Komisia Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
Číslo:
Vybavuje:

25.09.2014
1676/2014/OKaCR-27681
Alena Didyková
e-mail:alena.didykova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 340
Mobil: 0918 766 027

ZÁPISNICA
z 5. zasadnutia komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej
spolupráce Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa
25.09.2014
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. Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja č.3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších
zmien a doplnkov
4. 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
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zavedení
a poskytovaní elektronických služieb Košického samosprávneho kraja
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o určení
počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2015/2016
7. Zrušenie rozpočtovej organizácie Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja
a pričlenenie jeho predmetu činnosti ku Krajskej organizácií cestovného ruchu
Košický kraj
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Predseda komisie pán Ing. László Köteles privítal prítomných členov komisie na
5.zasadnutí Komisie CR a CzS Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, ďalej
privítal pána podpredsedu KSK Ing.Istvána Zachariáša a ďalších hostí. Členovia komisie
schválili program rokovania komisie.
Komisia bola uznášaniaschopná.
/viď. prezenčná listina/
Hlasovanie č.1
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

13
13
0
0

K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Pani Alena Didyková na požiadanie Ing.Márie Karafovej vedúcej Finančného odboru Úradu
KSK predstavila členom komisie predložený materiál.

Hlasovanie č. 2
Prítomní:
13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie č.30/2014
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a zobrať na vedomie.

K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Pani Alena Didyková na požiadanie Ing.Márie Karafovej vedúcej Finančného odboru Úradu
KSK predstavila členom komisie predložený materiál. Konkrétne predstavila žiadosť
o finančnú dotáciu podľa VZN č.3/2006 od žiadateľa Občianske združenie Natura Slovakia .
Hlasovanie č. 3
Prítomní:
13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0

Uznesenie č.31/2014
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť.

K bodu č.4
Vyjadrenie:
Pani Alena Didyková na požiadanie Ing.Márie Karafovej vedúcej Finančného odboru Úradu
KSK predstavila členom komisie predložený materiál.
Hlasovanie č.4
Prítomní:
13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie č.32/2014
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a zobrať na vedomie.

K bodu č.5
Vyjadrenie:
Ing.Jozef Houska vedúci Odboru informačných a komunikačných technológií Úradu KSK
predstavil členom komisie predložený materiál. Predseda komisie Ing.Lászlo Köteleš sa
opýtal na finančný dopad pre KSK.Pán Ing.Houska odpovedal ,že kofinancovanie projektu zo
strany
KSK je vo výške 5% , ukončenie projektu sa predpokladá v mesiaci október
2015.Problém vo financovaní môže nastať pri samotnej prevádzke. Upozornil aj na špeciálny
portál na www.vucke.sk,www.slovensko.sk – Ústredný portál verejných služieb ľudom.
Hlasovanie č.5
Prítomní:
13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie č.33/2014
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť.

K bodu č.6
Vyjadrenie:
Ing.Štefan Kandráč vedúci Odboru školstva Úradu KSK predstavil členom komisie
predložený materiál. Člen komisie pán JUDr. Marián Rušin sa opýtal na odbor praktická žena.
Ing.Štefan Kandráč odpovedal , že ide o 2 ročný odbor pre žiakov so sociálne slabších
vrstiev.
Hlasovanie č.6
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

13
13
0
0

Uznesenie č.34/2014
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť.
K bodu č.7
Vyjadrenie:
JUDr.Lenka Vargová Jurková , Ing.Natália Bránska a podpredseda KSK pán Ing.István
Zachariáš predstavili členom komisie predložený materiál. Člen komisie pán Ing. Ján
Ďurovčík podporil tento zámer, povedal ,že je to správny krok. Zdôraznil ,že kultúrny
turizmus je jeden z vážnych segmentov v rozvoji cestovného ruchu. Členka komisie Ing.Viera
Lucáková sa opýtala čo bude so zamestnancami KC KSK. JUDr.Vargová Jurková
odpovedala ,že časť zamestnancov pôjde pracovať do KOCR Košický kraj a časť
zamestnancov , ktorí zabezpečovali osvetovú činnosť bude presunutých do kultúrnych
centier na území KSK.

Hlasovanie č.7
Prítomní:
13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie č.35/2014
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť.

K bodu č.8

Vyjadrenie:
Pani Alena Didyková ospravedlnila neprítomnosť vedúcej Referátu CR KSK Ing.Adriany
Šebešobej, ktorá je na celoslovenskej konferencii k cykloturistike v Bratislave. Pani
Didyková informovala členov komisie o činnosti Referátu CR za uplynulé dva mesiace
august, september 2014. Ďalej informovala člena komisie pána JUDr. Mariána Rušina
v súvislosti s dostupnosťou kostola Najsvätejšej trojice na Hlavnej ulici v Košiciach počas
turistickej sezóny. V rámci letných prázdnin t.j. v mesiacoch júl , august 2014 bol kostol
otvorený od pondelka do piatka v čase od 9.00 – 15.00 hod. s možnosťou využitia sprievodcu
z radov študentov a tiež bol otvorený počas pravidelných bohoslužieb. Na záver pani Alena
Didyková v mene Referátu CR KSK pozvala prítomných členov komisie na 7.ročník
konferencie CR pod názvom „KSK – partner v cestovnom ruchu“, ktorá sa uskutoční
30.septembra 2014 v priestoroch VSM v Košiciach.
Pani Ing.Natália Bránska výkonná riaditeľka KOCR Košický kraj informovala členov komisie
o činnosti KOCR Košický kraj za obdobie mesiacov júl, august, september 2014 . Predseda
komisie Ing.Lászlo Köteleš požiadal Ing.Bránsku, aby členom komisie posielala pozvánky na
podujatia , ktoré sú organizované alebo podporované zo strany KOCR .
K bodu č.9
Vyjadrenie:
Podpredseda KSK pán Ing. István Zachariáš informoval členov komisie o pripravovanej
cyklotrase Jasov - Buzica momentálne je pripravený projekt a požiadal členov komisie aby
podporili zahrnutie
pripravovanej cyklotrasy do projektového zásobníka projektov
realizovaných na území KSK , ďalej požiadal Referát CR KSK o podporné stanovisko ak to
bude potrebné doložiť k projektu.
K bodu č.10
Vyjadrenie:
Predseda komisie CR a CzS, pán Ing. László Köteles, sa poďakoval členom komisie za účasť
na zasadnutí komisie.

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

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

.

