Komisia Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
Číslo:
Vybavuje:

24.09.2013
386/2013/OKaCR-25941
Alena Didyková
e-mail:alena.didykova@vucke.sk
Telefón:055/7268 340
Mobil:0918 766 027

ZÁPISNICA
z 23. zasadnutia komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 24.09.2013
PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Informatívna správa o ukončení projektu BICY – Cities & Regions of Bicycles
Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom kraji
Zhodnotenie 10 ročnej činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja
Košice, n.o. /2003-2013/
Informácia o realizácií projektu EHMK
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Predseda komisie pán Csaba Furik privítal prítomných členov komisie. Komisia CR a CzS
schválila program zasadnutia Komisie CR a CzS.
Komisia bola uznášaniaschopná.
/viď. prezenčná listina/
Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8
0
0

K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Ing. Adriana Šebešová predstavila členom komisie predložený materiál.
Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8
0
0

Uznesenie:
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a zobrať na vedomie.

K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Ing. Adriana Šebešová predstavila členom komisie predložený materiál.
Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8
0
0

Uznesenie:
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť.

K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Tajomníčka komisie ospravedlnila Ing. Tešliara a predseda komisie vyzval členov k otázkam
na predložený materiál. K materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky.
Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8
0
0

Uznesenie:
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a zobrať na vedomie.

K bodu č. 5
Vyjadrenie:
Tajomníčka komisie ospravedlnila PhDr. Janu Kovácsovú. Predseda komisie dal priestor
na otázky k predloženému materiálu. Neboli vznesené žiadne pripomienky k predloženému
materiálu.
Hlasovanie:
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
8
0
0

Uznesenie:
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a zobrať na vedomie.

K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Ing. Imrich Fülӧp informoval členov komisie o založení EZUS a predstavil členom komisie
novú riaditeľku tejto spoločnosti Julianu Orbán Máté. V súvislosti s možnosťou zapojenia
Spišského regiónu do spolupráce s Poľskom predložil návrh na spoluprácu prostredníctvom
regiónu Tatry. Poslanec Juraj Beňa vysvetlil, že subjekty v Spišskom okrese, sa nemôžu
uchádzať o granty v rámci programov cezhraničnej spolupráce s Poľskom z dôvodu, že sú
na území KSK. Ing. Fülӧp navrhol, že vidí cestu vo vytvorení partnerstva KSK s niektorým
Poľským vojvodstvom. Zároveň požiadal prítomných členov, aby predložili návrh
na oslovenie poľských partnerov. Poslanec pán Bečarik navrhol, aby Ing. Biroš, člen komisie
CR a CzS, zorganizoval pracovné stretnutie k tejto problematike za prítomnosti poslanca
pána Bečarika, zástupcov KSK a riaditeľky EZUSu.

K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Pán Ľudovít Máté navrhol, aby komisia cestovného ruchu, ktorá sa bude tvoriť v budúcom
volebnom období mala zohľadňovať predovšetkým odbornosť jej členov a budúci členovia
komisie by mali vyvinúť väčšie úsilie na presadzovanie svojich zámerov.
Pán Maté poďakoval KSK za podporu pri výstavbe a otvorení vyhliadkovej veže Čerešeňka
v Čižaticiach. Zároveň požiadal o podporu a pomoc pri dobudovaní doplnkovej infraštruktúry
v okolí tejto veže. Poďakoval pracovníkom Referátu CR za spoluprácu.
Predseda komisie pán Furik sa poďakoval KSK za finančnú podporu pri organizovaní
podujatia „Jesenná Koštovka“, ktorá sa uskutočnila v Kráľovskom Chlmci. Zároveň
poďakoval všetkým členom komisie, tajomníčke komisie a pracovníkom Referátu CR za
spoluprácu počas celého uplynulého volebného obdobia.

Poslanci Bačo, Bečarik a Beňa sa poďakovali za spoluprácu počas uplynulého volebného
obdobia komisii a pracovníkom Referátu CR KSK.
Vedúca Referátu CR pani Adriana Šebešová poďakovala členom komisie za spoluprácu počas
celého obdobia.
K bodu č. 8
Vyjadrenie:
Predseda komisie CR a CzS ešte raz poďakoval za účasť a prácu v komisii cestovného ruchu ,
poprial všetkým veľa úspechov a posledné zasadnutie ukončil.

............................................................
Alena Didyková

......................................................
Csaba Furik, v.r.

