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ZÁPISNICA
Z 18 . zasadnutia komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 27.11.2012
PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2012
Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2013 - 2015
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 poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým
školám , jazykovým školám a školským zariadeniam
Vstup Košického samosprávneho kraja do Európskeho zoskupenia územnej
spolupráce
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na I. polrok 2013
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2013
Informácia o realizácii 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 .
Komisia bola uznášaniaschopná .
/viď .prezenčná listina/

K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová predstavila členom komisie predložený materiál. Pán poslanec Süli
požiadal o predloženie tabuľky „dlhová služba za rok 2012“. Požiadal o dodanie týchto
informácií na zasadnutie Zastupiteľstva KSK. Komisia odsúhlasila návrh pána poslanca.
Poslanec pán Bečarik sa zaujímal o výdavky spojené s prepojením kanalizácie NsP
v Rožňave.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie:
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť

K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová predstavila členom komisie predložený materiál. Pán poslanec Süli
požiadal o informáciu, ako ovplyvní rozpočet na rok 2013 Memorandum na konsolidáciu
verejných zdrojov, ktoré podpísali predsedovia samosprávnych krajov s predsedom vlády.
Ing. Mária Karafová informovala, že rozpočet bol zostavený s ohľadom na túto skutočnosť.
Ide o sumu 5.341.000 EUR a rozpočet je zostavený ako prebytkový rozpočet v bežných
výdavkoch.
V súvislosti so štrajkom pedagogických a nepedagogických pracovníkov sa pán poslanec Süli
informoval, či sme pripravení, ak by bola schválená valorizácia platov v školstve. Ing. Mária
Karafová vysvetlila, že ide o prenesený výkon správy a prípadná valorizácia bude
financovaná zo štátneho rozpočtu. Na originálne kompetencie v školstve sú vyčlenené
finančné prostriedky na tento účel v podprograme podporná činnosť v školstve. Pán poslanec
Süli sa zároveň informoval, či by sme vedeli zvládnuť mimoriadnu situáciu v tejto oblasti.
Ing. Mária Karafová vysvetlila, že v rozpočte KSK je 200.000 Eur v centrálnej rezerve
na mimoriadne situácie.

Uznesenie:
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 4
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: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 5
Vyjadrenie:
Mgr. Jana Jarušinská predstavila členom komisie predložený materiál.
Uznesenie:
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Ing. Imrich Fülöp predstavil členom komisie predložený materiál. Pán poslanec Bečarik sa
informoval, ako to bude s možnosťou spolupráce napr. medzi KSK a Poľskom. Spiš nemá
šancu spolupracovať s Maďarskom, tam nie sú tie kontakty. Ing. Fülöp informoval, že bol na
stretnutí v Podkarpatskom vojvodstve, ale hrozí to, že Poľsko pripravuje návrh na vznik
EZUSu s Prešovským samosprávnym krajom. Ale nevidí dôvod, prečo by nemohli byť

zahájené rozhovory s Poľskými partnermi. Pán poslanec Biroš informoval, že pôsobil
v prípravnej skupine ku založeniu EZUS Tatry. Vysvetlil, že Spišská Nová Ves môže založiť
EZUS s hocijakým mestom v Poľsku s jasne nadefinovaným cieľom. Je za to, aby stanovy
EZUSu, ktorý založí KSK a BAZ boli otvorené, aby poskytli viac možností. Pán poslanec
Süli sa informoval, či nie je potrebné, aby partneri v EZUSe mali spoločné hranice. Ing. Fülöp
odpovedal, že to nie je podmienka. Pán poslanec Bečarik navrhol, aby po založení EZUSu
boli preskúmané podmienky na spoluprácu Dolného Spiša a Podhalanského vojvodstva
v Poľsku. Komisia požiadala pána Ing. Fülöpa, aby komisiu informoval o možnostiach.
Uznesenie:
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť vstup Košického samosprávneho kraja do Európskeho zoskupenia
územnej spolupráce.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Predseda komisie vyzval na doplnenie návrhov do materiálu.

Uznesenie:
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 8
Vyjadrenie:
Pani Alena Didyková predstavila členom komisie Návrh plánu úloh komisie CR na I. polrok
2013. Členom komisie dala do pozornosti bod č.5 a bod č.8, ktoré boli v Pláne úloh komisie
CR v II. polroku 2012. Bod č.5 „Informatívna správa o ukončení projektu Infotour,“ projekt
končí v mesiaci november 2012, z tohto dôvodu navrhujeme tento bod presunúť do Plánu
úloh komisie na I. polrok 2013. Bod č.8 „Stratégia pre rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky“
je len čiastočne spracovaná a čaká sa na schválenie celoštátnej stratégie cyklodopravy,
z tohto dôvodu navrhujeme tento materiál presunúť do Plánu úloh komisie na I. polrok 2013.

Uznesenie:
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 9
Vyjadrenie:
PhDr. Jana Kovácsová predstavila členom komisie predložený materiál. Pán poslanec Süli sa
informoval o údržbe budov kultúrnych inštitúcií v meste, konkrétne na Alžbetinej ulici.
Upozornil na havarijný stav Východoslovenskej galérie, v zlom stave je komínové teleso,
opadávajúca omietka ohrozuje obyvateľov. PhDr. Jana Kovácsová informovala, že bežná
údržba je v kompetencii riaditeľa zariadenia a mali by ju hradiť zo svojich vlastných zdrojov.
V prípade väčších investícií, ich žiadosť posudzuje odbor investícií a strategického
plánovania KSK. Pán poslanec Süli upozornil, že galéria prenajíma svoje priestory a má teda
príjem, ktorý môže použiť aj na tento účel. PhDr. Kovácsová súhlasila s tým, že príjmy
z prenájmu by sa mali vrátiť naspäť do zariadení aj na tento účel. Pán poslanec Biroš sa
v súvislosti s podujatiami informoval o možnostiach väčšej propagácie podujatí cez
regionálne média a magazín KSK. Pán poslanec Süli sa informoval, či by bolo možné
niektoré podujatia organizované v rámci EHMK dostať do regiónu. PhDr. Jana Kovácsová
informovala, že preberali túto skutočnosť na EHMK a problém je v tom, že podujatia sú
organizované agentúrami, ktoré na to dostali grant. EHMK nie je produkčnou spoločnosťou.
Môžeme sa napojiť na organizátorov jednotlivých podujatí a vyzvať ich na zorganizovanie
podujatí aj v regióne. PhDr. Jana Kovácsová prednesie na programovej rade EHMK
požiadavku na možnosti prenesenia niektorých aktivít do regiónu.
Uznesenie:
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a zobrať na vedomie
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 10
Vyjadrenie:
Ing. Adriana Šebešová informovala členov komisie o aktivitách Referátu CR v tomto období.
Podrobnejšie informovala o projekte BICY. Členov komisie informovala, že dňa 30.11.2012
sa uskutoční ustanovujúce valné zhromaždenie Krajskej organizácie cestovného ruchu
Košický kraj.

Uznesenie:
Komisia berie na vedomie poskytnuté informácie.

K bodu č. 11
Vyjadrenie:
Pani Alena Didyková informovala členov komisie o stave ciest k centrálam cestovného ruchu
z Odboru dopravy Košického samosprávneho kraja , ktorý odpovedal na požiadavku komisie
z júna 2012.

K bodu č. 12
Vyjadrenie:
Neuskutočnila sa žiadna diskusia.

K bodu č. 13
Vyjadrenie:
Predseda komisie CR poďakoval členom komisie za účasť na zasadnutí a zasadnutie ukončil.

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

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

