Komisia Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
Číslo:
Vybavuje:

10.06.2014
1676/2014/OKaCR-17079
Alena Didyková
e-mail:alena.didykova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 340
Mobil: 0918 766 027

ZÁPISNICA
z 3. zasadnutia komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 10.06.2014
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. a./ Územný plán veľkého územného celku Košický kraj – Zmeny a doplnky 2014
b./ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým
sa vyhlasujú Zmeny a doplnky 2014 záväznej časti Územného plánu veľkého
územného celku Košický kraj
3. Výročná správa Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj za rok 2013
4. Informatívna správa o plnení úloh vyplývajúcich zo „Stratégie rozvoja cyklistickej
dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji“
5. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na
II. polrok 2014
6. Plán úloh komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2014
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver

K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Predseda komisie, pán Ing. László Köteles, privítal prítomných členov komisie na
3. zasadnutí Komisie CR a CzS Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Komisia CR
a CzS schválila program zasadnutia komisie.

Komisia bola uznášaniaschopná.
/viď. prezenčná listina/
Hlasovanie č. 1
Prítomní:
14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa:
0
K bodu č. 2 a./
Vyjadrenie:
Ing. arch. Anna Mareková predstavila členom komisie predložený materiál. Predseda komisie,
položil otázku, kedy by mohla byť hotová križovatka pri obci Haniska. Ing. arch. Mareková
informovala, že je to ešte ďaleká cesta k samotnému vybudovaniu križovatky.
Ing. Ján Ďurovčík sa informoval, či boli doručené aj návrhy od súkromných firiem a či je do
územného plánu zapracovaná aj elektrifikácia železničnej trate Bánovce nad Ondavou. Ing.
arch. Anna Mareková informovala, že elektrifikácia je zapracovaná do územného plánu. Zo
súkromných investorov predložili návrhy napr. investor z Novej Polhory navrhoval
zapracovať napojenie na diaľnicu a prekládku elektrického vedenia v Lemešanoch, Fúra s.r.o
Horovce - projekt odpadové hospodárstvo, spoločnosť Geoterm - vybudovanie teplovodu
Ďurkov – Košice.
Hlasovanie č. 2
Prítomní:
14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie č. 18 /2014
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť.
K bodu č. 2 b./
Vyjadrenie:
Ing. arch. Anna Mareková predstavila členom komisie predložený materiál.
Hlasovanie č. 3
Prítomní:
14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie č. 19/2014
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť.

K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Pani Alena Didyková oboznámila členom komisie, že materiál bol preložený do augustového
zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Ing. Adriana Šebešová predstavila členom komisie predložený materiál. Ing. Ján Ďurovčík
požiadal pracovníkov Referátu CR KSK, aby zistili možnosti sprístupnenia hraničného
prechodu Vyšné Nemecké pre cyklistickú dopravu.
Hlasovanie č. 4
Prítomní:
14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie č. 20/2014
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
zobrať na vedomie.
K bodu č. 5
Vyjadrenie:
Ing. László Köteles, predseda komisie, predstavil členom komisie predložený materiál.
Hlasovanie č.5
Prítomní:
14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie č. 21/2014
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť.
K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Ing. László Köteles, predseda komisie, predstavil členom komisie plán úloh komisie na II.
polrok 2014. Členovia komisie navrhli augustové zasadnutie komisie uskutočniť na
Zemplínskej šírave v obci Kaluža. Predseda komisie László Köteles požiadal tajomníčku
komisie pani Alenu Didykovú, aby v spolupráci s členom komisie Ing. Jánom Čuchranom,
starostom obce Kaluža, organizačne zabezpečili augustové výjazdové zasadnutie komisie CR
a CzS.

Hlasovanie č. 6
Prítomní:
14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie č. 22/2014
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť.
K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj Ing. Natália Bránska
informovala o zrealizovaných aktivitách v I. polroku 2014 a o aktivitách, ktoré sú plánované
na najbližšie obdobie. Poslanec Ing. Pavol Bečarik vyzdvihol skutočnosť, že je naozaj dobré,
že pani výkonná riaditeľka sa zúčastnila zasadnutia komisie. Vyjadril svoj názor
na používanie loga krajskej organizácie cestovného ruchu s názvom Košice región, nesúhlasí
s takýmto označením navrhuje zmeniť na Košický kraj. Ďalej navrhol, aby Krajská
organizácia cestovného ruchu sa viac venovala posilneniu postavenia oblastných organizácií
cestovného ruchu na území Košického kraja z hľadiska ľudských kapacít a pomoci pri
budovaní partnerstiev. Z úrovne krajskej organizácie by očakával viac metodickej pomoci
takým oblastným organizáciám cestovného ruchu, ktoré nemajú také finančné zdroje ako má
napríklad Oblastná organizácia Košice Turizmus. Ako príklad uviedol Oblastnú organizáciu
cestovného ruchu Spiš, kde majú jedného manažéra plateného na polovičný úväzok, nemajú
finančné zdroje napríklad na vydanie vlastného turistického sprievodcu, máp a pod.
Do diskusie sa zapojil aj Ing. Ján Ďurovčík, ktorý informoval, že ani ich Zemplínska oblastná
organizácia cestovného ruchu nemá plateného žiadneho manažéra. V súvislosti s logom
Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj je zástancom, aby sa na Slovensku
používalo logo s označením Košický kraj a nie Košice región. V zahraničí súhlasí
s označením Košice región. Riaditeľka KOCR Košický kraj, Ing. Natália Bránska,
odpovedala, že sa nebráni, aby sa hľadali spoločné riešenia.
Na základe diskusie, ktorá odznela, členovia komisie sa zhodli a navrhli pracovníkom
Referátu CR, aby iniciovali a zorganizovali stretnutie pracovnej skupiny zloženej z niektorých
členov komisie CR a CzS, zástupcov Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj,
výkonných riaditeľov oblastných organizácií cestovného ruchu na území kraja a zástupcov
Košického samosprávneho kraja najneskôr do konca septembra 2014 k danej problematike.
Vedúca Referátu CR, Ing. Adriana Šebešová, informovala členov komisie o aktivitách
referátu CR za posledné dva mesiace. Zároveň informovala členov komisie o zámere
spracovať strategický dokument pre oblasť rozvoja cestovného ruchu do roku 2020 a zároveň
požiadala členov komisie, aby svoje doplňujúce návrhy a pripomienky zaslali e- mailom do
20.06.2014.

K bodu č. 8
Vyjadrenie:
JUDr. Marián Rušin požiadal pracovníkov Referátu CR, či by vedeli zistiť prečo niektoré
kostoly na Hlavnej ulici v Košiciach sú zatvorené a či by nebolo možné ich sprístupniť. Má
osobnú skúsenosť, keď mal návštevu zo zahraničia a chceli navštíviť Kostol Najsvätejšej
trojice oproti divadlu a kaplnku sv. Michala a boli zatvorené. Referát CR zistí dôvod a bude
informovať na nasledujúcom zasadnutí komisie. MVDr. Boleslav Lešo sa informoval
o možnosti finančnej dotácie pre Mikroregionálne združenie BOROLO, ktoré chce
organizovať konferenciu v súvislosti so zatvorenými Sobraneckými kúpeľmi. Referát CR
odporučil požiadať o finančnú dotáciu prostredníctvom VZN č. 3/2006.
K bodu č. 9
Vyjadrenie:
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.

