Komisia Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
Číslo:
Vybavuje:

05.04.2016
2039/2016/OKaCR-10788
Alena Didyková
e-mail:alena.didykova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 340
Mobil: 0918 766 027

ZÁPISNICA
zo 14. rokovania komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 05.04.2016
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Pravidlá kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho
kraja
3. Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2015
4. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2016
5. Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR v
rokoch 2016 – 2020
6. Významné spoločenské a kultúrne podujatia v roku 2016 v Košickom samosprávnom
kraji – poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle VZN KSK č.3/2006 o poskytovaní
dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
7. Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho
kraja č.3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o určení
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
9. Rôzne
10. Diskusia
11. 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.
Členovia komisie schválili program rokovania komisie.
Komisia bola uznášaniaschopná /viď. prezenčná listina/

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

14
14
0
0

K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Ing. Ľubomír Hudák, hlavný kontrolór Košického samosprávneho kraja predstavil členom
komisie predložený materiál.
Hlasovanie č. 2
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

14
14
0
0

Uznesenie č. 2/2016
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 odboru financií predstavila členom komisie predložený materiál.
Pán predseda komisie CR a CzS požiadal o vysvetlenie prečo neboli splnené príjmy
v kultúrnej oblasti. Ing. Karafová informovala, že toto má súvis s tým, že sme v neobdŕžali
očakávané príjmy (refundácie) zo štrukturálnych fondov, ktoré by sa mali vrátiť späť do
rozpočtu v oblasti kultúry a sociálnej oblasti.
Hlasovanie č. 3
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

14
14
0
0

Uznesenie č. 3/2016
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť

K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová ,vedúca odboru financií predstavila členom komisie predložený materiál.
V súvislosti s navýšením prostriedkov pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja, n.o.

pán MVDR. Boleslav Lešo PhD. vyzdvihol veľmi úspešnú spoluprácu s agentúrou pri tvorbe
Stratégie pre budúce Miestne akčné skupiny a tiež poďakoval za kvalitne odvedenú prácu.
Hlasovanie č. 4
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

14
14
0
0

Uznesenie č. 4/2016
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 odboru financií predstavila členom komisie predložený materiál.
Pán Ing. Pavol Bečarik sa informoval o možnostiach financovania zo zdrojov Európskej
investičnej banky. Ing. Karafová ho vyrozumela, že informácie k tejto téme budú poskytnuté
na Dopravnej komisii, ktorej členom je aj pán Ing. Bečarik, nakoľko tento materiál nie je
v programe rokovania komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce.
Hlasovanie č. 5
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

14
14
0
0

Uznesenie č. 5/2016
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť

K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová ,vedúca odboru financií predstavila členom komisie predložený materiál.
PhDr. Kovácsová informovala, že celkovo prišlo žiadosti v objeme 280 tis. z rôznych oblastí
– kultúry, cestovný ruch, sociálnej aj cirkevnej oblasti. V rámci rozpočtu je možné podporiť
žiadosti do výšky 100 tis. V prípade otvorenia dotačnej schémy v tomto roku budú ostatné
žiadosti opätovne posudzované. V kompetencii komisie CR a CzS je rozhodnúť o žiadosti na
otvorenie rokliny Veľký Kyseľ, kde je návrh na podporu vo výške 15 550,- Eur. Pán predseda
komisie sa spýtal, či by nebolo možné v rámci rozpočtu vyčleniť viac finančných
prostriedkov. Ing. Karafová informovala, že samosprávny kraj má kompetencie, ktoré v rámci
rozpočtu musí vykonávať a na naplnenie niektorých kompetencií si berieme úver. Záujmom
kraja pri poskytovaní dotácií je podporiť rozvoj aj mimo našich kompetencií. Pán predseda
komisie sa v súvislosti s dotáciou na otvorenie rokliny Veľký Kyseľ informoval, či je
sprístupnenie bezpečné pre turistov. Ing. Bečarik odpovedal, že so sprístupnením rokliny
súhlasilo riaditeľstvo ŠOP v Banskej Bystrici. Prechod bude realizovaný ako chodník -

formou ferraty (zaistená cesta), umožní sa zachovanie prírodnej hodnoty lokality a zároveň aj
bezpečný prechod návštevníkov. Sprístupnenie a vybudovanie chodníka bude realizované pod
gesciou Horskej služby.
Hlasovanie č. 6
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

14
14
0
0

Uznesenie č. 6/2016
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť
K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová ,vedúca odboru financií predstavila členom komisie predložený materiál.
Pán predseda komisie požiadal o informáciu o subjektoch, ktorým boli poskytnuté dotácie.
Ing. Karafová podala požadovanú informáciu.
Hlasovanie č.7
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

14
14
0
0

Uznesenie č.7/2016
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
zobrať na vedomie

K bodu č. 8
Vyjadrenie:
MVDr. Katarína Franková
materiál.
Hlasovanie č.8
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

z odboru školstva predstavila

členom komisie predložený

14
14
0
0

Uznesenie č. 8/2016
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť.

K bodu č. 9
Vyjadrenie:
JUDr. Lenka Jurková Vargová výkonná riaditeľka KOCR Košický kraj informovala členov
komisie o aktivitách krajskej organizácie cestovného ruchu.
Vyjadrenie:
Ing. Adriana Šebešová vedúca Referátu cestovného ruchu KSK informovala členov komisie
o aktivitách referátu za posledné dva mesiace.
K bodu č. 10
Vyjadrenie:
Predseda komisie odporučil konanie nasledujúcej komisie uskutočniť mimo Úradu KSK. Pani
JUDr. Jurková Vargová navrhla pre miesto rokovania komisie priestory Krajskej organizácie
cestovného ruchu. Prítomní členovia súhlasili s týmto návrhom.
K bodu č. 11
Vyjadrenie:
Predseda komisie CR a CzS, pán Ing. László Köteles, sa poďakoval členom komisie za
aktívnu účasť na rokovaní komisie.

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

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

