Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
Číslo:
Vybavuje:

8.4.2019
00538/2019/PPO-14200
JUDr. Jarmila Zvarová
e-mail: jarmila.zvarova@vucke.sk
Telefón: 055/72 68 401

ZÁPISNICA
zo 7. rokovania Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 8.4.2019
na Úrade Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru č.1 v Košiciach

zasadačka č. 242 (I. poschodie)

PROGRAM ROKOVANIA
Bod č. 1
Bod č. 2
Bod č. 3
Bod č. 4
Bod č. 5
Bod č. 6
Bod č. 7
Bod č. 8
Bod č. 9
Bod č. 10

Otvorenie
Návrh VZN o zriadení školského internátu a školskej jedálne ako súčastí
Hotelovej akadémie, Južná trieda 10, Košice
Aktivity cirkví a občianskych organizácií v sociálnej oblasti
Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2018
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2019
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
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle
Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení
neskorších zmien a doplnkov
Návrh VZN KSK o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na
prevádzku poskytovateľom sociálnej služby a na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Rôzne
Záver

K bodu č. 1:
Otvorenie
Vyjadrenie:
Predseda komisie Ing. Saxa privítal prítomných na rokovaní komisie. Komisia bola uznášania
schopná. Počet členov komisie: 23, prítomní: 18 Predseda Komisie Ing. Vladimír Saxa
informoval prítomných, že na základe pokynu JUDr. Bilčaka riaditeľa kancelárie predsedu,
bol stiahnutý z programu rokovania zastupiteľstva bod: Návrh VZN KSK o podmienkach
poskytovania finančných príspevkov na prevádzku poskytovateľom sociálnej služby a na

vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, z uvedeného dôvodu
bude tento bod stiahnutý aj z rokovania tejto komisie.
Prítomní prijali uznesenie:
Uznesenie č.: 4/2019
Komisia schvaľuje program rokovania 7. zasadnutia Komisie pre cirkevné a spoločenské
otázky nasledovne:
Bod č. 1
Otvorenie
Bod č. 2
Návrh VZN o zriadení školského internátu a školskej jedálne ako súčastí
Hotelovej akadémie, Južná trieda 10, Košice
Bod č. 3
Aktivity cirkví a občianskych organizácií v sociálnej oblasti
Bod č. 4
Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2018
Bod č. 5
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2019
Bod 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
Bod č. 7
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle
Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení
neskorších zmien a doplnkov
Bod č. 8
Rôzne
Bod č. 9
Záver
Hlasovanie č.1
Prítomní: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2:
Návrh VZN o zriadení školského internátu a školskej jedálne ako súčastí Hotelovej
akadémie, Južná trieda 10, Košice
Vyjadrenie:
O materiáli podrobne informovala Mgr. Jana Jarušinská, zamestnanec odboru školstva.
Dostavila sa PhDr. Cibereová. Diskusia: Prítomní sa nezapojili do diskusie k prednesenému
materiálu.
Prítomní prijali uznesenie:
Uznesenie č. 5/2019:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť návrh VZN o zriadení
školského internátu a školskej jedálne ako súčastí Hotelovej akadémie, Južná trieda 10,
Košice
Hlasovanie č.2
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 3:
Aktivity cirkví a občianskych organizácií v sociálnej oblasti
Vyjadrenie:
PhDr. Soňa Vancákova, uviedla, že sa vydáva druhé vydanie časopisu OZ Maják nádeje.
Zároveň doručila prítomným brožúru Krížová cesta odsúdených, ktorá bola vydaná OZ Maják
nádeje.
Komisia berie uvedené na vedomie.
K bodu č. 4:
Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2018
Vyjadrenie:
K materiálu sa podrobne vyjadril Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo, vedúci odboru financií.
Diskusia: Prítomní sa nezapojili do diskusie k prednesenému materiálu.
Uznesenie č. 6/2019:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť materiál v časti b) podľa návrhu
na uznesenie.
Hlasovanie č.3
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5:
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2019
Vyjadrenie:
O materiáli informoval Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo, vedúci odboru financií. Diskusia:
Prítomní sa nezapojili do diskusie k prednesenému materiálu.
Prítomní prijali uznesenie:
Uznesenie č.: 7/2019
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Úpravu rozpočtu Košického
samosprávneho kraja v roku 2019.
Hlasovanie č.4
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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:

O materiáli informoval Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo, vedúci odboru financií. Diskusia: Ing.
Saxa na základe čoho boli odporúčané sumy dotácií pre jednotlivé cirkvi? Vyjadrila sa PhDr.
Knežová, vedúca odboru kultúry, ktorá uviedla, na základe akého postupu odbor kultúry
odporučil výšku dotácie, sú to interné preferenčné kritéria (objekt národná kultúrna pamiatka,
havarijný stav, spolufinancovanie a pod. ) a povinnosť dodržať rozpočtový limit. Ing. Saxa
navrhol navýšenie dotácie pre Perly gotickej cesty, n.o. – obnova časti exteriéru Urbanova
veža aspoň na sumu 10 000,- €. Diskusia: PhDr. Cibereová za kraj je navrhovaná suma
prijateľná, aj Mesto Košice môže prispieť na obnovu tejto pamiatky. ThLic. Urban sa vyjadril
k projektu opravy Urbanovej veže, vyjadril sa aj k jednotlivým sumám uvedeným v rozpise
odboru kultúry, uviedol, že dotáciu pre Farnosť Slivník minulý rok komisia neodsúhlasila,
z dôvodu, že suma 5 000,- €, bola veľmi nízka, avšak dáva do pozornosti, aby sa pre uvedenú
Farnosť zvážila suma aspoň vo výške 10 000,- €, pretože uvedená suma podľa stanoviska
odboru kultúry je nepostačujúca. Ing. Saxa sa k návrhu priklonil. Podpredseda Rusnák uviedol,
že by zobral 2 500,- € z dotácie z Urbanovej veže a pridelil sumu Kláštoru bosých
karmelitánov, ktorý uskutočňuje komplexnú rekonštrukciu na ubytovanie, pre ľudí na
duchovné cvičenia. Podpredseda Rusnák uviedol, že podľa jeho zistení tí čo chcú
uskutočňovať opravy a rekonštrukcie podali žiadosti v prvom polroku, myslí si, že v druhom
polroku bude počet žiadostí o dotácie nižší. Ing. Kokarda uviedol, že podľa jeho vedomostí
všetci čo potrebovali finančnú výpomoc podali žiadosti do konca februára. Ďalej navrhol, aby
sa z rezervy druhého polroka zobralo 7 000,- € a poskytlo sa na opravu organu vo Farnosti
Slivník a na Urbanovu vežu. Ing. Saxa sa pripája k návrhu Ing. Kokardu. JCDr. PaeDr.
Jurčišin sa dotazoval o akú maľbu, ktorá sa má uskutočniť vo Farnosti Hraň sa jedná a či je to
historická pamiatka. Vedúca odboru kultúry PhDr. Knežová uviedla, že sa jedná o maľbu
priamo v kostole. Ing. Saxa sa dotazoval aký starý je kostol v Hrani. PhDr. Knežová uviedla,
že sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku. Ing. Saxa uvádza, že kvituje vedeniu VÚC
v porovnaní s minulosťou čo sa týka výšky dotácií a je s tým spokojný. Ing. Kokarda uviedol,
že je vhodné otvoriť VZN a prehodnotiť podmienky poskytovania dotácií.
Prítomní prijali uznesenie:
Uznesenie č.: 8/2019
Komisia odporúča Zastupiteľstvu prerokovať a schváliť poskytnutie dotácií v zmysle § 5
ods.6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006
o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien v zmysle návrhu príslušne vecného odboru a
v znení zmeny: Perly gotickej cesty zvýšenie na sumu 10 000,- € a RKF sv. Jozefa Slivník
zvýšenie na sumu 10 000,- €.
Hlasovanie č. 5
Prítomní: 19
Za: 19
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 7:
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a
doplnkov
Vyjadrenie:
O materiáli informoval Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo, vedúci odboru financií. Diskusia:
Prítomní sa nezapojili do diskusie k prednesenému materiálu.

Komisia berie uvedené na vedomie.
K bodu č. 8:
Rôzne
Ing. Saxa predniesol stanovisko odboru školstva v súvislosti s obsahom reklamy na
reklamných plochách na stredných školách. Zo stanoviska vyplýva, že reklamy na stredných
školách nemajú obsah, ktorý by mohol ohroziť mravnú výchovu mládeže, vyskytol sa iba
jeden prípad, ktorý však bol zo strany Úradu KSK v súčinnosti so strednou školou vyriešený.
Ing. Saxa pozval prítomných na Ekumenický pašiový sprievod, doplnil ho ThDr. Lojan
uviedol, že sa uskutoční 19.4.2019, je to 25. ročník so začiatkom o 13.00 hod. pred
Evanjelickým chrámom a myšlienka tohto pašiového sprievodu je opustený Ježiš.
Komisia berie uvedené na vedomie.
K bodu č. 9:
Záver
Predseda Komisie Ing. Saxa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí Komisie
a informoval, že najbližší termín rokovania Komisie bude na prelome mesiacov máj-jún 2019.

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

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

