Komisia Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
Číslo:
Vybavuje:

31.03.2015
2022/2015/OKaCR-10012
Alena Didyková
e-mail:alena.didykova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 340
Mobil: 0918 766 027

ZÁPISNICA
z 8. zasadnutia komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
konaného dňa 31.03.2015
PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2014
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015
Významné spoločenské a kultúrne podujatia v roku 2015 v Košickom samosprávnom
kraji – 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
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
Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2020
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Predseda komisie pán Ing. László Köteles privítal prítomných členov komisie na
8. zasadnutí
Komisie
CR a CzS Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
Členovia komisie schválili program rokovania komisie. Zasadnutia komisie sa zúčastnilo 13
členov komisie.
Komisia bola uznášaniaschopná. /viď. prezenčná listina/

Hlasovanie č. 1
Prítomní:
13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0

K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová, vedúca finančného odboru , predstavila členom komisie predložený
materiál. Predseda komisie sa opýtal , či „Záverečný účet KSK za rok 2014“ je v súlade so
zákonom. Hlavný kontrolór KSK Ing. Hudák odpovedal , že spĺňa všetky náležitosti ,údaje sú
správne a bude predložené písomné stanovisko hlavného kontrolóra KSK s odporúčacím
stanoviskom.
Hlasovanie č. 2
Prítomní:
13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie č. 4/2015
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť

K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová , vedúca finančného odboru , predstavila členom komisie predložený
materiál. Predseda komisie sa opýtal hlavného kontrolóra , či navrhovaná úprava je v súlade
so zákonom o rozpočtových pravidlách. Hlavný kontrolór KSK Ing. Hudák potvrdil , že
navrhovaná úprava je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.

Hlasovanie č. 3
Prítomní:
13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0

Uznesenie č. 5/2015
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť

K bodu č.4
Vyjadrenie:
Pani Alena Didyková predstavila členom komisie predložený materiál.
Hlasovanie č. 4
Prítomní:
13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0

Uznesenie č. 6/2015
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť

K bodu č.5
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová , vedúca finančného odboru , predstavila členom komisie predložený
materiál.

Hlasovanie č.5
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

13
13
0
0

Uznesenie č.7/2015
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 , vedúca referátu cestovného ruchu , predstavila členom komisie
predložený materiál. Predseda komisie poprosil po schválení materiálu vypracovať aj kratšiu
verziu stratégie. Ďalej predseda komisie informoval o záchytných parkoviskách pre autobusy
v meste Košiciach , ktoré nepostačujú . Ing Adriana Šebešová informovala ,že po schválení
materiálu v Zastupiteľstve KSK bude spracovaná skrátená verzia. Čo sa týka parkovísk
v Košiciach bude hovoriť so zástupcami OOCR Košice Turizmus. Ing.Ján Ďurovčík zhodnotil
,že materiál je dobre spracovaný a zdôraznil ,že materiál je otvorený dokument. Poprosil
doplniť do materiálu na strane č.12 , kde sa hovorí o stratégiách , ktoré boli v minulosti
schválené ,že implementáciou tejto novej stratégie dôjde aj k naplneniu ich cieľov a záverov.
Ing.Adriana Šebešová informovala ,že táto pripomienka bude zapracovaná do materiálu.
Poslanec Ing. Pavol
Bečarik sa informoval o tom ako KSK hodnotí výstavu ITF
Slovakiatour 2015 v Bratislave. Ing. Ján Ďurovčík v súvislosti s výstavou ITF Slovakiatour
skonštatoval ,že v budúcnosti je potrebné zlepšiť vo výstavnej expozícií „VIP“ priestor a má
zmysel pokračovať v prezentácií Košického kraja na tejto medzinárodnej výstave. Ing.Ján
Čuchran navrhol v budúcnosti zlepšiť akreditáciu novinárov na výstave ITF Slovakiatour .
Hlasovanie č.6
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

13
13
0
0

Uznesenie č.8/2015
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť
K bodu č.7
Vyjadrenie:
Výkonná riaditeľka KOCR Košický kraj JUDr.Lenka Jurková Vargová informovala členov
komisie o aktivitách a činnosti KOCR Košický kraj za uplynulé obdobie. Zároveň odpovedala
na otázky členov komisie v súvislosti s výstavou ITF Slovakiatour 2015.Pri príprave
a samotnej realizácie výstavy došlo zo strany dodávateľa výstavnej expozície k zlyhaniu. Do
budúcna je potrebné zlepšiť komunikáciu medzi vystavovateľom a dodávateľom. Ďalej
informovala členov komisie o pláne aktivít KOCR Košický kraj na rok 2015 a rozpočet na rok
2015 , ktorý je v pracovnej podobe , potom ho predloží aj do komisie .Informovala
o programe Terra Incognita o Regionálnom informačnom bode a o prevádzkovaní dvoch
webových stránkach. Ing.Pavol Bečarik navrhol ,aby KOCR podporila OOCR personálne
pracovníkom ,ktorý by bol platený z rozpočtu KOCR/detašované pracovisko// ,zdôvodnil to
zlou finančnou situáciou napr. v OOCR Slovenský raj /končí projekt/ a OOCR Spiš , kde je
riaditeľka platená 22% úväzkom. Výkonná riaditeľka informovala ,že KOCR podporí

finančne OOCR cez konkrétne aktivity v cestovnom ruchu .Ing.Pavol Bečarik sa informoval
či majú OOCR zastúpenie v riadiacom výbore Terra Incognita. Výkonná riaditeľka
odpovedala , že áno. Predseda komisie požiadal pani výkonnú riaditeľku, aby poslala svoje
dnešné vystúpenie písomne e-mailom tajomníčke komisie.
Ing.Adriana Šebešová vedúca referátu CR, informovala členov komisie o činnosti referátu
cestovného ruchu za uplynulé obdobie.
K bodu č.8
Neuskutočnila sa žiadna diskusia.
K bodu č.9

Vyjadrenie:
Predseda komisie CR a CzS, pán Ing. László Köteles, sa poďakoval členom komisie za
aktívnu účasť na zasadnutí komisie a poprial im príjemné prežitie sviatkov.

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

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

