Komisia regionálneho rozvoja
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
1. 10. 2013
Číslo:
1445/2013/ORRPaIP-26938
Vybavuje: Ing. Peter Ťapák
e-mail: Peter.Tapak@vucke.sk
Telefón: 055/7268 220

ZÁPISNICA
z 23. zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja konaného dňa 1. 10. 2013
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Informatívna správa o ukončení projektu BICY – Cities & Regions of Bicycles
3. Zhodnotenie 10 ročnej činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
(2003 – 2013)
4. Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom kraji
5. Informácia o realizácii projektu EHMK
6. Rôzne:
- Informácia o aktuálnych témach týkajúcich sa agendy regionálneho rozvoja
7. Záver
K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Predseda komisie JUDr. Konkoly privítal prítomných a predložil na schválenie program
rokovania komisie. V úvode rokovania skonštatoval, že na zasadnutí komisie je prítomná
nadpolovičná väčšina, to znamená, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
Uznesenie:
Komisia schválila program podľa zaslanej pozvánky.
Hlasovanie:
Prítomní: 13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Ing. Šebešová, vedúca referátu cestovného ruchu, 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. Cieľom projektu bolo zanalyzovať a zmapovať situáciu v oblasti
cyklodopravy a cykloturistiky v kraji, podporiť rozvoj cykloturistiky a cyklodopravy v kraji
a zvýšiť povedomie o cyklodoprave a cykloturistike. Výstupy jednotlivých partnerov boli
použité na vypracovanie výstupov na európskej úrovni.
Diskusia: p. Rečka sa informoval aká je aktuálna situácia pri riešení problémov v projekte
Cyklotrasa Veľký Milič.
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie:
Prítomní: 13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Ing. Tešliar, riaditeľ Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. podrobne
informoval prítomných o činnosti agentúry a o realizovaných projektoch od r. 2003. Medzi
hlavné činnosti agentúry patrí príprava a implementácia projektov; poradenstvo, konzultácie
a vzdelávanie; vypracovanie strategických a koncepčných dokumentov; vytváranie
partnerstiev – zlepšovanie spolupráce medzi aktérmi v regióne; monitoring a hodnotenie.
V závere poďakoval všetkým za spoluprácu.
Diskusia: JUDr. Konkoly, Ing. Zachariaš – poďakovali riaditeľovi agentúry ako aj
zamestnancom za spoluprácu. Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie:
Prítomní: 13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Ing. Šebešová informovala členov komisie o dokumente „Stratégia rozvoja cyklistickej
dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji“, ktorý bol jeden z výstupov
projektu BICY. Po schválení „Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky
v Slovenskej republike“ boli do pripraveného dokumentu na regionálnej úrovni zapracované
návrhy, ktoré vzišli z národnej stratégie. Materiál stručne popisuje súčasný stav cyklodopravy

a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji a navrhuje opatrenia, ktoré by mali
zabezpečiť vyvážený a trvalo udržateľný rozvoj mobility.
Diskusia: Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť v súlade so
znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie:
Prítomní: 12
Za:
12
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5
Vyjadrenie:
PhDr. Viszlay z odboru kultúry a cestovného ruchu informoval prítomných, že všetkých 7
ostrovov kultúry má právoplatné kolaudačné rozhodnutia. Sériu 13 kľúčových podujatí
v rámci programu Terra Incognita ukončí 12. 10. 2013 Jazda sv. Huberta – Betliar (kaštieľ).
Medzi ďalšími podujatiami spomenul:
 5.10. Biela noc – Košice,
 10.10. Konferencia o kultúrnom turizme – Košice,
 11. – 12.11. Konferencia o miestnej a regionálnej kultúre – Košice,
 13.12. záverečný ceremoniál projektu EHMK.
Diskusia: JUDr. Konkoly – poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili na príprave a realizácii
projektu EHMK.
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Uznesenie:
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a zobrať na vedomie
v súlade so znením návrhu na uznesenie.
Hlasovanie:
Prítomní: 12
Za:
12
Proti:
0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Ing. Fülöp, zástupca riaditeľa Úradu KSK a vedúci odboru regionálneho rozvoja, plánovania
a implementácie projektov, informoval o aktuálnych témach týkajúcich sa agendy
regionálneho rozvoja, získanie grantu na spracovanie 13 stratégií, vízia PHSR na roky 2014 –
2020 so sloganom „Inšpirovať a spájať“, o problémoch pri príprave na nové programovacie
obdobie.
Diskusia: Ing. Zika, JUDr. Konkoly, Ing. Műnnich, p. Rečka, Ing Zachariaš, Ing. Holečko

V priebehu diskusie sa riešili hlavne problémy
a vyhodnotením programovacieho obdobia 2007 – 2013.
Neboli vznesené pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Komisia vzala informáciu na vedomie.

s čerpaním

európskych

fondov

K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania predsedajúci komisie poďakoval prítomným za účasť
a štvorročnú činnosť v komisii regionálneho rozvoja a ukončil rokovanie komisie
regionálneho rozvoja.
Ing. Műnnich poďakoval v mene členov komisie predsedovi komisie JUDr. Ing. Konkolymu.
V Košiciach dňa 3. 10. 2013

......................................................
Ing. Peter Ťapák
tajomník komisie

......................................................
JUDr. Ing. Jozef Konkoly
predseda komisie

