Komisia Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
Číslo:
Vybavuje:

14.03.2017
1914/2017/OKaCR - 8204
Alena Didyková
e-mail:alena.didykova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 340
Mobil: 0918 766 027

ZÁPISNICA
z 20. rokovania komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa
14.03.2017

PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2016
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Predseda komisie pán Ing.László K
privítal prítomných členov komisie na rokovaní
komisie CR a CzS Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
Predseda komisie predložil členom komisie navrhovaný program rokovania.
Členovia komisie program schválili.
Rokovania komisie CR a CzS sa zúčastnilo 9 členov komisie.
Komisia nebola uznášaniaschopná /viď. prezenčná listina/
K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií predstavila členom komisie predložený materiál.
Predseda komisie udelil slovo hlavnému kontrolórovi, ktorý informoval, že zo zákona on
predkladá stanovisko k záverečnému účtu na rokovanie Zastupiteľstva KSK. Ďalej

informoval, že zo záverečným účtom sa oboznámil a v obsahovej náplni nenašiel žiadne
nedostatky. Predseda komisie sa informoval, či minuloročné výdavky zohľadňovali
rekonštrukciu Ružínskeho mosta. Ing. Mária Karafová informovala, že túto skutočnosť
zohľadňuje rozpočet KSK na rok 2017.
Prítomní členovia komisie CR a CzS odporúčajú Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť.
K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií
materiál.

predstavila členom komisie predložený

Prítomní členovia komisie CR a CzS odporúčajú Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť.
K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Výkonná riaditeľka KOCR Košický kraj JUDr. Lenka Jurková Vargová informovala členov
o spustení kampane „UNESCO na dosah“ a ďalších aktivitách KOCR Košický kraj.
Ing. Adriana Šebešová ,vedúca referátu cestovného ruchu informovala členov o aktivitách,
ktoré momentálne referát cestovného ruchu realizuje.
K bodu č. 5
Diskusia sa neuskutočnila.
K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Predseda komisie Ing. Lászlo Köteles sa poďakoval členom komisie za aktívnu účasť na
rokovaní komisie.
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Alena Didyková
tajomník komisie

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

