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

27.7.2020
00945/2020/PPODDJUDr. Jarmila Zvarová
e-mail: jarmila.zvarova@vucke.sk
telefón: 055/7268127
služobný mobil: 0910 467 021

ZÁPISNICA
zo 16. rokovania Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 27.07. 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.

Otvorenie
Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2020
2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2020
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
Aktivity na podporu rodiny
Rôzne
Záver
K bodu č. 1
Otvorenie
Vyjadrenie: Predseda komisie Ing. Vladimír Saxa po privítaní prítomných členov
Komisie otvoril 16. rokovanie Komisie. Z celkového počtu 23 členov Komisie je prítomných
16 členov komisie, čo je nadpolovičná väčšina a Komisia je uznášaniaschopná. Návrh
programu rokovania Komisie bol členom Komisie zaslaný e-mailom dňa 17.7.2020. 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. 18
Komisia schvaľuje program 16. rokovania Komisie.
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Hlasovanie č. 1
Prítomní: 16
Za:

16

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Návrh bol schválený.
Predseda Komisie skonštatoval, že program 16. rokovania Komisie bol schválený.
K bodu č. 2:
Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2020
Vyjadrenie: O materiáli podrobne informoval Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo, vedúci odboru
financií.
Diskusia: Do diskusie sa nezapojil žiaden z prítomných.
Záver: Neboli predložené návrhy na zmenu resp. doplnenie materiálu.
Uznesenie č. 19
Komisia berie na vedomie Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok
2020.
Hlasovanie č. 2
Prítomní: 16
Za:

16

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Návrh bol schválený.
K bodu č. 3:
2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2020
Vyjadrenie: O materiáli podrobne informoval Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo, vedúci odboru
financií. Počas prezentácie sa dostavil poslanec MVDr. Jozef Figeľ.
Diskusia: Do diskusie sa nezapojil žiaden z prítomných.
Záver: Neboli predložené návrhy na zmenu resp. doplnenie materiálu.
Uznesenie č. 20
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť 2. Úpravu rozpočtu Košického
samosprávneho kraja v roku 2020.
Hlasovanie č. 3
Prítomní: 17

2

Za:

17

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Návrh bol schválený.
K bodu č. 4:
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 informoval Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo, vedúci odboru
financií.
Diskusia: Predseda Komisie Ing. Vladimír Saxa sa dotazoval či má predseda KSK
kompetenciu na takéto markantné zníženie rozpočtu pre oblasť dotácií nad 3 300 EUR .Dipl.
–Kfm. Ing. Michal Demo uviedol, že je to v kompetencii predsedu KSK v určitom % rozsahu,
ďalej uviedol, že aj zo strany iných krajov došlo k výraznému zníženiu objemu finančných
prostriedkov na dotácie. Predseda Komisie Ing. Vladimír Saxa sa dotazoval na dôvody, prečo
príslušný odbor neodporučil poskytnutie dotácií pre 3 žiadateľov uvedených v zozname.
(Rímskokatolícka farnosť Margecany, Gréckokatolícka farnosť Veľké Kapušany,
Rímskokatolícka farnosť Čižatice). Dipl. –Kfm. Ing. Michal Demo uviedol, že
Rímskokatolícka farnosť Margecany získala finančné prostriedky z iných zdrojov (nie od
VÚC) na zateplenie lavíc, hlavným dôvodom pre neodporúčanie poskytnutia dotácie pre
gréckokatolícku farnosť Veľké Kapušany a rímskokatolícku farnosť Čižatice je skutočnosť, že
sa nejedná o národnú kultúrnu pamiatku a nejdná sa ani o havarijný stav. Ing. Vladimír Saxa
navrhuje aby sa určitá suma našla pre farnosť Margecany a farnosť Čižatice. Dotácia pre
farnosť Čižatice je dôležitá z viacerých dôvod, KSK má v úmysle v obci Čižatice vybudovať
aquapark a v obciach kde sa nachádzajú takéto aquaparky bude zvýšený pohyb návštevníkov
a v tomto prípade sa jedná o dostavbu chrámu, preto odporučil aby sa tejto farnosti poskytli
finančné prostriedky. Dipl. –Kfm. Ing. Michal Demo uviedol, že stanovisko príslušného
odboru má odporúčací charakter. Ing. Vladimír Saxa uviedol, že finančný balík určený na celý
rok odporúča použiť v tomto polroku. Poslanec PhDr. Marek Čižmár uviedol, že odporúča
kontaktovať žiadateľov, pretože je rozdiel dostať minimálnu sumu dotácie alebo požadovanú
sumu dotácie. V tomto prípade získanie minimálnej sumy dotácie by nemuselo byť pre
jednotlivé farnosti výhodné.. Ing. Vladimír Saxa uviedol, že nerád by niečo znižoval čo určili
odbory Úradu KSK. ThLic. Ján Urban sa dotazoval ohľadom celkovej sumy na dotácie vo
výške 43 700 EUR. K farnosti Čižatice uviedol, že budú vďačný aj za sumu 3 300 EUR alebo
3 500 EUR, oni potrebujú dokončiť chrám v súčasnej dobe, ďalej uviedol pokiaľ sa jedná
o farnosť Ťahanovce a farnosť Obišovce, farnosť Ťahanovce je ekonomicky silnejšia, a preto
odporúča sumu prerozdeliť 5 000 EUR pre farnosť Ťahanovce a 9 200 EUR by bolo pre
farnosť Obišovce. Mgr. Jaroslav Széles sa vyjadril, že by bolo vhodné zistiť aká suma by
bola akceptovateľná pre jednotlivé farnosti. Ing. Vladimír Saxa navrhol pozmeňujúce návrhy
a to, žiadateľ č. 1 upraviť požadovanú sumu dotácie na sumu 5 000 EUR a presunúť sumu
dotácie na farnosť Obišovce vo výške 2 500 EUR, dotáciu vo výške 3 500 EUR pre farnosti
Čižatice, Margecany a Veľké Kapušany. JUDr. Jaroslav Hlinka poukázal na Komisiu
cestovného ruchu, kde sa dostala žiadosť rímskokatolíckej farnosti Bôrka ochrana národnej
kultúrnej pamiatky. Dipl. –Kfm. Ing. Michal Demo uviedol, že takto to zadefinoval vecne
príslušný odbor, pretože je tam silný prvok cestovného ruchu, preto to zahrnuli do tejto
komisie. ThLic. Pavol Bardzák sa prihovoril za gréckokatolícku cirkev, dotazoval sa či aj
Veľké Kapušany dostanú 3 500 EUR, podľa jeho vyjadrenia farnosť Choňkovce privíta
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akúkoľvek sumu, farnosť Veľké Kapušany je veľkým strediskom maďarského dekanátu. Ing.
Ján Kokarda sa vyjadril k výpadkom príjmov v rozpočte, žiada aby Komisia trvala na sume
dotácií, ktoré Komisia navrhla. Mgr. Jaroslav Széles navrhol či by nebolo možné v súvislosti
s dotáciami pre jednotlivé cirkvi urobiť úpravu rozpočtu.
Záver: Komisia prijala pozmeňujúce návrhy.
Uznesenie č. 21
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:
Žiadateľovi č. 1 – Rímskokatolícka cirkev farnosť Košice-Ťahanovce znížiť odporúčanú
sumu dotácie na sumu 5 000 EUR.
Žiadateľovi č. 2 – Rímskokatolícka cirkev farnosť Ružencovej Panny Márie Obišovce zvýšiť
odporúčanú sumu dotácie na 9 200 EUR.
Žiadateľovi č. 5 – Gréckokatolícka cirkev farnosť Choňkovce zvýšiť odporúčanú sumu
dotácie na sumu 3 500 EUR.
Žiadateľovi č. 6 Rímskokatolícka cirkev farnosť Margecany priznať sumu dotácie vo výške
3 500 EUR.
Žiadateľovi č. 7 Gréckokatolícka cirkev farnosť Veľké Kapušany priznať sumu dotácie vo
výške 3 500 EUR.
Žiadateľovi č. 8 Rímskokatolícka cirkev sv. Ladislava filiálka Čižatice priznať sumu dotácie
vo výške 3 500 EUR.
Hlasovanie č. 4
Prítomní: 17
Za:

17

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Návrh bol schválený.
Uznesenie č. 22
Komisia žiada predsedu KSK o úpravu rozpočtu v zmysle prijatého uznesenia č. 21.
Hlasovanie č. 4
Prítomní: 17
Za:

17

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Návrh bol schválený. Ing. Vladimír Saxa sa ospravedlnil a opustil rokovanie Komisie.
K bodu č. 5:
Aktivity na podporu rodiny
Vyjadrenie: Ing. Ján Kokarda podpredseda Komisie uviedol, že ďalej povedie rokovanie
Komisie. O slovo požiadala PaedDr. Mgr. Soňa Vancáková, PhD., ktorá uviedla, že
spoločnosť Lunys, s.r.o., vybrala OZ Maják Nádeje na výber rodín pre účely rozdávania
ovocia pre rodiny. Uviedla, že aj známe osobnosti budú rozvážať ovocie napr. futbalista
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Róbert Vittek a športovec Attila Végh. OZ Maják Nádeje má 60 rodín na hranici chudoby,
o ktoré sa stará.
Diskusia: Poslanec Milan Potocký uviedol, že Úrad KSK ani Sociálna komisia neodporúča
žiadnu dotáciu pre OZ Maják Nádeje, bolo by to potrebné prehodnotiť, pretože OZ Maják
Nádeje vykonáva veľmi záslužnú činnosť. Ing. Ján Kokarda uviedol, že navrhne aby sa to
riešilo na Sociálnej komisii.
Záver: Komisia zobrala uvedené na vedomie.
K bodu č. 6:
Rôzne
Vystúpil Ing. Jaroslav Lizák, vedúci referátu územného plánovania v súvislosti so zámerom
KSK prehodnotiť platný územný plán Košického samosprávneho kraja.
Diskusia: Do diskusie sa nezapojil nikto z prítomných
Záver: Komisia zobrala uvedené na vedomie.
K bodu č. 7:
Záver
Podpredseda Komisie Ing. Ján Kokarada konštatoval, že program rokovania Komisie bol
vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť a uviedol, že ďalšie rokovanie Komisie sa
uskutoční na prelome septembra a októbra na Úrade Košického samosprávneho kraja
v zasadačke č. 310 (2.poschodie).

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

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

5

