Školská komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
21.11.2014
Číslo:
1702/2014/OSK/
Vybavuje: Ing. Štefan Kandráč
e-mail: Stefan.Kandrac@vucke.sk
Telefón: 055/7268 260
Fax: 055/7268 249

ZÁPISNICA
z 6. zasadnutia Školskej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja, konaného dňa 20. 11. 2014

PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Pravidlá kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho
kraja
Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho
Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2015 –2017
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle
VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa
mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012
o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým
školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení Všeobecne záväzného
nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 1/2014
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na
I. polrok 2015
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2015
Akčný plán práce s mládeţou KSK na roky 2015-2016 (pracovný materiál)
Rôzne
Záver

K bodu č. 1
Výjazdové pracovné rokovanie školskej komisie sa konalo na SOŠ technickej,
Kukučínova 43 v Košiciach Rokovanie otvoril a viedol predseda školskej komisie pán
V. Zahorčák. Následne riaditeľ školy PhDr. J. Pituch privítal členov komisie a pozval jej
členov na prehliadku priestorov školy a centra odbornej prípravy (COV).
Po prehliadke školy komisia pokračovala v pracovnom rokovaní. Program rokovania
bol doplnený o materiál súvisiaci s prenájom školských priestorov ako bod 4 s následným
posunom číslovania ostatných bodov.
Následne komisia hlasovala za schválenie doplneného programu.

Hlasovanie č.1 :
Prítomní: 20
Za: 20
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č. 44/2014
Prítomní členovia hlasovaním schválili doplnený program rokovania školskej komisie.
K bodu č. 2
Ing. Ľ. Hudák – hlavný kontrolór ÚHK bliţšie predstavil komisii návrh Pravidiel
kontrolnej činnosti. Hlavnými dôvodmi predkladaného návrhu je zavedenie koncepcie
účinnejšieho systému kontrolnej činnosti v samospráve, ktorá uprednostňuje hodnotiaci
a odporúčací vzťah ku kontrolovaným subjektom a tieţ zosúladenie s platnou legislatívou.
V navrhovaných pravidlách sú ďalej definované druhy a typy kontrol, postup zostavovania,
zverejňovania, predkladanie a schvaľovania plánu kontrolnej činnosti.
V prípade ich schválenia nadobudnú účinnosť od 1.1.2015
Zo strany členov komisie neboli ţiadne pripomienky.
Hlasovanie č. 2 :
Prítomní: 20
Za: 20
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č. 45/2014:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Pravidlá kontrolnej
činnosti Útvaru hlavného kontrolóra KSK.
K bodu č. 3
Ing. D. Šebeňová, vedúca odboru správy majetku uviedla, ţe prax pri nakladaní
s majetkom KSK si vyţaduje zmeny a doplnenia Zásad hospodárenia s majetkom KSK.
Navrhované zmeny sa týkajú nakladania s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom,
nakladanie s pohľadávkami a odpustením dlhu, doby nájmu, výnimky pri prenájme majetku
a podmienky pri aplikovaní výpoţičky v praxi.
Navrhované zmeny sa kvôli prehľadnosti budú riešiť prijatím nových zásad, ktoré
nahradia súčasne platné zásady.
K predkladanému materiálu neboli zo strany členov komisie ţiadne otázky a pripomienky.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 20
Za:20
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č. 46/2014:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Zásady hospodárenia
s majetkom KSK s účinnosťou od 1.1.2015
K bodu č. 4
Odbor správy majetku spolu s odborom školstva predkladá v rámci majetkových vecí
na rokovanie zastupiteľstva aj prenájmy nebytových priestorov škôl a nájom bývalej Školy
v prírode Inovce pre obec Inovce. Ing. D. Šebeňová informovala komisiu o ţiadosti obce
Inovce prenajať priestory bývalej ŠvP Inovce na dobu 10 rokov pri výške nájmu 100 €/rok

s tým, ţe bude znášať náklady na údrţbu a nehnuteľnosti. Obec plánuje vyuţívať objekt
naďalej za účelom poskytovania rekreačných sluţieb pre ľudí z regiónu a okolia.
Komisia hospodárenia s majetkom odporučila prenájom z dôvodu osobitného zreteľa obci
Inovce na dobu 5 rokov s ročným nájomným 100 € za stanovených podmienok.
V rámci diskusie Ing. J. Blaškovan pripomenul osud ŠvP Thurzov, kde došlo
k schátraniu celého areálu.
Ing. Š. Kandráč informoval komisiu ohľadom nájmov nebytových priestorov
z dôvodov hodných osobitného zreteľa v budove Gymnázia na ul. SNP 1 v Gelnici pre
Gréckokatolícku cirkev a nájom v telocvični Hotelovej akadémie na Juţnej triede 10
v Košiciach pre mládeţnícky volejbalový klub KDS.
V rámci diskusie uţ neboli ţiadne zásadné otázky a pripomienky.
Hlasovanie č. 4:
Prítomní: 20
Za:20
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č. 47/2014:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť nájmy nebytových
priestorov v Hotelovej akadémii, Juţná trieda 10, Košice, Gymnázia na ul. SNP 1 Gelnica
a nájom bývalej Školy v prírode Inovce podľa predloţeného návrhu.
K bodu č. 5
Ing. Mária Karafová, vedúca finančného odboru k predkladanému návrhu rozpočtu
KSK na roky 2015-2017 uviedla základné skutočnosti, ktorými sa riadi proces tvorby návrhu
rozpočtu, od legislatívnych aţ po zámery a ciele KSK. Celkový návrh je vyrovnaný, návrh
beţného rozpočtu je prebytkový a kapitálového je schodkový, pričom schodok je vyrovnaný
úverovými zdrojmi a prebytkom beţného rozpočtu.
Rozvoj kraja je plánovaný z finančných prostriedkov z fondov EÚ a ŠR, z úverových
zdrojov a z predaja majetku KSK. V závere svojho vystúpenia uviedla, ţe v priebehu roku
2015 môţe byť rozpočet pozitívne ovplyvnený schválením nového zákona o dani
z motorových vozidiel, ktoré by znamenalo zvýšený príjme dane z príjmov fyzických osôb.
Ing. Š. Kandráč za odbor školstva doplnil ďalšie skutočnosti, ako je nárast finančnej
rezervy na kapitálové výdavky hlavne na nákup strojov a zariadení pre školy a školské
zariadenia.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 20
Za: 20
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č. 48/2014:
Školská komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Návrh rozpočtu KSK
na roky 2015 – 2017 podľa predloţeného návrhu.
K bodu č. 6
Informácia o poskytnutých dotáciách je prehľadom poskytnutých a zamietnutých
ţiadostí o dotácie v zmysle VZN KSK č.3/2006 do výšky 3300 € na základe rozhodnutia
predsedu KSK.
K predloţenému materiálu neboli zo strany členov komisie ţiadne pripomienky.

Hlasovanie č. 6 :
Prítomní: 20
Za: 20
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č. 49/2014:
Školská komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a zobrať na vedomie Informáciu
o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN KSK č. 3/2006
o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
K bodu č. 7
K návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č 18/2012 o poskytnutí
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku ZUŠ, jazykovým školám a školským
zariadeniam vedúci odboru školstva Ing. Š. Kandráč stručne informoval komisiu o zmenách
a doplnkoch, ktoré si vyţiadali zmeny legislatívy a určenie aktuálnej výšky dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení neštátnych zriaďovateľov na rok 2015 (príloha č. 1
VZN KSK č. 18/2012).
Zmeny nezakladajú zvýšené nároky na finančné prostriedky a sú zohľadnené v návrhu
rozpočtu odboru školstva na rok 2015.
Diskusia: bez pripomienok
Hlasovanie č.7:
Prítomní: 20
Za: 20
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č. 50/2014:
Školská komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a schváliť návrh VZN KSK, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN KSK č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam
v znení VZN KSK č. 1/2014.
K bodu č. 8
V rámci predloţenej rámcovej obsahovej náplne vedúci odboru školstva Ing. Š.
Kandráč hovoril o materiáloch, ktoré plánuje odbor školstva predloţiť na jednotlivé
zastupiteľstva v I. polroku 2015.
Diskusia : bez pripomienok
Hlasovanie č. 8:
Prítomní: 20
Za: 20
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č. 51/2014:
Školská komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Rámcovú obsahovú náplň
zasadnutí Zastupiteľstva KSK na I. polrok 2015.
K bodu č. 9
Predloţený návrh plánu úloh školskej komisie na I. polrok 2015 ráta s aktívnym
zapojením stredných škôl v rámci prijímacieho konania a náboru ţiakov na stredné školy

a vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na jednotlivých elokovaných
pracoviskách pri stredných školách.
Diskusia : bez ďalších návrhov a pripomienok
Hlasovanie č. 9:
Prítomní: 20
Za: 20
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č. 52/2014:
Školská komisia odporúča zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Plán úloh komisií
Zastupiteľstva KSK na I. polrok 2015.
K bodu č.10
RNDr. V. Juríková na rokovaní komisie predstavila Akčný plán práce s mládeţou
KSK na roky 2015-2016, ktorý nadväzuje na schválenú Koncepciu práce s mládeţou. Akčný
plán detailne rozpracúva oblasti koncepcie a je rozdelený na čiastkové úlohy na roky 2015 2016 s určením termínov, zodpovednosti a nástrojov na podporu a sledovanie hlavných cieľov
a zámerov koncepcie.
Diskusia: PhDr. A. Jenčová je ochotná sa aktívne zapojiť a pomôcť pri dopracovaní akčného
plánu na základe svojich skúsenosti v tejto oblasti.
Hlasovanie č. 10:
Prítomní: 20
Za: 20
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Uznesenie č. 53/2014:
Školská komisia berie na vedomie Akčný plán práce s mládeţou KSK na roky 2015-2016 a na
najbliţšom rokovaní komisie sa bude ešte týmto materiálom zaoberať podrobnejšie.
K bodu č. 11
Ing. I. Petrík podľa návrhu novely zákona o odbornom vzdelávaní konštatoval určitú
diskrimináciu odľahlých regiónov pri spolupráci so zamestnávateľmi.
V tejto súvislosti Ing. Š. Kandráč informoval komisiu o aktívnom pripomienkovaní zákona
č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave z úrovne odboru školstva. Vedúci odboru
školstva sa v dňoch 24.-25.11.2014 zúčastní na pripomienkovom konaní k uvedenému
zákonu v Keţmarských Ţľaboch aj za účastí odborov.
K bodu č. 12
Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda komisie V. Zahorčák zasadnutie
komisie ukončil.

......................................................
Ing. Štefan Kandráč
tajomník komisie

......................................................
Viliam Zahorčák
predseda komisie

