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ZÁPISNICA
zo 4. zasadnutia komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 09.08.2010
PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Otvorenie zasadnutia
Súhrnná správa o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach v
organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2010
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2010
Informatívna správa o programe Terra incognita v rámci projektu Košice - EHMK
2013 (európske hlavné mesto)
Informatívna správa o podporených miestnych akčných skupinách v Košickom
samosprávnom kraji a hodnotenie absorpčnej kapacity vidieka v nadväznosti na
programové dokumenty
Informatívna správa k budúcnosti kohéznej politiky Európskej únie, Stratégia 2020
Rôzne (Ing. Adriana Šebešová,vedúca referátu CR - informácie o činnostiach referátu,
Voľba člena komisie do monitorovacieho výboru programu Terra Incognita)
Diskusia
Záver

K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Predseda Komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce Csaba Furik, privítal členov
komisie, prizvaných členov Regionálnej rady pre turizmus, pani JUDr. Petronelu Gregovú z
Regionálnej rady Konfederácie odborových zväzov SR a Ing. Adrianu Šebešovú, vedúcu
Referátu cestovného ruchu KSK.
Pán predseda navrhol zmenu v programe rokovania a to nasledovne: Bod č. 2 a č. 5 presunúť
na záver za ostatné body. Zmenu odsúhlasili všetci členovia komisie.

Uznesenie:
Komisia bola uznášaniaschopná.

Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2010 bola komisii odprezentovať
Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií. K materiálu nemali členovia komisie žiadne
pripomienky.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a vziať na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Úpravu rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2010 bola komisii odprezentovať
Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií. K materiálu nemali členovia komisie žiadne
pripomienky.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Ing. Mária Molnárová, vedúca referátu plánovania, koncepcií, analýz a rozvojových
programov z Odboru regionálneho rozvoja a plánovania odprezentovala Informatívnu správu

o podporených miestnych akčných skupinách v Košickom samosprávnom kraji a hodnotenie
absorpčnej kapacity vidieka v nadväznosti na programové dokumenty. Oboznámila
prítomných, že materiál sa skladá z dvoch častí. V prvej časti sa opisujú jednotlivé Miestne
akčné skupiny a v druhej časti absorpčná kapacita rozvoja vidieka. Informovala o
prebehnutých výzvach ohľadom výberu podporených MAS, v ktorých v prvom kole bolo
schválených 15 MAS na Slovensku a v Košickom kraji ani jedno. V druhom kole výzvy bolo
vybratých 14 MAS v rámci SR a 4 MAS v rámci Košického regiónu (Hornád - Slanské vrchy,
Rudohorie, Kras, Tokaj - rovina).
Pán Bačo: Prečo nebola MAS OKO schválená?
Ing Molnárová: Dodatočne Vám dodám odpoveď. KSK dal návrh iba na hodnotiteľov, iným
spôsobom nebola do procesu schvaľovania MAS zapojená. Všetko organizoval Riadiaci
orgán pre výzvu (Ministerstvo pôdohospodárstva SR).
Pán Szabó, člen Regionálnej rady pre turizmus: Existujú schválené MAS, ktoré patria do
iného kraja, v ktorých sú združené aj obce z Košického kraja?
Ing. Molnárová: Neviem o tom, ale zistím.

Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať, vziať na vedomie a
schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Ing. Molnárová predstavila prítomným aj Informatívnu správu k budúcnosti kohéznej
politiky Európskej únie, Stratégia 2020. K materiálu nemali členovia komisie žiadne
pripomienky.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a vziať na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Ing. Oliver Kovács, zástupca riaditeľa KSK pre odbory regionálneho rozvoja predstavil
Súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach v
organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.
Ing. Horkay: Aké riešenia vidíte, ktoré by dokázali zabrániť povodniam?
Ing. Kovács: Riešenia sú dlhodobé. Je treba vyčistiť korytá riek, dno nádrží, zalesniť územia,
spomaliť tok vodných tokov.
Ing. Staško: KSK by malo pristúpiť k opatreniu vyzvať tých, ktorí v tejto situácii povodní
zanedbali povinnosti, aby Košickému samosprávnemu kraju preplatili vzniknuté škody.
Pán Bačo: Čistenie riek a nádrží by sa mohli realizovať prostredníctvom ľudí v rámci VPP.
Ing. Horváthová, riaditeľka Letiska Košice – Airport Košice a.s.: V súvislosti s nepriaznivým
vývojom poveternostnej situácie a trvalými dažďami na území Slovenskej republiky v
mesiacoch apríl, máj, jún, ktorých dôsledkom bolo ohrozenie majetku a bezpečnosti leteckej
prevádzky, tým, že štátni správcovia tokov a melioračných kanálov si neplnia povinnosti zo
zákona a tieto nečistia. S jednotlivými organizáciami a to SVP š.p., OZ Košice a
Hydromeliorácie š.p., Košice, sa uskutočnilo pracovné stretnutie dňa 3.6.2010. Na pracovnom
stretnutí boli vyzvaní účastníci o nápravu v čistení tokov a melioračných kanálov, aby sa
predišlo ďalšiemu poškodzovaniu majetku letiska a bezpečnosti leteckej prevádzky.
Požiadavky Letiska Košice boli uplatnené aj písomnou formou u jednotlivých organizácií.
Touto cestou žiadame VUC a komisiu o prediskutovanie problematiky ochrany bezpečnosti
leteckej prevádzky s dotknutými organizáciami.

Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a vziať na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
bodu č. 5
Vyjadrenie:
Informatívnu správu o programe Terra incognita v rámci projektu Košice - EHMK 2013
(európske hlavné mesto) odprezentovala PhDr. Jana Kovácsová, vedúca Odboru kultúry a
cestovného ruchu.
RSDr. Beňa: Nedočítal som sa v materiály o spolupráci s Prešovským krajom.
PhDr. Kovácsová: Rokovania s PSK boli vyvolané zo strany KSK ale zatiaľ sa neuskutočnili.
Existuje Záujmové združenie právnických osôb „Koalícia 2013+“, kde je okrem KSK
zastúpený aj PSK, ďalej mesto Košice, mesto Prešov, U.S.Steel Košice, s.r.o.,
Východoslovenská energetika a.s., T-Systems Slovakia s.r.o., NESS KDC, s.r.o., Košice
2013, n.o. Cieľom činnosti združenia je podpora a dosiahnutie úspešnej realizácie projektu
Košice EHMK 2013 a dlhodobej úspešnosti projektu s garanciou kontinuity v budúcnosti.
RSDr. Beňa: Ako pokračuje zosúladenie cieľov KSK s mestom Košice v tomto projekte?

PhDr. Kovácsová: Spolupráca s mestom Košice naberá dobré smerovanie. Prebieha
spolupráca, komunikácia a mesto pozvalo do svojej Dozornej rady aj zástupcu z KSK. V
programe Terra incognita má mesto tiež svoje zastúpenie.
RSDr. Beňa: Chýbajú mi zmienky v materiály o Gotickej, Vínnej a Železnej ceste.Podľa
môjho názoru je v najhoršom stave Gotická cesta. Plánuje sa s ňou v programe Terra
incognita:
PhDr. Kovácsová: Investičné zdroje programu Terra incognita sú určené práve na tieto cesty,
aby sa dali do podoby vhodnej pre prezentáciu turistom. Momentálne dobieha analýza
cieľových miest na jednotlivých cestách. Dôležitým bodom bude aj pripojenie sa vlastníka
napr. pamiatky ku nášmu programu, aby to bol komplexný program.
Ing. Tešliar: Na území KSK sa vytipovalo 78 miest v rámci Gotickej, Vínnej a Železnej cesty,
ktoré budú predstavené na Konferencii CR KSK 23. septembra 2010.
Pán Szabó: Dôležitá je aktívna podpora od ľudí z regiónu, ktorí priamo pôsobia v danej
oblasti, inak tento program nebude fungovať.
RSDr. Beňa: Je potrebné dohliadať na to, aby sa nestalo to čo zakaždým, že Spiš patrí aj do
KSK aj do PSK a nefunguje spolupráca v tejto oblasti. Infraštruktúra je vo veľmi zlom stave,
je potrebné túto situáciu riešiť aj so Správou ciest KSK.
PhDr. Kovácsová: Program sa bude realizovať aj v spolupráci s PSK.
Uznesenie:
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce doporučuje pozvať na nasledujúce
zasadnutie komisie riaditeľa Správy ciest KSK Ing. Zoltána Bartoša a vedúceho Odboru
dopravy KSK Ing. Róberta Engela.
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať, vziať na vedomie a
schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 8
Vyjadrenie:
Ing, Adriana Šebešová, vedúca Referátu CR KSK predstavila momentálne činnosti Referátu
cestovného ruchu a informovala prítomných o pripravovanej konferencii CR „KSK- partner v
cestovnom ruchu“. Konferencia sa uskutoční dňa 23.septembra 2010. Členovia komisie budú
pozvaní na konferenciu. Vedúca oboznámila prítomných so schválenými projektmi referátu a

o prebiehajúcom mapovaní turistických informačných centier v kraji.
Predseda komisie Csaba Furik vyzval členov komisie, aby navrhli člena komisie do
monitorovacieho výboru programu Terra incognita. Členovia komisie navrhli pána RSDr.
Juraja Beňu. Iné návrhy nepadli.

Uznesenie:
Členovia komisie súhlasili, aby sa členom monitorovacieho výboru programu Terra incognita
stal RSDr. Juraj Beňa, podpredseda komisie.
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 9
Vyjadrenie:
RSDr. Beňa: Ako sa bude nakladať s uzneseniami, na ktorých sa komisia uzniesla v oblasti
CR? Kto na to dozrie, či si to jednotlivé odbory dajú do programu.
PhDr. Kovácsová: Návrhy komisii sa nezapracovávajú do programu odborov. Komisia je len
odporúčací orgán, môže jednotlivým odborom iba predložiť svoje požiadavky.
Komisia ukladá predsedovi komisie, aby na rokovaní predsedov komisií predložil návrh, aby
bol na úrade poverený niekto kto by dohliadal na to, aby sa odporúčania komisie zapracovali
do programov jednotlivých odborov.
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ing. Ivan: Ako bude zasahovať KSK do prípravy MS v hokeji?
Ing. Tešliar: KSK a Agentúra na podporu regionálneho rozvoja v Košiciach n.o. chce
podporiť programové balíky pre návštevníkov MS v rámci kraja.
Komisia ukladá tajomníčke komisie pozvať na nasledujúce zasadnutie komisie k príprave MS
pána Handla, predsedu organizačného výboru prípravy MS v hokeji a pána Germušku,
zástupcu EHMK Košice 2013.
Hlasovanie:
Prítomní: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 10
Vyjadrenie:
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí Komisie CR a CzS ako aj
pánovi Mátému za pohostinnosť a zasadnutie ukončil.

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

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

