Komisia Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
Číslo:
Vybavuje:

07.06.2016
2039/2016/OKaCR-17178
Alena Didyková
e-mail:alena.didykova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 340
Mobil: 0918 766 027

ZÁPISNICA
z 15. rokovania komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 07.06.2016
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2016
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. Financovanie infraštruktúry KSK zo zdrojov EIB v rokoch 2016 -2018
5. Doplnenie uznesenia č.224/2015 z 11.zasadnutia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja konaného dňa 15.júna 2015 v Košiciach
6. Expertná štúdia a stratégia pre rozvoj kreatívnej ekonomiky Košického kraja
7. Vyhodnotenie Koncepcie tradičnej ľudovej kultúry (TĽK)
8. Východiská pre integráciu marginalizovaných rómskych komunít KSK na roky 20162020
9. Intenzita pomoci – spolufinancovanie projektového zámeru Strednej odbornej školy –
Szakközépiskola, J.Majlátha 2, Pribeník v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja
10. Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. za rok 2015,
Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. na rok 2016
11. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na
II. polrok 2016
12. Plán úloh komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2016
13. Rôzne
14. Diskusia
15. 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. Rokovania komisie CR a CzS sa
zúčastnilo 11 členov komisie.
Komisia bola uznášaniaschopná /viď. prezenčná listina/
Hlasovanie č. 1
Prítomní:
11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa:
0
K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií
predstavila členom komisie predložený
materiál. Predseda komisie Ing. László Köteles sa informoval u Ing. Márii Karafovej, či má
prehľad o dotáciách v rámci VZN , ktoré sú poskytované inými VÚC. Ing. Mária Karafová
informovala, že nemá v súčasnosti takýto prehľad, pretože každý VÚC má iný model
poskytovania dotácií.
Hlasovanie č. 2
Prítomní:
11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie č. 9/2016
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.
Hlasovanie č. 3
Prítomní:
11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie č. 10/2016
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
zobrať na vedomie.

K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Ing. Marek Mitterpák, vedúci odboru investícií, prípravy a implementácie projektov predstavil
členom komisie predložený materiál.
Hlasovanie č. 4
Prítomní:
11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie č. 11/2016
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť.

K bodu č. 5
Vyjadrenie:
Ing. Imrich Fülöp, vedúci odboru regionálneho rozvoja , územného plánovania a životného
prostredia predstavil členom komisie predložený materiál. Predseda komisie požiadal
o informáciu o projektoch, ktorých sa požadované prefinancovanie týka. Riaditeľka EZÚS
Via Carpatia Ing. Juliana Orbán Maté, informovala, že ide o tri projekty a to projekt
z programu „Európa pre občanov“ ( vo výške 7.500.-Eur ), projekt z Vyšehradského fondu
(vo výške 8.000.- Eur) a projekt z grantu Ministerstva zahraničných vecí Maďarskej republiky
(vo výške 7.000.- Eur).
Hlasovanie č. 5
Prítomní:
11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie č. 12/2016
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť

K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Ing. Imrich Fülöp vedúci odboru regionálneho rozvoja , územného plánovania a životného
prostredia predstavil členom komisie predložený materiál. JUDr. Marián Rušin člen komisie
informoval, že pokiaľ túto poradenskú činnosť bude podnikateľom poskytovať verejnoprávna
inštitúcia, bude to považované za štátnu pomoc a v takomto prípade musí byť vydaná
notifikácia, ktorej vydanie môže trvať aj dva roky. Ing. Imrich Fülӧp reagoval, že toto bude
riešiť Ministerstvo kultúry SR , ktoré bude vyhlasovať túto schému. Zároveň dodal , že celá
problematika je v štádiu riešenia. Predseda komisie Ing. László Köteles sa spýtal, či takýto
model funguje inde v strednej Európe. Ing. Imrich Fülӧp informoval, že áno a zároveň
skonštatoval, že toto bude závisieť aj od ľudí.

Hlasovanie č. 6
Prítomní:
11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie č. 13/2016
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť.
K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Pani Alena Didyková, tajomníčka komisie CR a CzS ospravedlnila neúčasť vedúcej odboru
kultúry a cestovného ruchu pani PhDr. Jany Kovácsovej , ktorá je na služobnej ceste.
Hlasovanie č.7
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

11
11
0
0

Uznesenie č. 14/2016
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
zobrať na vedomie

K bodu č. 8
Vyjadrenie:
Ing. Zuzana Jusková, vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva predstavila členom
komisie predložený materiál. MVDr. Boleslav Lešo informoval, že v rámci sociálnych
podnikoch v okresoch s vysokou mierou nezamestnanosti sa riešia otázky spojené
s marginalizovanými skupinami ako vzdelávanie, zamestnanie a pod. Zároveň informoval, že
do konca roka budú vyhlasované finančné schémy na podporu týchto aktivít, tak možno by
bolo možné uchádzať sa o finančné prostriedky aj na realizáciu aktivít zadefinovaných v
predkladanom dokumente.
Hlasovanie č. 8
Prítomní:
11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie č. 15/2016
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť.

K bodu č. 9
Vyjadrenie:
Ing. Julianna Orbán Máte, PhD riaditeľka EZÚS Via Carpatia predstavila členom komisie
predložený materiál. Pán Csaba Furik sa informoval, kto bude riešiť výučbu a samotnú
hypoterapiu v rámci implementácie projektu. Ing. Julianna Orbán Máte, PhD informovala, že
škola v Pribeníku už teraz pripravuje podmienky na zabezpečenie týchto aktivít.
Hlasovanie č. 9
Prítomní:
11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie č. 16/2016
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť.
K bodu č. 10
Vyjadrenie:
Ing. Jaroslav Tešliar, riaditeľ Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.
predstavil členom komisie predložený materiál. MVDr. Boleslav Lešo poďakoval ARR
Košice, n.o. za spoluprácu a pomoc pri vypracovaní stratégie pre MAS v regióne Sobraniec.
Hlasovanie č. 10
Prítomní:
11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie č. 17/2016
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predloženú Výročnú
správu Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.za rok 2015 prerokovať
a schváliť a Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. na rok
2016 zobrať na vedomie.
K bodu č. 11
Vyjadrenie:
Pani Alena Didyková, tajomníčka komisie CR a CzS predstavila členom komisie predložený
materiál.
Hlasovanie č. 11
Prítomní:
11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa:
0

Uznesenie č. 18/2016
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť.
K bodu č. 12
Vyjadrenie:
Pani Alena Didyková, tajomníčka komisie CR a CzS predstavila členom komisie predložený
materiál.
Hlasovanie č. 12
Prítomní:
11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie č. 19/2016
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť.
K bodu č. 13
Vyjadrenie:
Ing. Adriana Šebešová, vedúca referátu cestovného ruchu informovala členov komisie
o aktivitách referátu za posledné dva mesiace.
Vyjadrenie:
JUDr. Lenka Jurková, výkonná riaditeľka KOCR Košický kraj informovala členov komisie
o aktivitách krajskej organizácie cestovného ruchu.
K bodu č. 14
Vyjadrenie:
Neuskutočnila sa žiadna diskusia.
K bodu č.15
Vyjadrenie:
Predseda komisie Ing. Lászlo Köteles sa poďakoval členom komisie za aktívnu účasť na
rokovaní komisie. Výkonná riaditeľka KOCR Košický kraj pani JUDr. Lenka Jurková
uskutočnila s členmi komisie prehliadku priestorov sídla KOCR Košický kraj.

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

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

