festivale v Košiciach,
opäť bude premietať kino Úsmev, kde pobeží okrem iného aj „kino automat“.

Po vyčerpaní programu predseda komisie pán Ing. Vladimír Saxa poďakoval prítomným,
všetkým poprial peknú dovolenku a ukončil rokovanie.

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

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

