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ZÁPISNICA
zo 6. rokovania Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 28.01.2019
na Úrade Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru č.1 v Košiciach

zasadačka č. 310 (II. poschodie)
PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie
2. Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra za rok 2018
3. Aktivity na podporu rodiny
4. Rôzne
5. Záver
K bodu č. 1:
Otvorenie
Vyjadrenie:
Predseda komisie Ing. Saxa privítal prítomných na rokovaní komisie. Počet členov komisie:
23, prítomní: 15. Predseda konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Predseda vyzval
prítomných, aby sa vyjadrili k programu rokovania. K programu rokovania komisie neboli
vznesené námietky.
Uznesenie č. 1/2019:
Komisia schvaľuje program rokovania 6. zasadnutia Komisie pre cirkevné a spoločenské
otázky
Hlasovanie č.1
Prítomní: 15
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2:
Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra za rok 2018

Vyjadrenie:
O materiáli podrobne informoval Ing. Ľubomír Hudák – hlavný kontrolór Košického
samosprávneho kraja. V priebehu prezentácie sa dostavil Mgr. Széles a PaeDr. Havrila.
Diskusia:
Do diskusie sa zapojila PhDr. Cibereová: Zakladajú niektoré výsledky z kontroly aj dôvod
pre oznámenie orgánom činným v trestnom konaní? Hlavný kontrolór: Boli zistené určité
skutočnosti, ktoré nasvedčujú spáchanie trestného činu a v týchto veciach boli podané trestné
oznámenia. PhDr. Cibereová: Viete uviesť počet opatrení uložených ÚHK? Hlavný kontrolór:
Vypracovali sme 25 písomných správ, námietky boli podané ku 4 uskutočneným kontrolám.
Ing. Mgr. Kovačevičová: Pán kontrolór koľkokrát ste boli prijatý u predsedu KSK? Hlavný
kontrolór: Stretol som sa riaditeľom kancelárie predsedu JUDr. Bilčakom, podpredsedom
KSK pánom Rusnákom, a od júna 2018 som sa dožadoval stretnutia s predsedom KSK, avšak
nebol som prijatý. Ing. Mgr. Kovačevičová: Pán kontrolór spomínali ste, že zamestnanci
Útvaru HK nedostali na konci roka odmeny napriek tomu, že ste ich navrhli. Iní zamestnanci
Košického samosprávneho kraja dostali odmeny? Hlavný kontrolór: Áno. Moje návrhy na
odmeny neboli akceptované. Ing. Mgr. Kovačevičová: Koľko oznámení o tom, že bol
spáchaný trestný čin bolo podaných? Hlavný kontrolór: 3. Je to presne uvedené v ročnej
správe, ktorá je prístupná na webovom sídle ÚHK. Ing. Kokarda: Pán kontrolór Vami
prezentovaná suma viac ako 500 000,- € pre porušenie finančnej disciplíny je zo všetkých 49
kontrol? Hlavný kontrolór: Áno. Ktoré bolo najväčšie porušenie? Hlavný kontrolór: Na úrade
KSK, vyplatenie odstupného zamestnancov v období roku 2018. Do diskusie sa zapojil PhDr.
Čižmár, v súvislosti s Prílohou č. 3 – Prehľad verejného obstarávania vybraných zákaziek na
Úrade KSK – kontrola č. 36/2018. Ing. Saxa: aký je postup pri výkone kontroly, spomínali
ste, že bol problém získať dokumenty z Úradu KSK? Hlavný kontrolór: ÚHK postupuje
v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite, podľa pravidiel
kontrolnej činnosti, ktoré boli prijaté Zastupiteľstvom KSK. Úrad KSK odmietol poskytovať
súčinnosť pri výkone kontroly č. 36/2018, táto kontrola bola začatá na základe podnetu
o protispoločenskej činnosti. Z dôvodu, aby nedošlo k pozmeňovaniu dokumentov, boli
niektoré dokumenty odobraté hneď pri doručení oznámenia o začatí kontroly. Túto kontrolu
sme začali doručením oznámenia o začatí kontroly a v deň doručenia oznámenia boli zo
strany ÚHK z Úradu KSK odobraté dokumenty, Úradu KSK bol odovzdaný protokol
o prevzatí dokumentácie v súvislosti s touto kontrolou, sme vyžiadali aj ďalšie doklady, ktoré
z Úradu KSK neboli poskytnuté (faktúry, bankové výpisy a pod). Ku kontrole č. 36/2018 sa
vyjadril JUDr. Bilčak – riaditeľ kancelárie predsedu: KSK považuje kontrolu č. 36/2018 za
kontrolu v rozpore so zákonom, KSK sa písomne vyjadrilo v čom vidí túto nezákonnosť
kontroly. Keďže kontrola bola nezákonná, Košický samosprávny kraj, ako kontrolovaný
subjekt využije všetky dostupné právne prostriedky na ochranu svojich práv (súdny
prieskum). Ing. Saxa: vykonali ste kontroly, aj v zmysle uznesení prijatých Zastupiteľstvom
KSK? Hlavný kontrolór: Kontrola na IROPe sa ešte vykonáva. Kontrola v Spojenej škole
Dobšiná nebola začatá z dôvodu, že Úrad KSK vykonáva kontrolu v tomto zariadení. Ing.
Saxa: kontroly by sa mali robiť prednostne tie, ktoré schválili poslanci. JUDr. Bilčak sa
vyjadril, že neexistujú žiadne prekážky na výkon kontroly v Spojenej škole Dobšiná. PhDr.
Cibereová uviedla, že je potrebné aby sa zabezpečila komunikácia s predsedom KSK. PhDr.
Čižmár: K prílohe č. 3 k správe, vysvetlite o akú identifikáciu KPMG sa jedná? Hlavný
kontrolór: Súvisí to so zákazkami GDPR, audit IT, protikorupčný audit, podľa IS Fabasoft,
záznamy odosielané a doručované v súvislosti s verejným obstarávaním elektronicky
e-mailom, prostredníctvom adresy meno zamestnanca@kpmg, nie je možné identifikovať
o akú právnickú osobu v rámci KPMG sa jedná. Ing. Mgr. Kovačevičová je k zmene
smernice o verejnom obstarávaní z apríla 2018 vypracovaná dôvodová správa? Hlavný

kontrolór: Nie, táto zmena smernice urobila významný krok k netransparentnosti verejných
obstarávaní. Ing. Kokarda uviedol, že niekedy smernice sú neprimerane prísne, ale vždy je
potrebné pri verejnom obstarávaní dodržiavať zákon. Do diskusie sa zapojil podpredseda
KSK p. Rusnák. Počas diskusie sa dostavil Bc. Hrunka. Poslanec Potocký: Vyjadrite sa ku
kontrole na Správe majetku KSK? Hlavný kontrolór: Výsledky sú uvedené v správe.
Uznesenie č. 2/2019:
Komisia Správu o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra za rok 2018 berie na
vedomie.
Hlasovanie č.2
Prítomní: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3:
Aktivity na podporu rodiny
Vyjadrenie:
Ing. Saxa informoval o plese rodín, ktorý sa uskutoční v Kaštieli Mestská-časť Krásna. JCDr.
PaedDr. Jurčišin sa vyjadril k Národnému týždňu manželstva, uviedol, že v rámci Národného
týždňa manželstva Arcidiecézne centrum organizuje Reprezentačný ples rodín v Košiciach,
ktorý sa uskutoční v priestoroch Hotela Centrum, 16.2.2019 o 19.00 hod. Zároveň uviedol
niektoré aktivity Arcidiecézneho centra pre rodinu ako napr. víkendové kurzy prípravy na
manželstvo v roku 2019 (penzión Augustineum v Bardejovských kúpeľoch 15.-17.3.2019, 8.10.11.2019, Kláštor Minoritov v Brehove 3-5.5.2019, 11.-13.10.2019), v spolupráci
s komunitou Emanuel, ACR organizuje Duchovnú obnovu pre manželov, ktorá sa uskutoční
dňa 26.1., 9.2., 2.3.2019 v priestoroch Teologickej fakulty v Košiciach. Manželom, ktorý sa
ocitli v náročnej životnej situácii, ACR ponúka možnosť rozhovoru so psychológom. Do
diskusie sa zapojil Mgr. Széles, ktorý poukázal, že mesto Prešov robí veľmi veľa aktivít
v súvislosti s Národným týždňom manželstva. ThLic. Urban, uviedol, že Košický arcibiskup
bude mať v máji stretnutie s manželmi, ktorí si pripomenú 25 rokov manželstva a v septembri
stretnutie s manželmi, ktorí si pripomenú 50 rokov manželstva.
K bodu č. 4:
Rôzne
Poslanec Potocký uviedol, že viaceré stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK majú
v areáli školy na reklamných plochách umiestnené nevhodné reklamy. Navrhol aby KSK
prijal smernicu aby sa to obmedzilo.
Uznesenie č. 3/2019:
Komisia odporúča Úradu KSK preveriť nájomné zmluvy na reklamné plochy na
stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, aby reklamný obsah neohrozoval
mravnú výchovu mládeže.
Hlasovanie č.3
Prítomní: 18
Za: 18

Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5:
Záver
Predseda Komisie Ing. Saxa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí Komisie
a informoval, že najbližší termín rokovania Komisie bude 1.4.2019 o 14.00 hod.

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

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

