Komisia Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
Číslo:
Vybavuje:

02.02.2016
2039/2016/OKaCR - 4770
Alena Didyková
e-mail:alena.didykova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 340
Mobil: 0918 766 027

ZÁPISNICA
z 13. rokovania komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 02.02.2016
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Informácia o zámere zmien v pravidlách kontrolnej činnosti Útvaru hlavného
kontrolóra Košického samosprávneho kraja
3. Rôzne
4. Diskusia
5. Záver

K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Predseda komisie pán Ing. László Köteles privítal prítomných členov komisie na rokovaní
komisie CR a CzS Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Do nového roka poprial
členom komisie veľa zdravia a úspechov v spoločnej práci. Členovia komisie schválili
program rokovania komisie.
Komisia bola uznášaniaschopná /viď. prezenčná listina/
Hlasovanie č. 1
Prítomní:
14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa:
0

K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Ing. Ľubomír Hudák, hlavný kontrolór Košického samosprávneho kraja predstavil členom
komisie predložený materiál. Predseda komisie požiadal o vysvetlenie, prečo nebudú
uvádzané názvy kontrolovaných subjektov, ale len počet. Hlavný kontrolór vysvetlil, že jeho
snahou je robiť tematické kontroly na rizikové faktory. Teda na skupine subjektov zistiť
rizikové faktory a vydať odporúčania pre určitú skupinu subjektov. Rizikovým faktorom napr.
môže byť zmena legislatívy, teda je podstatné zistiť, či to dotknuté subjekty postrehli a či je
novelizácia aplikovaná v praxi. Ing. Ján Ďurovčík k tretiemu bodu návrhu poznamenal, že by
bolo vhodné, aspoň pre poslancov KSK zverejniť zoznam kontrol realizovaných ÚHK.
Hlavný kontrol v tomto nevidí problém, keďže zoznam kontrol bude zverejnený na web
stránke a bude to k dispozícií všetkým aj poslancom KSK. V prípade, že by to malo byť
poslancom predložené, muselo by to ísť prostredníctvom zasadnutia Zastupiteľstva KSK
a Zastupiteľstvo KSK by muselo v zmysle zákona prijať uznesenie, ktorým by si tieto
informácie vyžiadalo. Zároveň poznamenal, že UHK predkladá minimálne 1 x do roka
informáciu o činnosti hlavného kontrolóra. Keďže predkladaný materiál bude predložený až
na aprílové zasadnutie, predseda komisie navrhol, aby prípadné otázky alebo pripomienky
k predkladanému materiálu zaslali členovia komisie najneskôr do 10.3.2016 hlavnému
kontrolóri alebo tajomníčke komisie.
Hlasovanie č. 2
Prítomní:
14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie č.1/2016
Komisia CR a CzS berie na vedomie.

K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Ing. Adriana Šebešová vedúca Referátu cestovného ruchu KSK informovala členov komisie
o aktivitách referátu za posledné dva mesiace. Zároveň informovala v krátkosti o účasti
referátu CR na medzinárodnej výstave cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2016 v Bratislave.
Predstavila členom komisie nový propagačný materiál pamiatky UNESCO v Košickom kraji.
V závere informovala členov komisie o kľúčových aktivitách referátu CR, ktoré sú
naplánované v tomto roku.
JUDr. Lenka Jurková Vargová výkonná riaditeľka KOCR Košický kraj informovala členov
komisie o aktivitách krajskej organizácie.
Dekan fakulty BERGu pán Michal Cehlár informoval o podujatí, ktoré sa uskutoční v dňoch
12.-14.8.2016 v meste Gelnica pod názvom „Stretnutie banských miest a obcí“.

K bodu č. 4
Vyjadrenie: Neuskutočnila sa žiadna diskusia.

K bodu č. 5

Vyjadrenie:
Predseda komisie CR a CzS, pán Ing. László Köteles, sa poďakoval členom komisie za
aktívnu účasť na rokovaní komisie. Požiadal členov komisie , aby sa spoločne presunuli do
priestorov Tabačky Kulturfabrik , kde rokuje kultúrna komisia a spoločne si pozrú prezentáciu
na tému „Tabačka Kulturfabrik – vízia a jej úloha v rozvoji regiónu Košického kraja“.

....................................................
Alena Didyková
tajomník komisie

.....................................................
Ing. László Köteles
predseda komisie

