Komisia Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
04.06.2010
Číslo:
1790/2010-RU144/10180
Vybavuje: Mgr. Tünde Vargová
e-mail: Tunde.Vargova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 340
Mobil: 0918/766 036

ZÁPISNICA
z 3. zasadnutia komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 02.06.2010
PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

Otvorenie zasadnutia
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2010
Správa o postupe financovania infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo
zdrojov EIB v roku 2009 a predpoklad ukončenia projektu ku koncu roka 2010
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa
dopĺňa Všeobecne záväzného nariadenia KSK 2/2010 o poskytnutí dotácie na
prevádzku a mzdy základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským
zariadeniam
Transformácia Krajského osvetového strediska
Informatívna správa o Národnej stratégii regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Informatívna správa o programe Terra incognita v rámci projektu Košice - EHMK
2013 (európske hlavné mesto kultúry)
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na
II. polrok 2010
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2010
Rôzne (Prezentácia cezhraničnej spolupráce - Odbor riadenia a implementácie
európskych projektov, Spracovanie tézy v oblasti rozvoja cestovného ruchu na území
Košického kraja, Informácie o činnosti Referátu CR)
Diskusia
Záver zasadnutia komisie CR a CzS

K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Podpredseda Komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce RSDr. Juraj Beňa, privítal
členov komisie v Malej zasadačke Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi. Predstavil
pozvaných hostí: zástupcu primátora mesta Spišská Nová Ves PhDr. Miroslava Semeša, Ing.
Zuzanu Záborskú vedúcu útvaru rozvoja mesta, pani Andreu Jančíkovú, vedúcu kancelárie
primátora mesta, Ing. Bedřicha Hájeka riaditeľa Správy Národného parku Slovenský raj, pána
Františka Divoka pracovníka Správy Národného parku Slovenský raj a Bc. Štefana Zachariáša

koordinátora implementácie CBC programov z Odboru riadenia a implementácie Európskych
projektov Košického samosprávneho kraja. Zástupca primátora mesta Spišská Nová Ves
privítal účastníkov zasadnutia, predstavil mesto Spišská Nová Ves a poprial rokovaniu
komisie úspešný priebeh.
Mgr. Tünde Vargová, tajomníčka komisie informovala prítomných, že kvôli pracovným
vyťaženostiam sa jednotliví predkladatelia materiálov nemohli výjazdového zasadnutia
zúčastniť.

Uznesenie:
Komisia bola uznášaniaschopná.
Hlasovanie:
Prítomní:10
Za: 10
Proti:
Zdržal sa:

K bodu č. 2
Vyjadrenie:
K materiálu Úprava Rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2010 nemali členovia
komisie žiadne pripomienky.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní:10
Za: 10
Proti:
Zdržal sa:

K bodu č. 3
Vyjadrenie:
K Správe o postupe financovania infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov
EIB v roku 2009 a predpokladu ukončenia projektu ku koncu roka 2010 nemali členovia
komisie žiadne pripomienky.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie.

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti:
Zdržal sa:

K bodu č. 4
Vyjadrenie:
K Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie KSK 2/2010 o poskytnutí dotácie na prevádzku a mzdy
základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam
nemali členovia komisie žiadne pripomienky.

Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti:
Zdržal sa:

K bodu č. 5
Vyjadrenie:
K materiálu Transformácia Krajského osvetového strediska neboli zo strany komisie žiadne
pripomienky.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti:
Zdržal sa:

K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Informatívnu správu o Národnej stratégii regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zobrala
komisia na vedomie.

Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať, zobrať na vedomie a schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti:
Zdržal sa:

K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Materiál bol stiahnutý z rokovania komisie.
Uznesenie:
O materiáli sa nerokovalo. Materiál bol stiahnutý z rokovania komisie.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti:
Zdržal sa:

K bodu č. 8
Vyjadrenie:
K Rámcovej obsahovej náplni zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II.
polrok 2010 nemali členovia komisie žiadne pripomienky.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní:10
Za: 10
Proti:
Zdržal sa:

K bodu č. 9
Vyjadrenie:
Predsedom komisie predložený Plán úloh komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej
spolupráce Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2010 komisia
schválila.

Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu KSK schváliť Plán úloh komisií.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti:
Zdržal sa:

K bodu č. 10
Vyjadrenie:
Podpredseda komisie oboznámil prítomných členov komisie s návrhom Ing. Jána Šimka,
člena Regionálnej rady pre turizmus Košického samosprávneho kraja spracovať tézy v oblasti
rozvoja cestovného ruchu na území Košického kraja.
Bc. Štefan Zachariáš oboznámil prítomných s možnosťami cezhraničnej spolupráce.
Ing. Záborská odprezentovala činnosti mesta v oblasti cestovného ruchu, úspešné aj
pripravované projekty, rozvojové aktivity.
Pani Jančíková predstavila formy propagácie mesta.
Ing. Hájek a pán Divok oboznámili prítomných s činnosťami Správy Národného parku
Slovenský raj, predstavili projektové zámery v Národnom parku a premietli prítomným krátky
film o Slovenskom raji.
Mgr. Vargová informovala členov komisie o aktuálnom stave cestovného ruchu v Košickom
kraji.
Uznesenie:
Komisia vzala návrh Ing. Šimka na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti:
Zdržal sa:

K bodu č. 11
Vyjadrenie:
Pán Máté sa spýtal: Ako je riešené prepojenie verejnej správy so súkromným sektorom v
oblasti Slovenského raja?
Pani Jančíková odpovedala: mesto zvolalo na zasadnutie ohľadom riešenia situácie v oblasti
cestovného ruchu 120 účastníkov v súkromnom sektore a na stretnutie ich prišlo 12. Je s nimi
veľmi ťažká komunikácia, neprejavujú záujem.
Podpredseda komisie skonštatoval, že momentálne vedenie mesta urobilo v tomto smere veľa.
Organizuje sa množstvo podujatí, ktoré sú prínosom aj pre podnikateľov, ktorí aj napriek
tomu neprejavujú záujem o spoluprácu.

Pán Máte sa spýtal, či náhodou nie je chyba aj v samospráve v prípade tejto problematiky.
Skonštatoval že sa realizujú hlavne soft projekty a tých investičných, ktoré by napomohli
chýbajúcej infraštruktúre je veľmi málo.
Podpredseda komisie skonštatoval, že pomoc pri prepojení verejného a súkromného sektoru
by očakávali od mikroregiónu Slovenský raj.
Ing. Záborská súhlasí s pánom Mátém, ale aj napriek množstvu aktivít nevedia nastaviť
symetrické efekty.
Ing. Bečarik: chýba pozícia na meste, ktorá by mala za úlohu združovať verejný a súkromný
sektor. Mal by sa vytvoriť odbor na riešenie takýchto záležitostí.
Ing. Horkay: pri fungovaní cestovného ruchu je množstvo problémov. Podnikatelia sa
nehlásia, lebo nemajú dobré podmienky na prezentáciu, zle sú nastavené podmienky pri
čerpaní zo štrukturálnych fondov. Chýba koordinátor vo sfére cestovného ruchu, ktorým by
malo byť mesto.
Ing. Záborská: budeme mať model zriadenia destinačného manažmentu, marketingovú
stratégiu, vieme spracovať projekty a preto musím prehodnotiť ľudskú kapacitu, ktorá bude
výkonným orgánom.
Ing. Ďurovčík: pozná oblasť Slovenského raja, skonštatoval, že problém je v ľuďoch, ktorí
musia pochopiť, že v ich záujme je riešenie ekonomickej situácie.
Mgr. Ivan: kým sa v jednom regióne bude zakladať viac klastrov fungovať to nemôže. V
každom regióne kraja je potrebné založiť jeden klaster, ktorý by bol funkčný.
Ing. Ďurovčík nvrhol, aby hlavnú úlohu pri zakladaní klastrov v jednotlivých regiónoch
Košického kraja prebrali mestá.
Pán Máté navrhol komisii, aby sa ďalšie zasadnutie komisie konalo v penzióne Golden Royal
v Košiciach.
Uznesenie:
Komisia súhlasila s návrhom pána Máteho.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce na svojom výjazdovom zasadnutí v
Spišskej Novej Vsi prijala nasledovné uznesenia:
Uznesenie:
1. Komisia doporučuje KSK v súlade s prijatou Stratégiou rozvoja cestovného ruchu v
regióne NP Slovenský raj aktívne sa podieľať na otvorení rokliny v Slovenskom raji – Kyseľ.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie:
2. V rámci koncepcie cyklotrasy – Ukrajina – Vysoké Tatry – Vyšné Nemecké začať s
realizáciou cyklotrasy severné podhorie Slovenského raja Spišská Nová Ves – Hrabušice.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie:
3. V rámci dopravnej obslužnosti realizovať dopravné autobusové spoje do turistických
lokalít Spišská Nová Ves – Košiarny briežok – Čingov – Hrabušice.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie:
4. Prioritne realizovať údržbu a opravu ciest po zime, ktoré sú v správe KSK do stredísk CR
najmä k pamiatkam v zozname UNESCO.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie
5. Zabezpečiť základnú turistickú infraštruktúru pre turistov v strediskách cestovného ruchu
Slovenského raja.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie
6. Vytvárať regionálne turistické klastre na území KSK s líderstvom okresných miest.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

K bodu č. 12
Vyjadrenie:
Podpredseda komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí komisie CR a CzS, pozval
prítomných na Čigov a zasadnutie ukončil.

......................................................
Mgr. Tünde Vargová
tajomník komisie

......................................................
Csaba Furik
predseda komisie

