Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
Číslo:
Vybavuje:

14.03.2017
1959/2017/RU- 8284
Mgr. Ľubica Dojčárová
e-mail: lubica..dojcarova@vucke.sk
Telefón: 0918 766 077

ZÁPISNICA
z 20. rokovania Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 13. 03. 2017
na Úrade Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, v Košiciach

PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie
2. Materiály do Zastupiteľstva
a) Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2016
b) Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017
c) 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. 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 dvadsiatom rokovaní komisie.
Členovia schválili navrhnutý program rokovania. Komisia bola uznášania schopná. Počet
členov komisie: 26, prítomní: 15.
Uznesenie č.: 03/2017
Komisia schvaľuje program rokovania komisie.
Hlasovanie č.1
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2 Materiály do Zastupiteľstva
a) Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2016
Vyjadrenie:

O materiáli podrobne informovala Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií Ú KSK.
Prítomní prijali uznesenie:
Uznesenie č.: 04/2017
Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Záverečný účet Košického
samosprávneho kraja za rok 2016 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č.2:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti:0
Zdržal sa: 0
b) Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017
Vyjadrenie
O materiáli podrobne informovala Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií Ú KSK.
Na odstránenie havarijného stavu mosta Ružín dochádza k zvýšeniu rozpočtu o 5 mil. € - je to
dotácia zo štátneho rozpočtu. Z rezervného fondu KSK je plánovaný prevod 3,5 mil.€ na
financovanie investičnej akcie „Odstránenie havarijného stavu mosta Ružín“. K materiálu
prebehla diskusia:
- Ing. Halenár podporí zmenu rozpočtu, ale konštatuje, že KSK nebol predvídavý
v súvislosti s technickým stavom mosta Ružín
- Ing. Saxa vyjadril spokojnosť z poučenia zo vzniknutej situácie
Prítomní prijali uznesenie:
Uznesenie č.05/2017
Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Úpravu rozpočtu Košického
samosprávneho kraja v roku 2017 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č.3:
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
c) 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
Vyjadrenie
O materiáli informovala Ing. Zuzana Jusková, vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva
Ú KSK. KSK v roku 2016 schválilo príspevok pre dobrovoľnícke centrum, ale cieľom je, aby
začali fungovať samostatne. K materiálu prebehla diskusia:
- Mgr. art. Blaškovičová, nie sú jasné počty organizácií, ani dobrovoľníkov
- Mgr. Berberich, každá organizácia by mala mať aspoň jedného dobrovoľníka
- Ing. Saxa, KSK investuje do tejto organizácie veľké peniaze, sú dobre investované ?
- JCDr. Jurčišin, dobrovoľníci sú viazaní aj zmluvne ?
- Pani Huštatýová podporuje vznik tejto organizácie, lebo je potrebné zaviesť systém.
V súčasnosti sú diskriminovaní tí, ktorí už dlhodobo pracujú v oblasti dobrovoľníctva.
- Ing. Jusková, pozve pani Huštatýovú do skupiny, ktorá pripraví návrh na legislatívne
zmeny
- Ing. Saxa, vytvára sa systém na združovanie, ale sú tu aj iné organizácie, ktoré
dlhodobo pracujú s dobrovoľníkmi,

JCDr. Jurčišin, 150 ľudí je registrovaných, súhlasia, že sú v zozname ?
Ing. Király, urobili záverečný účet za uplynulý rok a rozpočet na rok 2017?
Ing. Halenár, ak zajtra prestane fungovať firma, máme prístup k dátam? Je potrebné
porovnávať s organizáciou, kde to už funguje, či ideme správnou cestou.
- Ing. Saxa, dobrovoľnícke centrum oslovilo aj iné organizácie, ako napr. Úniu žien,
Charitu ?
- Ing. Hudák, máme informácie aj o iných dotáciách pre dobrovoľnícke centrum ?
Máme zoznam členov ?
- Ing. Jusková zodpovedala na prednesené otázky
Prítomní prijali uznesenie:
Uznesenie č.06/2017
Komisia odporúča Zastupiteľstvu
A) prerokovať a zobrať na vedomie Informatívnu správu o plnení aktivít
Dobrovoľníckeho centra Košického kraja za predchádzajúci kalendárny rok (2016),
ktoré sú realizované na základe zmluvy o spolupráci
B) prerokovať a schváliť finančný príspevok Dobrovoľníckemu centru Košického kraja
na rok 2017 o objeme 48 100.-€.
Hlasovanie č.4:
Prítomní: 15
Za: 13
Proti: 1
Zdržal sa: 1
-

K bodu č.3 Aktivity cirkví a občianskych organizácií v sociálnej oblasti.
Prítomní diskutovali k téme, vyjadrili svoje skúsenosti a informácie o aktivitách v sociálnej
oblasti:
- Mgr. Kaminský, kresťanské cirkvi, charita pomáhajú núdznym, napr. pôstna polievka..
- JCDr. Jurčišin, aktivita Katolíckej charity - Pôstna krabička, dôležitá je výchova
k solidárnosti, dnes je obrovský individualizmus
- ThLic. Bardzák, zbierka pre Afriku, pomoc chudobným, aktivity veriacich v cirkvi
- Mgr. Liba, pomoc núdznym otvára srdce nášho ducha
- Ing. Halenár, motivovať ľudí, aby pomáhali chudobným na L IX
- Pani Huštatýová, naša spoločnosť má popletené čo je charita a čo je solidarita
- Mgr. Šrámková, informovala o návrhu na zmenu štatútu Mesta Košice – úpravu
rozdelenia kompetencií medzi mesto a mestské časti v sociálnej oblasti.
K bodu 4 Doplňujúce materiály
Najbližšie rokovanie komisie – 15.5.2017 o 13,00 na Ú KSK.
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

