Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
Číslo:
Vybavuje:

23.9.2019
00538/2019/PPODD-36607
JUDr. Jarmila Zvarová
e-mail: jarmila.zvarova@vucke.sk
Telefón: 055/72 68 127
Mobil: 0910 467 021

ZÁPISNICA
z 10. rokovania Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 23.9.2019
na Úrade Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru č.1 v Košiciach

zasadačka č. 310 (2. poschodie)

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

Otvorenie
Poskytnutie dotácií nad 3300,- eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného
nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
v znení neskorších predpisov
Aktivity na podporu rodiny
Rôzne
Záver

K bodu č. 1:
Otvorenie
Vyjadrenie:
Predseda komisie Ing. Vladimír Saxa privítal prítomných na rokovaní komisie. Skonštatoval,
že Komisia je uznášania schopná. Počet členov komisie: 23, prítomní: 18. Predseda komisie
vyzval prítomných, aby sa vyjadrili k programu rokovania. Nikto nenavrhol doplnenie
programu rokovania, preto sa pristúpilo k hlasovaniu o pôvodne navrhovanom programe
rokovania.
Prítomní prijali uznesenie:
Uznesenie č.: 25/2019
Komisia schvaľuje program rokovania 10. zasadnutia Komisie pre cirkevné a spoločenské
otázky.
Hlasovanie č.1
Prítomní: 18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu č. 2:
Poskytnutie dotácií nad 3300,- eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších
predpisov
Vyjadrenie:
O materiáli podrobne informoval Dipl.–Kfm. Ing. Michal Demo.
Diskusia:
V rámci diskusie predseda komisie pripomenul členom komisie a zúčastneným, že pri
posudzovaní žiadostí o poskytnutie dotácií v tomto roku už boli komisiou odporúčané určité
finančné prostriedky, a zároveň vyzval vedúceho Odboru financií, aby bližšie priblížil
uvedené skutočnosti.
Do diskusie sa zapojil aj ThLic. Ján Urban, ktorý informoval o situácii v rámci
projektu Dostavba rímskokatolíckeho kostola Povýšenia sv. Kríža. Následne vystúpil Mgr.
Jaroslav Széles s poznámkami k projektu „Rekonštrukcia interiéru kostola s generálnou
opravou a reinštaláciou organu. V priebehu diskusie k uvedenému projektu uviedol Bc.
Martin Hrunka, že podľa jeho vedomostí sa jedná o veľkú rekonštrukciu, pri ktorej hľadali
viac zdrojov financovania.
Negatívne odporúčanie Odboru Kultúry a cestovného ruchu pri projektoch „Oprava
interiéru filiálneho chrámu v Koňuši“ a „Ústredné vykurovanie s obnoviteľným
zdrojom“ v Margecanoch vysvetlila prítomným vedúca odboru PhDr. Jana Knežová, PhD.
poukázaním na to, že sa jedná o bežnú opravu, údržbu, nejde o národnú kultúrnu pamiatku
a ani zúčtovanie dotácie do konca roka 2019 by nebolo zo strany žiadateľov možné, pretože
realizácia projektov by sa týkala až roku 2020. Keďže sa do diskusie už nikto nehlásil,
predseda komisie pristúpil k hlasovaniu.
Prítomní prijali uznesenie:
Uznesenie č. 26/2019:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja prerokovať a schváliť
poskytnutie dotácií nad 3300,- eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších
predpisov v znení týchto zmien:
 Pre žiadateľa RKC sv. Ladislava filiálka Čižatice, 044 47 Čižatice na projekt „Dostavba Rímskokatolíckeho kostola Povýšenia sv. Kríža“ – 0,- eur
 Pre žiadateľa Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Záhor,
072 53 Záhor na projekt „Rekonštrukcia interiéru kostola s generálnou opravou a reinštaláciou organu“ – 9.394,- eur
 Pre Gréckokatolícku cirkev farnosť Choňkovce, filiálna obec Koňuš, 072 63 Choňkovce na projekt „Oprava interiéru filiálneho chrámu v Koňuši“ – 0,- eur
 Pre Rímskokatolícku cirkev farnosť Margecany, Hornádska 12, 055 01 Margecany na
projekt „Ústredné vykurovanie s obnoviteľným zdrojom“ – 0,- eur.
Hlasovanie č.2
Prítomní:18
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0

2

K bodu č. 3:
Aktivity na podporu rodiny
Vyjadrenie:
Predseda komisie oslovil prítomných, či by niekto vedel informovať komisiu
o Národnom pochode za život.
K uvedenej téme uviedol ThLic. Pavol Bardzák, že podľa odhadov sa udalosti
zúčastnilo viac ako 50 tisíc ľudí, jednotliví členovia za ekumenické spoločenstvo vystúpili
na tribúne, dali svoje prehlásenia, čo bolo sympatickým gestom. Ideou aktivity nie je boj proti
niekomu, ale ochrana najväčšej hodnoty – hodnoty života. Boli tam odprezentované aj
ponuky pomocnej ruky pre ženy, ktoré uvažujú o umelom prerušení tehotenstva. Záverom
uviedol, že to nie je politická aktivita.
Nasledovalo vystúpenie PaedDr. Mgr. Sone Vancákovej, PhD., ktorá informovala
o troch aktivitách OZ Maják nádeje:
 časopis o rodinách v núdzi,
 Konferencia Človek na periférii spoločnosti, ktorej sa zúčastňujú, a na ktorú sa
pozývajú ľudia z praxe,
 organizovanie zbierky potravín pri príležitosti Medzinárodného dňa chudoby.
Komisia berie uvedené na vedomie.
K bodu č. 4:
Rôzne
Vyjadrenie:
Predseda komisie uviedol vedúcu Odboru Kultúry a cestovného ruchu PhDr. Janu
Knežovú, PhD., ktorá predstavila Koncepciu Rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom
kraji 2020-2025 (2030).
Následne jej predseda komisie poďakoval za prezentáciu a záverom tohto bodu pozval
prítomných na Festival sakrálneho umenia 2019.
Diskusia:
K pozvaniu Mgr. Jaroslav Széles uviedol, že bolo by dobré, ak by sa členovia komisie
zapojili a dali vedieť, že sa táto udalosť koná.
Komisia berie uvedené na vedomie.
Bod č. 5
Záver
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a uviedol, že ďalšie zasadnutie
komisie bude na prelome mesiacov november-december 2019.

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

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