Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
27.01.2020
Číslo:
00945/2020/PPODD-04857
Vybavuje: JUDr. Jarmila Zvarová
e-mail: jarmila.zvarova@vucke.sk
telefón: 055/7268127
služobný mobil: 0910 467 021

ZÁPISNICA
z 12. rokovania Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 27. 01. 2020
na Úrade Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru č. 1 v Košiciach,
zasadačka č. 310 (2. poschodie)

PROGRAM ROKOVANIA
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
o poskytovaní dotácií
Návrh Štatútu Dotačnej komisie Košického samosprávneho kraja pre poskytovanie dotácií
Zmena a doplnenie všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č.
1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2008 a č. 5/2014
2. etapa protikorupčných opatrení
a) Rokovací poriadok Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
b) Rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
c) Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
za rok 2019
Aktivity na podporu rodiny
Rôzne
Záver
K bodu č. 1
Otvorenie
Vyjadrenie: Predseda komisie Ing. Vladimír Saxa po privítaní prítomných členov komisie
a hostí udelil slovo MUDr. Tomášovi Teššerovi, ktorý uviedol, že deň 27.1.2020 je
Medzinárodným dňom obetí holokaustu a preto požiadal prítomných aby si uctili túto
pamiatku minútou ticha. Následne predseda komisie otvoril 12. rokovanie komisie.
Z celkového počtu 23 členov komisie je prítomných 15 členov komisie, čo je nadpolovičná
väčšina a komisia je uznášaniaschopná. Návrh programu rokovania komisie bol členom
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komisie zaslaný e-mailom dňa 17.1.2020. Teraz poprosím vaše pripomienky alebo doplnenia
k programu.
Diskusia: Do diskusie sa nezapojil žiaden z prítomných.
Záver: Neboli predložené žiadne návrhy na doplnenie programu rokovania.
Uznesenie č. 1/2020
Komisia schvaľuje program 12. rokovania komisie.
Hlasovanie č. 1
Prítomní: 15
Za: 15
Návrh bol schválený.

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Predseda komisie skonštatoval, že program 12. rokovania komisie bol schválený.
K bodu č. 2:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
o poskytovaní dotácií
Vyjadrenie: Vystúpila zamestnankyňa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja, n.o., ktorá
uviedla, že návrh VZN o dotáciách, ktorý bol predkladaný na predchádzajúcom zastupiteľstve
bol upravený, v ust. § 1 Predmet úpravy, § 2 Základné pojmy, § 4 Spoločné ustanovenia
o tvorbe finančných prostriedkov, zmena v ods. 4 a k ďalším zmenám došlo v Záverečných
ustanoveniach.
Diskusia: V priebehu diskusie sa dostavil RNDr. Martin Smrčo a Bc. Martin Hrunka. Do
diskusie sa zapojil predseda komisie, ktorý uviedol, že sa jedná o to isté VZN o dotáciách
a ide len o drobné úpravy. Uviedol, že má záujem, aby z celkového objemu peňazí určených
na dotácie, mala komisia vyčlenený určitý finančný balík a jednotliví zástupcovia cirkví by
mali možnosť vyjadriť sa k jednotlivým dotáciám pre cirkvi. Ďalej navrhoval, aby tento balík
bol vyčlenený z celkového finančného balíka peňazí, ktorým bude disponovať predseda KSK,
resp. navrhol aby komisia mohla predsedovi KSK odporučiť poskytnutie dotácie pre
jednotlivé cirkvi. JUDr. Boris Bilčak (riaditeľ kancelárie predsedu) uviedol, že možnosti
zapájania sa poslancov a neposlancov teda aj jednotlivých predstaviteľov cirkví do
rozhodovania o poskytnutí dotácií sú upravené formou systému presne definovaného pre
poslancov v navrhovanom VZN a predstavitelia cirkví budú môcť svoje práva využiť v rámci
systému externých hodnotiteľov. Predseda komisie opätovne zdôraznil, že navrhuje vyčleniť
určitý finančný balík pre komisiu. Ďalej vystúpil poslanec Ing. Ján Kokarda, ktorý uviedol, že
navrhuje aby sa vyčlenila z celkového objemu peňazí určeného na dotácie konkrétna suma
peňazí na cirkevné a charitatívne projekty. JCDr. PaedDr. Ferdinand Jurčišin, PhD., sa
dotazoval, že v prípade ak aj externí hodnotitelia odporučia určitý projekt, záverečné
stanovisko bude mať Dotačná komisia. JUDr. Boris Bilčak, sa k dotazu vyjadril, že áno takto
je to navrhované. Vystúpil podpredseda KSK Daniel Rusnák, ktorý uviedol, že všetky komisie
stratia svoje doterajšie kompetencie a vo vzťahu k verejnosti si nevie predstaviť, že jedna
komisia bude mať vyčlenený určitý balík peňazí, o ktorom bude môcť rozhodovať, uviedol,
že spôsoby treba hľadať v hodnotení projektov. RNDr. Martin Smrčo, sa stotožnil s názorom
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podpredsedu KSK Danielom Rusnákom, že je potrebné zamerať sa na jednotlivé výzvy. PhDr.
Marek Čižmár sa stotožnil s názorom predsedu komisie, že rozhodovanie o dotáciách
týkajúcich sa cirkevných projektov by malo zostať v kompetencii tejto komisie. Predseda
komisie uviedol, že navrhuje, aby táto komisia mala aspoň možnosť mať poradný hlas, keď
bude predseda KSK v zmysle jeho kompetencie rozhodovať o dotáciách. Mgr. Jaroslav Széles
uviedol, že komisia je poradný orgán zastupiteľstva a odobratím jej kompetencie rozhodovať
o dotáciách v jej pôsobnosti, stráca opodstatnenosť.
Záver: Predseda komisie navrhol aby sa návrh VZN posunul na ďalšie rokovanie
Zastupiteľstva KSK, ktoré bude v apríli.
Uznesenie č. 2/2020
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Návrh Všeobecne záväzného
nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií na aprílovom rokovaní
Zastupiteľstva KSK.
Hlasovanie č. 2
Prítomní: 17
Za: 15
Návrh bol schválený.

Proti:

0

Zdržal sa: 2

K bodu č. 3:
Návrh Štatútu Dotačnej komisie Košického samosprávneho kraja pre poskytovanie
dotácií
Vyjadrenie: Materiál uviedla, zamestnankyňa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja, n.o.
Diskusia: Predseda komisie uviedol, že v súvislosti s prijatím uznesenia o návrhu rokovať
o VZN o poskytovaní dotácií na aprílovom rokovaní Zastupiteľstva KSK, navrhuje aby sa pri
návrhu Štatútu Dotačnej komisie KSK postupovalo obdobne.
Záver: Predseda komisie navrhol aby sa návrh Štatútu Dotačnej komisie KSK pre
poskytovanie dotácií posunul na ďalšie rokovanie Zastupiteľstva KSK, ktoré bude v apríli.
Uznesenie č. 3/2020
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Návrh Štatútu Dotačnej komisie
Košického samosprávneho kraja pre poskytovanie dotácií na aprílovom rokovaní
Zastupiteľstva KSK.
Hlasovanie č. 3
Prítomní: 17
Za: 14
Návrh bol schválený.

Proti:

0

Zdržal sa: 3
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K bodu č. 4:
Zmena a doplnenie všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č.
1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja v znení Všeobecne
záväzného nariadenia č. 8/2008 a č. 5/2014
Vyjadrenie: K materiálu sa vyjadrila Mgr. Martina Kožárová (zástupkyňa riaditeľa Kancelárie
predsedu KSK), ktorá uviedla, že k zmene sa pristúpilo najmä z dôvodu morálnej zastaralosti
loga KSK. Prezentáciu nového loga KSK sa uskutočnila prostredníctvom PowerPointu.
Diskusia: Predseda komisie vyzdvihol prácu zamestnanca KSK, ktorý sa podieľal na tvorbe
nového loga KSK.
Záver: Zo strany prítomných neboli dané žiadne doplnenia na zmenu navrhovaného VZN.
Uznesenie č. 4/2020
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Zmenu a doplnenie všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 1/2002 o používaní symbolov
Košického samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2008 a č.
5/2014.
Hlasovanie č. 4
Prítomní: 14
Za: 11
Návrh bol schválený.

Proti:

0

Zdržal sa: 3

K bodu č. 5:
2. etapa protikorupčných opatrení
a) Rokovací poriadok Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
b) Rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
c) Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
Vyjadrenie k bodu 5a): K materiálu sa vyjadrila PhDr. Anna Heribanová (vedúca
organizačného oddelenia), ktorá uviedla, že štruktúra Rokovacieho poriadku zostala
zachovaná. Vyjadrila sa najmä k zmenám, zavádza sa rokovanie Zastupiteľstva KSK mimo
sídla kraja, pre komunikáciu s poslancami bude pre každého poslanca zriadená nová
e-mailová schránka, zverejňovanie účasti na zasadnutí Rady predsedov komisií, poukázala na
ďalšie zmeny a to v časti 4, zvolávanie zasadnutí Zastupiteľstva, v 5. časti nový bod otvorená
samospráva, čo znamená, že obyvateľ kraja bude mať právo vystúpiť na Zastupiteľstve (max.
6 obyvateľov v trvaní max. 5 minút). Ďalšie zmeny boli urobené v časti. 7, 8, 9, 10.
Vyjadrenie k bodu 5b):
K materiálu sa vyjadrila PhDr. Anna Heribanová (vedúca
organizačného oddelenia), ktorá zdôraznila potrebu zavedenia nového rokovacieho poriadku
komisií. Najvýznamnejšia zmena nastala v tom, že rokovania komisií budú verejné a bude sa
z nich vyhotovovať zvukový záznam, pre účely riadneho zápisu z rokovania jednotlivých
komisií.
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Diskusia: K bodu 5a) vystúpil Mgr. Jaroslav Széles, ktorý sa dotazoval, ako dlho bude
uchovávaný zvukový záznam z rokovania komisie. PhDr. Anna Heribanová uviedla, že
záznam bude uchovávaný 2 po sebe nasledujúce rokovania komisie a následne bude zmazaný.
Mgr. Jaroslav Széles uviedol, že určité veci môže verejnosť vedieť, avšak nie všetko a preto
v určitých častiach rokovania by mala byť verejnosť vylúčená. PhDr. Anna Heribanová
uviedla, že aj iné samosprávne kraje majú zasadnutia komisií verejné, navrhovaný rokovací
poriadok upravuje právo komisie vyhlásiť rokovanie za neverejné, podrobnosti sú upravené
v § 11 navrhovaného Rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva. Do diskusie
k Rokovaciemu poriadku Zastupiteľstva sa zapojil aj hlavný kontrolór Ing. Ľubomír Hudák,
ktorý uviedol, že má zásadné pripomienky k tomuto Rokovaciemu poriadku a nemal možnosť
sa k návrhu vyjadriť. Predseda komisie hlavnému kontrolórovi slovo neudelil, ale umožnil
mu, aby tieto pripomienky zaslal e-mailom členom komisie. Hlavný kontrolór uviedol, že
tieto pripomienky nemá spracované v písomnej forme, ktorú by vedel zaslať jednotlivým
členom komisie.
Záver: Predseda komisie konštatoval, že komisia nie je uznášaniaschopná, preto sa o návrhu
Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva KSK a návrhu Rokovacieho poriadku komisií
Zastupiteľstva KSK nehlasovalo.
Vyjadrenie k bodu 5c): K materiálu sa vyjadrila Ing. Darina Šebeňová (vedúca odboru správy
majetku), ktorá uviedla, že zmenu Zásad hospodárenia s majetkom KSK si vyžiadala
aplikačná prax, ale aj novela zákona o majetku vyšších územných celkov, ďalej uviedla, že
všetky zmeny sú uvedené v dôvodovej správe.
Diskusia: Hlavný kontrolór sa vyjadril, že časť výpožička je zložito naformulovaná a že došlo
k rozšíreniu subjektov, ktorým je možné majetok KSK dať do výpožičky, navrhol aby
v prípadoch keď má o výpožičke rozhodovať Zastupiteľstvo, aby sa rozhodovalo 3/5 väčšinou
všetkých poslancov.
Záver: Predseda komisie konštatoval, že komisia nie je uznášaniaschopná, preto sa o návrhu
Zásad hospodárenia s majetkom KSK nehlasovalo.
K bodu č. 6:
Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho
kraja za rok 2019
Vyjadrenie: K materiálu sa vyjadril hlavný kontrolór Ing. Ľubomír Hudák, ktorý uviedol, že
všetky zistenia sú písomnej forme a táto správa je zverejnená. Zároveň poukázal na viaceré
útoky zo strany predsedu KSK na jeho osobu, ďalej konštatoval, že na základe výsledkov
kontrol, ktoré uskutočnil v roku 2018 boli zo strany ÚHK podané aj trestné oznámenia. Ďalej
uviedol, že v roku 2019 požiadal a získal ochranu oznamovateľa protispoločenskej činnosti.
Diskusia: JCDr. PaedDr. Ferdinand Jurčišin, PhD., požiadal o vysvetlenie v súvislosti so
zmluvou uzavretou na 18 rokov medzi KSK a Dalkiou-Veoliou, v súvislosti s vykonanou
kontrolou NKÚ. Hlavný kontrolór uviedol, že kontrolu vykonával NKÚ a Úradu KSK má
teraz v zmysle vykonanej kontroly prijať opatrenia. JCDr. PaedDr. Ferdinand Jurčišin, PhD.,
sa opýtal hlavného kontrolóra, aký je jeho názor na túto zmluvu. Hlavný kontrolór uviedol, že
aj jeho útvar v tejto veci vykonával kontrolu a výsledky tejto kontroly boli premietnuté do
Dodatku č. 1 k uvedenej zmluve.
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Záver: Komisia zobrala uvedené na vedomie.
K bodu č. 7:
Aktivity na podporu rodiny
Vyjadrenie: Vyjadril sa Mgr. Jaroslav Széles, ktorý uviedol, že prebieha Národný týždeň
manželstva, prednášky sa uskutočňujú v Hotelovej akadémii v Košiciach. Ekumenické
spoločenstvo organizuje v Košiciach tento Národný týždeň manželstva už po tretí krát.
Diskusia: Do diskusie sa zapojil ThLic. Ján Urban, ktorý uviedol, že v ich farnosti sa robia
duchovné obnovy pre rozvedených, najmä u tých, kde najviac trpia týmto rozvodom deti.
Predseda komisie uviedol, že v rámci tohto týždňa sa v kaštieli v Krásnej pri Hornáde
organizujú stretnutia, ktoré vyvrcholia plesom.
Záver: Komisia zobrala uvedené na vedomie.
K bodu č. 8:
Rôzne
K tomuto bodu neprebehla žiadna diskusia.
K bodu č. 9:
Záver
Predseda komisie Ing. Vladimír Saxa konštatoval, že program rokovania komisie bol
vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť a uviedol, že ďalšie rokovanie komisie sa
uskutoční dňa 30.03. 2020 o 14.00 hod. na Úrade Košického samosprávneho kraja
v zasadačke č. 310 (2.poschodie).

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

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