Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
9.4.2019
Číslo:
02825 / 2019/OKaCR- 13831
Vybavuje: Ing. Adriana Šebešová
e-mail: adriana.sebesova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 340
Mobil: 0918/766 042

ZÁPISNICA
zo 7. rokovania Komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 9.4.2019.

PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2018
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2019
Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších
zmien a doplnkov
5. Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a
doplnkov
6. Návrh VZN KSK o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na prevádzku
poskytovateľom sociálnej služby a na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately
7. Návrh VZN o zriadení školského internátu a školskej jedálne ako súčastí Hotelovej
akadémie, Južná trieda 10, Košice
8. Informácia o činnosti oblastných organizácií cestovného ruchu na území Košického kraja
– Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš
9. Kontrola plnenia požiadaviek z rokovaní komisie
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver
K bodu č. 1
Predsedajúci p. Milan Potocký, zástupca predsedníčky komisie, privítal prítomných členov
komisie na 7. rokovaní Komisie CR a CzS Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
Následne predložil návrh programu rokovania komisie a informoval o vypustení z programu
bodov 6. a 8.
Komisia s počtom prítomných 15 členov bola uznášaniaschopná.
Uznesenie č. 4/2019
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce schvaľuje program rokovania 7.rokovania
komisie s vypustením bodov 6. a 8.

Hlasovanie č.1
Prítomní: 15
Za: 14
Proti: 0

Zdržal sa: 1

Na rokovanie komisie sa dostavili členovia p. Nataša Vjesztová a Ing. Vladimír Seman.
K bodu č. 2
Materiál predstavil Dipl.-Kfm.Ing. Michal Demo, vedúci odboru financií.
Uznesenie č. 5/2019
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať
a schváliť materiál „Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2018“ podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 2
Prítomní: 17
Za: 17

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 3
Materiál predstavil Dipl.-Kfm.Ing. Michal Demo, vedúci odboru financií. V diskusii p. Viliam
Zahorčák požiadal, či by bolo možné v rámci ďalšej úpravy rozpočtu zvážiť navýšenie ďalších
finančných prostriedkov na rekonštrukčné práce pre Zemplínske múzeum.
Uznesenie č. 6/2019
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať
a schváliť materiál „1. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2019“ podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 3
Prítomní: 17
Za: 17

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 4
Materiál predstavil Dipl.-Kfm.Ing. Michal Demo, vedúci odboru financií. Informoval, že na
rokovanie tejto komisie bola pridelená 1 žiadosť. Tajomníčka komisie Ing. Adriana Šebešová
podala krátku informáciu o podanej žiadosti a žiadateľovi.
Uznesenie č. 7/2019
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a
schváliť materiál „Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného
nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších
zmien a doplnkov“ podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 4
Prítomní: 17
Za: 14

Proti: 0

Zdržal sa: 3

Na rokovanie komisie sa dostavil člen komisie Adnan Akram.
K bodu 5
Materiál predstavil Dipl.-Kfm.Ing. Michal Demo, vedúci odboru financií.
Uznesenie č. 8/2019
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať
a zobrať na vedomie materiál „Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK

v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších
zmien a doplnkov“ podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 5
Prítomní: 18
Za: 18

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Vzhľadom na skutočnosť, že na rokovanie komisie sa zatiaľ nedostavil predkladateľ materiálu
k bodu 7, predsedajúci p. Milan Potocký navrhol prednostne prerokovať bod 9.
Uznesenie č. 9/2019
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce pri Zastupiteľstve KSK schvaľuje výmenu
bodov 7 a 9.
Hlasovanie č. 6
Prítomní: 18
Za: 18

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Na rokovanie komisie sa dostavili členovia komisie Pavol Burdiga a PhDr. Marek Čižmár.
K bodu 9
Predsedajúci p. Milan Potocký informoval, že predmetom bodu 9 je kontrola plnenia
požiadaviek z predchádzajúceho rokovania komisie. Tajomníčka komisie Ing. Adriana Šebešová
informovala, že odpovede na požiadavky z rokovania komisie konanej dňa 5.2.2019 obdŕžané
z Košice Región Turizmus, zaslala členom komisie 19.3.2019 e-mailom.
V rámci diskusie p. Nataša Vjesztová skonštatovala, že v odpovedi neboli uvedené kritéria
a spôsob výberu a hodnotenia aktivít, ktoré sú podporované z Košice Región Turizmus. Výkonná
riaditeľka Košice Región Turizmus JUDr. Lenka Vargová Jurková poďakovala za podporu
členov komisie a informovala o aktivitách, ktoré KRT momentálne realizuje v súvislosti MS
v ľadovom hokeji (živé sochy, výlety, reklamné predmety, víno a pivo so špeciálnymi
etiketami), podporou podujatí v rámci programu Terra Incognita, výzvou realizovanou v rámci
programu Terra Incognita a propagačnou kampaňou pre podujatie Spišský Jeruzalem. Ďalej
informovala, že novým predsedom Košice Región Turizmus sa stal Ing. Rastislav Trnka. Ku
kritériám výberu vysvetlila, že základom je správne osloviť zákazníka a pružne reagovať na
príležitosti na trhu. P. Nataša Vjesztová opätovne požiadala Košice Región Región Turizmus
o zaslanie kritérií, podľa ktorých sa vyberajú aktivity, na ktoré je smerovaná podpora z Košice
Región Turizmus. P. Milan Potocký požiadal vedúcu odboru kultúry a cestovného ruchu PhDr.
Janu Knežovú, PhD., aby podala informáciu, ako odbor zadefinoval kritéria výberu pri
posudzovaní žiadostí o dotácie na podujatia. Výkonná riaditeľka JUDr. Lenka Vargová Jurková
reagovala, že pri podujatiach sú nastavené kritéria a rovnako aj pri posudzovaní projektov, ktoré
vzídu z výziev. Zároveň dodala, že zašle členom komisie požadované kritéria. Následne vedúca
odboru kultúry a cestovného ruchu PhDr. Jana Knežová, PhD. informovala o posudzovaní
žiadosti o dotácie z rozpočtu KSK a o interných hodnotiacich kritériách, ktoré sú pri spracovaní
stanovísk uplatňované. Ing. Vladimír Seman doplnil, že aj keď Košice Región Turizmus robí
dobré veci, chýba mu väčšia miera objektivizácie a navrhol, aby v Košice Región Turizmus
rozmýšľali ako sa viac otvoriť verejnosti, napr. cez start-upy a nepodporovať jednodňové
aktivity.
K bodu 7
Materiál predstavila MVDr. Katarína Franková z odboru školstva.
Uznesenie č. 10/2019
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať
a schváliť materiál „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o
zriadení Školského internátu a Školskej jedálne, Južná trieda 10, Košice ako súčastí Hotelovej
akadémie, Južná trieda 10, Košice“ podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie č. 7
Prítomní: 20
Za: 20

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 10
Vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu PhDr. Jana Knežová, PhD. informovala o aktivitách
v oblasti kultúry a cestovného ruchu , ktoré sú z úrovne odboru realizované a koordinované a to
najmä zapojenie kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do MSĽH 2019, do
podujatia Noc múzeí a galérií 2019 a o sérií podujatí k pocte M.R.Štefánika. Zároveň prítomných
pozvala na otvorenie 1. remeselníckeho inkubátora na Gemeri, ktoré sa uskutoční 24.4.2019
v Gemerskom osvetovom stredisku. Ing. Adriana Šebešová informovala o hlavných aktivitách
realizovaných v oblasti podpory cykloturistiky.
MUDr. Attila Anna informoval členov komisie o rokovaniach s Ministerstvom kultúry SR vo
veci sprístupnenia hradu Krásna Hôrka. Na základe informácií z tohto stretnutia by mal byť hrad
pre verejnosť otvorený v roku 2021.
MVDr. Boleslav Lešo pozval členov komisie na odhalenie nového pamätníka Irmy Sztáray
v Sobranciach a poďakoval za podporu z KSK v tejto veci.
K bodu 11
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
K bodu 12
Vyjadrenie
Na záver predsedajúci p. Milan Potocký poďakoval členom komisie za účasť na rokovaní
komisie.

__________________
Ing. Adriana Šebešová
tajomníčka komisie

__________________
Milan Potocký
podpredseda komisie

