Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
Číslo:

02. 02. 2021
1247/2021/OK/4165

Vybavuje:

PhDr. Mgr. Gabriel Viszlay,PhD.
zástupca tajomníka komisie
email: gabriel.viszlay@vucke.sk
telefón: 055/7268 272

Záznam z individuálneho rokovania komisie a hlasovania Per rollam
V zmysle § 15 Rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
bolo zvolané 20. individuálne rokovanie Komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja hlasovaním „Per rollam“, ktoré sa uskutočnilo
v dňoch od 28. 01. 2021 (štvrtok) do 01. 02. 2021 (pondelok) do 12.00 hod.
V rámci individuálneho rokovania komisie a hlasovania „Per rollam“ boli prijaté nasledovné
uznesenia:
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zriadení
Výdajnej školskej jedálne Hviezdoslavova 5, Rožňava, ako súčasť Strednej odbornej
školy technickej, Hviezdoslavova 5, Rožňava
Uznesenie č. 1/2021
Komisia odporúča predložený materiál zastupiteľstvu prerokovať a schváliť podľa predloženého
návrhu na uznesenie.
Hlasovanie per rollam:
Počet členov komisie: 25
Počet členov komisie, ktorí sa zúčastnili hlasovania per rollam: 18
ZA: 18
PROTI: 0
Návrh bol schválený.

ZDRŽAL SA: 0

2. Majetkové veci
d) Kúpa nehnuteľností v katastrálnom území
samosprávneho kraja

Gelnica do vlastníctva Košického

Uznesenie č. 2/2021
Komisia odporúča predložený materiál zastupiteľstvu prerokovať a schváliť podľa predloženého
návrhu na uznesenie.
Hlasovanie per rollam:
Počet členov komisie: 25
Počet členov komisie, ktorí sa zúčastnili hlasovania per rollam: 18
ZA: 16
PROTI: 0
Návrh bol schválený.

ZDRŽAL SA: 2
1

Diskusia- otázka:
p. Smrčo Martin:
Zaujímali by ma odhadované finančné náklady na tento projekt a návratnosť - cash flow. Možno aj
viac informácii o podielovom rozdelení - čo bude zabezpečovať KSK, čo napr. súkromný alebo iný
sektor. Takisto by som sa chcel opýtať na odhadovaný časový rámec - kedy by to malo byť
realizované - začiatok + otvorenie. Celkovo však veľmi kladne hodnotím túto iniciatívu a podporujem
ju všetkými desiatimi. Myslím si, že lokalita Gelnice a hlavne aj z historického hľadiska objekt
Turzovských kúpeľov si takúto aktivitu zaslúžia.
Odpoveď od p. Ing. Mateja Ovčiarku – vedúceho Odboru regionálneho rozvoja ÚKSK bola
zaslaná e-mailom všetkým členom komisie dňa 02.02.2021.

3. Záver
Hlasovanie „Per rollam“ k jednotlivým materiálom prebehlo v dňoch od 28. 01. 2021 (štvrtok),
do 01. 02. 2021 (pondelok) do 12.00 hod.
Na individuálnom rokovaní komisie a hlasovaní „Per rollam“ z celkového počtu 25 členov
komisie hlasovalo prostredníctvom aplikácie DZ 17 členov komisie a 1 člen komisie e-mailom
v zmysle § 15 ods. 8 Rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva KSK so súhlasom
predsedníčky komisie. Na základe uvedeného hlasovania sa vyhotovila prezenčná listina.
Platnosť a pravdivosť individuálneho hlasovania „Per rollam“ potvrdzuje svojim podpisom
zástupca tajomníka komisie a predsedníčka komisie.
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PhDr. Mgr. Gabriel Viszlay, PhD.
zástupca tajomníka komisie

PaedDr. Jana Skokanová
predseda komisie

2

