Kultúrna komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
23. 09. 2013
Číslo:
1484/2013-RU18/
Vybavuje: PhDr. Jana Kovácsová
E-mail: Jana.Kovacsova@vucke.sk

Telefón: 055/7268 270
ZÁPISNICA
z 23. zasadnutia Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
konaného dňa 23. 09. 2013 v budove Košického samosprávneho kraja
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
2. Informácia o realizácii projektu EHMK
3. Zhodnotenie 10 ročnej činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
(2003 - 2013)
4. Informatívna správa o ukončení projektu BICY – Cities & Regions of Bicycles
5. Diskusia
6. Rôzne
K bodu č. 1 Otvorenie, schválenie programu zasadnutia kultúrnej komisie
Vyjadrenie:
PhDr. Kovácsová Jana – vedúca Odboru kultúry a cestovného ruchu ÚKSK v úvode privítala
prítomných predsedov komisií Mgr. Milana Géciho a Karola Horníka aj členov Kultúrnej
komisie ZKSK aj Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky ZKSK, ktorí boli pozvaní
k spoločnej prezentácii bodu: Informácia o realizácii projektu EHMK.
Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda Kultúrnej komisie ZKSK Mgr. M. Géci. Privítal
prítomných členov i pozvaných hostí. Následne dal členom komisie hlasovať o návrhu programu
zasadnutia. Komisia bola uznášaniaschopná.
Uznesenie:
Členovia komisie jednohlasne odsúhlasili program rokovania.
Hlasovanie:
Prítomní: 10
Za: jednohlasne
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2 Informácia o realizácii projektu EHMK
Vyjadrenie:
PhDr. Kovácsová Jana – vedúca Odboru kultúry a cestovného ruchu ÚKSK v úvode spoločného
rokovania Kultúrnej komisie ZKSK a Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky ZKSK
o predloženom materiáli podrobne informovala. Prostredníctvom prezentácie oboznámila
prítomných so stavom realizácie siedmych investičných projektov Ostrovov kultúry v Košiciach
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a aktivít programu Terra Incognita. Komisie týmto ukončili spoločné rokovanie a na
samostatnom rokovaní prijali uznesenie.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: jednohlasne
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3

Zhodnotenie 10 ročnej činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja
Košice, n. o. (2003 - 2013)

Vyjadrenie:
Ing. Jaroslav Tešliar, PhD. – riaditeľ Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.
informoval prítomných o činnosti agentúry od r. 2003.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: jednohlasne
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 4 Informatívna správa o ukončení projektu BICY – Cities & Regions of Bicycles
Vyjadrenie:
Ing. Adriana Šebešová – vedúca referátu cestovného ruchu Odboru kultúry a CR ÚKSK
informovala členov komisie o výstupoch projektu BICY realizovaného v rámci operačného
programu Stredná Európa. Hlavným partnerom projektu bola Provincia Ferrara, Taliansko a na
projekte sa zúčastnilo ďalších 10 partnerov zo 7 krajín Európy. Realizácia projektu začala 1. 2.
2010, aktivity projektu boli ukončené 30. 4. 2013.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie, bez pripomienok.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: jednohlasne
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu č. 5 Diskusia
Diskusia prebiehala k jednotlivým bodom priebežne.
K bodu č. 6 Rôzne
Predseda komisie Mgr. Milan Géci sa poďakoval PhDr. Kovácsovej za všetko úsilie a aktivity
vynaložené pre rozvoj kultúry v kraji a zároveň prítomným členom poďakoval za doterajšie
pôsobenie v kultúrnej komisii i za aktivity v oblasti kultúry.
Zapísala: 23. 09. 2013, Fortunová S.

......................................................
PhDr. Jana Kovácsová
tajomníčka komisie

......................................................
Mgr. Milan Géci
predseda komisie
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