Komisia Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
Číslo:
Vybavuje:

25.11.2014
1676/2014/OKaCR-34296
Alena Didyková
e-mail:alena.didykova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 340
Mobil: 0918 766 027

ZÁPISNICA
zo 6. zasadnutia komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 25.11.2014
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Pravidlá kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho
kraja
3. Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2015 – 2017
4. 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
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa
mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012
o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým
školám , jazykovým školám a školským zariadeniam v znení Všeobecne záväzného
nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 1/2014
6. Informácia o realizovaných stavbách na cestách II. a III. triedy v Košickom kraji z ROP
7. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na
I. polrok 2015
8. Plán úloh komisie CR a CzS Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na
I. polrok 2015
9. Informatívna správa o programe Terra Incognita
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver
K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Predseda komisie pán Ing. László Köteles privítal prítomných členov komisie na
6. zasadnutí Komisie CR a CzS Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Členovia
komisie schválili program rokovania komisie.
Komisia bola uznášaniaschopná. /viď. prezenčná listina/

Hlasovanie č. 1
Prítomní:
12
Za:
12
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Ing. Ľubomír Hudák, hlavný kontrolór, predstavil členom komisie predloţený materiál. Ing.
Bečarik uviedol, ţe zápisy z kontroly sú realizované tak, ţe štatutári kontrolovaných organizácií
sú vykresľovaní ako kriminálnici, ktorí spreneverili finančné prostriedky KSK. Ing. Hudák
informoval, ţe sa budú strániť vyčíslovania škôd, ale skôr budú poukazovať na to, ţe boli
porušené dané postupy.
Hlasovanie č. 2
Prítomní:
12
Za:
12
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Uznesenie č. 36/2014
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predloţený materiál
prerokovať a schváliť .
K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová, vedúca finančného odboru, predstavila členom komisie predloţený
materiál. Pán Ţelinský sa informoval, či sa KSK v súvislosti s pamätníkom na Dargove
neuchádzal o podporu v rámci grantov na vojnové hroby, ktoré vypisuje Ruská ambasáda. Ing.
Karafová odpovedala, ţe zistí, či je taká moţnosť čerpať z týchto grantov aj na obnovu
pamätníka Dargov. Ďalej sa pán Ţelinský informoval, či je riziko v prípade projektov z EÚ. Ing.
Karafová informovala, ţe riziko tam nie je, pretoţe v prípade neschválenia ţiadostí nebude
naplnená ani výdavková ani príjmová časť. Predseda komisie Ing. Köteles sa informoval, aký
bude mať dopad pre KSK zmena v dani z motorových vozidiel. Ing. Karafová odpovedala , ţe
v prípade zmien u tejto dani by KSK získal 1,6 mil. Eur z tejto dane.
Hlasovanie č. 3
Prítomní:
12
Za:
12
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Uznesenie č. 37/2014
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predloţený materiál
prerokovať a schváliť.

K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová vedúca finančného odboru predstavila členom komisie predloţený
materiál.
Hlasovanie č. 4
Prítomní:
12
Za:
12
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Uznesenie č. 38/2014
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predloţený materiál
prerokovať a zobrať na vedomie.
K bodu č. 5
Vyjadrenie:
Ing. Marcel Eperješi z odboru školstva predstavil členom komisie predloţený materiál.
Hlasovanie č. 5
Prítomní:
12
Za:
12
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Uznesenie č. 39/2014
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predloţený materiál
prerokovať a schváliť.
K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Ing. Ladislav Olexa, PhD., vedúci odboru dopravy, predstavil členom komisie predloţený
materiál. Ing. Ján Ďurovčík poďakoval za opravy ciest v Ruskej Bystrej a Rozhanoviec.
Predseda komisie Ing. Köteles sa informoval, aký je pomer medzi cestami II. a III. triedy
v našom kraji. Ing. Olexa informoval, ţe ciest III. triedy na území KSK je pribliţne 70%. Ing.
Ján Čuchran sa informoval o ceste okolo Zemplínskej šíravy v smere od obce Jovsa do
Michaloviec, ktorá je poškodená. Ing. Ladislav Olexa odpovedal, ţe si to preverí v akom stave
je spomínaná cesta. MUDr. Sobek poţiadal Ing. Olexu o súčinnosť a pomoc pri riešení
dlhoročného problému zlého stavu cesty I. triedy Trebišov – Slovenské Nové Mesto. Na
uvedenej ceste bola niekoľkokrát plánovaná rekonštrukcia, ktorá zatiaľ nebola zrealizovaná. Na
ceste sa realizuje len oprava výtlkov, ktoré sa po čase obnovujú. Ide o strategickú cestu smerom
na štátnu hranicu s Maďarskou republikou a jej stav vyvoláva kritiku a nespokojnosť nielen
občanov okresu Trebišov. Ing. Ladislav Olexa odpovedal pánovi poslancovi, ţe formou listu
osloví s touto poţiadavkou Slovenskú správu ciest SR, ktorej táto cesta patrí. Pán poslanec Furik
poďakoval za opravu ciest v jeho regióne a spýtal sa, či je moţné viac investovať do ciest
III. triedy. Ing. Olexa informoval, ţe cesty III. triedy nebudú podporené z EÚ a na opravu ciest
III. triedy bude KSK hľadať ďalšie zdroje na financovanie opráv a údrţby aj týchto ciest.

Hlasovanie č. 6
Prítomní:
12
Za:
12
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Uznesenie č. 40/2014
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predloţený materiál
prerokovať a zobrať na vedomie.
K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Predseda komisie Ing. László Köteles predstavil členom komisie predloţený materiál.
Hlasovanie č. 7
Prítomní:
12
Za:
12
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Uznesenie č. 41/2014
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predloţený materiál
prerokovať a schváliť.
K bodu č. 8
Vyjadrenie:
Pani Alena Didyková predstavila členom komisie predloţený materiál.
Hlasovanie č. 8
Prítomní:
12
Za:
12
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Uznesenie č. 42 /2014
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predloţený materiál
prerokovať a schváliť.
K bodu č. 9
Vyjadrenie:
JUDr. Lenka Vargová Jurková predstavila členom komisie predloţený materiál. Pán poslanec
Furik sa informoval koľko finančných zdrojov je alokovaných vo výzve na podporu podujatí
v rámci programu „Terra Incognita“. JUDr. Jurková Vargová informovala, ţe vo výzve je
alokovaných 48 000 Eur.

Hlasovanie č. 9
Prítomní:
12
Za:
12
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Uznesenie č. 43/2014
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predloţený materiál
prerokovať a zobrať na vedomie.
K bodu č. 10
Vyjadrenie:
Ing. Ondrej Bernát, riaditeľ Úradu KSK a predseda Krajskej organizácie cestovného ruchu
Košický kraj (ďalej len „KOCR Košický kraj“), informoval o zmenách, ktoré sú plánované
v súvislosti so zlúčením predmetov KOCR Košický kraj a Kultúrneho centra KSK. Týmto
krokom sledujeme posilnenie postavenia KOCR Košický kraj. Ing. Ján Ďurovčík sa stotoţnil so
slovami predsedu KOCR Košický kraj Ing. Ondreja Bernáta. Navrhol presne nadefinovať pole
pôsobnosti oblastných organizácií cestovného ruchu a krajskej organizácie prípadne jej
jednotlivých členov a naďalej pokračovať najmä v spoločnej propagácií.
Ing. Natália Bránska informovala členov komisie o činnosti KOCR Košický kraj od septembra
2014.
Ing. Adriana Šebešová informovala členov komisie o činnosti referátu cestovného ruchu.
K bodu č. 11
Vyjadrenie:
Neuskutočnila sa ţiadna diskusia.
K bodu č. 12
Vyjadrenie:
Predseda komisie CR a CzS, pán Ing. László Köteles, sa poďakoval členom komisie a pánovi
Ing. Ondrejovi Bernátovi za aktívnu účasť na zasadnutí komisie.

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

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

