Komisia Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
Číslo:
Vybavuje:

22.09.2015
2022/2015/OKaCR-29080
Alena Didyková
e-mail:alena.didykova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 340
Mobil: 0918 766 027

ZÁPISNICA
z 11. rokovania komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
konaného dňa 22.09.2015
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. 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
3. 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
4. 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 2016/2017
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zriadení
a zrušení zariadení školského stravovania
6. Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja
7. Informatívna správa o činnosti Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj
v roku 2015
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Predseda komisie pán Ing. László Koteles privítal členov komisie na výjazdovom rokovaní
v obci Baškovce. Odovzdal slovo pani starostke Ing .Viere Lukáčovej. Členovia komisie
schválili program rokovania komisie. Komisie sa zúčastnilo 10 členov komisie.
Komisia bola uznášania schopná .
/viď. prezenčná listina/
Hlasovanie č. 1:
Prítomní:
10
Za:
10
Proti:
0
Zdrţal sa:
0

K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Tajomníčka komisie Alena Didyková ospravedlnila neprítomnosť pani Ing. Márii Karafovej
vedúcej finančného odboru a predstavila členom komisie predloţený materiál.
Hlasovanie č. 2:
Prítomní:
10
Za:
10
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Uznesenie č. 16/2015:
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predloţený materiál
prerokovať a schváliť
K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Tajomníčka komisie Alena Didyková ospravedlnila neprítomnosť pani Ing. Márii Karafovej
vedúcej finančného odboru a predstavila členom komisie predloţený materiál.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní:
10
Za:
10
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Uznesenie č. 17/2015:
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predloţený materiál
zobrať na vedomie

K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Pán MVDr. Ján Špak z odboru školstva predstavil členom komisie predloţený materiál. Pán
Ţelinský sa informoval či to bude platiť pre tento školský rok. Pán Špak odpovedal , ţe pre
školský rok 2016/2017. Pán Kvašňák zástupca RR KOZ SR apeloval na členov komisie ,aby
nepodceňovali predkladanú problematiku. Je to dôleţité najmä pri technických odboroch. Pán
poslanec Ing. Bečarik sa informoval aký je pomer ţiakov a tried medzi gymnáziami
a strednými odbornými školami. Pán Špak odpovedal , ţe počet tried a ţiakov na gymnáziách
je menší v tomto školskom roku. Pán Holečko sa informoval či prebiehajú rokovania pri
takejto regulácií aj s úradom práce. Áno , zástupca úradu práce je členom krajskej rady pre
odborné vzdelávanie odpovedal pán Špak a ďalej uviedol , ţe pri tejto práci zohľadňujú
štatistické informácie z úradu práce napríklad po akých povolaniach je dopyt. Ďalej
skonštatoval , ţe je to dlhý proces , ale je potrebné nastaviť efektívne plánovanie.
Hlasovanie č. 4:
Prítomní: 10
Za:
10
Proti:
0
Zdrţal sa : 0
Uznesenie č. 18/2015:
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predloţený materiál
prerokovať a schváliť

K bodu č. 5
Vyjadrenie:
Pán MVDr. Ján Špak z odboru školstva predstavil členom komisie predloţený materiál.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 10
Za:
10
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Uznesenie č. 19/2015:
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predloţený materiál
prerokovať a schváliť
K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Pani Mgr. Katarína Rosičová z regionálneho odboru predstavila členom komisie predloţený
materiál. Pán poslanec MVDr. Lešo informoval , ţe sa im podarilo na území Sobranecka
spojiť 50 obcí a mesto Sobrance a vytvoriť MAS.

Hlasovanie č. 6:
Prítomní: 10
Za:
10
Proti:
0
Zdrţal sa : 0
Uznesenie č. 20/2015:
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predloţený materiál
zobrať na vedomie

K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Pani JUDr. Lenka Jurková – Vargová predstavila členom komisie predloţený materiál. Ing.
Bečarik poznamenal, ţe stále trval na tom, aby KOCR Košický kraj bola bliţšie
k organizáciám cestovného ruchu. Ďalej informoval, ţe dochádza k rokovaniam o spojení
OOCR Slovenský raj a Spiš. Avšak OOCR Slovenský raj má záväzky zo Švajčiarskeho
finančného mechanizmu. Pani riaditeľke adresoval otázku, či KOCR vie pomôcť v tejto veci
v prípade potreby dofinancovania záväzkov OOCR Slovenský raj. Ďalej znova zdôraznil
potrebu financovania ľudských zdrojov v jednotlivých OOCR zo strany KOCR Košický kraj.
JUDr. Jurková -Vargová informovala, ţe podpore OOCR Slovenský raj musí predchádzať
riadna analýza záväzkov OOCR. Čo sa týka financovania ľudských zdrojov je potrebné nájsť
optimálny zákonný model. Poslanec pán Štefan Staško sa opýtal pani
riaditeľky JUDr.
Vargovej , čo povaţuje za najväčší úspech počas svojej práci v KOCR Košický kraj.
Najväčší úspech povaţujem nastavenie komunikácie s oblastnými organizáciami, stabilizácia
organizácie a nastavenie dlhodobých plánov odpovedala pani riaditeľka Ďalej doplnila , ţe
za úspech bude povaţovať spustenie mobilnej aplikácie. Najťaţšia vec pre ňu je nájsť
kvalitného človeka do tímu. Pán poslanec Ing. Bečarik skonštatoval, ţe len dávame peniaze
na aktivity , ďalej pokračoval , OOCR nepreţijú pokiaľ ich nepodporí KOCR
prostredníctvom personálneho obsadenia človeka, ktorý bude vykonávať prácu v regióne pre
jednotlivé OOCR. Pani riaditeľka odpovedala , ţe OOCR sa sami rozhodli pre financovanie
ich aktivít ako podporu na zamestnanca. Ďalej dodala , ţe všetky aktivity smerujú k tomu, aby
boli podporené OOCR.
Hlasovanie č. 7:
Prítomní: 10
Za:
10
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Uznesenie č. 21/2015:
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predloţený materiál
zobrať na vedomie

K bodu č. 8
Vyjadrenie:
Pani Ing. Adriana Šebešová informovala členov komisie o aktivitách referátu CR za posledné
dva mesiace. Zároveň srdečne pozvala členov komisie na 8.ročník konferencie pod názvom
„KSK – partner v cestovnom ruchu“, ktorá sa uskutoční 24.septembra 2015 v Tabačke –
Kulturfabrik v Košiciach o 9.00 hod. Zároveň informovala o získaní grantu na obnovu
značenia cykloturistických trás na území KSK.

K bodu č. 9
Vyjadrenie:
Pán predseda komisie zahájil diskusiu. Zároveň privítal na rokovaní starostov obcí Inovce,
Ruská Bystrá, Podhoroď, Choňkovce. Pán poslanec Lešo pred členmi komisie poďakoval
verejne pánovi Zdenkovi Trebuľovi predsedovi KSK za vyriešenie problémov s dopravou
v koncových obciach na Sobranecku. Ďalej navrhol europoslankyňu pani Moniku Smolkovú
na cenu predsedu KSK za pomoc ktorú robí pre obce v Sobraneckom okrese a taktieţ pána
starostu z Choňkoviec , ktorý 42 rokov zastáva svoj úrad.
K bodu č.10
Vyjadrenie:
Predseda komisie poďakoval členom komisie za aktívnu účasť na rokovaní komisie. Pánovi
Lešovi a pani starostke Lukáčovej poďakoval za celú prípravu a organizáciu programu
výjazdového rokovania. Zároveň všetkých
pozval na prehliadku najstaršej byzanskej
bohosluţobnej knihy v miestnom kostole, ďalej drevených kostolíkov v Ruskej Bystrej
a v Inovciach .

....................................................
Alena Didyková
tajomníčka komisie

.....................................................
Ing. László Köteles v.r.
predseda komisie

