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ZÁPISNICA
z 20. zasadnutia komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 09.04.2013
PROGRAM ROKOVANIA:

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Informácia o výsledku kontroly vynakladania verejných prostriedkov a oprávnenosti
čerpania finančnej dotácie poskytnutej samosprávnymi krajmi v zmysle zmluvy
o výkone vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave
Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2012
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2013
Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. za rok 2012,
plán činnosti na rok 2013
Informatívna správa o ukončení aktivít projektu INFOTOUR „Značenie kultúrnych
a turistických cieľov na pozemných komunikáciách po tematických trasách na území
Košického samosprávneho kraja “
Informácia o realizácii projektu EHMK
Informácia o aktivitách CR na území Košického samosprávneho kraja
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Podpredseda Komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, pán poslanec Juraj Beňa,
privítal prítomných členov komisie a hostí.
Podpredseda Komisie CR, pán poslanec Juraj Beňa, ospravedlnil neprítomnosť pána predsedu
komisie CR a CzS pána Furika, zároveň skonštatoval, že komisia je uznášania schopná.
Podpredseda Komisie CR, pán poslanec Juraj Beňa, oboznámil členov Komisie CR a CzS

o doplnení dvoch materiálov na dnešné rokovanie Komisie CR a CzS a to:
„Spolufinancovanie projektov z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika –
Slovenská republika 2007-2013“ a materiál „Spolufinancovanie projektov z Regionálneho
operačného programu – opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú
obslužnosť regiónov – obnova ciest vo vybraných oblastiach postihnutými povodňami - výzva
ROP – 5.1.2013/01“, prítomní členovia schválili zaradenie obidvoch materiálov do programu
komisie.
Komisia bola uznášaniaschopná.
/viď. prezenčná listina/
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Ing. Radovan Hužvík predstavil členom komisie predložený materiál.
Pán poslanec Ján Süli sa opýtal, koľko dopravcov je v kraji. Ing. Hužvík odpovedal, že máme
2 dopravcov. Pán poslanec Juraj Beňa sa pýtal, či dopravcovia požadujú otvorenie zmlúv
a zvýšenie financovania. Ing. Hužvík informoval, že našim cieľom je zachovať rozsah
dopravných služieb, možnosti financovania závisia od rozpočtu KSK. Ing. Bečarik
pripomenul, že je potrebné riešiť otázku, či sú pokryté spoje, ktoré zabezpečujú dopravu
k najvýznamnejším turistickým cieľom v sezóne. Ing. Hužvík informoval, že v roku 2012 bol
sprísnený zákon o cestnej doprave a dopravu k turistickým cieľom nie je možné financovať
z verejných zdrojov v zmysle nariadení EÚ, je to ponechané na vôli dopravcov.
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 zobrať na vedomie.

K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová predstavila členom komisie predložený materiál.
Pán poslanec Juraj Beňa sa opýtal, či sú zmapované nároky na opravu výtlkov. Ing. Karafová
odpovedala, že podklady spracovala Správa ciest KSK. Pán poslanec Ján Süli sa opýtal
k záverečnému účtu či tých 1,112 mil. € v rezerve sú postačujúce. Z rezervného fondu bude

tohto roku hradená splátka úveru a v prípade potreby bude použitý na vykrytie mimoriadnej
situácie odpovedala pani Ing. Karafová.
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. 4
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová predstavila členom komisie predložený materiál.
Pán poslanec Ján Süli sa opýtal, či my /KSK/ zoberieme úver na financovanie projektov
a potom, keď dokladujeme oprávnené výdavky budú nám peniaze refundované. Ing. Karafová
to potvrdila. Pán poslanec Ján Süli teda skonštatoval, že naše výdavky sa navýšia aj o úroky
z úveru. Ďalej sa opýtal, či máme skúsenosti z minulosti, že bolo odmietnuté preplatenie
výdavkov. Ing. Karafová odpovedala, že neoprávnené náklady sú vopred vyčíslené a SO/RO
na Ministerstve kultúry realizuje priebežné kontroly.
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. 5
Vyjadrenie:
Ing. Jaroslav Tešliar prestavil členom komisie predložený materiál.
Pán poslanec Ján Süli dal návrh, aby Komisia CR a CzS navrhla upraviť rozpočet ARR
Košice, n.o. Prítomní členovia súhlasili s návrhom pána poslanca.
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. 6
Vyjadrenie:
Ing. Adriana Šebešová predstavila členom komisie predložený materiál.
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 zobrať na vedomie.

K bodu č. 7
Vyjadrenie:
PhDr. Gabriel Viszlay a Ing. Müller predstavili členom komisie predložený materiál.
Pán poslanec Juraj Beňa sa informoval o zabezpečení finančných prostriedkov na podujatie
Spišský Jeruzalem. Pán Gabriel Viszlay informoval, že financovanie je zabezpečené.
Podpredseda KSK pán Emil Ďurovčík informoval, že predsedovia obidvoch krajov (KSK aj
PSK) sa zaviazali to spoločne financovať. Mgr. Ivan informoval, že aj SACR sa podieľa na
financovaní niektorých podujatí realizovaných v rámci programu Terra Incognita. Pán
poslanec Ján Süli sa opýtal, či sa na divadle Tália nedalo sponzorsky natrieť aj hornú časť
fasády. Ing. Müller informoval, že naozaj to nebolo možné. V prípade Východoslovenskej
galérie sa pán poslanec Süli opýtal, či by bolo možné opraviť tú časť fasády /v susedstve
s Billou/, kde vidno omietky. Pán poslanec Süli, ďalej dal do pozornosti poškodený komín na
budove Východoslovenskej galérie ul. Alžbetina č. 22, z ktorého opadávajú kamene a tak
ohrozujú bezpečnosť okoloidúcich ľudí.
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 zobrať na vedomie.

K bodu č. 8
Vyjadrenie:
Ing. Dana Alezárová predstavila členom komisie predložený materiál.
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. 9
Vyjadrenie:
Ing. Dana Alezárová predstavila členom komisie predložený materiál.
Pán poslanec Bačo sa informoval, o ktoré cesty ide. Pani Alezárová odpovedala, že ide
o cesty uvedené v zozname ciest poškodených povodňami v roku 2010.
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. 10
Vyjadrenie:
Ing. Adriana Šebešová informovala členov komisie o aktivitách Referátu CR v tomto období.
Komisia CR a CzS berie na vedomie poskytnuté informácie.

K bodu č.11
Vyjadrenie:
V bode rôzne sa neuskutočnila žiadna diskusia.

K bodu č. 12
Vyjadrenie:
V bode diskusia sa neuskutočnila žiadna diskusia.

K bodu č. 13
Vyjadrenie:
Podpredseda Komisie CR a CzS pán poslanec Juraj Beňa poďakoval členom komisie za účasť
na zasadnutí a zasadnutie ukončil.

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

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

