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ZÁPISNICA
z 1. zasadnutia komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 31.01.2014
PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.

4.

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

Otvorenie
Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2014 - 2016
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja
č.18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným
umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja
č.19/2013 o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie
Vízia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2014 – 2020
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na I. polrok 2014
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2014 –
plán úloh komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu č.1
Vyjadrenie:
Predseda komisie pán Ing. László Köteles privítal prítomných členov komisie na I. zasadnutí
komisie CR a CzS Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
Predseda komisie Ing.László Köteles navrhol doplniť do programu zasadnutia bod voľba
podpredsedu komisie CR a CzS. Komisia CR a CzS schválila program zasadnutia komisie. Za
podpredsedu komisie CR a CzS komisia schválila poslanca MVDr. Boleslava Leša, PhD.

Komisia bola uznášaniaschopná.
/viď. prezenčná listina/
Hlasovanie č. 1
Prítomní:
11
Za:
11
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Uznesenie č.1/2014
Komisia CR a CzS zvolila na svojom I. zasadnutí podpredsedu komisie CR a CzS poslanca
MVDr. Boleslava Leša, PhD.

K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová predstavila členom komisie predloţený materiál.
Hlasovanie č. 2
Prítomní:
14
Za:
14
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Uznesenie č. 2/2014
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predloţený materiál
prerokovať a schváliť.

K bodu č.3
Vyjadrenie:
Ing. Štefan Kandráč predstavil členom komisie predloţený materiál.
Hlasovanie č. 3
Prítomní:
14
Za:
14
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Uznesenie č. 3/2014
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predloţený materiál
prerokovať a schváliť.

K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Ing. Štefan Kandráč predstavil členom komisie predloţený materiál. Podpredseda komisie
MVDr. Boleslav Lešo, PhD. informoval, ţe bol za ním riaditeľ Sobraneckého gymnázia
s tým, ţe majú záujem o otvorenie 2 tried gymnázia, nie jednej ako je plánované. Podpredseda
komisie pán Lešo ďalej informoval, ţe išla ţiadosť na KSK s tým, ţe poţiadal Ing. Štefana
Kandráča, aby preveril túto záleţitosť. Ing. Štefan Kandráč informoval, ţe svoju poţiadavku
musí gymnázium vzniesť v rámci oficiálneho pripomienkového konania a doloţiť ju
relevantnými podkladmi.
Hlasovanie č. 4
Prítomní:
14
Za:
14
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Uznesenie č. 4/2014
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predloţený materiál
prerokovať a schváliť

K bodu č. 5
Vyjadrenie:
Ing. Peter Ťapák predstavil členom komisie predloţený materiál. Pán Peter Ţelinský sa
informoval, či sú uţ pripravené nejaké projekty v rámci cestovného ruchu pre ďalšie
programovacie obdobie. Ing. Peter Ťapák informoval, ţe sa momentálne finalizuje partnerská
dohoda na nové programovacie obdobie 2014 -2020. Pre oblasť cestovného ruchu sa vytvára
najväčší priestor v Integrovanom operačnom systéme. Ing. Peter Ťapák vidí aj priestor
v operačných programoch zameraných na inovácie a ţivotné prostredie. Pán Peter Ţelinský
podotkol, ţe jemu ide skôr o to, či KSK dostane finančné prostriedky na konkrétne projekty
v rámci cestovného ruchu. Ing. Peter Ťapák skonštatoval, ţe v tejto chvíli to nie je jasné.
Hlasovanie č. 5
Prítomní:
14
Za:
14
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Uznesenie č. 5/2014
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predloţený materiál
prerokovať a schváliť.

K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Predseda komisie Ing. László Köteles predstavil členom komisie predloţený materiál.

Hlasovanie č. 6
Prítomní:
14
Za:
14
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Uznesenie č. 6/2014
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predloţený materiál
prerokovať a schváliť.

K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Predseda komisie CR a CzS pán Ing. László Köteles predstavil členom komisie predloţený
materiál.
Hlasovanie č.7
Prítomní:
14
Za:
14
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Uznesenie č.7/2014
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predloţený materiál
prerokovať a schváliť.

K bodu č. 8
Vyjadrenie:
Ing. Adriana Šebešová, vedúca Referátu CR KSK, informovala členov komisie o legislatíve a
strategických dokumentoch v oblasti cestovného ruchu a aktivitách Referátu cestovného
ruchu Košického samosprávneho kraja.
K bodu č. 9
Vyjadrenie:
Poslanec Ing. Pavol Bečarik navrhol členom komisie, aby na zasadnutie komisie bola
prizývaná výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj Ing.
Natália Bránska a pravidelne informovala o aktivitách organizácie. Zároveň navrhol, aby
zástupca Referátu cestovného ruchu KSK bol prizývaný na valné zhromaţdenia Krajskej
organizácie cestovného ruchu Košický kraj. Ďalej navrhol, aby Ing. Adriana Šebešová ako
regionálny cyklokoordinátor vytvorila pracovný tím zo zástupcov všetkých subregiónov,
ktorý sa zaoberajú rozvojom cykloturistiky. Komisia súhlasila s návrhmi pána poslanca Ing.
Bečarika.

K bodu č.10
Predseda komisie CR a CzS pán Ing. László Köteles sa poďakoval členom komisie za účasť
na zasadnutí komisie.

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

........................................................
Ing. László Köteles v.r.

