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ZÁPISNICA
Zo 17 . zasadnutia komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 02.10.2012
PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie
Poskytnutie dotácií 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
Spolufinancovanie projektu Cyklotrasa Veľký Milič
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 nie
je uznášaniaschopná.
Komisia nebola uznášaniaschopná.
/viď .prezenčná listina/

K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Pani Alena Didyková informovala členov komisie, že v predkladanom materiály za úsek
cestovného ruchu nebola predložená ani jedna žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie.

Prítomní členovia komisie berú na vedomie predložený materiál - za úsek cestovného ruchu
nebola predložená ani jedna žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie.

K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Predseda komisie CR a CzS pán Furik predstavil predložený materiál.

Prítomní členovia komisie berú na vedomie a odporúčajú Zastupiteľstvu KSK predložený
materiál prerokovať a zobrať na vedomie.

K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Ing. Zuzana Jusková predstavila členom komisie predložený materiál. Ing. Pavol Bečarik sa
informoval ako to budú vnímať klienti v praxi. Ing. Jusková skonštatovala, že navrhované
navýšenie 9% bolo predbežne odkomunikované so zariadeniami. Navrhovaný podiel platby
klienta vo výške 34% je priaznivejší ako zákonom pôvodne navrhovaný 50% podiel.
Ing. Zuzana Jusková zároveň poskytla informáciu o ďalšom predkladanom materiály
„Optimalizácii siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.“ Optimalizácia je riešená formou zachovania
kvality a objemu poskytovaných služieb. V meste Rožňava sú navrhované najväčšie zmeny,
kde sú 3 zariadenia. Základný návrh je pričlenenie 2 menších zariadení k najväčšiemu
zariadeniu „Subsidium“, čím dôjde k úspore na administratíve a réžií. Ďalšia výrazná zmena
je v krízovom centre na Adlerovej ulici v Košiciach. Všetky klientky budú mať náhradné
ubytovanie zabezpečené v meste Košice u neverejných poskytovateľov.

Prítomní členovia komisie odporúčajú Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať
a schváliť.

K bodu č. 5
Vyjadrenie:
Ing. Imrich Fülöp predstavil členom komisie predložený materiál.

Prítomní členovia komisie odporúčajú Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať
a schváliť.

K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Mgr. Gabriela Szabová predstavila členom komisie predložený materiál. Ing. Bečarik sa
informoval, kedy budú ukončené stavebné práce na „Ostrovoch kultúry“. Mgr. Szabová
informovala, že práce podľa zmlúv by mali byť zrealizované do konca roka 2012.

Prítomní členovia komisie berú na vedomie a odporúčajú Zastupiteľstvu KSK predložený
materiál prerokovať a zobrať na vedomie.

K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Pani Ing. Adriana Šebešová informovala členov komisie o aktivitách referátu CR
a jednotlivých projektov implementovaných priamo referátom CR.

Prítomní členovia komisie berú na vedomie poskytnuté informácie.

K bodu č. 8
Ing. Šebešová informovala členov komisie o požiadavke pána Ing. Staška (15.zasadnutie
komisie CR a CzS dňa 29.05.2012) preveriť v súvislosti s CR a Schengenskou hranicou
(vízová povinnosť) možnosť vydávania turistických pasov pre turistov z Ukrajiny a Ruska
po vzore Poľska a Maďarska“. Na základe komunikácie s MDVaRR boli poskytnuté
informácie, že pojem „Turistický pas“ legislatíva Európskej únie nepozná. Európska politika
štátov EÚ je rovnaká voči všetkým štátom mimo Schengenu. MDVaRR nás vyzvalo
o poukázanie na konkrétny prípad takéhoto riešenia turistického styku v iných štátoch,
na základe ktorého sa bude táto záležitosť ďalej riešiť. Z tohto dôvodu p. Šebešová požiadala
pána Ing. Staška o poskytnutie konkrétnej informácie týkajúcej sa vydávania „turistických
pasov“ v Poľsku a Maďarsku.

K bodu č. 9
Vyjadrenie:
Prítomní členovia komisie voľne diskutovali o problémoch podnikania v cestovnom ruchu,
o situácií v oblastnej organizácií cestovného ruchu Košice – Turizmus.

K bodu č. 10
Vyjadrenie:
Predseda komisie pán Csaba Furik poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí komisie a
zasadnutie komisie ukončil.

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

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

