Kultúrna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
04. 08. 2020
Číslo:
2587/2020/OKaCR/29926
Vybavuje: PhDr. Mgr. Gabriel Viszlay, PhD.
e-mail: gabriel.viszlay@vucke.sk
telefón: 055/7268 272
služobný mobil:

ZÁPISNICA
zo 16. rokovania Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa 04. 08. 2020
na Úrade Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru č. 1 v Košiciach
zasadačka č. 242 (1. poschodie)

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

6.

7.
8.
9.
10.

Otvorenie, zistenie počtu prítomných členov, schválenie programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek z komisie
Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2020
2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2020
Poskytnutie dotácií nad 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien
a doplnkov
Poskytnutie dotácií nad 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien
a doplnkov
Zemplínske múzeum Michalovce – nová koncepcia rozvoja (bod z plánu úloh komisie na
2. polrok 2020)
Návrhy, podnety, požiadavky
Rôzne
Záver

K bodu č. 1
Otvorenie, schválenie programu zasadnutia komisie
Vyjadrenie: Predseda komisie po privítaní prítomných následne otvoril 16. rokovanie komisie.
Oznámil členov, ktorí sa ospravedlnili z neúčasti na rokovaní. Z celkového počtu 25 členov
komisie bolo prítomných 20 členov komisie, čo je nadpolovičná väčšina a komisia bola
uznášaniaschopná. Návrh programu rokovania komisie bol zaslaný členom komisie e-mailom.
Informoval o doplnení bodu programu rokovania o nasledovný bod: Preskúmanie platného
Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj – oznámenie a žiadosť o stanovisko,
ktorý nie je predkladaný na rokovanie Zastupiteľstva KSK, avšak bol doplnený ako
informácia do programu určených komisií. Navrhol ho zaradiť a prerokovať v poradí ako
bod programu č.7.
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Zároveň poprosil prítomných o iné pripomienky alebo o návrhy doplnenia k programu.
Žiadne iné doplnenia ani pripomienky neboli vznesené.
Predseda komisie požiadal členov komisie o hlasovanie o programe ako celku vrátane
doplneného bodu programu.
Uznesenie č. 32/2020
Komisia schvaľuje program 16. rokovania komisie vrátane doplneného bodu programu.
Hlasovanie č. 1
Prítomní: 20
Za: 20

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Predseda komisie skonštatoval, že program 16. rokovania komisie bol schválený.
K bodu č. 2:
Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek z komisie
PhDr. Mgr. Gabriel Viszlay, PhD. – poverený vedením OKaCR ÚKSK informoval, že z rokovania dňa 9. 6. 2020 vyplynuli 2 podnety, na ktoré bolo zo strany OKaCR vyžiadané od
príslušných oddelení vyjadrenie.
Požiadavky z rokovania dňa 9.6.2020:
► Ing. Želinský – vystúpil s pripomienkou vytvorenia jazykovej mutácie web stránky
v národnostnom jazyku ako bude prebiehať realizácia, či sa to nedá riešiť.
Podnet bol zaslaný e-mailom Mgr. Martine Kožárovej s následnou odpoveďou:
„Tento rok je plánovaný redizajn celej webovej stránky web.vucke.sk. Nová stránka by mala
byť dostupná aj v nových jazykových mutáciách. Ak majú členovia komisie návrhy, v ktorých
jazykoch by mala byť doplnená, budeme radi ak ich predložia. Zatiaľ určite počítame
s anglickou a maďarskou mutáciou, ďalšie sú otvorené“.
Diskusia :
Ing. Želinský – kedy bude nová webová stránka?
PhDr. Mgr. Viszlay, PhD. - preveríme túto informáciu do najbližšej komisie
► Dotácie z VZN:
Otázka odznela v bode č. 12 –Rôzne:
Čo je s VZN o poskytovaní dotácií – pokračuje, ako je to s dotáciami sú zrušené? Bolo
by dobré informovať verejnosť o tom formou tlačovej správy. p. Janáč uviedol, že tiež
dali 2 projekty z Gelnice.
K otázke týkajúcej sa nového VZN o poskytovaní dotácií – na februárovom zasadnutí
zastupiteľstva bolo prerušené rokovanie o bode č. 8 k návrhu VZN o poskytovaní dotácií,
pokračovanie rokovania o danom bode bolo na 19. zasadnutí zastupiteľstva dňa 29. 06. 2020.
Odbor financií ÚKSK: Objem rozpočtovaných finančných prostriedkov učených na
poskytnutie dotácií KSK v zmysle VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových
finančných prostriedkov z rozpočtu KSK v rámci programu Terra Incognita sa kvôli
predpokladanému výpadku daňových príjmov KSK znížil rozpočtovým opatrení predsedu
KSK č. 9/2020 zo dňa 05.06.2020 z pôvodne schválenej výšky 840 000 € o 690 200 € na
sumu 149 800 €. Väčšinu z tejto sumy (119 934 €) tvoria mikrogranty podporujúce
ekoturizmus.
Objem rozpočtovaných finančných prostriedkov učených na poskytnutie dotácií KSK
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v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií sa kvôli predpokladanému výpadku daňových
príjmov KSK znížil rozpočtovým opatrení predsedu KSK č. 9/2020 zo dňa 05.06.2020
z pôvodne schválenej výšky 600 000 € o 500 000 € na sumu 100 000 €. Polovicu z tejto sumy
(dotácie do 3 300 €) prerozdelí predseda KSK a polovicu z tejto sumy (dotácie nad 3 300 €)
prerozdelí Zastupiteľstvo KSK.
Uznesenie č. 33/2020
Komisia berie na vedomie plnenie uznesení a požiadaviek z komisie bez pripomienok
Hlasovanie č. 2
Prítomní: 20
Za: 20
Návrh bol schválený.

Zdržal sa: 0

Proti: 0

K bodu č. 3:
Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2020
Vyjadrenie: Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo, vedúci Odboru financií ÚKSK
Diskusia: Bez diskusie
Uznesenie č. 34/2020
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
podľa predloženého návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 3
Prítomní: 20
Za: 20
Návrh bol schválený.

Zdržal sa: 0

Proti: 0

K bodu č. 4:
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2020
Vyjadrenie: Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo, vedúci Odboru financií ÚKSK
Diskusia:
V diskusii odzneli tieto podnety a návrhy:
Mgr. art. Blaškovičová – opýtala sa, že najviac finančných prostriedkov sa odobralo
z programu Terra Incognita. Tam neboli zahrnuté len výdavky na bežné výdavky, ktoré sa
kvôli COVID nerealizovali, ale aj nejaké kapitálové výdavky. Otázka je či sa budú tieto
financie presúvať na budúci rok alebo aký je predpoklad, nakoľko je to veľa finančných
prostriedkov, ktoré sa zobrali z tohto programu. Druhá otázka sa týka projektu Spišského
divadla, nakoľko boli naplánované prostriedky na rekonštrukciu Reduty, ktorá je v zlom
technickom stave, ako sa bude postupovať. A posledná otázka sa týka postu riaditeľa divadla,
nakoľko zachytila informáciu, že je vymenovaný nový riaditeľ.
Dipl.-Kfm. Ing. Demo – Terra Incognita ako dotačná schéma, ktorá podporuje cestovnú ruch,
doplatila na výpadok z daňových príjmov pre COVID. A keďže dotácie sú niečo navyše, kraj
musí zabezpečiť predovšetkým chod vlastných organizácií, a to aby pokrýval svoje zákonné
povinnosti. Dotácie už idú nad rámec zákona, na základe VZN-iek, ktoré si jednotlivé kraje
schvália. Každý kraj k tomu musel nejako pristúpiť, napr. Bratislavský samosprávny kraj
zrušil úplne všetky dotácie. Košický samosprávny kraj sa snažil nejakým spôsobom
selektívne vyberať čo je priorita, čo sa toho roku nebude konať a aké investície sa môžu
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posunúť do budúceho roka. Gró tohto balíka tvorili výdavky na podujatia, niečo cez 300tisíc €
a kapitálové výdavky ktoré sa posúvajú na rok 2021.
PhDr. Mgr. Viszlay, PhD. – zámer nie je zrušený len financovanie je pozastavené. Budova si
vyžaduje opravu, budova nie je v našom vlastníctve, o to je to komplikovanejšie. Čo sa týka
osoby riaditeľa, pán Spišák vo funkcii končí do 31. 8. 2020 z odboru kultúry šiel návrh na
poverenie ekonómky divadla na riadenie divadla do doby vyhlásenia výberového konania.
p. Balún – ako stojí rekonštrukcia organu, ktorý je v depozite Východoslovenského múzea?
PhDr. Mgr. Viszlay, PhD. – za kultúrnu komisiu sme neprijali uznesenie, aby zaviazala úrad
financovania tejto akcie.
Ing. Želinský – schvaľovali sme to z rozpočtu Kultúra, nie zo všeobecného.
PhDr. Mgr. Viszlay, PhD. – preveríme to.
Ing. Petrík – treba zistiť ako to je, nakoľko bolo to v komisii. Ak bude skutočne možnosť
získať návratné finančné zdroje z MF SR bezúčelové, bude potrebné rozhodnúť na čo ich
potrebujeme použiť, hoc na sanovanie dotačných schém.
Uznesenie č. 35/2020
Komisia odporúča zastupiteľstvu
predloženého návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č. 4
Prítomní: 20
Za: 20
Návrh bol schválený.

predložený

materiál prerokovať a schváliť podľa

Zdržal sa: 0

Proti: 0

K bodu č. 5:
Poskytnutie dotácií nad 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších
zmien a doplnkov
Vyjadrenie: Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo – vedúci Odboru financií ÚKSK
Diskusia:
Po prezentácií materiálu odzneli nasledovné pripomienky:
p. Burdiga – alokácia na dotácie v rámci bodu 5 a 6 je na základe odprezentovaného materiálu
max 50 000 €. Všetkých žiadostí, nielen kultúrne. Nakoľko na všetky dotácie je 100 000 €
v tom polovica ja v kompetencií pána predsedu a polovica v kompetencií Zastupiteľstva KSK.
Preto navrhuje v kultúrnej komisii prikloniť sa k prerozdeleniu podľa návrhu odboru kultúry,
teda schváliť predložený návrh na poskytnutie dotácií, vo výške 36 000 €. Po komisii kultúry
ďalšej rozhoduje o tom finančná komisia a Zastupiteľstvo KSK.
Ing. Petrík – vytýka odboru kultúry, prečo sa to rozhoduje len v zmysle stanovísk odboru
kultúry, úradníkom. V stanoviskách v cirkevných otázkach podporujeme len Národné kultúrne
pamiatky, ktoré majú možnosť čerpať aj z iných národných grantových schém. V princípe
nesúhlasí s tým aby na základe toho, že nie je Národná kultúrna pamiatka neschvaľovali
podporu pre kostoly. Nie je to zachytené v žiadnych kritériách. Odbor školstva je mierlivejší
v hodnotení žiadostí.
PhDr. Mgr. Viszlay, PhD. – vzhľadom na to že máme malú čiastku, prikláňa sa k odporúčaniu
predsedu komisie, podporiť a chrániť si to, čo je v oblasti kultúry schvaľované. Čo sa týka
kostolov. Máme stanovené preferenčné kritériá na základe, ktorých hodnotíme žiadosti
o dotácie aj v cirkevnej oblasti. Jedným, avšak nie jediným kritériom je to či daná pamiatka je
národná kultúrna pamiatka, je to pre nás hlavným kritériom.
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Ing. Petrík – je treba možno si stanoviť, že národné kultúrne pamiatky dostanú viac ako
pamiatky, ktoré nie sú národné.
p. Balún – základná otázka, kedy je pamiatka kultúrnou a kedy národnou. Každý vlastník
niečoho najprv financuje svoje pamiatky a následne rozdáva na iné. Apeluje znova na
financovanie organu. Zdá sa postup je veľmi zdĺhavý.
Ing. Želinský – je treba pozrieť, či sa niektoré aktivity nezrealizujú a tým sa zvýšia na reálne
aktivity.
Mgr. Šuranová – informovala, že cirkevná komisia sa rozhodla prehodnotiť aj všetky
negatívne stanoviská, a podporila všetky min. sumou 3 350 €.
Mgr. art. Blaškovičová – rada by sa spýtala, či je možné dostať všetky žiadosti o dotáciu, má
rešpekt voči stanovisku, ale mnohokrát sa stáva, že práve oni poznajú organizácie v kraji. Ak
sa bude zvyšovať rozpočet na dotácie, je treba myslieť aj na iné žiadosti, ktoré nedostali
kladné stanovisko, a teda podporili aj iných. Preto by uvítala mať možnosť vidieť aj žiadosti,
ktoré odbor kultúry neodporúča na schválenie.
p. Burdiga – takto môžeme podporovať každý svoju prioritu.
Ing. Petrík – dostávame link na všetky žiadosti. Práve na predchádzajúce pripomienky sa
zasielajú žiadosti a stanoviská.
PhDr. Mgr. Viszlay, PhD. - istá miera subjektivity je stále pri každej žiadosti a stanoviskách.
Ing. Petrík – navrhuje zobrať z rezervného fondu potrebných 50 000 € a zainvestovať do
dotácií, teraz keď je potrebné.
Dipl.-Kfm. Ing. Demo – boli by sme prvá a posledná VUC-ka, ktorá by použila rezervný
fond na poskytnutie dotácií. Fond nie je na to určený.
Mgr. Janáč – informoval, že kvôli koronakríze hlavné mesto Praha dalo veľký finančný balík
na nákup kníh a na divadlá, nakoľko umelci majú veľké výpadky. Treba uvažovať aj takýmto
smerom, nakoľko aj naši umelci a kultúra živorí.
Potocký – a práve preto treba najprv sanovať naše organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSK. Pretože výpadky majú múzeá a divadlá, atď. A tam nám finančné prostriedky budú
chýbať. Niekde škrtiť zdroje musíme.
Ing. Ténai – bolo pár návrhov na zmenu VZN a žiaľ nič sa nezmenilo. Mesto Košice rozdalo
130 000 €. Sú jednoznačne nastavené kritéria a to chýba. Navrhuje dať neodporúčané projekty
do zásobníka a v prípade navýšenia rozpočtu na dotácie, vrátiť sa k nim.
Ing. Želinský – žiadosti, ktoré teraz nie sú podporené, dali by sme odročiť na ďalší rok, aby
sme nepovedali, že neschvaľujeme ale posúvame.
Ing. Petrík – budúci rok bude ešte ťažší, keďže dopad z tohto roka budeme vidieť na budúci
rok.
Mgr. art. Blaškovičová – návrh do finančnej komisie by mal ísť o navýšenie rozpočtu na
dotácie o 50 000 € na dofinancovanie, tak aby nepodporené projekty dostali min. čiastku
3 350 €.
Mgr. Kaplan – nie z rezervného fondu.
Návrh na hlasovanie podľa p. Burdigu: schváliť predložený zoznam, v zmysle stanovísk
z odboru kultúry:
Hlasovanie č. 5
Prítomní: 20
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 9
Návrh bol schválený.
Návrh na hlasovanie podľa p. Mgr. art. Blaškovičovej: schváliť všetky žiadosti, neodporúčané
vo výške 3 350 €:
Hlasovanie č. 6
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Prítomní: 20
Za: 10
Návrh nebol schválený.

Proti: 0

Uznesenie č. 36/2020
Komisia odporúča zastupiteľstvu
predloženého návrhu na uznesenie.

Zdržal sa: 10

predložený

materiál prerokovať a schváliť podľa

K bodu č. 6:
Poskytnutie dotácií nad 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších
zmien a doplnkov
Vyjadrenie: Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo – vedúci Odboru financií ÚKSK
Diskusia:
V prechádzajúcom bode.
Navrhuje sa hlasovať ako pri predchádzajúcom bode.
Návrh na hlasovanie podľa p. Burdigu: schváliť predložený zoznam, v zmysle stanovísk
z odboru kultúry:
Hlasovanie č. 7
Prítomní: 19
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Návrh bol schválený.
Návrh na hlasovanie podľa p. Mgr. art. Blaškovičovej: schváliť všetky žiadosti, neodporúčané
vo výške 3 350 €:
Hlasovanie č. 8
Prítomní: 19
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 12
Návrh nebol schválený.
Uznesenie č. 37/2020
Komisia odporúča zastupiteľstvu
predloženého návrhu na uznesenie.

predložený

materiál prerokovať a schváliť podľa

K bodu č. 7:
Preskúmanie platného Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj –
oznámenie a žiadosť o stanovisko
Vyjadrenie: Ing. Jaroslav Lizák – vedúci referátu územného plánovania Odboru regionálneho
rozvoja, územného plánovania a životného prostredia ÚKSK
Diskusia:
Komisia prijala informáciu. Referát územného plánovania Odboru regionálneho rozvoja zašle
členom skrátený materiál týkajúci sa len úseku kultúry.
Na najbližšej komisii členovia vyjadria názor na materiál: a) ponechať ho ako je; b) je
potrebné doplniť; c.) je potrebný spracovať nový.
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Uznesenie č. 38/2020
Komisia berie na vedomie informáciu.
Hlasovanie č. 9:
Prítomní: 17
Za: 17
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 8:
Zemplínske múzeum Michalovce – nová koncepcia rozvoja (bod z plánu úloh komisie na
2. polrok 2020)
Vyjadrenie: Mgr. Stanislava Rovňáková riaditeľka Zemplínskeho múzea v Michalovciach
Diskusia: Bez diskusie
Uznesenie č. 39/2020
Komisia berie na vedomie informáciu.
Hlasovanie č. 10
Prítomní: 16
Za: 16
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 9:
Návrhy, podnety, požiadavky
Ing. Petrík – navrhuje prijať uznesenie k navýšeniu finančných prostriedkov na dotácie
o 50 000 €.
Uznesenie č. 40/2020
Komisia kultúry navrhuje zvýšenie finančných prostriedkov na dotácie o 50 000 €.
Hlasovanie č. 11
Prítomní: 15
Za: 15
Návrh bol schválený.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ing. Želinský – navrhuje podporené akcie v rámci dotácií od KSK zaviazať používaním
biologicky rozložiteľných materiálov. Zaoberať sa problematikou plastového odpadu počas
aktivít a podujatí organizovaných s podporou KSK resp. organizáciami KSK.
Nakoľko nebol dostatočný počet členov komisie, hlasovanie už neprebehlo. Uvedenou
problematikou sa komisia bude zaoberať na nasledujúcom rokovaní.
K bodu č. 10:
Rôzne
Bez diskusie
K bodu č. 11:
Záver
V závere sa dohodol ďalší termín rokovania komisie bude špecifikovaný podľa termínu
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komisie cestovného ruchu, ktorá však zatiaľ nie je stanovená, nakoľko bude mimoriadna
komisia cestovného ruchu dňa 18. 8. 2020.
Avšak Odbor kultúry a cestovného ruchu navrhol stanoviť dátum komisie kultúry na
6. 10. 2020. Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie komisie.

Zapísala: Ing. Eva Bružeňáková

....................................................
PhDr. Mgr. Gabriel Viszlay PhD.
tajomník komisie

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