Kultúrna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
22. 01. 2015
Číslo:
1732/2014/OKaCR/
Vybavuje: PhDr. Jana Kovácsová
E-mail: jana.kovacsova@vucke.sk

Telefón: 055/7268 270
ZÁPISNICA
zo 7. zasadnutia Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
konaného dňa 21. 01. 2015 v budove Košického samosprávneho kraja,
Námestie Maratónu mieru č. 1, Košice

NÁVRH PROGRAMU
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015
3. Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program,
prioritná os 3 - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu
4. Informácia o postupe prác optimalizácie – bod z plánu úloh
5. Rôzne
6. Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2020
K bodu č. 1 Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
Vyjadrenie:
Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka Kultúrnej komisie ZKSK MUDr. Renáta
Lenártová, PhD. a privítala prítomných členov i pozvaných hostí. Predstavila a uvítala aj
prítomného hlavného kontrolóra ÚHK KSK p. Ing. Ľubomíra Hudáka. Informovala o zmene
programu zasadnutia, ktorá nastala z dôvodu preloženia bodu Stratégia rozvoja cestovného ruchu
v Košickom kraji do roku 2020 na nasledujúce rokovanie Zastupiteľstva KSK.
Komisia bola uznášaniaschopná a členovia komisie hlasovali o predloženom návrhu programu
zasadnutia.
Uznesenie č. 1/2015:
Komisia odsúhlasila program rokovania, bez pripomienok.
Hlasovanie č. 1:
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu č. 2 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015
Prizvaná: Ing. Mária Karafová – vedúca odboru financií ÚKSK informovala o úprave rozpočtu
príjmov a výdavkov v roku 2015. Zároveň informovala o návrhu zvýšenia bežných výdavkov
z dôvodu valorizácie platov na základe Nariadenia vlády SR z decembra 2014, ktorým boli
zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme.
Zároveň je navrhnutý presun v bežných výdavkoch z programu Podporné činnosti programov
KSK z centrálnej rezervy do programu Sociálne služby vo výške 950 000 € na financovanie
sociálnych služieb poskytovaných vybranými neverejnými poskytovateľmi, dôvodom je
neposkytnutie dotácie z MPSVaR SR pre r. 2015 na tieto služby.
Uznesenie č. 2/2015 :
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený
predloženého návrhu na uznesenie, bez pripomienok.

materiál prerokovať a schváliť podľa

Hlasovanie č. 2:
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3
Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny
operačný program, prioritná os 3 - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a
infraštruktúra cestovného ruchu
Prizvaná: PhDr. Jana Kovácsová – vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu ÚKSK
informovala o predkladaných investičných projektoch na základe vyhlásenej výzvy v rámci
opatrenia ROP 3.1, oblasť podpory 3.1a – intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií a
oblasť podpory 3.1b - intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Jedná sa o projekty:
Rekonštrukcia hospodárskej budovy v areáli Kaštieľa Markušovce na polyfunkčný kultúrny
objekt (Múzeum Spiša); Kaštieľ v Trebišove – obnova Jazdiarne (Múzeum a Kultúrne centrum
južného Zemplína v Trebišove); Revitalizácia depozitára Východoslovenského múzea v
Košiciach – Šaci (Východoslovenské múzeum Košice). Zároveň informovala aj
o predchádzajúcich investičných projektoch už zrealizovaných, v realizácii a podaných.
Uznesenie č. 3/2015:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený
predloženého návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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materiál prerokovať a schváliť podľa

Rozprava:
Mgr. art. Kyjovský – Kaštieľ Dardanely – nie je plánovaná rekonštrukcia?
PhDr. Kovácsová – Prebieha rekonštrukcia letohrádku Dardanely a pripravuje sa rekonštrukcia
hospodárskej budovy Markušovciach. Samotný kaštieľ nemá hotovú projektovú dokumentáciu
a nestihol by sa zrealizovať v termínoch tejto výzvy. Ak by bola možnosť v rámci IROPu, alebo
v iných operačných programoch, kde sa plánuje podpora pri tvorbe produktov cestovného ruchu
združených v rámci tematických ciest- myslí sa aj na budovu kaštieľa.
Ing. Petrik – Pozná aké sú problémy pri podávaní projektov do výziev a pripája sa k tomu, aby
sa do budúcnosti myslelo aj na obnovu hlavného kaštieľa v Markušovciach, aby tvoril ucelený
komplex ponuky pre návštevníkov.
PhDr. Kovácsová – Informovala, že Ministerstvo kultúry žiadalo aktualizáciu zoznamu pamiatok
určených na obnovu a OKaCR ÚKSK navrhol doplniť do zoznamu pamiatok i niektoré
vynechané pamiatky kraja ako napr. kostolíky, archeologické náleziská a kaštiele.
Na zasadnutie komisie prišla Mgr. art. Blaškovičová Ľubica.
K bodu č. 4 Informácia o postupe prác optimalizácie – bod z plánu úloh
PhDr. Jana Kovácsová – vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu ÚKSK formou pripravenej
prezentácie informovala členov o postupe prác optimalizácie kultúrnych zariadení. Informovala
o 3 modeloch: centrálnom, regionálnom a hybridnom, o vízii, jednotlivých krokoch a postupe.
Členovia komisie zobrali na vedomie odprezentovanú informáciu.
K bodu č. 5 Rôzne
Mgr. Blaškovičová Ľubica – Má Východoslovenské múzeum Košice v rámci otváracích hodín
obedňajšiu prestávku? Je možné, aby z uvedeného dôvodu bolo zatvorené a nebolo prístupné
pre návštevníkov?
PhDr. Kovácsová Jana – Daný podnet preverí, zároveň otváracie hodiny kultúrnych zariadení
majú byť riešené v rámci štandardov plánovanej optimalizácie.
MUDr. Renáta Lenártová, PhD.- Na základe uvedeného, p. predsedníčka počas diskusie pozrela
web stránku múzea, na ktorej boli otváracie hodiny uvedené bez obedňajšej prestávky.
Zapísala: 21. 01. 2015, Fortunová S.

......................................................
PhDr. Jana Kovácsová
tajomníčka komisie

......................................................
MUDr. Renáta Lenártová, PhD.
predsedníčka komisie
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