Školská komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
Číslo:

24.06.2020
1325/2020/OSK-

Vybavuje:

Ing. Mária Kokardová
email:
maria.kokardova@vucke.sk
telefón: 055/72 68 264

POZVÁNKA
V zmysle § 20 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov zvolávam 16. rokovanie Školskej komisie Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

dňa 05. 08. 2020 (streda) o 13.00 hod.
na Úrade Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1 v Košiciach,
v zasadačke č. 310 (2.poschodie) .

NÁVRH PROGRAMU
1. Otvorenie, zistenie počtu prítomných členov, schválenie programu rokovania
2. Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek z komisie
3. Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2020
Spracovateľom materiálu je Odbor financií, Dipl.- Kfm. Ing. M. Demo, vedúci odboru
financií.
4. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2020
Spracovateľom materiálu je Odbor financií, Dipl.- Kfm. Ing. M. Demo, vedúci odboru
financií.
5. Poskytnutie dotácií nad 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien
a doplnkov
Spracovateľom materiálu je Odbor financií, Dipl.- Kfm Ing. M. Demo, vedúci odboru
financií.
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
Spracovateľom materiálu je Odbor financií, Dipl.- Kfm Ing. M. Demo, vedúci odboru
financií.
7. Majetkové veci
a) Ukončenie nájmu k majetku v nájme KLUB MADA BULÍK – SOŠ technická
Michalovce
Spracovateľom materiálu je Oddelenie správnej, sporovej, personálnej agendy a sťažností
odboru školstva JUDr. Ivana Puchallová, PhD., vedúca oddelenia
b ) Ukončenie nájmu k majetku v nájme obce Inovce“
Spracovateľom materiálu je Oddelenie správnej, sporovej, personálnej agendy a sťažností

odboru školstva JUDr. Ivana Puchallová, PhD., vedúca oddelenia
8. Preskúmanie platného Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj –
oznámenie a žiadosť o stanovisko.
Spracovateľom materiálu je ORRUPaŽP, Ing. Lizák, vedúci referátu územného
plánovania.
9. Body z plánu úloh komisií
na II. polrok 2020

Zastupiteľstva Košického

samosprávneho

kraja

9.1 Vyjadrovať sa k materiálom predkladaným na zasadnutie Zastupiteľstva
KSK zaujímať k nim stanoviská – Mgr. P. Bačkovský
9.2 Informovať v aktuálnom čase o plánovaných zmenách v sieti škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – aktuálne
výstupy z KROVaP – Ing. Kutrucz
9.3 Informovať o plnení jednotlivých etáp harmonogramu plánovania žiakov prvých
ročníkov pre školský rok 2020/2021. Informovať o harmonograme procesov
plánovania výkonov žiakov prvých ročníkov školského roka 2021/2022- Ing. Kutrucz
9.4. Informovať o príprave harmonogramu koncepčných materiálov odboru školstva
Úradu KSK pre školský rok 2020/21 – priebežne
Vývoj siete škôl a školských zariadení Košického kraja- Informatívna správa
Mgr. P. Bačkovský
10. Návrhy, podnety a požiadavky
11. Rôzne
12. Záver
Materiály pre poslancov a neposlancov budú priebežne zverejňované v Aplikácii
Digitálne Zastupiteľstvo: https://dz2be.vucke.sk/
Prihlasovacie údaje na prístup k portálu, ktoré boli zaslané z úrovne organizačného
oddelenia smskou platia pre celé volebné obdobie.
V prílohe si dovoľujeme zaslať aj link, kde budú priebežne zverejňované materiály pre
poslancov a neposlancov: Aplikácia Digitálne Zastupiteľstvo: https://dz2be.vucke.sk/
Prihlasovacie údaje na prístup k portálu, ktoré boli zaslané z úrovne organizačného oddelenia
smskou platia pre celé volebné obdobie.
Člen komisie je povinný dodržiavať základné ochranné opatrenia schválené Vládou SR a to:
ochrana rúškom a dezinfekcia rúk (dezinfekciu rúk zabezpečuje Úrad KSK).
Zároveň pri vstupe do budovy je potrebné sa preukázať preukazom člena komisie resp.
preukazom poslanca Zastupiteľstva KSK.
....................................................
Ing. Mária Kokardová
tajomník komisie

....................................................
PhDr. Marek Čižmár
predseda komisie

