Komisia Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
Číslo:
Vybavuje:

8.11.2016
2039/2016/OKaCR-32487
Alena Didyková
e-mail:alena.didykova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 340
Mobil: 0918 766 027

ZÁPISNICA
z 18. rokovania komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa
8.11.2016

PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja 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. Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2017 - 2019
5. Návrh VZN KSK, ktorým sa mení VZN KSK č.18/2012 o poskytnutí finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám , jazykovým školám
a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zrušení a zriadení zariadení školského
stravovania
7. IRI index regionálnej identity, metodika tvorby a vyhodnocovania indexu
8. Priebežné hodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej
dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji
9. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na
I. polrok 2017
10. Plán úloh komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja na I.polrok 2017
11. Rôzne
12. Diskusia
13. 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. Pán predseda navrhol
doplniť program rokovania komisie o nový bod č. 7 a to : Návrh na schválenie
spolufinancovania projektu
„Zriadenie a prevádzka Informačného bodu programu
v Košiciach“ z Programu spolupráce Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko
v programovacom období 2014 – 2020 a opravu textu v bode č.6 v programe rokovania
komisie nasledovne: „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho
kraja o zriadení a zrušení zariadení školského stravovania“. Členovia komisie schválili
program rokovania komisie s pozmeňujúcim textom v bode č.6 a nový doplnený bod č.7.
Rokovania komisie CR a CzS sa zúčastnilo 10 členov komisie.
Komisia bola uznášaniaschopná /viď. prezenčná listina/
Hlasovanie č. 1
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

10
10
0
0

K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií
predstavila členom komisie predložený
materiál. Pán predseda komisie Ing. László Köteles požiadal pani vedúcu o informáciu, v akej
finančnej výške Košický samosprávny kraj prijal rôzne dotácie. Ing. Mária Karafová
odpovedala, že išlo o dotácie vo výške 225 tisíc Eur.
Hlasovanie č. 2
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

10
10
0
0

Uznesenie č. 29/2016
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:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

10
10
0
0

Uznesenie č. 30/2016
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
zobrať na vedomie

K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií, predstavila členom komisie predložený
materiál. Poslanec Ing. Štefan Petrík
sa informoval, či je možné dostať podrobnejšiu
informáciu
na ktorých úsekoch ciest sú plánované opravy. Ing.Mária Karafová
informovala, že zoznam úsekov je k dispozícií v uvedenom materiáli.
Hlasovanie č. 4
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

10
10
0
0

Uznesenie č. 31/2016
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť

K bodu č. 5
Vyjadrenie:
Mgr. Jana Jarušinská z odboru školstva predstavila členom komisie predložený materiál.
Hlasovanie č. 5
Prítomní:
10
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie č. 32/2016
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť

K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Mgr. Jana Jarušinská a Ing.Marcel Eperješi z odboru školstva predstavili členom komisie
predložený materiál.
Hlasovanie č. 6
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

10
10
0
0

Uznesenie č. 33/2016
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť

K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Ing. Imrich Fülöp, vedúci odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného
prostredia predstavil členom komisie predložený materiál. Predseda komisie sa informoval,
akú sumu predstavuje projekt technickej pomoci v tomto operačnom programe. Ing. Imrich
Fülöp informoval, že ide o sumu 93.000.- Eur na 7 rokov realizácie projektu, z toho 5%
spolufinancuje KSK.
Hlasovanie č. 7
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

10
10
0
0

Uznesenie č. 34/2016
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť

K bodu č. 8
Vyjadrenie:
Ing. Imrich Fülöp, vedúci odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného
prostredia predstavil členom komisie predložený materiál. Predseda komisie sa informoval vo
veci obyvateľov komunít z znevýhodneného prostredia, či budú zahrnutý do štandardného
vyhodnocovania alebo pre nich bude realizovaný iný spôsob hodnotenia. Ing. Imrich Fülöp
odpovedal, že budú zahrnutí do štandardného výskumu. K realizácii prieskumov budú
oslovené aj komunitné centrá a dobrovoľníci. JUDr. Marián Rušin sa opýtal ako sa potom
ďalej bude pracovať z výstupmi jednotlivých prieskumov. Ing. Fülöp skonštatoval, že
výsledky prieskumov budú použité na hodnotenie nastavenia priorít v PHSR.

Hlasovanie č. 8
Prítomní:
10
Za:
9
Proti:
1
Zdržal sa:
0
Uznesenie č. 35/2016
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť

K bodu č. 9
Vyjadrenie:
Ing. Adriana Šebešová, vedúca
predložený materiál.

referátu cestovného ruchu

predstavila členom komisie

Hlasovanie č. 9
Prítomní:
10
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie č.36/2016
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a zobrať na vedomie

K bodu č. 10
Vyjadrenie:
Alena Didyková, tajomníčka komisie CR a CzS predstavila členom komisie predložený
materiál.
Hlasovanie č. 10
Prítomní:
10
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie č.37/2016
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť

K bodu č. 11
Vyjadrenie:
Alena Didyková, tajomníčka komisie CR a CzS predstavila členom komisie predložený
materiál.
Hlasovanie č. 11
Prítomní:
10
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie č.38/2016
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť

K bodu č. 12
Vyjadrenie:
Alena Didyková, tajomníčka komisie informovala členov komisie o neprítomnosti riaditeľky
KOCR Košický kraj pani JUDr. Lenky Jurkovej Vargovej, ktorá je na zahraničnej služobnej
ceste.
Ing. Adriana Šebešová, vedúca referátu cestovného ruchu informovala členov komisie
o aktivitách a podujatiach, ktoré referát cestovného ruchu uskutočnil za uplynulé obdobie
a aké pripravuje.
K bodu č. 13
Vyjadrenie:
Pán podpredseda komisie MVDr. Boleslav Lešo informoval členov komisie o oprave
hrobového miesta dvornej dámy cisárovnej Sissi pani Irmy Stárayovej.

K bodu č. 14
Vyjadrenie:
Predseda komisie Ing. Lászlo Köteles sa poďakoval členom komisie za aktívnu účasť na
rokovaní komisie.

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

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

