Kultúrna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
03. 04. 2018
Číslo:
3663/OKaCR/2018/10901
Vybavuje: PhDr. Jana Kovácsová
E-mail:

jana.kovacsova@vucke.sk

Telefón: 055/7268 270
ZÁPISNICA
z 1. rokovania Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
konaného dňa 03. 04. 2018 v budove Košického samosprávneho kraja,
Námestie Maratónu mieru 1, Košice

NÁVRH PROGRAMU:
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
2. Voľba podpredsedu kultúrnej komisie
3. Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2017
4. Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2018-2020
5. 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 neskorších predpisov
6. Informatívna správa o príprave projektu Kreatívneho centra Košického kraja v rámci IROP
2014 - 2020
7. Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2018
8. Rôzne
9. Záver
Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
Prítomní podľa prezenčnej listiny.
Predseda Kultúrnej komisie ZKSK privítal prítomných členov komisie a otvoril rokovanie komisie.
Následne dal členom komisie hlasovať za predložený návrh programu.
Komisia s počtom prítomných 9 členov bola uznášaniaschopná.
Uznesenie č. 1/2018:
Komisia odsúhlasila program rokovania, bez pripomienok.
Hlasovanie č.1:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0

Zdržal sa: 0
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Bod č. 2 Voľba podpredsedu kultúrnej komisie
Predseda kultúrnej komisie navrhol za podpredsedu kultúrnej komisie p. Juraja Nagya – člena
komisie a poslanca Zastupiteľstva KSK a zároveň aj zdôvodnil svoj predložený návrh.
Následne otvoril k danému bodu diskusiu.
Členovia komisie nemali pripomienky k predloženému návrhu. Predseda komisie dal hlasovať za
predložený návrh na podpredsedu komisie.
Uznesenie č. 2/2018 :
Komisia odsúhlasila a schválila Juraja Nagya za podpredsedu Kultúrnej komisie Zastupiteľstva
KSK.
Hlasovanie č. 2:
Prítomní: 9
Za: 8
Proti: 0

Zdržal sa: 1

Bod č. 3 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2017
Prizvaní: Dip.-Kfm. Ing. Michal Demo – poverený riadením Odboru financií Úradu KSK a Ing.
Kvetoslava Lipovská – vedúca referátu rozpočtu Odboru financií Úradu KSK. K uvedenému bodu
bola poskytnutá informácia týkajúca sa obsahu materiálu o plnení bežného a kapitálového rozpočtu
príjmov, čerpania bežného a kapitálového rozpočtu výdavkov, plnení príjmových finančných
operácií a čerpanie výdavkových finančných operácií , plnenie programov a hospodárenia.
Na zasadnutie komisie prišiel člen komisie Csaba Furik.
Uznesenie č. 3/2018 :
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať, zobrať na vedomie a schváliť
podľa predloženého návrhu na uznesenie s predloženou pripomienkou.
Pripomienka Ing. Igora Petrika: na str. 32 v programe doprava doplniť v textovej časti slovo „v obci
Margecany“:
Dotácia pre mesto Krompachy na realizáciu projektu Integrovaný informačný systém, spevnené plochy,
parkoviská pred železničnou stanicou v meste Krompachy, za účelom zlepšenia organizácie verejnej
dopravy a dopravnej infraštruktúry v meste Krompachy bola poskytnutá vo výške 235 080 € a dotácia pre
obec Margecany na vybudovanie parkovacích miest v predstaničnom priestore s podmienkou zlepšenia
kvality pravidelnej autobusovej dopravy „v obci Margecany“ bola poskytnutá vo výške 150 000 €.

Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bod č. 4 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2018-2020
Prizvaný: Dip.-Kfm. Ing. Michal Demo – poverený riadením Odboru financií Úradu KSK
a Ing. Kvetoslava Lipovská – vedúca referátu rozpočtu Odboru financií Úradu KSK. K návrhu
rozpočtu boli poskytnuté informácie týkajúce sa prípravy rozpočtu KSK na r. 2018 a plánu
do r. 2020. Návrh rozpočtu bol pripravovaný a konzultovaný aj s príslušnými odbormi úradu.
V programe kultúry sú navrhnuté zmeny podprogramov.
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Predseda komisie oslovil PhDr. Janu Kovácsovú – vedúcu Odboru kultúry a cestovného ruchu
Úradu KSK, aby informovala členov komisie za odvetvie kultúry. PhDr. Kovácsová Jana
informovala, že rozpočet sa zostavoval s úzkou spoluprácou odboru financií. Odbor kultúry a CR sa
vyjadroval k návrhu rozpočtu, boli zapracované požiadavky kultúrnych zariadení. Veľké kapitálové
výdavky do návrhu rozpočtu zapracovávané neboli.
Uznesenie č. 4/2018 :
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať, zobrať na vedomie a schváliť
podľa predloženého návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie č. 4:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Rozprava:
V rámci rozpravy boli prediskutované dotazy a otázky aj s následnými odpoveďami a vysvetlením
príslušných odborníkov k uvedenému:
Milan Potocký – Zemplínske múzeum v Michalovciach – rekonštrukcia a rozpočet na r. 2018
Ing. Igor Petrik – počet TOP podujatí programu Terra Incognita (str. 28); rozdiel výšky finančných
prostriedkov v podprograme propagácia oproti predchádzajúcim rokom (str. 21), ušetrené finančné
prostriedky (str. 40) vo výške 70 tis. € - možnosti použitia, nárast bežných výdavkov- valorizácia.
PhDr. Jana Cibereová – technická poznámka k názvu materiálu: Návrh rozpočtu Košického
samosprávneho kraja na roky 2018-2020, aby bolo jasné že sa schvaľuje rozpočet na r. 2018
a orientačne návrh do r. 2020. Konzultácia k uvedenej poznámke prebehla s hlavným kontrolórom
ÚHK KSK.
Bod č. 5 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 neskorších predpisov
Prizvaný: Ing. Marcel Eperješi – vedúci referátu technických a ekonomických činností Odboru
školstva Úradu KSK. Poskytnuté boli bližšie informácie týkajúce sa navrhovaných zmien
aktualizácie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku, valorizácie miezd. Všetko je
zohľadnené aj v predkladanom návrhu rozpočtu KSK.
Uznesenie č. 5/2018 :
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť podľa predloženého
návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0

Zdržal sa: 0
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Bod č. 6 Informatívna správa o príprave projektu Kreatívneho centra Košického kraja v
rámci IROP 2014 - 2020
Prizvaná: Ing. Julianna Orbán Máté, PhD. – vedúca Odboru regionálneho rozvoja, územného
plánovania a životného prostredia Úradu KSK. Informovala o postupe príprav dokumentov
k projektu, o kreatívnom centre v areáli na Strojárenskej ulici, o plánovaných finančných
prostriedkoch na rekonštrukciu a mäkké techniky, o členení výzvy, o výbere oblastí. Výzva je
schválená, čaká sa na podpis Ministerky kultúry SR. Informovala aj aké problémy môžu nastať
v prípade časových posunov podpisu (IROP, keď nebude plniť indikátory do r. 2018, bude problém
vo všetkých krajoch).
Predseda komisie privítal na zasadnutí riaditeľa Úradu KSK p. Ing. Juraja Ďorka.
PhDr. Kovácsová Jana – doplnila aká je úloha odboru kultúry a CR v kreatívnom priemysle,
odvetvie kultúry môže byť v časti vstupov a výstupov (vieme inštitúcie z kraja zatiahnuť do centraaktérov z kraja napr. tradičná kultúra a remeslá).
Rozprava:
V rámci rozpravy vystúpili s dotazmi a otázkami členovia komisie, na ktoré im zodpovedala p. Ing.
Julianna Orbán Máté, PhD.
Milan Potocký - ohľadom vyhlásenia výzvy a možnosti realizácie projektu, k uvádzanému termínu
regionálny aktivisti – či sa myslia kultúrne zariadenia a či jednotlivci.
Mgr. Milan Kaplan –možnosti zapojenia sa regiónov do projektu; či bude prezentácia programov.
Ing. Ľubomír Hudák – vysporiadanie nájomných vzťahov v objekte kreatívneho centra – riešenie a
dopady
Ing. Juraj Ďorko – informácia ohľadom nájomcov na dobu určitú a nájomcoch na dobu neurčitú
v priestoroch kreatívneho centra o prebiehajúcich jednaniach.
Uznesenie č. 6/2018 :
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie podľa
predloženého návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie č. 6:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bod č. 7 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2018
Predseda komisie predložil členom návrh plánu úloh kultúrnej komisie na 1. polrok 2018, za ktorý
dal členom komisie hlasovať.
Uznesenie č. 7/2018 :
Kultúrna komisia súhlasí s predloženým návrhom plánu úloh kultúrnej komisie na 1. polrok 2018.
Hlasovanie č. 7:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0

Zdržal sa: 0
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Uznesenie č. 8/2018 :
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť podľa predloženého
návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie č. 8:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Rozprava:
V rozprave boli prediskutované :
Mgr. Rastislav Javorský - návrh na výjazdové rokovania komisie,
PhDr. Jana Cibereová - čas zasadaní komisie (dopoludnia//popoludní)
Predseda komisie navrhol, aby tieto dotazy a návrhy boli prediskutované na ďalších rokovaniach,
keď už komisia bude mať aj neposlancov – členov kultúrnej komisie.
Bod č. 8 Rôzne
● Členovia kultúrnej komisie – neposlanci
Predseda komisie informoval, že komisia má 13 poslancov a je priestor aj pre neposlancov.
Navrhol, že ako predseda komisie osloví politické kluby, aby navrhli za svoj klub do kultúrnej
komisie 1 člena – neposlanca.
● Vzorový rokovací poriadok komisií mali všetci členovia predložený.
● PhDr. Jana Kovácsová - Problematika - dotácie z VZN č. 3/2006 nad 3 300,- Eur pre r. 2018
- možností riešenia, predloženie návrhu na zmenu procesu
Schválený návrh zmeny procesu by bol následne členom komisie zaslaný.
Mgr. Rastislav Javorský – navrhuje do budúcnosti zmenu VZN a taktiež uviedol, že sa mu páči
model Prešovského samosprávneho kraja, kde poslanec má určitú finančnú čiastku, ktorú môže
prideliť na podujatie.
Bod č. 9 Záver
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na rokovaní komisie.
Zapísala: Silvia Fortunová

......................................................
PhDr. Jana Kovácsová
tajomníčka komisie

......................................................
Pavol Burdiga
predseda komisie
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