Komisia Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
31.01.2012
Číslo:
1382/2012-RU18/3660
Vybavuje: Alena Didyková
e-mail:alena.didykova@vucke.sk
Telefón:055/7268 340
Mobil:0918 766 027

ZÁPISNICA
z 13. zasadnutia komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 31.01.2012
PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Politika súdržnosti EÚ v programovacom období 2014-2020 , návrh
nadregionálnej stratégie Košického samosprávneho kraja
Informatívna správa o programe Terra Incognita
Informácia o realizácii projektu EHMK
Realizované projekty v oblasti cestovného ruchu /prezentácia Referátu CR /
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Predseda Komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce Csaba Furik privítal členov
komisie a prizvaných hostí. Poprial členom do nového roka veľa zdravia a úspechov.
Predstavil novú tajomníčku komisie pani Alenu Didykovú.
Komisia schválila program zasadnutia komisie.
Uznesenie:
Komisia bola uznášania schopná.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Ing. Molnárová ospravedlnila neprítomného zástupcu riaditeľa úradu Ing.Fülöpa, ktorý je na
zahraničnej služobnej ceste a odprezentovala uvedený materiál.
Uznesenie:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Mgr. G.Viszlay odprezentoval uvedený materiál. Ing. Suli skritizoval propagačný materiál,
ktorý bol vydaný na prezentáciu programu Terra Incognita. Mgr.Viszlay informoval, že
uvedený materiál bol stiahnutý a vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu vyvodila
dôsledky. Ing. Suli požiadal, aby všetky propagačné materiály, ktoré vydáva Referát CR boli
pred tlačou pripomienkované členmi komisie CR. Ing. Bečarik požiadal o informáciu, kto je
kontaktnou osobou pre 2.výzvu. P.Viszlay ho informoval, že kontaktnou osobou je Ing.Šuľak
a že je vytvorená priamo adresa pre 2. výzvu programu.
Uznesenie:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Ing. G. Szabová ospravedlnila neprítomnú vedúcu Odboru kultúry a cestovného ruchu PhDr.
J.Kovácsovú a odprezentovala uvedený materiál.
Uznesenie:
Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 5
Vyjadrenie:
Ing. Šebešová, predstavila prebiehajúce aktivity Referátu CR v projektoch BICY,
INFOTOUR a KLASTER TERRA INOGNITA – partnerstvo v kultúrnom turizme. P. Bačo
požiadal o preverenie informácie, kto vlastní objekty v Herľanoch pri gejzíre.
Komisia berie na vedomie poskytnuté informácie.

K bodu č.6
Vyjadrenie:
-p. Didyková informovala komisiu o odpovedi Odboru dopravy KSK o možnosti obnovy
cesty II/ 576 – prieťah obcou Bidovce od križovatky s cestou I/50
- komisia uvítala návrh p. Süliho uskutočniť výjazdové zasadnutie komisie v NP Slovenský
raj. Zároveň využiť túto možnosť na kontrolu použitia finančných prostriedkov KSK na
opravu technických zabezpečovacích zariadení. Predpokladaný termín zasadnutia máj-jún
2012.
- p. Lešo informoval o využití dotácii KSK, ktorá bola poskytnutá v zmysle VZN 3/2006 na
zabezpečenie prezentácie vzácnej Byzantskej knihy v Baškovciach.
- P. Šebešová informovala o situácií v udeľovaní víz ukrajinským občanom slovenskými
konzulárnymi oddeleniami. Informácia bola poskytnutá z protokolu 9.zasadnutia Slovenskoukrajinskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu.
p. Šebešová informovala, že propagácia KSK v rámci dotácií poskytovaných v zmysle VZN
3/2006 bude riešená individuálne pri každej žiadosti.
.

K bodu č. 7
Vyjadrenie:
- p. Šebešová predstavila nového kolegu na Referáte CR, pána Juraja Tarášeka
- p. Didyková informovala o účasti KSK na výstave CR ITF Slovakiatour 2012 v Bratislave

K bodu č. 8
Vyjadrenie:
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí Komisie CR a CzS
a zasadnutie ukončil.

......................................................
Alena Didyková
tajomník komisie

...............................................
Csaba Furik, v.r.
predseda komisie

