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ZÁPISNICA
z 19. rokovania Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 30.01.2017
na Úrade Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru č.1 v Košiciach

zasadačka č. 310 (II. poschodie)
PROGRAM ROKOVANIA
1.
2.

Otvorenie
Materiály do Zastupiteľstva
a) Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického
samosprávneho kraja za rok 2016
b) Informatívna správa o plnení aktivít Dobrovoľníckeho centra Košického kraja za
predchádzajúci kalendárny rok, ktoré sú realizované na základe zmluvy
o spolupráci a schválenie finančného príspevku na rok 2017

3.
4.

Aktivity na podporu rodiny
Doplňujúce materiály

K bodu č. 1 Otvorenie
Vyjadrenie:
Predseda komisie Ing. Vladimír Saxa privítal prítomných na devätnástom rokovaní komisie.
Navrhol vypustiť z programu rokovania bod 2b), nakoľko tento materiál bol vypustený z
rokovania Zastupiteľstva. Prítomní schválili navrhovaný program rokovania komisie. Komisia
bola uznášania schopná.
Počet členov komisie: 26, prítomní: 17.
Uznesenie č.: 01/2017
Komisia schvaľuje program rokovania komisie s vypustením bodu 2b) „Informatívna správa
o plnení aktivít Dobrovoľníckeho centra Košického kraja za predchádzajúci kalendárny rok,
ktoré sú realizované na základe zmluvy o spolupráci a schválenie finančného príspevku na rok
2017“, nakoľko tento materiál bol vypustený z najbližšieho rokovanie Zastupiteľstva KSK.
Hlasovanie č.1
Prítomní: 17
Za: 17

Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2 Materiály do Zastupiteľstva
a) Správa o kontrolnej činnosti Útvaru
samosprávneho kraja za rok 2016

hlavného

kontrolóra

Košického

Vyjadrenie:
K materiálu mal pripravenú prezentáciu Ing. Ľubomír Hudák, hlavný kontrolór KSK.
Podrobne informoval prítomných o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra za rok 2016. Útvar
hlavného kontrolóra sa orientoval prevažne na tematické kontroly a vykonával kontrolu
plnenia opatrení. Vypracoval manuál na výkon komplexnej kontroly a tri manuály na výkon
tematických kontrol. Pre nasledujúce obdobie má v pláne spracovanie a zavedenie
komplexného kontrolného informačného systému. K materiálu prebehla diskusia:
- Ing. Saxa pripomenul účasť hlavného kontrolóra na rokovaniach komisií Z KSK
- Ing. Király žiadal vysvetlenie k grafu, prehľadu počtu kontrolovaných akcií, či
v jednom roku sa prelínajú aj kontroly z predchádzajúceho roku. Ing. Hudák
zodpovedal na otázku
- Ing. Halenár sa pýtal, či podrobné správy sú na webe
- Ing. Hudák vysvetlil, že postup je podľa zákona a výsledky sú zverejnené na webe.
Štrukturovaná forma je prehľadnejšia pre čitateľa kontroly.
Prítomní prijali uznesenie:
Uznesenie č.: 02/2017
Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a zobrať na vedomie Správu o kontrolnej
činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2016
Hlasovanie č.2
Prítomní: 17
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č.3 Aktivity na podporu rodiny
Ing. Kokarda informoval o medzinárodnej kampani na podporu manželstva „Národný
týždeň manželstva“ (NTM), ktorá bude tohto roku prebiehať na Slovensku v termíne 13. –
19.2.2017. Hlavným cieľom tejto aktivity je poukázať na hodnotu manželstva, povzbudiť ľudí
k tomu, aby zlepšovali svoje manželstvo konkrétnymi krokmi, napr.: romantické
korčuľovanie pre manželov a rodiny..... je možnosť kreatívne pripraviť viacero radostných
programov na poukázanie hodnoty manželstva. Zapojiť samosprávu, osobnosti, cirkev ....
Mgr. Kolárovský informoval, že do ECAV v Košiciach prídu národní koordinátori NTM.
Pre tento rok je motto: „Spolu na ceste“. Sú pripravené vtipné manželské poznávacie značky,
ktoré si manželia môžu umiestniť na zadnom skle svojho auta. Mgr. Kolárovský sa zúčastnil
„Konferencie pre mužov“ v Třinci, bola to veľmi dobre pripravená akcia.
Mgr. Liba informoval, že Apoštolská cirkev pripravuje gala večer pre manželov, lebo
manželstvo je ctené. Pre zdravú spoločnosť manželstvo a rodina má zmysel.

K bodu č.4 Doplňujúce materiály
-

Najbližšie rokovanie komisie sa uskutoční 13.03.2017 o 13,00 h na Ú KSK.

Po vyčerpaní programu predseda komisie Ing. Vladimír Saxa poďakoval prítomným a ukončil
rokovanie.

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

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

