Komisia Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
Číslo:
Vybavuje:

5.08.2014
1676/2014/OKaCR-23313
Alena Didyková
e-mail:alena.didykova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 340
Mobil: 0918 766 027

ZÁPISNICA
zo 4. zasadnutia komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 5.08.2014
na Zemplínskej šírave v hoteli Granit.
PROGRAM ROKOVANIA:

1. Otvorenie
2. Informácia o výsledku kontroly použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou
dotácie a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým
osobám a fyzickým osobám
3. Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2014
4. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2014
5. Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho
kraja v zmysle VZN č.3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a
doplnkov
6. Informatívna správa o Partnerskej dohode medzi SR a EÚ
7. Informatívna správa o implementácii eurofondov v Košickom samosprávnom kraji
v programovacom období 2007- 2013 so stavom k 31.3.2014
8. Informatívna správa Aktualizácia Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver
K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Predseda komisie, pán Ing. László Köteles, privítal prítomných členov komisie na
4. výjazdovom zasadnutí Komisie CR a CzS Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na Zemplínskej šírave . Predseda komisie navrhol zmeny v programe zasadnutia a to v bode
č.2. Z rokovania komisie navrhol vypustiť materiál
„Informácia o výsledku kontroly

použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie a finančného príspevku
z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám a fyzickým osobám“. Predseda
komisie doporučil doplniť do programu zasadnutia komisie v bode č.2 materiál „Návrh na
opravu uznesenia č.66/2014 zo 4.zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 28.04.2014 v Košiciach – Zmeny v sieti škôl, školských zariadení, stredísk
praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR – zaradenie elokovaných
pracovísk stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.“ Komisia CR a CzS schválila
program a zmeny v programe zasadnutia komisie.
Komisia bola uznášaniaschopná.
/viď. prezenčná listina/
Hlasovanie č.1
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

10
10
0
0

K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Predseda komisie, pán Ing. László Köteles predstavil predložený materiál.
Hlasovanie č. 2
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

10
10
0
0

Uznesenie č. 23 /2014
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť opravu uznesenia.
K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová predstavila členom komisie predložený materiál.
Hlasovanie č. 3
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

10
10
0
0

Uznesenie č. 24/2014
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
zobrať na vedomie.

K bodu č.4
Vyjadrenie:
Ing.Mária Karafová predstavila členom komisie predložený materiál.
Hlasovanie č.4
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

10
10
0
0

Uznesenie č. 25 /2014
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť.
K bodu č.5
Vyjadrenie:
Ing.Mária Karafová predstavila členom komisie predložený materiál.
Hlasovanie č.5
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

10
10
0
0

Uznesenie č. 26 /2014
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a zobrať na vedomie.
K bodu č.6
Vyjadrenie:
Ing. Adriana Šebešová predstavila členom komisie predložený materiál.
Hlasovanie č.6
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

10
10
0
0

Uznesenie č. 27 /2014
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a zobrať na vedomie.

K bodu č.7
Vyjadrenie:
Ing. Adriana Šebešová predstavila členom komisie predložený materiál
Hlasovanie č.7
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

10
10
0
0

Uznesenie č. 28 /2014
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a zobrať na vedomie.
K bodu č.8
Vyjadrenie:
Ing. Adriana Šebešová predstavila členom komisie predložený materiál
Hlasovanie č.8
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

10
10
0
0

Uznesenie č. 29 /2014
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a zobrať na vedomie.

K bodu č.9
Vyjadrenie:
Ing. Adriana Šebešová informovala členov komisie o aktivitách realizovaných referátom
cestovného ruchu za obdobie jún, júl 2014.
Ing. Adriana Šebešová ďalej informovala pána Ing.Jána Ďurovčíka o odpovedi z Úradu
hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru

v súvislosti so sprístupnením

hraničného prechodu vo Vyšnom Nemeckom cyklistom a peším. V zmysle odpovede bol
hraničný priechod pre cyklistov a peších uzatvorený z dôvodu stavebných úprav na slovenskej
a ukrajinskej strane. Ďalej informovala z listu, že úrad hraničnej a cudzineckej polície sa
nevyhýba opätovnému zahájeniu vybavovania peších a cyklistov. Ing. Šebešová navrhla
postúpiť túto záležitosť na rokovanie Slovensko-ukrajinskej medzivládnej komisie pre
cezhraničnú spoluprácu.

Ing. Ján Čuchran predstavil prítomným genézu výstavby nového Thermalparku a pozval
všetkých na jeho prehliadku. Ing. Ján Ďurovčík predstavil Zemplínsku oblastnú organizáciu
cestovného ruchu a informoval o jej činnosti. MVDr. Boleslav Lešo poďakoval Ing.
Čuchranovi a Ing. Ďurovčíkovi za úsilie, ktoré vynaložili pri výstavbe Thermalparku a pre
rozvoj cestovného ruchu na Zemplínskej šírave.

K bodu č.10
Vyjadrenie:
V rámci diskusie MVDr. Boleslav Lešo informoval prítomných, že kvalita vody na
Zemplínskej šírave bude riešená na Komisii územného plánovania a životného prostredia
zastupiteľstva KSK.
K bodu č.11
Vyjadrenie:
Predseda komisie CR a CzS, pán Ing. László Köteles, sa poďakoval členom komisie za účasť
na výjazdovom zasadnutí komisie na Zemplínskej šírave.

............................................................
Alena Didyková

........................................................
Ing. László Köteles v.r.

