Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
05. 08. 2021
Číslo:
5338/2021/OddOPaZV-31478
Vybavuje: Miroslava Segedová
e-mail: miroslava.segedova@vucke.sk
telefón: 055/72 68 248

ZÁPISNICA
z 22. rokovania Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 02. 08. 2021
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, zistenie počtu prítomných členov, schválenie programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek z komisie
Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2021
2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2021
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zriadení
Strednej odbornej školy techniky a služieb, SNP 607, Dobšiná
Návrhy, podnety a požiadavky
Rôzne
Záver

K bodu č. 1
Otvorenie, zistenie počtu prítomných členov, schválenie programu rokovania
Vyjadrenie: Predseda komisie Ing. Saxa privítal prítomných členov komisie a otvoril
22. rokovanie komisie. Z celkového počtu 23 členov komisie bolo prítomných 12 členov
komisie, čo je nadpolovičná väčšina a komisia bola uznášaniaschopná. Z rokovania komisie
boli ospravedlnení: pani Cibereová a pán Havrila. Z 22. rokovania komisie bol vyhotovený
zvukový záznam výlučne pre účely zhotovenia zápisnice. Návrh programu rokovania komisie
bol členom komisie zaslaný e-mailom. Do návrhu programu neboli doplnenia, resp. ďalšie
pripomienky členov komisie.
Diskusia: bez diskusie
Záver: Predseda komisie
programu ako celku.

požiadal

členov
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o hlasovanie

schválenia

navrhovaného

Uznesenie č. 14/2021
Komisia schvaľuje program 22. rokovania komisie.
Hlasovanie č. 1
Prítomní: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Predseda komisie skonštatoval, že program 22. rokovania komisie bol schválený.
K bodu č. 2:
Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek z komisie
Vyjadrenie: Tajomníčka komisie oboznámila prítomných členov, že vzhľadom na povahu
prerokovaných materiálov na ostatnom rokovaní komisie, ktoré boli určené na 25. zasadnutie
Zastupiteľstva KSK, komisia neeviduje žiadne požiadavky a uznesenia boli splnené.
Diskusia: Predseda komisie uviedol, že v bode č. 7 – Návrhy, podnety a požiadavky, vznesie
svoje podnety a pripomienky ohľadne nového dotačného systému a samotnému Všeobecne
záväznému nariadeniu KSK č. 10/2020 o poskytovaní dotácií. Taktiež budú poskytnuté bližšie
informácie ohľadne pripravovanej návštevy Sv. otca Františka dňa 14. 09. 2021 v Košiciach.
Počas diskusie prišli ďalší dvaja členovia komisie.
Záver: Komisia berie na vedomie informáciu o plnení uznesení a požiadaviek z komisie.
Uznesenie č. 15/2021
Komisia berie na vedomie informáciu o plnení uznesení a požiadaviek z komisie.
Hlasovanie č. 2
Prítomní: 14
Za: 14
Návrh bol schválený.

Zdržal sa: 0

Proti: 0

K bodu č. 3:
Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
Vyjadrenie: Predseda komisie privítal JUDr. Vargovú, vedúcu Referátu hospodárenia
s majetkom Úradu KSK a požiadal ju, aby uviedla materiál. JUDr. Vargová oboznámila
prítomných členov, že cieľom predkladaného materiálu je zmena niektorých ustanovení zásad
a ich doplnenie, ktoré vyvolala aplikačná prax pri nakladaní s majetkom KSK a požiadavky
Najvyššieho kontrolného úradu SR. Ďalej stručne informovala o jednotlivých zmenách
a doplneniach ustanovení, spresnení definícií, resp. formálnej úprave textu zásad. Všetky
podrobnosti
sú
uvedené
v dôvodovej
správe
predkladaného
materiálu.
Na rokovanie prišiel ďalší člen komisie.
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Diskusia: bez diskusie.
Záver: Komisia odporúča materiál Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť podľa
predloženého návrhu.
Uznesenie č. 16/2021
Komisia odporúča materiál Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť podľa predloženého
návrhu.
Hlasovanie č. 3
Prítomní: 15
Za: 15
Návrh bol schválený.

Zdržal sa: 0

Proti: 0

K bodu č. 4:
Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2021
Vyjadrenie: Predseda komisie privítal zástupcov Odboru financií Úradu KSK a požiadal
ich o uvedenie materiálu. Ing. Lipovská, vedúca referátu rozpočtu uviedla, že plnenie
rozpočtu KSK je spracované v súlade s rozpočtovou klasifikáciou a na základe hospodárenia
KSK k 30. 06. 2021. Následne informovala o plnení jednotlivých príjmových a výdavkových
položkách rozpočtu KSK.
Diskusia: bez diskusie
Záver: Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK materiál prerokovať a schváliť podľa
predloženého návrhu.
Uznesenie č. 17/2021
Komisia odporúča Zastupiteľstva KSK materiál prerokovať a schváliť podľa predloženého
návrhu.
Hlasovanie č. 4
Prítomní: 15
Za: 15
Návrh bol schválený.

Zdržal sa: 0

Proti: 0

K bodu č. 5:
2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2021
Vyjadrenie: Predseda komisie požiadal zástupcov odboru financií, aby uviedli materiál.
Ing. Lipovská informovala, že v 2. Úprave rozpočtu KSK sú premietnuté rozpočtové
opatrenia predsedu KSK, ktorými bolo schválené zvýšenie nedaňových príjmov a v tej istej
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výške aj zvýšenie výdavkov, použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné
operácie, presuny z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov a presuny v rámci odvetvia.
V samotnej 2. Úprave rozpočtu KSK v roku 2021 ide o úpravy rozpočtu vyplývajúce
zo zvýšených daňových a nedaňových príjmov, z grantov, z poskytnutých dotácií zo štátneho
rozpočtu, Európskej únie a presuny z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov.
Diskusia: V rámci diskusie sa poslanec Potocký opýtal, prečo sú v úprave rozpočtu
navrhované predpokladané straty dopravcov za rok 2021, nakoľko sa vyúčtovanie týchto
položiek vyhotovuje a predkladá po ukončení bežného roka v nasledujúci kalendárny rok.
Ing. Lipovská informovala, že dôvodom vzniku straty je nárast cien pohonných hmôt,
zvyšovanie priamej mzdy vodičov v súvislosti so zvýšením minimálnej mzdy a s tým
súvisiacich príplatkov. Výšku vyčíslenej straty ďalej ovplyvnila aj skutočnosť, že dopravcovia
majú znížené tržby z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19, ktorá zapríčinila znížený počet
cestujúcich o 25 % oproti pôvodným tržbám pred pandemickou situáciou. Hlavným dôvodom
však je, že tento rok končia s jednotlivými dopravcami zmluvy.
Záver: Komisia odporúča materiál Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť podľa
predloženého návrhu.
Uznesenie č. 18/2021
Komisia odporúča materiál Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť podľa predloženého
návrhu.
Hlasovanie č. 5
Prítomní: 15
Za: 15
Návrh bol schválený.

Zdržal sa: 0

Proti: 0

K bodu č. 6:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zriadení
Strednej odbornej školy techniky a služieb, SNP 607, Dobšiná
Vyjadrenie: Predsedajúci privítal Ing. Kokardovú, z Oddelenia pre rozvoj školstva Úradu
KSK a požiadal ju, aby uviedla materiál. Ing. Kokardová informovala prítomných členov
o vykonaných procesných úkonoch, ktoré predchádzali návrhu VZN KSK o zriadení SOŠ
techniky a služieb, SNP 607 v Dobšinej s účinnosťou od 01. septembra 2021 z dôvodu
naliehavého verejného záujmu, ktorým je zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu.
Diskusia: V rámci diskusie sa poslanec Hlinka opýtal, či v meste Dobšiná pôsobí ešte
Gymnázium. Ing. Saxa mu v rámci diskusie odpovedal, že z dôvodu nízkeho počtu záujemcov
- žiakov o štúdium na Gymnázium bola táto škola v minulosti zrušená.
Záver: Komisia odporúča materiál Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť podľa
predloženého návrhu.
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Uznesenie č. 19/2021
Komisia odporúča materiál Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť podľa predloženého
návrhu.
Hlasovanie č. 6
Prítomní: 15
Za: 15
Návrh bol schválený.

Zdržal sa: 0

Proti: 0

K bodu č. 7:
Návrhy, podnety a požiadavky
Vyjadrenie: Predseda komisie Ing. Saxa vyzval v tomto bode prítomných členov,
aby predniesli svoje ďalšie návrhy, podnety a prípadné požiadavky.
Diskusia: V rámci plánovanej návštevy Svätého otca Františka na Slovensku, ktorý navštívi
14. 09. 2021 aj mesto Košice, Ing. Saxa a ThLic. Urban informovali členov o prípravných
prácach a celkovom organizačnom zabezpečení tejto vzácnej návštevy, na ktorej Košický
samosprávny kraj úzko spolupracuje s Arcibiskupským úradom v Košiciach a mestom Košice.
Ing. Saxa v rámci tohto bodu vyslovil viaceré požiadavky smerujúce k fungovaniu nového
dotačného systému KSK a Dotačnej komisii KSK. Momentálne je ukončené 1. kolo výzvy
grantového programu Dotačnej schémy 2021. Nakoľko bol hodnotiaci proces spustený,
tak v rámci 1. kola výzvy sa už samotný schválený hodnotiaci proces nedá zmeniť. Ďalej
poznamenal, že aj pri samotnej tvorbe VZN KSK o poskytovaní dotácií mal pripomienky,
že sa tu stráca priamy dosah komisie pri posudzovaní jednotlivých žiadostí na poskytnutie
finančnej pomoci pre organizácie a spoločenstvá pôsobiace v oblasti duchovného
a spoločenského života. Podľa schváleného VZN KSK č. 10/2020 o poskytovaní dotácií
hodnotia žiadosti, ktoré spĺňajú všetky formálne požiadavky dvaja hodnotitelia, z ktorých
jeden je zamestnanec KSK a druhý má byť nezávislý odborník. Po vyhodnotení žiadostí
týmito dvoma hodnotiteľmi sú následne Dotačnej komisii KSK predložené žiadosti, ktoré
podľa ich zváženia môžu postúpiť do ďalšieho hodnotiaceho procesu. Ing. Saxa zdôraznil,
že je to vždy len subjektívny názor týchto dvoch hodnotiteľov a podľa názoru predsedu
komisie by mali byť do hodnotenia poslancov – členov Dotačnej komisie KSK zaradené
všetky žiadosti, ktoré spĺňajú formálne náležitosti. Predseda komisie preto navrhol,
aby v rámci tohto bodu boli prijaté uznesenia k fungovaniu nového dotačného systému,
hodnotiacemu procesu a aj k zmene samotného VZN KSK č. 10/2020 o poskytovaní dotácií.
Zároveň požiadal prítomných členov o ich podporu pri hlasovaní.
PhDr. Čižmár taktiež súhlasne poznamenal, že sme mali v minulosti dobre nastavený systém
schvaľovania a prideľovania jednotlivých dotácií, kde príslušná komisia prerokovala všetky
podané žiadosti. Nakoľko členmi jednotlivých komisií sú odborníci z danej oblasti, komisia
vedela najlepšie posúdiť vhodnosť podpory subjektu, resp. výšku pridelenia fin. prostriedkov
na konkrétny účel.
Počas diskusie k tomuto bodu prišiel ďalší člen komisie.
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Záver: Vzhľadom na viaceré vznesené požiadavky k dotačnému systému KSK a VZN KSK
č. 10/2020 o poskytovaní dotácií, členovia komisie sa zhodli na tom, že budú za každú
požiadavku hlasovať jednotlivo.
Uznesenie č. 20/2021
Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva KSK (ďalej len komisia) žiada
Dotačnú komisiu KSK, aby pri najbližšom hodnotiacom procese bola komisia aktívne
zapojená do odborného hodnotenia žiadostí o dotácie.
Hlasovanie č. 7
Prítomní: 16
Za: 14
Návrh bol schválený.

Zdržali sa: 2

Proti: 0

Uznesenie č. 21/2021
Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva KSK (ďalej len komisia) žiada
predsedu KSK o zmenu Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 10/2020 o poskytovaní
dotácií, v ktorom bude zapracované, že do hodnotenia poslancov za jednotlivé okresy budú
predkladané všetky žiadosti, ktoré prešli formálnym hodnotením. Zmena VZN KSK
č. 10/2020 o poskytovaní dotácií je komisiou navrhovaná do termínu vyhlásenia ďalšieho kola
výzvy.
Hlasovanie č. 8
Prítomní: 16
Za: 14
Návrh bol schválený.

Zdržali sa: 2

Proti: 0

Uznesenie č. 22/2021
Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva KSK (ďalej len komisia) žiada
Dotačnú komisiu KSK o opätovné hodnotenie žiadostí, ktoré v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia KSK č. 10/2020 o poskytovaní dotácií splnili formálne záležitosti a ich následné
zaradenie do hodnotenia poslancov – členov Dotačnej komisie KSK.
Hlasovanie č. 9
Prítomní: 16
Za: 13
Návrh bol schválený.

Zdržali sa: 3

Proti: 0
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K bodu č. 8:
Rôzne
Členovia komisie v tomto bode nemali žiadne diskusné príspevky.
K bodu č. 9:
Záver
Predseda komisie Ing. Saxa konštatoval, že program rokovania komisie bol vyčerpaný,
poďakoval prítomným za účasť a ukončil 22. rokovanie komisie.

....................................................
Miroslava Segedová
tajomník komisie

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