Komisia Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
26.05.2011
Číslo:
1476/2011-RU18/15813
Vybavuje: Mgr. Tünde Dzurov Vargová
e-mail: Tunde.Dzurov@vucke.sk
Telefón: 055/7268 340
Mobil: 0918/766 036

ZÁPISNICA
zo 9. zasadnutia komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 25.05.2011
PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

Otvorenie
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2011
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho
kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č.
3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja - 3.
aktualizácia
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa
dopĺňa VZN Košického samosprávneho kraja č. 11/2011 o poskytnutí dotácie na mzdy
a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským
zariadeniam
Dodatok č. 7 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja a neposlancov - členov komisií zastupiteľstva
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na
II. polrok 2011
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2011
Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2010 a
Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2011
Rôzne (Ing. Šebešová, vedúca Referátu CR – aktivity referátu CR, plán úloh komisie –
Podpora rozvoja domáceho CR a aktívneho zahraničného CR v podmienkach KSK –
akčné plány, koncepčné materiály, miesto a aktivity CR v stratégiách CR v regióne NP
Slovenský kras, v regióne NP Slovenský raj a v regióne Dolný Zemplín – monitoring
implementácie strategických materiálov, prerokovanie podpory návrhov spolupráce,
partnerstva a spoločných aktivít kľúčových aktérov CR, JUDr. Szélešová, vedúca
referátu implementácie a riadenia európskych projektov – cezhraničná spolupráca, Ing.
Fülöp, zástupca riaditeľa Úradu KSK – postavenie CR v rámci PHSR)
Diskusia
Záver

K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Predseda Komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce Csaba Furik privítal členov
komisie a prizvaných hostí. Pán predseda navrhol zmenu v programe rokovania a to
nasledovne: začať bodom č. 10 a bod číslo 4 presunúť na záver rokovania.

Uznesenie:
Komisia bola uznášaniaschopná.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 10
Vyjadrenie
Ing. Peczeová z Odboru regionálneho rozvoja, plánovania a implementácie projektov poskytla
informácie o programe cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovensko 2007 -2013 ako aj
o nastávajúcej IV. a V. výzve, ktorá sa plánuje vyhlásiť.
Bc. Zachariáš z Odboru regionálneho rozvoja, plánovania a implementácie projektov
informoval prítomných o Programe cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko –
Rumunsko – Ukrajina 2007-2013.
Ing. Horkay: Kto je oprávneným žiadateľom vo IV. a V výzve v rámci týchto programov?
Ing. Peczeová: všetky kritériá ostávajú ako v predošlých výzvach to znamená, že žiadateľom
môžu byť obce, mestá, samosprávne kraje, neziskové organizácie, občianske združenia, firmy
s verejnou účasťou, súkromný sektor nie je z tohto programu podporený
Ing. Horkay: kde sa odzrkadlili všetky financie, ktoré boli prostredníctvom projektov
investované do cestovného ruchu? Nie je to nikde viditeľné?
Ing. Šebešová: v cestovnom ruchu sa väčšinou realizujú neinvestičné projekty, ktoré veľakrát
nie je navonok vidieť.
Bc. Zachariáš: radi sa zúčastníme jednotlivých zasadnutí mikroregiónov a iných združení, kde
budeme informovať prítomných o jednotlivých výzvach v oboch programoch.
p. Máté: podnikám v oblasti cestovného ruchu už 20 rokov a v komisiách sedím už 3. volebné
obdobie. Mám pocit, že cestovný ruch sa u nás vyvíja opačne ako by mal. Som šokovaný, že
súkromný sektor je vynechaný pri výzvach. Prosil by som vedenie KSK, aby apelovali na to,
aby aj súkromný sektor mohol byť zapojený do projektov, lebo ináč sa aktívny cestovný ruch
nikdy nenaštartuje.
Bc. Zachariáš: súkromný podnikateľ si môže založiť neziskovú organizáciu a môže
prostredníctvom nej žiadať. Inak to v cezhraničnej spolupráci nefunguje.
p. Bačo: na poslednom zasadnutí ZMOS-u pani premiérka Radičová informovala, že v rámci
čerpania z EU fondov by malo byť prepracovaných 18 bodov, aby sa celý proces zjednodušil.
Ing. Peczeová: cezhraničnej spolupráce sa to netýka.
Mgr. Dzurov, tajomníčka komisie pošle všetkým členom komisie prezentácie Ing. Peczeovej
a Bc. Zachariáša.

Ing. Šebešová: na referáte CR sa momentálne realizujú dva projekty. V projekte Infotour sa
vytipovali cieľové miesta pre osadenie smerových a návesných tabúľ. Pripravila sa grafická
a technická dokumentácia k priestorovým informačným tabuliam. Prebehol výber dodávateľa
na reklamné predmety, reklamné panely a grafické spracovanie propagačných materiálov.
V projekte Bicy sa ukončila analytická časť SWOT analýzy a stanovenie spoločných
indikátorov (stanovenie podielu cyklodopravy na celkovej prepravnej práci). Plánuje sa
vypracovanie lexikónu cyklotrás a vypracovanie regionálnej siete cyklotrás.
V rámci rozvoja podpory domáceho CR a aktívneho zahraničného CR budujeme v regióne
informačný systém (priestorové informačné tabule, hnedé tabule), riešime situáciu v NP
Slovenský raj, rozvoj cyklotrás. Na referáte CR monitorujeme implementáciu jednotlivých
strategických materiálov každé dva mesiace a na konci roka podáme celkové vyhodnotenie
celoročného monitoringu. Aktivity v rámci projektov zapadajú tiež do Stratégií CR prijatých
na Úrade KSK. V rámci projektu Bicy sa pripravuje koncepčný materiál o cyklodoprave
a cykloturistike a stretnutia na úrovni regionálneho rozvoja jednotlivých miest. Organizovali
sme stretnutie informačných centier na začiatku letnej turistickej sezóny a zúčastnili sme sa aj
stretnutia so zainteresovanými v oblasti CR z Národného parku Slovenský raj.
Ing. Horkay: Máte spätnú väzbu ako sa využívajú cyklotrasy?
Ing. Šebešová: referát CR v rámci projektu Bicy zadáva na zmapovanie súčasný stav
cyklotrás na území KSK. Výstupom bude lexikón cyklotrás, kde budú popísané všetky
záležitosti napr.: značenie.... Na základe zisteného stavu sa urobí návrh regionálnej siete
cyklotrás s aktérmi z tejto oblasti (cyklokluby, samospráva...), ktorý by mal byť hotový
koncom tohto roka.
RSDr. Beňa: je potrebný živý kontakt s ľuďmi, a preto navrhujem, aby referát CR pri
jednotlivých aktivitách zvolával primátorov, starostov a združenia , aby sa tak mali možnosť
zapojiť aj oni do činností.
Ing. Šebešová: v rámci projektu Infotour plánujem výjazdy do terénu. Okrem toho ku nám na
referát chodia starostovia v prípade ak riešia veci v oblasti CR, u nás majú dvere otvorené.
p. Bačo: u nás v Bidovciach existuje vysunuté pracovisko Kultúrne centrum Abova, ktoré
vyvíja aktivity v oblasti CR a kultúry a prostredníctvom nich mi dostávame informácie aj na
samospráve.
Ing. Süli: turistické značenia v kraji sú v zlom stave. Je to v réžii obcí. Navrhujem zvážiť
možnosť, či by sa riešenie problému ohľadom značenia turistických ciest nevyriešilo
založením neziskovej organizácie na riešenie daného problému.
p. Furik: v Malom Horeši riešime podobné aktivity prostredníctvom aktivačných prác.
RSDr. Beňa: chcem informovať komisiu, že aj napriek prísľubom riaditeľa správy ciest KSK
sa nič nedeje na Spiši ohľadom úpravy ciest pred spustením letnej sezóny. Žiadam pána
predsedu komisie, aby túto problematiku predniesol na zasadnutí predsedov komisií.
Ohľadom otvorenia letnej sezóny dávam na zváženie, aby aj referát CR porozmýšľal nad
možnosťami otvorenia letnej turistickej sezóny z pozície kraja.
Ing. Fülöp: PHSR sa plní. Čo sa týka stavu cestovného ruchu v PHSR KSK existuje analýza
z roku 2006. Pracuje sa na tom. Väčšina cieľov je v oblasti cestovného ruchu splnených.
Ciele, ktoré sa nenaplnili budú vyhodnotené do ďalšieho zasadnutia komisie. V kraji chýba
ucelená marketingová stratégia.
K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Úpravu rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2011 predstavila Ing. Karafová,
vedúca odboru financií
Ing. Bečarik: chcel by som upozorniť členov komisie na havarijný technický stav zariadení

(stúpačky, rebríky...) v Národnom parku Slovenský raj. Tento stav Vám chem podložiť aj
prostredníctvom fotodokumentácie.
Ing. Karafová: je potrebné preveriť, aké by boli možnosti v zmysle zákona o územnej
samospráve. Majetok nie je vo vlastníctve KSK, nie je možné preto poskytnúť dotáciu z
rozpočtu.
Ing. Süli: poznám stav v Národnom parku, chcem sa spýtať či majú obce, na katastrálnom
území ktorých sa Národný park nachádza vypracovanú štúdiu o existujúcom stave aj s
podloženým rozpočtom, ktorý by bol potrebný na opravu? Treba konkrétne uviesť o akú
sumu ide.
Ing. Bečarik: obce nemajú takéto analýzy a od KSK by sme potrebovali 25 tis. €.
Samozrejme, že aj mikroregión Slovenský raj prispeje financiami na riešenie situácie.
Ing. Šebešová: je potrebné podložiť aj to koľko obce vyzbierali za vstupné do Národného
parku a koľko z toho investovali a chcú investovať do opravy.
Člen komisie Ing. Bečarik predložil žiadosť o riešenie a finančnú podporu havarijného stavu
technického zariadenia v NP Slovenský raj. Komisia berie na vedomie a podporuje návrh Ing.
Bečarika. Zároveň komisia dospela k záveru, že je potrebné z úrovne KSK zaujať stanovisko
k danému problému.

Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu Úpravu rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku
2011 prerokovať a schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Ing. Karafová prezentovala aj Informáciu o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov
Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a vziať na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 5
Vyjadrenie:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa dopĺňa
VZN Košického samosprávneho kraja č. 11/2011 o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku
základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam odprezentovali
Mgr. Jarušinská a Ing. Eperješi z odboru školstva.

Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Ing. Kolesárová, vedúca organizačného odboru a pani Ďurišová z odboru personálnej práce a
odmeňovania prezentovali materiál Dodatok č. 7 k Zásadám odmeňovania poslancov
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a neposlancov - členov komisií zastupiteľstva
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Ing. Kolesárová predstavila aj Rámcovú obsahovú náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja na II. polrok 2011. Poznamenala, že organizačný odbor je
koordinátorom tohto materiálu a je to otvorený materiál. Môže sa stať, že sa do plánu dostanú
aj iné ako uvedené materiály.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť.

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 8
Vyjadrenie:
Predsedom komisie predložený Plán úloh komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej
spolupráce Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2011 komisia
schválila.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť Plán úloh komisie.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Pán predseda komisie skonštatoval, že nakoľko odišli niektorí členovia komisie, komisia sa
stala neuznášania schopná.
K bodu č. 9
Vyjadrenie:
Ing. Tešliar, riaditeľ Agentúry na podporu regionálneho rozvoja poskytol informácie o
Výročnej správe Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2010 a o
Pláne činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2011.
p.
Furik:
na
akých
projektoch
pracujete
momentálne?
Ing. Tešliar: momentálne sa zaoberáme nasledovnými projektmi: Karpatská turistická cesta z
programu ENPI, Európsky týždeň mobility z programu ENPI, projekt BICY z programu
Central Europe, projekt Prístupnosť hôr zameraný na rozvoj Železnej cesty z programu
juhovýchodná Európa, Program Terra Incognita v rámci projektu Európske hlavné mesto
kultúry 2013, Európske tematické turistické cesty (kde pripravujeme stáže do zahraničia)
projekt Tokaj je len jeden sa venuje rozšíreniu ponuky v regióne Tokaj z programu
Švajčiarsky finančný mechanizmus. Máme rozpracovaný projekt v spolupráci so Spišom a
čakáme
na
výzvu
z
Nórskeho
finančného
mechanizmu
Prítomný členovia komisie odporúčajú zastupiteľstvu KSK schváliť Výročnú správu
Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2010 a vziať na vedomie Plán
činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2011
K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Ing. Fülöp, zástupca riaditeľa Úradu KSK prezentoval 3. aktualizáciu Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja. Poznamenal, že naďalej
platí PHSR KSK, predložený materiál je len dodatok v zmysle zákona.
p. Bačo: vypustilo sa z PHSR KSK geotermálna energia?

Ing. Fülöp: nevypustilo sa, len sa nebudú podporovať z verejných zdrojov.
Prítomný členovia komisie odporúčajú zastupiteľstvu KSK schváliť Program hospodárskeho a
sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja – 3. aktualizáciu a vziať na vedomie, že
materiál podlieha posúdeniu vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie v zmysle
zákona č. 24/2006 Z. z.

K bodu č. 11
Vyjadrenie
Pán predseda komisie poprosil členov komisie, aby v prípade potreby riešenia otázok
cestovného ruchu v budúcnosti dali najneskôr 11 dní pred konaním komisie vedieť
tajomníčke komisie, aby vedela do programu rokovania komisie zapracovať aj tieto
požiadavky (vo veľmi súrnych prípadoch je potrebné požiadavky zasielať najneskôr 4 dní
pred konaním komisie).
K bodu č. 12
Vyjadrenie:
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí Komisie CR a CzS
a zasadnutie ukončil.

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

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

