Kultúrna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
Číslo:

03. 02. 2021
3139/2021/OKaCR/4158

Vybavuje:

PhDr. Mgr. Gabriel Viszlay,PhD.
tajomník 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 19. Individuálne rokovanie Kultúrnej komisie 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.

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
Návrh bol schválený.

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

2. Informatívna správa o príprave projektu Kreatívneho centra Košického kraja
Uznesenie č. 2/2021
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie podľa
predloženého návrhu na uznesenie.
Hlasovanie per rollam:
Počet členov komisie: 25
Počet členov komisie, ktorí sa zúčastnili hlasovania per rollam: 18
ZA: 18
Návrh bol schválený.

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0
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Diskusia:
Ing. Petrík Igor- otázka: Prosím o informáciu: aká výška finančných prostriedkov z projektu je na
rekonštrukčné práce a nákup techniky, mobiliáru... a aká výška finančných prostriedkov z projektu
je na mäkké aktivity.
Odpoveď poskytol p. Jozef Šuľak- projektový manažér z Agentúry na podporu regionálneho
rozvoja Košice, n.o. v znení:
Rozpočet projektu Kreatívneho centra:
- rozpočet na rekonštrukciu – stavebné práce: 15 237 391,60 EUR
- rozpočet na nákup technologické vybavenia:
3 014 496,56 EUR
- rozpočet na prevádzku KC KK (mäkké aktivity): 581 817,68 EUR
- rozpočet na riadenie projektu:
105 899,69 EUR
- rozpočet spolu:
18 939 605,50 EUR
3. Majetkové veci
d) Kúpa nehnuteľností v katastrálnom území Gelnica do vlastníctva Košického
samosprávneho kraja
Uznesenie č. 3/2021
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: 17
Návrh bol schválený.

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1

Diskusia- podnety:
Ing. Petrík Igor: „Chcem poprosiť členov komisie o podporu v bode č.3. Kúpa areálu bývalých
Turzovských kúpeľov v Gelnici. Tak ako je uvedené v sprievodnej správe, Turzovské kúpele sú
skutočne unikátne a ich ochrana je v záujme nielen obyvateľov Gelnice a blízkeho okolia, ktorí ho
aj v súčasnosti využívajú na oddych a rekreáciu ,ale areál má aj nadregionálny turistický význam.
Kúpele chátrajú a len KSK, ako vlastník, bude schopný prostredníctvom eurofondov zachovať a
zveľadiť toto dedičstvo našich predkov v Hnileckej doline.“
Mgr. Miloslav Janáč: „Dobrý deň, rád by som vás všetkých poprosil o podporu v bode č. 3.
Odkúpenie areálu Turzova späť do verejného majetku je dnes jedinou možnou cestou, ako tento
unikátny areál, v ktorom sa nachádza aj národná kultúrna pamiatka, bývalý Kúpeľný dom,
zachrániť a následne pomocou európskych peňazí obnoviť. Tento areál má potenciál byť jedným z
kľúčových miest turistiky na Dolnom Spiši. Areál je v blízkosti Banského parku, ktorý v Gelnici
postupne budujeme s podporou KSK. Revitalizácia bývalých Turzovských kúpeľov pomôže zvýšiť
návštevnosť aj tejto atrakcie. V celom Gelnickom okrese nemá KSK v podstate žiadnu priamu
ingerenciu v oblasti kultúry či cestovného ruchu. Pritom potenciál na rozvoj turizmu tu je, keďže v
okruhu do hodiny cesty autom žije zhruba pol milióna ľudí. Myslím si, že je v silách verejnej
správy v našom regióne, aby tento areál znova postavila na nohy. Postavme sa prosím k tomu ako
ľudia, ktorým záleží na našom kultúrnom dedičstve, na jeho zachovaní a rozvoji“.
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4. Plán hlavných aktivít kultúrnych organizácií 2021 (bod z plánu úloh komisie)
Uznesenie č. 4/2021
Komisia berie na vedomie informáciu.
Hlasovanie per rollam:
Počet členov komisie: 25
Počet členov komisie, ktorí sa zúčastnili hlasovania per rollam: 18
ZA: 16
Návrh bol schválený.

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 2

Diskusia:
Ing. Petrík Igor: „Spišské kultúrne centrum a knižnica má v Gelnickom okrese plánovanú len jednu
aktivitu. Žiadam o aktualizáciu plánu a doplnenie ďalších aktivít v Gelnickom regióne.“
Odbor kultúry aktualizáciu plánu aktivít zaslal členom komisie e-mailom a ďalšie požiadavky
budú riešené individuálne.
5. Rôzne
Mgr. Milan Kaplan požiadal odbor kultúry mimo bodov programu komisie o podanie informácie
ohľadom pracovných úväzkov v Zemplínskom osvetovom stredisku v Michalovciach. V danej
inštitúcii skončili pracovné dohody 31. 12. 2020 zamestnancom, ktorí vedú folklórny súbor
Zemplín s tým, že od 1. 1. 2021 s nimi neboli uzatvorené nové zmluvy. Aký je predpoklad ďalšej
spolupráce s týmito osobami do budúcna a ako sa budú riešiť tieto zamestnanecké vzťahy?
Vyjadrenie:
PhDr. Mgr. Gabriel Viszlay, PhD.- poverený riadením odboru kultúry: V bývalom Zemplínskom
osvetovom stredisku, (od 1.1. 2021 Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň) nastúpila od
1.1.2021 do funkcie štatutára poverená riaditeľka, ktorá nemá kompetencie samostatne
rozhodovať v personálnych otázkach (teda musí žiadať o súhlas zriaďovateľa) a aj v súvislosti
s plnením Pokynu predsedu KSK č. 12 nastal časový posun pri uzatváraní dohôd o pracovnej
činnosti. V súčasnosti sú už všetky potrebné administratívne kroky urobené a dohody budú
podpísané. Spolupráca medzi ZKCaH a Folklórnym súborom Zemplín ostáva nezmenená.
5. Záver
Hlasovanie „Per rollam“ k jednotlivým materiálom prebehlo v dňoch od 28. 01. 2021 (štvrtok)
do 01. 02. 2021 (pondelok) do 12.00 hod. Individuálne rokovanie komisie prebehlo bez
problémov, otázky členov komisie boli zodpovedané buď počas priebehu rokovania alebo
zaslaním odpovede e-mailom.
Hlasovania „Per rollam“ sa zúčastnilo 18 členov komisie
z celkového počtu 25 členov. Na základe uvedeného hlasovania sa vyhotovila prezenčná listina.
Platnosť a pravdivosť individuálneho hlasovania „Per rollam“ potvrdzuje svojim podpisom
tajomník komisie a predseda komisie.

...................................................
Pavol Burdiga
predseda komisie

.................................................

PhDr. Mgr. Gabriel Viszlay, PhD.
tajomník komisie
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