Sociálna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
30.01.2014
Číslo:
1678/2014/OSVaZ/2932
Vybavuje: Ing. Eva Schlifková
e-mail: Eva.Schlifkova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 285

ZÁPISNICA
z 1. zasadnutia Sociálnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja, konaného dňa 30. 01. 2014
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie rokovania
2. Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2014 - 2016
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja , ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 18/2012
o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým
školám, jazykovým školám a školským zariadeniam
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 19/2013
o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja pre prijímacie konanie
5. Vízia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na
obdobie 2014 - 2020
6. Informatívna správa o činnosti pracovnej skupiny pre prípravu Regionálnej integrovanej
územnej stratégie
7. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I.
polrok 2014
8. Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2014
9. Informácia o riešení Petície na zmenu projektu DSS Park mládeže Košice
10. Diskusia
11. Záver
K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Rokovanie otvorila predsedníčka komisie, ktorá skonštatovala,
uznášaniaschopné a bude prebiehať podľa stanoveného programu.

že

zasadnutie

je

Uznesenie: č. 1/2014
Prítomní schválili predložený program zasadnutia. V zmysle Rokovacieho poriadku komisií
Zastupiteľstva KSK prítomní členovia komisie zvolili za podpredsedu komisie MVDr. Annu
Jenčovú.
Hlasovanie č. 1/2014:
Prítomní: 20
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Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala Ing. Mária Karafová.
Celkový návrh rozpočtu je vyrovnaný. Návrh bežného rozpočtu je prebytkový
a návrh kapitálového rozpočtu je schodkový, pričom schodok je vyrovnaný úverovými
zdrojmi a prebytkom bežného rozpočtu príslušného roku. Daňové príjmy tvoria 50,98 %
z navrhovaných bežných príjmov. Druhú najväčšiu príjmovú časť bežného rozpočtu KSK
tvoria dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy. Kapitálové príjmy sú
na 97,51 % rozpočtované z príjmov z fondov EÚ a 2,49 % tvoria príjmy z predaja majetku
KSK a z kapitálového grantu komunitárneho programu Európa pre občanov na rekonštrukciu
pamätníka Dargov. Splátky úverov a záväzkov KSK predstavujú pre rok 2014 čiastku 15 342
018 €, čo je 18,95 % z vlastných bežných príjmov KSK.
Uznesenie č. 2/2014:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať a schváliť podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 2/2014:
Prítomní: 20
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Materiál odprezentoval Ing. Marcel Eperješi z odboru školstva.
Predkladaným VZN sa dopĺňa znenie ustanovenia Účel a použitie finančných prostriedkov
žiadateľov o použitie a zdokladovanie realizovaných výdavkov konečného prijímateľa
z poskytnutých finančných prostriedkov. Predkladaným VZN sa mení príloha č. 1 VZN č.
18/2012, ktorým KSK určuje výšku dotácie na mzdy a prevádzku školám a školským
zariadeniam.
Uznesenie č. 3/2014:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK
pripomienok.

predložený materiál prerokovať a schváliť bez

Hlasovanie 3/2014:
Prítomní: 20
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala RNDr. Viera Juriková z odboru školstva.
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Predkladaným VZN sa mení tabuľka č. 1 uvedená v textovej časti VZN z dôvodu, že po
nadobudnutí účinnosti platného VZN, niektorí zriaďovatelia stredných škôl požiadali KSK
o úpravu počtu tried, ktoré otvoria v školskom roku 2014/2015.
K danému materiálu prebehla diskusia:
MUDr. Eva Antónyová považuje predkladaný materiál za korektne spracovaný. Mgr. Simon
Csaba schvaľuje navýšenie počtu tried o 1 v Gymnáziu P.J.Š. Rožňava. Poukazuje na
ekonomicky aspekt (finančné možnosti rodičov umiestniť dieťa do školy mimo bydliska).
MVDr. Anna Jenčová odporúča prehodnotiť hranicu prospechu priemeru žiaka, ktorý sa hlási
na gymnázium. Nie je určená hranica (napr. 2,00 priemer). Pani Juriková povedala, že hranica
prospechu bude platiť od budúceho školského roka. Prijímacie skúšky musí realizovať každá
škola. Pani Jenčová odporúčala do budúcnosti zapracovať aj hodnotiace kritérium, nie počty
žiadateľov, ale aj kvalitu vyučovacieho procesu. Pani Brziaková navrhla, že treba prispôsobiť
počty tried trhu práce. Pán Kokarda informoval, že v pôvodnom VZN bol znížený počet tried
gymnázií.
Uznesenie č. 4/2014:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK
pripomienok.

predložený materiál prerokovať a schváliť bez

Hlasovanie č. 4/2014:
Prítomní: 20
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5
Vyjadrenie:
Materiál odprezentoval Ing. Imrich Fülöp.
Vízia platného PHSR KSK bola formulovaná okolo roku 2005. Predpokladala, že štrukturálne
fondy EÚ pomôžu vyrovnať rozdiely medzi rozvíjajúcim sa západom a stagnujúcim
východom Slovenska. Ciele, na ktoré boli poskytnuté granty boli stanovené z národnej úrovne
jednotne pre celé Slovensko, bez ohľadu na aktuálne potreby daného regiónu. Zdroje pomoci
boli čerpané nekoordinovane a neumožňovali integrovaný prístup k riešeniu problémov
daného regiónu. Nová vízia PHSR KSK 2014 – 2020 počíta s mobilizáciou ľudského
a sociálneho kapitálu, spájaním zainteresovaných pre riešenie stanoveného problému.
Uznesenie č. 5/2014:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK
pripomienok.

predložený materiál prerokovať a schváliť bez

Hlasovanie č. 5/2014:
Prítomní: 20
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa:
K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Materiál odprezentoval Ing. Imrich Fülöp.
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Pre spracovanie RIUS má byť vytvorená pracovná skupina pod názvom Partnerstvo pre
RIUS, ktoré by malo byť výkonným orgánom, ktorý bude prijímať rozhodnutia a bude niesť
zodpovednosť za celý proces prípravy, realizácie a hodnotenia RIUS. Partnerstvo by malo
mať cca 30 – 50 členov. Subjekty zapojené do Partnerstva budú viazané zmluvou
o spolupráci. Koordinátorom RIUS je VÚC. Cieľom RIUS Košického kraja je riešenie
zamestnanosti, ktorá je primárnym nástrojom pre riešenie otázok chudoby a sociálnej
exklúzie.
Uznesenie č. 6/2014:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
Hlasovanie č. 6/2014:
Prítomní: 20
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa:
K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala Ing. Zuzana Jusková.
Na I. polrok 2014 sú zaradené do programu jednotlivých zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja materiály:
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja
č. 17/2012
o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
2. Informatívna správa o realizácii plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom
kraji na roky 2007 – 2013 (aktualizácia do roku 2015
Uznesenie č. 7/2014:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK
pripomienok

predložený materiál prerokovať a schváliť bez

Hlasovanie č. 7/2014:
Prítomní: 20
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa:
K bodu č. 8
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala predsedníčka komisie Mgr. Jana Mondiková.
Uznesenie č. 8/2014:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK
pripomienok

predložený materiál prerokovať a schváliť bez

Hlasovanie č. 8/2014:
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Prítomní: 20
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa:
K bodu č. 9
Vyjadrenie:
Materiál odprezentovala Ing. Mária Kokardová z ORRaP.
Na KSK bola doručená petícia občanov, v ktorej požadovali zmenu projektu DSS Park
mládeže, Košice. Petícia požadovala, aby KSK upustil od výstavby nových parkovísk
a prístupovej cesty v rámci uvedeného projektu. Argumentovali, že ich výstavba na úkor
stromov výrazne zhorší kvalitu bývania. Dňa 7.1.2014 na Ú KSK prebehlo rokovanie
zástupcov KSK a petičného výboru. Bolo dohodnuté zúženie prístupovej cesty o 2 metre
a vytvorenie 1 zeleného pásu na úkor tohto zúženia a vzdanie sa 1 parkovacieho miesta na
úkor zelene.
Uznesenie č. 9/2014:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Zároveň odporúča odboru regionálneho rozvoja a plánovania pokračovať v realizácii projektu
podľa schválenej dokumentácie bez zmien (v súlade s územným plánom a stavebným
povolením).
Hlasovanie č. 9/2014:
Prítomní: 20
Za: 20
Proti: 0
Zdržal sa:
K bodu č. 10
Diskusia:
Prítomní členovia komisie sa dohodil, že zasadnutia sociálnej komisie budú pravidelne vo
štvrtok o 13.30 hod.

....................................................
Ing. Eva Schlifková
tajomníčka komisie

.....................................................
Mgr. Jana Mondiková
predsedníčka komisie
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