Dôvodová správa
Na Komisii cestovného ruchu a cezhrani nej spolupráce d a 25.5.2011 a na Finan nej
komisii d a 8.8.2011 bola predložená žiados o poskytnutie finan ných prostriedkov
na pomoc pri riešení mimoriadne nepriaznivého stavu technických zariadení pre návštevníkov
Slovenského raja. Slovenský raj je charakteristický a výnimo ný vysokou koncentráciou
atraktívnych roklín s vodopádmi a dvoma ka onmi, ktoré sú sprístupnené najvä ším po tom
technických zariadení zo všetkých chránených území Slovenska. Taktiež je tu vytvorená
najhustejšia sie turistických chodníkov o d žke viac ako 300 km, je tu vybudovaných 33 km
náu ných chodníkov a 110 km cyklotrás. Havarijný stav sprístup ovacích zariadení ohrozuje
návštevníkov Slovenského raja, ktorých je ro ne približne 800 tisíc.
Z dôvodu, aby sa situácia s havarijným stavom technických zariadení v Národnom
parku ( alej „NP“) Slovenský raj neopakovala, bolo so združením Mikroregiónu Slovenský
raj dohodnuté, že bude vytvorený spolo ný fond – ú et, kde budú každoro ne poukazované
finan né prostriedky z príjmov (vstupné do NP) poprípade budú vy lenené ur ité finan né
prostriedky z lenských príspevkov jednotlivých lenov Mikroregiónu. Tieto finan né
prostriedky budú výlu ne slúži na pravidelnú údržbu a obnovu technických zabezpe ovacích
zariadení v NP. Obce, ktoré priamo vyberajú vstupné prispejú ro ne do spolo ného fondu
finan nými prostriedkami minimálne vo výške 70 % z vybratého vstupného (30 % finan ných
prostriedkov je použitých na tla vstupeniek, propagáciu NP...).
V roku 2010 nasledovné obce vynaložili na údržbu a obnovu technických
zabezpe ovacích zariadení tieto finan né prostriedky:
Obec Spišské Tomášovce – 6 122 EUR
Obec Smižany – 7 249,42 EUR
Obec Hrabušice – 105 244 EUR
Na základe uvedených skuto ností a mnohých alších žiadostí o poskytnutie dotácie,
Finan ná komisia súhlasila so zvýšením objemu finan ných prostriedkov na poskytovanie
dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja . 3/2006
o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov o 100 000 EUR na podporu
rozvoja kultúry, cestovného ruchu a iných aktivít v našom kraji. Sú asne navrhujeme
poskytnú dotáciu vo výške 16 600 EUR pre Mikroregión Slovenský raj na riešenie
havarijného stavu technických zariadení v zmysle VZN . 3/2006 o poskytovaní dotácií.
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