Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
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JUDr. Jarmila Zvarová
e-mail: jarmila.zvarova@vucke.sk
Telefón: 055/72 68 401

ZÁPISNICA
zo 4. rokovania Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 01.10.2018
na Úrade Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru č.1 v Košiciach

zasadačka č. 310 (II. poschodie)
PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie
2. 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
3. Aktivity na podporu rodiny
4. Rôzne
5. Záver
K bodu č. 1:
Otvorenie
Vyjadrenie:
Predseda komisie Ing. Vladimír Saxa privítal prítomných na rokovaní komisie. Komisia bola
uznášania schopná. Počet členov komisie: 23, prítomní: 14 Predseda Komisie Ing. Vladimír
Saxa na základe e-mailu doručeného dňa 27.9.2018 prostredníctvom tajomníčky komisie
požiadal aby sa hlasovalo o doplnení bodu programu rokovania o bod v znení: Dodatok č. 8
k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
a neposlancov – členov komisií zastupiteľstva a navrhol aby tento bol zaradený za bod
2 programu rokovania.
Uznesenie č.: 16/2018
Komisia schvaľuje program rokovania 4. zasadnutia Komisie pre cirkevné a spoločenské
otázky nasledovne:
1. Otvorenie
2. 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

3. Dodatok č. 8 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva
samosprávneho kraja a neposlancov – členov komisií zastupiteľstva
4. Aktivity na podporu rodiny
5. Rôzne
6. Záver

Košického

Hlasovanie č.1
Prítomní: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2:
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:
O materiáli podrobne informovala Mgr. Alena Šuranová, referent pre poskytovanie dotácií, na
odbore financií Úradu KSK. Dostavil sa Mgr.Széles, ThDr. Lojan, PaedDr. Havrila_Do
diskusie sa zapojil Ing. Saxa, vystúpil ohľadom dotácie pre Rímskokatolícku farnosť Slivník
a podporil opravu havarijného stavu organu. PhDr. Čižmár vyzdvihol opodstatnenosť
poskytnutia dotácií pre Kláštor Minoritov Brehov a Rímskokatolícku farnosť Návštevy Panny
Márie, Trebišov. RNDr. Smrčo odporučil finančne podporiť Gréckokatolícku farnosť
Novosad. JCDr. PaedDr. Jurčišin podporil projekt Kláštora Minoritov Brehov. Podpredseda
KSK p. Rusnák taktiež podporil projekt rekonštrukcie strechy Kláštora Minoritov Brehov.
Počas diskusie sa dostavil pán poslanec Bc. Hrunka a rokovanie opustil podpredseda KSK p.
Rusnák. PaedDr. Čižmár navrhol, aby o výške dotácií pre jednotlivé farností sa rozhodlo tak
ako to bolo predložené Úradom KSK a o konečnej výške nech rozhodne finančná komisia.
PaedDr. Havrila podporil akúkoľvek výšku dotácie pre Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v.,
pán poslanec Potocký sa dotazoval riaditeľa Kancelárie predsedu JUDr. Bilčáka ohľadom
zvýšenia objemu peňazí v rozpočte KSK pre dotácie. PhDr. Čižmár opätovne vystúpil aby
komisia nekrátila sumy určené Úradom KSK. Do diskusie sa zapojil Ing. Kokarda, ktorý
navrhol aby sa rozhodovalo o určení priorít poskytnutia dotácií pre jednotlivé cirkvi.
Prítomní prijali uznesenie:
Uznesenie č.: 17/2018
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť 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 v znení zmeny: určenie
poradia podľa priority:
1. Kláštor Minoritov Brehov
2. Rímskokatolícka farnosť Návštevy Panny Márie, Trebišov
3. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi
4. Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Slivník
Hlasovanie č.2
Prítomní: 17
Za:
9
Proti: 0
Zdržal sa: 6

K bodu č. 3:
Dodatok č. 8 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja a neposlancov – členov komisií zastupiteľstva
Vyjadrenie:
O materiáli podrobne informoval JUDr. Boris Bilčak, riaditeľ Kancelárie predsedu KSK. Do
diskusie sa zapojil predseda komisie Ing. Saxa, Bc. Hrunka a podpredseda komisie Ing.
Kokarda.
Prítomní prijali uznesenie:
Uznesenie č.: 18/2018
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Dodatok č. 8 k Zásadám
odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a neposlancov –
členov komisií zastupiteľstva.
Hlasovanie č.4
Prítomní: 17
Za: 16
Proti: 0
Zdržal sa: 1
K bodu č. 4:
Aktivity na podporu rodiny
Vyjadrenie:
K materiálu sa vyjadrila členka komisie PaedDr. Soňa Vancáková, riaditeľka OZ Maják
nádeje, ktorá oznámila, že OZ Maják nádeje sa venuje rodinám v núdzi priamo v Košiciach
od roku 2010. Okrem priamej práce s rodinami ambulantnou formou a terénnou pracou
v rodinách, robí aj osvetu verejnosti (prednášky na všetkých stupňoch škôl, spolupráca s
mestským časťami, medializácia, publikácie z praxe). V októbri 2018 vydáva 1. číslo
časopisu o chudobe a situácii rodín v Košiciach. Cieľom je ukázať, ako konkrétne OZ pomáha
chudobným rodinám, no zároveň osloviť verejnosť, nech neostane nečinná.
V Košiciach takýto druh časopisu nie je. Obsahom budú príbehy rodín, naše skúsenosti z
praxe, názory odborníkov ale aj známych osobností na chudobu. Zároveň predniesla tento
návrh:Schválenie 1.700 Eur na vydanie časopisu, ktorý bude slúžiť priamo rodinám v núdzi,
aj celej verejnosti. KSK by sme uviedli v časopise ako sponzora. Podpora by bola
"znamením", že KSK sa zapája do konkrétnej pomoci chudobným - aj cez osvetu. Rokovanie
opustili p. Geresi, MUDr. Teššer, Mgr. Széles uviedol, že cirkev vykonáva aj činnosti
v oblasti sociálnej a podporil vydávanie časopisu. Zástupca ekumenického spoločenstva
pozval prítomných na konferenciu Dobrovoľníctvo ako služba, ktorá sa bude konať dňa
20.11.2018 na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach. JCDr. PaedDR. Jurčišin
podporil projekt vydávania časopisu. Predseda komisie Ing. Saxa vyzdvihol cirkevné
podujatia, ktoré sa uskutočnili víkend predchádzajúci rokovaniu komisie. Na záver uviedol,
o vhodnosti navýšenia rozpočtu KSK v časti určenej pre dotácie.
Komisia uvedené berie na vedomie.
K bodu č. 5:
Rôzne
Vyjadrenie:

Predseda komisie Ing. Saxa diskutoval o vhodnosti navýšenia rozpočtu KSK v časti určenej
pre dotácie.
Komisia uvedené berie na vedomie.
K bodu č. 8: Záver
Predseda Komisie Ing. Vladimír Saxa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí Komisie
a informoval, že najbližší termín rokovania komisie bude 19.11.2018 o 14.00 hod.

....................................................
JUDr. Jarmila Zvarová
tajomník komisie

......................................................
Ing. Vladimír Saxa
predseda komisie

