Komisia Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
15.11.2011
Číslo:
Vybavuje: Mgr. Tünde Dzurov Vargová
e-mail: Tunde.Dzurov@vucke.sk
Telefón: 055/7268 340
Mobil: 0918/766 036

ZÁPISNICA
z 12. zasadnutia komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 15.11.2011
PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie
Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2012 - 2014
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického
samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien
a doplnkov
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 11/2011 o poskytnutí dotácie na
prevádzku a mzdy základným umeleckým školám, jazykovým školám a
školským zariadeniam v znení VZN KSK č. 12/2011
Priebežné vyhodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégií prijatých
Zastupiteľstvom KSK: Stratégia rozvoja CR v regióne Národného parku
Slovenský kras, Stratégia CR v regióne Dolný Zemplín, Stratégia CR v regióne
Národného parku Slovenský raj
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja na I. polrok 2012
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok
2012
Rôzne (Ing. Šebešová, Referát cestovného ruchu – aktivity Referátu CR v
súvislosti s plánom úloh komisie)
Diskusia
Záver

K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Predseda Komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce Csaba Furik privítal členov
komisie a prizvaných hostí.

Uznesenie:
Komisia bola uznášaniaschopná.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2012 – 2014 odprezentovala
Ing.Mária Karafová. Ing. Süli mal k materiálu 4 otázky, na ktoré Ing. Karafová odpovedala.
Prvá otázka sa týkala príspevkov na EHMK, kde Ing. Karafová vysvetlila prerozdelenie
finančných prostriedkov na Program Terra Incognita a ostatné aktivity. Druhá otázka
súvisela so schopnosťou KSK splácať úvery. Ing. Karafová odpovedala, že splácanie úverov
je pri zostavovaní rozpočtu prvoradým výdavkom. Tretia otázka smerovala k finančných
prostriedkom získaným z predaja nemocníc. Ing. Karafová informovala, že tieto prostriedky
boli prevedené na účet KSK dňa 9.9.2011 v zmysle podpísanej zmluvy. Na záver sa Ing. Süli
informoval, či pri predaji majetku platia nejaké pravidlá v súvislosti s ďalším použitím
získaných finančných prostriedkov. Ing. Karafová odpovedala, že príjmy z predaja majetku sú
kapitálovými príjmami. V rokoch 2009 a 2010 novelou zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy bola daná možnosť využívať tieto príjmy ako aj rezervný fond na bežné
výdavky v súvislosti s výpadkom daňových príjmov v dôsledku hospodárskej krízy.
Uznesenie:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Ing. Karafová informovala o tom, že poskytnuté dotácie sa vyhodnocujú každé 2 mesiace,
a že presný zoznam o poskytnutých dotáciách je uverejnený na našej webovej stránke. Ing.
Süli sa informoval ako to vyzerá s opravou zabezpečovacích zariadení v Slovenskom raji, na
ktoré bola z rozpočtu KSK poskytnutá dotácia. Ing. Bečarik poďakoval všetkým za podporu
v tejto veci a informoval, že práce prebiehajú a predpokladaný termín ukončenia je do leta
budúceho roka.

Uznesenie:
Komisia odporúča
vedomie.

Zastupiteľstvu KSK predložený

materiál prerokovať a zobrať na

Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Mgr. Jarušinská spolu s Ing. Eperješim prezentovali Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 11/2011 o poskytnutí
dotácie na prevádzku a mzdy základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským
zariadeniam v znení VZN KSK č. 12/2011.
Vzhľadom k nejasnej formulácii súvisiacej s účinnosťou materiálu, Ing. Süli navrhuje
dopracovať túto formuláciu presnejším zadefinovaním.
Uznesenie:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 5
Vyjadrenie:
Ing. Šebešová predstavila Priebežné vyhodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégií
prijatých Zastupiteľstvom KSK: Stratégia rozvoja CR v regióne Národného parku Slovenský
kras, Stratégia CR v regióne Dolný Zemplín, Stratégia CR v regióne Národného parku
Slovenský raj.
Ing. Süli požiadal o presnejšie špecifikovanie propagácie, ktorú KSK realizuje. Ing. Šebešová
prezentovala propagáciu realizovanú v roku 2011. Ing. Süli skonštatoval, že podľa neho
propagácia nie je dostatočná a je potrebné venovať viac pozornosti prezentácii vonku
prostredníctvom účastníkov na rôznych podujatiach. Ing. Šebešová reagovala, že každému,
kto požiada o materiály za takýmto účelom sa snaží RCR vyjsť v rámci možnosti v ústrety. Aj
napriek tomu, že RCR má k dispozícii obmedzený počet materiálov. Mgr. Ivan prezentoval
možnosti, ktoré ponúka SACR na prezentáciu a nezáujem podnikateľov a iných subjektov
o prezentáciu na výstavách. Ing. Süli navrhol, aby všetky subjekty, ktoré obdržia dotáciu
z KSK za účelom nejakej aktivity v zahraničí boli zaviazané propagovať kraj prostredníctvom
rôznych propagačných materiálov. Záverom Ing. Bečarik vyjadril názor, že podpory na tvorbu
propagačných materiálov je dosť, a že by bolo lepšie smerovať ďalšiu podporu do budovania
infraštruktúry v cestovnom ruchu. JUDr. Biroš sa zaujímal o spoluprácu s Prešovským krajom

a o projekt Spišský Jeruzalem. Ing. Šebešová informovala, že k projektu Spišský Jeruzalem je
hotová 1.etapa architektonickej štúdie a na projekte sa ďalej pracuje. Ďalej informovala, že
spolupráca s Prešovským krajom je najmä v oblasti spoločného postupu smerom k štátnym
orgánom a napr. v oblasti cyklotrás. JUDr. Biroš prezentoval problémy s vízami z Ukrajiny
do schengenského priestoru. S vízami zriadenými na maďarskom konzuláte v zahraničí,
kdekoľvek vo svete, teda aj v Rusku a na Ukrajine nie je možné prejsť na Slovenskom
hraničnom prechode. Mgr. Ivan informoval, že táto problematika bola riešená na poslednom
zasadnutí medzivládnej komisie Slovenskej republiky a Ukrajiny. Ing. Šebešová prisľúbila
zaobstarať zápisnicu, resp. záznam z tohto zasadnutia. Ing. Šebešová zároveň informovala, že
problematiku víz predkladajú na riešenie do každej takejto medzivládnej komisie.
Uznesenie:
Komisia odporúča
vedomie.

Zastupiteľstvu KSK predložený

materiál prerokovať a zobrať na

Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č.6
Vyjadrenie:
Prítomní členovia komisie prerokovali Rámcovú obsahovú náplň zasadnutí Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2012.
Uznesenie:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Predsedom komisie predložený Plán úloh komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej
spolupráce Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2012 prítomní
členovia komisie schválili.
Uznesenie:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať a schváliť.

Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 8
Vyjadrenie:
Ing. Šebešová v krátkosti informovala o zrealizovanom dotazníkovom prieskume, o počte
obdržaných dotazníkov, o vyhodnocovaných informáciach a spokojnosti návštevníkov kraja.
Zároveň odprezentovala plán referátu CR na I. polrok 2012 v súvislosti s plánom úloh
komisie na II. polrok 2011. Následne poskytla krátku informáciu o realizovaných projektoch.

K bodu č. 9
Vyjadrenie:
V rámci diskusie sa p. Bačo zaujímal, či KSK má naplávané nejaké investičné projekty
v oblasti cestovného ruchu. Ing. Šebešová informovala, že RCR nemá v pláne takýto projekt
a ani nemá vedomosť o tom, že by sa takýto projekt pripravoval.

K bodu č. 10
Vyjadrenie:
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí Komisie CR a CzS
a zasadnutie ukončil.

......................................................
Mgr. Tünde Dzurov Vargová
tajomník komisie

...............................................
Csaba Furik, v.r.
predseda komisie

