Komisia regionálneho rozvoja
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
24. 3. 2017
Číslo:
2140/2017/ORRUPZPVybavuje: Ing. Peter Ťapák
e-mail: Peter.Tapak@vucke.sk
Telefón: 055/6196 658

ZÁPISNICA
z 20. rokovania Komisie regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja konaného dňa 23. 3. 2017
PROGRAM ROKOVANIA:
Otvorenie, schválenie programu rokovania
Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2016
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017
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
5. Personálne otázky v Komisii regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja
6. Rôzne
7. Záver
1.
2.
3.
4.

K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Predseda komisie JUDr. Konkoly privítal prítomných a skonštatoval, že na rokovaní komisie
sú prítomní 13 členovia komisie, čo je nadpolovičná väčšina, to znamená, že rokovanie je
uznášania schopné.
Diskusia: –
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 11/2017:
Komisia schválila návrh programu podľa zaslanej pozvánky.
Hlasovanie č. 1:
Prítomní: 13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 2
Vyjadrenie:
K záverečnému účtu Košického samosprávneho kraja za rok 2016 podala podrobné
informácie Ing. Karafová, vedúca odboru financií..
Diskusia: –
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 12/2017:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade
so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 2:
Prítomní: 13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Podrobný výklad k materiálu Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017
podala Ing. Karafová, vedúca odboru financií.
Diskusia: –
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 13/2017:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade
so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Vysvetlenie k materiálu o plnení aktivít Dobrovoľníckeho centra podala Ing. Jusková, vedúca
odboru sociálnych vecí.
Diskusia: Ing. Rušinová, Ing. Jakubov, JUDr. Konkoly, Ing. Ťapák, Ing. Hudák.

Ing. Rušinová vyjadrila nesúhlas s predloženým materiálom. Podľa nej právne poradenstvo
a vzdelávacie aktivity nie je dobrovoľnícka činnosť a organizácia, ktorá stojí mesačne 2.000
Eur je ťažko nazvať dobrovoľníckou. Ing. Jusková poďakovala za jej názor a vysvetlila, že
tieto úlohy vyplývajú z PHSR Košického kraja. Regionálne centrum má za úlohu podporiť
a profesionalizovať dobrovoľnícku činnosť. Ing. Rušinová uviedla, že napriek tomu má
výhrady: nebola predložená podrobná analýza financovania organizácie, nie je známe aké boli
iné príjmy, ako bolo naložené finančnými prostriedkami od KSK a na čo bude použitý
finančný príspevok v roku 2017. Ing. Jakubov sa spýtal, či p. poslankyňa má iný návrh na
uznesenie. Predseda komisie uviedol, že dobrovoľníctvo za peniaze –je naozaj rozporuplné,
možno by sa to malo ináč nazvať. Ing. Ťapák dodal, že podpora dobrovoľníctva je súčasť
sociálnej politiky Košického kraja a treba podporiť získavanie profesionálnych zručností
v tejto oblasti. Bol vyzvaný p. hlavný kontrolór, aby sa tiež vyjadril k problematike. Uviedol,
že Dobrovoľnícke centrum je existujúca organizácia do ktorej následne vstupoval KSK.
Názov organizácie vymysleli jej zakladatelia, a občianske združenie je registrované pod týmto
názvom. Dodal, že aj on sa pýtal na to, či o.z. má aj iných členov, akých členov má, koľko
platia členské, aké iné zdroje využíva o.z. a aký objem finančných prostriedkov z toho
získava. Na tieto otázky odpoveď nedostal. Ing. Jakubov poznamenal, že formulácia názvu
materiálu a návrhu na uznesenie nie je jasné: jednak je to informatívna správa, ktorá sa má
zobrať na vedomie, a zároveň sa má schvaľovať objem finančných prostriedkov. Nie je
šťastné riešenie spájať to dokopy, lebo zobrať na vedomie informatívnu správu ani nie je
problém ale so schvaľovaním finančného príspevku už viacerí nesúhlasia. Predseda komisie
dal návrh, aby návrh na uznesenie sa doplnilo úlohou v znení: „Spracovať analýzu finančného
hospodárenia Dobrovoľníckeho centra Košického kraja a predložiť na ďalšie zasadnutie
komisie regionálneho rozvoja.”
Hlasovalo sa za doplnený návrh na uznesenie.
Uznesenie č. 14/2017:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť. Komisia žiada
„spracovať analýzu finančného hospodárenia Dobrovoľníckeho centra Košického kraja a
predložiť na ďalšie zasadnutie komisie regionálneho rozvoja.”
Hlasovanie č. 4:
Prítomní: 13
Za:
11
Proti:
1
Zdržal sa: 1

K bodu č. 5
Vyjadrenie:
JUDR. Ing. Konkoly informoval, že Ing. Jakub Špilár sa vzdal funkcie člena Komisie
regionálneho rozvoja Zastupiteľstva KSK dňom 10. apríla 2017.
Diskusia:
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie č. 15/2017:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie.

Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 6
Vyjadrenie: Ing. Staňo, JUDr. Konkoly
Ing. Staňo v súvislosti materiálom o Dobrovoľníckom centre uviedol, že pri podobných
materiáloch by bolo dobré rozdielne schvaľovať jednotlivé body, lebo takto nie je jasné s čím
súhlasia a čím nie. JUDr. Konkoly súhlasil s touto poznámkou a dodal, že v budúcnosti treba
jednoznačne definovať návrh na uznesenie. Sľúbil, že tento problém nanesie na rokovaní
predsedov komisií.
Medzičasom došiel ďalší člen komisie:

K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania predseda komisie poďakoval prítomným za účasť
a o 9:50 hod. ukončil rokovanie komisie regionálneho rozvoja.
V Košiciach dňa 23. 3. 2017
Zapísal Ing. Peter Ťapák

......................................................
Ing. Peter Ťapák
tajomník komisie

......................................................
JUDr. Ing. Jozef Konkoly
predseda komisie

