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ZÁPISNICA
z 21. zasadnutia komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 04.06.2013
PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja,
počtu poslancov v nich, sídla volebnej komisie Košického samosprávneho kraja
a sídiel obvodných volebných komisií
Informatívna správa o implementácii eurofondov v Košickom samosprávnom kraji
v programovacom období 2007 – 2013 so stavom k 31.3.2013
Priebežné vyhodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégií prijatých
Zastupiteľstvom KSK : Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Národného
parku Slovenský kras , Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Dolný Zemplín,
Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Národného parku Slovenský raj
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na II. polrok 2013
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2013
Informácia o realizácii projektu EHMK
Informácia o aktivitách CR na území Košického samosprávneho kraja
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Predseda Komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, pán poslanec Csaba Furik
privítal prítomných členov komisie a hostí. Komisia CR a CzS schválila program zasadnutia
Komisie CR a CzS.
Komisia bola uznášaniaschopná.
/viď. prezenčná listina/
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2
Vyjadrenie:
JUDr. M. Kolesárová predstavila predkladaný materiál.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie:
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť počet poslancov, sídlo volebnej komisie a sídla 11 volebných obvodov
podľa predloženého návrhu.
K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Ing. Fülop predstavil predkladaný materiál.
Komisia CR a CzS vyjadrila znepokojenie nad čerpaním finančných prostriedkov z fondov
EÚ.
Zároveň Komisia CR a CzS dáva do pozornosti potrebu riešiť nepriaznivý stav pri čerpaní
finančných prostriedkov z EU, výšky alokovaných zdrojov a komplikovanou administratívou.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa : 0

Uznesenie:
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a zobrať na vedomie.
K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Ing. Šebešová predstavila predkladaný materiál.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie:
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť.
K bodu č. 5
Vyjadrenie:
JUDr. M. Kolesárová predstavila predkladaný materiál. Ing. Süli sa informoval, či sa bude
prejednávať informácia, ktorá prešla médiami, že budú len 3 samosprávne kraja. JUDr.
Kolesárová informovala, že táto informácia vzišla ako úvaha zo zasadnutia ZMOSu a treba to
takto vnímať.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie:
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť.
K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Páni Didyková informovala o predloženom návrhu. V súvislosti s plánom úloh Ing. Šebešová
informovala o pripravovanom strategickom dokumente v oblasti cyklistickej dopravy
a cykloturistiky v KSK. Zároveň informovala, že dňa 7.5.2013 bola prijatá „Národná
stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR. V zmysle národného dokumentu
bude upravený návrh regionálneho dokumentu v tejto oblasti a v priebehu mesiaca júl bude
materiál poskytnutý na spripomienkovanie.

Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie:
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť.
K bodu č. 7
Vyjadrenie:
PhDr. Kovácsová predstavila predkladaný materiál. RSDr. Beňa poďakoval OKCR,
menovite Mgr. Dojčárovej, za usporiadanie podujatia „Spišský Jeruzalem“. Ing. Ďurovčík sa
opýtal ako je pripravené nadchádzajúce podujatie „Jánske ohne“. PhDr. Kovácsová
informovala, že podujatie je dobre pripravené.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie:
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a zobrať na vedomie.
K bodu č. 8
Vyjadrenie:
Ing.Adriana Šebešová informovala členov komisie o aktivitách Referátu CR v tomto období.
Komisia CR a CzS berie na vedomie poskytnuté informácie.
K bodu č. 9
Vyjadrenie:
Pán Maté sa poďakoval predsedovi KSK a pracovníkom referátu CR KSK za svoje aktivity,
ktoré v týchto podmienkach realizujú. Pán Maté z pohľadu malého súkromného podnikateľa
vyjadril znepokojenie nad súčasnou situáciou a poprosil poslancov KSK, aby sa viac prepájal
verejný a súkromný sektor. Skonštatoval, že za posledných 20 rokov sú teraz najhoršie
podmienky pre malých podnikateľov a žiada o vytvorenie podmienok, kde budú malí
podnikatelia, ako tvorcovia pracovných miest a príjmov do štátneho rozpočtu, viac chránení
z hľadiska legislatívy. Pán Bačo sa informoval, či sa podieľame na aktualizácií územného
plánu KSK. Ing. Šebešová informovala, že sme sa dohodli s Referátom územného plánu KSK
na úzkej spolupráci pri jeho aktualizácii.

K bodu č. 10
Vyjadrenie:
Neuskutočnila sa žiadna diskusia.

K bodu č.11
Vyjadrenie:
Predseda Komisie CR a CzS pán Furik poďakoval členom komisie za účasť na zasadnutí
a zasadnutie ukončil.

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

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

