Komisia Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
Číslo:
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Alena Didyková
e-mail:alena.didykova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 340
Mobil: 0918 766 027

ZÁPISNICA
zo 7. zasadnutia komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 27.01.2015
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015
3. Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný
program , prioritná os 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra
cestovného ruchu
4. Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2020
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver

K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Predseda komisie pán Ing. László Köteles privítal prítomných členov komisie na
7. zasadnutí Komisie CR a CzS Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Do nového
roka poprial členom veľa zdravia a úspechov v spoločnej práci. Členovia komisie schválili
program rokovania komisie.
Komisia bola uznášaniaschopná. /viď. prezenčná listina/
Hlasovanie č. 1
Prítomní:
12
Za:
12
Proti:
0
Zdrţal sa:
0

K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová, vedúca finančného odboru , predstavila členom komisie predloţený
materiál. Predseda komisie pán Ing. Köteles sa informoval, ţe ktorých organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sa týka zvyšovanie platov. Pani Ing. Karafová odpovedala,
ţe zvýšenie sa týka všetkých organizácií a všetkých zamestnancov Košického samosprávneho
kraja.
Hlasovanie č. 2
Prítomní:
12
Za:
12
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Uznesenie č.1/2015
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predloţený materiál
prerokovať a schváliť .

K bodu č. 3
Vyjadrenie:
PhDr. Jana Kovácsová, vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu, predstavila členom
komisie predloţený materiál. Predseda komisie pán Ing. Köteles sa informoval či sa uvaţuje
so širším vyuţitím depozitára v Šaci. Pani PhDr. Kovácsová odpovedala , ţe do porady pána
predsedu KSK bol predloţený návrh na širšie vyuţitie tohto depozitára a to ako digitalizačné
pracovisko a ďalej moţnosť otvoriť depozit pre verejnosť formou reštaurátorských dielní.
Táto záleţitosť je v procese riešenia.
Hlasovanie č. 3
Prítomní:
12
Za:
12
Proti:
0
Zdrţal sa:
0

Uznesenie č.2/2015
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predloţený materiál
prerokovať a schváliť

K bodu č.4
Vyjadrenie:
Ing. Adriana Šebešová , vedúca referátu cestovného ruchu, predstavila členom komisie
predloţený materiál. Informovala členov komisie o metodike spracovania, o výstupoch
v analytickej časti a návrhoch cieľov a opatrení. Pán Ing. Ján Čuchran odporučil sa zaoberať
čiernym ubytovaním, ktoré spôsobuje únik príjmov. Ing. Šebešová odpovedala , ţe to musí
riešiť legislatíva a túto pripomienku bude tlmočiť na porade VUC SK 8 CR na sekcii
cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Ďalej uviedla ,
ţe v súvislosti s čiernym ubytovaním , by bolo potrebné férovo pristupovať v komunikácií
a samotnej spolupráci s podnikateľmi v oblasti CR . Ing. Ţelinský sa opýtal na spoluprácu
s Klubom slovenských turistov a ďalej ako je zabezpečované značenie a obnova značenia
peších turistických trás. Ing.Šebešová odpovedala ,ţe spolupráca referátu CR a KST je dobrá ,
ďalej informovala ,ţe kaţdoročne KST od Ministerstva školstva SR dostáva finančnú dotáciu,
ktorá sa prerozdeľuje podľa tzv. „kilometrovného“ pre jednotlivé kraje. V roku 2013 aj
KOCR Košický kraj finančne podporil preznačenie viac ako 200 km peších turistických trás
v kraji. Ďalej Ing.Šebešová dala do pozornosti členom komisie ,ţe v stratégií v rámci cieľa
1. je navrhované skvalitniť turistické značenie a v rámci cieľa 2. je navrhované vytvoriť
systém trvalého udrţiavania podpornej infraštruktúry a technického zabezpečenia. Pán Furik
sa informoval či bola zohľadnená pri tvorbe dokumentu aj stratégia rozvoja Medzibodroţia.
Ing. Šebešová odpovedala , ţe áno. Pán Rušin skonštatoval , ţe tu chýba ucelená informačná
databáza o atraktivitách a turistických cieľoch. Ing. Šebešová informovala , ţe v stratégií je
navrhnuté riešenie v rámci cieľa 3. je navrhované vytvorenie jednotného systému
objektívnych informácií pre turistov.
Ing. Adriana Šebešová poprosila všetkých členov komisie, aby zaslali svoje návrhy
a pripomienky k strategickému dokumentu do 9.februára 2015 na e-mailovú adresu
adriana.sebesova@vucke.sk.
Hlasovanie č. 4
Prítomní:
12
Za:
12
Proti:
0
Zdrţal sa:
0

Uznesenie č.3/2015
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča dopracovať materiál o pripomienky a návrhy
členov komisie. Doplnený a upravený materiál predloţiť na zasadnutie komisie CR a CzS
v mesiaci marec 2015 a následne potom do Zastupiteľstva KSK.

K bodu č.5
Vyjadrenie:
Výkonná riaditeľka JUDr. Lenka Jurková Vargová informovala členov komisie o súčasnej
situácií v Krajskej organizácií cestovného ruchu Košický kraj ,ďalej
informovala
o prebiehajúcej výzve programu Terra Incognita .Predseda komisie Ing. Köteles poţiadal pani
riaditeľku KOCR Košický kraj, aby písomne e-mailom poslala odprezentované informácie
tajomníčke komisii pani Didykovej, ktorá ich potom pošle členom komisie.
Vedúca referátu CR Ing. Adriana Šebešová informovala členov komisie o úlohách na ktorých
referát CR pracuje a o aktivitách , ktoré chce v nasledujúcom období realizovať.

K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Diskusia sa neuskutočnila.

K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Predseda komisie CR a CzS, pán Ing. László Köteles, sa poďakoval členom komisie za
aktívnu účasť na zasadnutí komisie.

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

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

