Sociálna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
Číslo:

02.02.2021
3161/2021/OSV/3943

Vybavuje: Mgr. Monika Cirner
email: monika.cirner@vucke.sk
telefón: 055/7268 285

Záznam z individuálneho rokovania komisie a hlasovania Per rollam
V zmysle § 15 Rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
bolo zvolané 20. rokovanie Sociálnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
hlasovaním „Per rollam“, ktoré sa uskutočnilo
v dňoch 28.01. – 01.02.2021 do 12.00 hod.
V rámci individuálneho rokovania komisie a hlasovania Per rollam boli prijaté nasledovné
uznesenia:
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zriadení
Výdajnej školskej jedálne Hviezdoslavova 5, Rožňava, ako súčasť Strednej odbornej
školy technickej, Hviezdoslavova 5, Rožňava
Uznesenie č. 1/2021
Komisia odporúča predložený materiál zastupiteľstvu prerokovať a schváliť podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie per rollam:
Počet členov komisie: 25
Počet členov komisie, ktorí sa zúčastnili hlasovania per rollam: 18
ZA: 18
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol schválený.

2. Žiadosť o poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci vo výške 130 000
eur Sociálnemu podniku KSK, s.r.o., r. s. p.
Uznesenie č. 2/2021
Komisia odporúča predložený materiál zastupiteľstvu prerokovať a schváliť podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie per rollam:
Počet členov komisie: 25
Počet členov komisie, ktorí sa zúčastnili hlasovania per rollam: 18
ZA: 15
PROTI: 2
ZDRŽAL SA: 1
Návrh bol schválený.
3. Rôzne
JUDR. Mgr. Rovinský očakával informáciu o situácii COVID v našom najväčšom zariadení.
Odpoveďou bola tlačová správa z dňa 01.02.2021, ktorá je aj pre verejnosť uverejnená na
stránke Úradu Košického samosprávneho kraja.
Dr. Bc. Ogou sa do diskusie zapojil s otázkou: Prečo žiadosť o poskytnutie bezúročnej
návratnej finančnej výpomoci vo výške 130 000 eur Sociálnemu podniku Košického
samosprávneho kraja, s. r. o., r. s. p.
Odpoveď Ing. Bortákovej, vedúcej referátu pre integráciu sociálne vylúčených komunít: Na
základe pripomienok Odboru financií / Dipl. Kfm. Ing. Michal Demo: Zmena názvu
materiálu na Poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci vo výške 130 000 eur
Sociálnemu podniku Košického samosprávneho kraja, s. r. o., r. s. p. Materiál bol opravený
v zmysle pripomienky.
Ing. Mgr. Ihnát pripomienkoval formou emailu, aby možnosť hlasovania bola časovo dlhšia,
nie len do 12.00 hod. Podľa Ihnáta hlasovanie Per rollam takto nespĺňa účel rokovania
komisie.

4.

Záver

Hlasovanie k jednotlivým materiálom prebehlo v dňoch 28.01.2021, 29.01.2021, a bolo
ukončené dňa 01.02.2021 o 12.00 hod.
Individuálne rokovanie komisie prebehlo bez problémov, hlasovania Per rollam sa zúčastnilo
18 členov komisie z celkového počtu 25 členov.

Na základe hlasovania Per rollam sa vyhotovila prezenčná listina z individuálneho rokovania
komisie, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.
Platnosť a pravdivosť individuálneho hlasovania per rollam potvrdzuje svojim podpisom
tajomník komisie.
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Ing. Vladimír Pauco

PhDr. Jana Cibereová

tajomník komisie

predseda komisie

