Komisia Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
Číslo:
Vybavuje:

26.07.2016
2039/2016/OKaCR-21912
Alena Didyková
e-mail:alena.didykova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 340
Mobil: 0918 766 027

ZÁPISNICA
zo 16. rokovania komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa
26.07.2016
PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2016
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2016
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
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa
mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č.18/2012
o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým
školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov
Spolufinancovanie projektu Technickej pomoci SO pre IROP v programovom období
2014 - 2020
Rôzne
Diskusia
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 10 členov komisie.
Komisia bola uznášaniaschopná /viď. prezenčná listina/

Hlasovanie č. 1
Prítomní:
10
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa:
0
K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií
materiál.
Hlasovanie č. 2
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

predstavila členom komisie predložený

10
10
0
0

Uznesenie č.20/2016
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
zobrať na vedomie.

K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová ,vedúca odboru financií predstavila členom komisie predložený materiál.
Hlavný kontrolór Ing. Hudák sa informoval, čo bude riešené v rámci presunu finančných
prostriedkov, ktoré sú z programu Terra Incognita na Krajskú organizáciu cestovného ruchu
Košický kraj. Výkonná riaditeľka KOCR JUDr. Vargová Jurková odpovedala a zároveň
predložila hlavnému kontrolórovi marketingový plán na podujatie RETRO na Šírave, ktoré
by mali byť z toho financované. Predseda komisie sa ďalej informoval na financovanie
telocviční, ktoré je uvedené v materiáli. Ing. Karafová informovala, že ide o finančné
prostriedky, ktoré poskytlo Ministerstvo školstva. Zároveň vymenovala objekty, ktoré sa budú
z týchto prostriedkov rekonštruovať.
Hlasovanie č. 3
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

10
10
0
0

Uznesenie č. 21/2016
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.
Predseda komisie Ing. Lászlo Köteles vyjadril názor, že podľa neho sú finančné prostriedky
určené na dotácie v oblasti kultúry nedostačujúce. Ing. Karafová informovala, že z pohľadu
rozpočtu KSK ide o veľkú sumu finančných prostriedkov určených na dotačný účel, pričom
do oblasti kultúry ide výrazná časť týchto prostriedkov, pripomenula napríklad projekty
realizované v rámci EHMK 2013.
Hlasovanie č. 4
Prítomní:
10
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie č. 22/2016
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
zobrať na vedomie

K bodu č. 5
Vyjadrenie:
Ing.Štefan Kandráč, vedúci odboru školstva predstavil členom komisie predkladaný materiál.
Ing. Ján Ďurovčík sa informoval v súvislosti s diskusiou na tému vrátenia škôl pod
Ministerstvo školstva. Ing. Štefan Kandráč vysvetlil, že verejná diskusia prebieha o tom, že
či školy, ktoré patria pod Okresné úrady a podliehajú Ministerstvu vnútra, by sa mali
presunúť pod Ministerstvo školstva, s čím on súhlasí.
MVDr.Boleslav Lešo sa informoval o situácií s triedami s malým počtom žiakov.Ing.Štefan
Kandráč informoval členov komisie so štatistikou v rámci krajín OECD. V prípade
stredných škôl máme lepší priemer žiakov na 1 pedagóga ako je priemer OECD aj ako je
priemer v susedných štátoch. V prípade základných škôl je to naopak, kde sme hlboko pod
priemer. Ing.Štefan Kandráč prezentoval názor, že bolo by potrebné oddeliť posudzovanie
„malotriedok“ na základných a stredných školách.
Hlasovanie č. 5
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

10
10
0
0

Uznesenie č. 23/2016
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť
K bodu č. 6
Vyjadrenie:
JUDr. Daniela Szélesová, vedúca odboru SO pre IROP predstavila členom komisie
predložený materiál.

Hlasovanie č. 6
Prítomní:
10
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie č. 24/2016
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť.
K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Ing.Adriana Šebešová , vedúca referátu CR informovala členov komisie o aktivitách
a podujatiach , ktoré referát CR uskutočnil a ktoré pripravuje.
JUDr. Lenka Jurková, výkonná riaditeľka KOCR Košický kraj informovala členov komisie
o aktivitách krajskej organizácie cestovného ruchu.
Ing. Ján Ďurovčík informoval o podujatiach, ktoré sú realizované na Zemplínskej Šírave
v rámci programu „Retro na Šírave“. Zároveň poďakoval KOCR Košický kraj a KSK za
podporu pri realizácii programu a jeho samotnej propagácie.
MVDr. Boleslav Lešo poďakoval pánovi Čuchranovi za pomoc pri organizovaní MDD
v okrese Sobrance a tak umožnil za zľavnené vstupné 600 deťom z okresu Sobrance
navštíviť Thermal park na Zemplínskej šírave.
K bodu č. 8
Neuskutočnila sa.
K bodu č.9
Vyjadrenie:
Predseda komisie Ing. Lászlo Köteles sa poďakoval členom komisie za aktívnu účasť na
rokovaní komisie a poprial všetkým príjemné strávenie letných dovoleniek.

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

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

