Komisia Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
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Alena Didyková
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ZÁPISNICA
zo 16. zasadnutia komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 07.08.2012
PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie
Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2012
Poskytnutie dotácie nad 3300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja č.3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších
zmien a doplnkov
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 o výške
úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Informácia o realizácií projektu EHMK
Informácia o aktivitách CR na území KSK
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Predseda Komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, pán Csaba Furik, privítal
prítomných členov komisie a hostí. Predseda Komisie CR a CzS skonštatoval, že komisia je
uznášaniaschopná. Program zasadnutia Komisie členovia schválili s nasledovnými zmenami:

Bod č. 5 „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o výške
úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického kraja“, bol vypustený z návrhu programu zasadnutia
Zastupiteľstva KSK a zároveň aj z rokovania Komisie CR a CzS. Program bol doplnený o dva
body a to o bod „Informácia o výsledku kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti
nakladania s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami,
pohľadávkami a kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v samosprávnych
krajoch v KSK,“ v programe komisie pod bodom č. 5. Ďalej bol doplnený o bod „Zmena
uznesenia č.51/2010 zo dňa 19. apríla 2010, ktorým bol schválený Rokovací poriadok
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,“ v programe komisie pod bodom č. 8.
Bod č. 9 Rôzne sa na základe návrhu pána Süliho doplnil o informáciu stavu činnosti
Východoslovenskej galérie v Košiciach.
Komisia bola uznášaniaschopná.
/viď .prezenčná listina/
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová predstavila členom komisie predložený materiál.
Uznesenie:
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová predstavila členom komisie predložený materiál a predložila žiadosti
o poskytnutie finančnej dotácie 15 000 € na spolufinancovanie prenájmu haly a propagáciu
Majstrovstiev sveta juniorov a junioriek do 17 rokov vo vzpieraní, ktoré sa uskutočnia 16. až
23. septembra 2012 v Košiciach a poskytnutie finančnej dotácie pre folklórny súbor Čačina
zo Spišskej Novej Vsi, ktorý sa v septembri 2012 zúčastní jedného z najvýznamnejších
medzinárodných festivalov v Šanghaji v Číne vo výške 7 000 €. Pán Süli upozornil
na finančnú situáciu /máme výpadok v rozpočte KSK/ a máme šetriť, doporučuje veľmi

opatrne narábať s financiami. Pán Ivan upozornil a upriamil pozornosť na MS, že po 20
rokoch máme tu možnosť organizovať MS, ktorých sa zúčastnia športovci z 25 krajín sveta
a je potrebné sa pozrieť na to z pohľadu turizmu a myslí si, že je potrebné podporiť tieto
medzinárodné aktivity. Pán Süli dodal, prečo organizátor žiada peniaze od KSK na prenájom
hál, prečo neosloví mesto Košice o poskytnutie bezplatného alebo symbolického nájmu.
Uznesenie:
Komisia odporúča prerokovať a schváliť Zastupiteľstvu KSK finančnú dotáciu na MS
juniorov a junioriek do 17 rokov vo vzpieraní vo výške 3 300 €.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 7
Proti:1
Zdržal sa:1
Uznesenie:
Komisia odporúča prerokovať a schváliť Zastupiteľstvu KSK finančnú dotáciu pre folklórny
súbor Čačina, vo výške 7 000 €.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 3

K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová predstavila členom komisie predložený materiál.
Uznesenie:
Komisia berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať
a zobrať na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 5
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová predstavila členom komisie predložený materiál.

Uznesenie:
Komisia berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať
a zobrať na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 6
Vyjadrenie:
PhDr. Gabriel Viszlay predstavil členom komisie predložený materiál.
Uznesenie:
Komisia berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať
a zobrať na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Pani Alena Didyková ospravedlnila neprítomnosť vedúcej Referátu CR pani Šebešovej a
informovala členov komisie o aktivitách Referátu CR na najbližšie obdobie.
Uznesenie:
Komisia berie na vedomie poskytnuté informácie.

K bodu č. 8
Vyjadrenie:
JUDr. Melánia Kolesárová, vedúca Organizačného odboru Úradu KSK, predstavila materiál
„Zmena uznesenia č. 51/2010 zo dňa 19. apríla 2010, ktorým bol schválený Rokovací
poriadok Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja“. Pán Süli predložil návrh, aby
predsedovia poslaneckých klubov dostávali písomne uznesenia a zároveň aby bol návrh
zapracovaný do Rokovacieho poriadku.

Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať a schváliť.

K bodu č. 9
Vyjadrenie:
Mgr. Ľubica Dojčárová predstavila projekt “Spišský Jeruzalem“.
Uznesenie:
Komisia berie na vedomie poskytnuté informácie o projekte „Spišský Jeruzalem“.
Vyjadrenie:
Mgr. Milan Biath informoval členov komisie o situácií vo Východoslovenskej galérií
v Košiciach. Pán Süli na základe žiadosti občanov mesta Košice hovoril o výstavných
priestoroch na Alžbetinej ul. č. 22, ktoré sú zatvorené. Vo výstavných priestoroch na Hlavnej
ulici na prízemí je kaviareň, potom šatňa pre robotníkov...., momentálne je tam výstava
majstra Bubána a v depozite máme „zašité“ vzácne zbierky olejomalieb. Na základe diskusie
sa členovia komisie spoločne dohodli na návrhu pre predsedu KSK - pouvažovať o vypísaní
konkurzu na funkciu riaditeľa Východoslovenskej galérie v Košiciach.
Uznesenie:
Komisia tento návrh podporila jednohlasne.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č.10
Vyjadrenie:
V súvislosti s pomocou mladým umelcom žijúcich v našom kraji predložil pán Süli
požiadavku, aby Odbor kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK v rámci svojich možností
propagoval umelcov napr. web Terra Incognita, kde by bola fotografia s krátkym
životopisom.

K bodu č.11
Vyjadrenie:
Predseda komisie pán Csaba Furik poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí komisie,
poprial príjemné leto a zasadnutie komisie ukončil.

......................................................
Alena Didyková
tajomník komisie

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

