Komisia Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
Číslo:
Vybavuje:

26.05.2015
2022/2015/OKaCR- 15991
Alena Didyková
e-mail:alena.didykova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 340
Mobil: 0918 766 027

ZÁPISNICA
z 9. rokovania komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
konaného dňa 26.05.2015
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015
3. Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho
kraja v zmysle všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
č.3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
4. Poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre Európske zoskupenie
územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným
5. Vízia a misia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2015 - 2020
6. Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice,n.o. za rok 2014,
Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice,n.o. na rok 2015
7. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na II. polrok 2015
8. Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II.polrok 2015
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver

K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Predseda komisie pán Ing. László Köteles privítal prítomných členov komisie na 9.rokovaní
Komisie CR a CzS Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Členovia komisie
schválili program rokovania komisie. Rokovania komisie sa zúčastnilo 11 členov komisie.
Komisia bola uznášaniaschopná. /viď. prezenčná listina/

Hlasovanie č. 1
Prítomní:
11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa:
0

K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová, vedúca finančného odboru , predstavila členom komisie predložený
materiál. Predseda komisie sa pýtal ,ako sme dosiahli vyššie príjmy z daní. Ing. Mária
Karafová odpovedala a vysvetlila , že túto skutočnosť ovplyvnila zmena spôsobu platby dane
z motorových vozidiel , ktorá ide do štátneho rozpočtu a odtiaľ je prerozdeľovaná krajom .
Hlasovanie č. 2
Prítomní:
11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie č.9/2015
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť

K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová , vedúca finančného odboru , predstavila členom komisie predložený
materiál.
Hlasovanie č. 3
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

11
11
0
0

Uznesenie č.10/2015
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a zobrať na vedomie

K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Ing. Imrich Fülöp a Ing.Juliana Orban Maté , výkonná riaditeľka EZÚS predstavili členom
komisie predložený materiál.
Hlasovanie č. 4
Prítomní:
11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa:
0

Uznesenie č.11/2015
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť

K bodu č. 5
Vyjadrenie:
Ing.Imrich Fülöp predstavil členom komisie predložený materiál. Pán poslanec MVDr.
Boleslav Lešo informoval, že 3 okresy z KSK a to Trebišov, Sobrance , Rožňava sú
zaradené v ochranných mechanizmov vlády SR, ktoré sú vytvorené na podporu
zlepšenia podmienok v oblasti zamestnanosti. Predseda komisie sa opýtal, ako sa bude riešiť
rómska otázka. Ing. Imrich Fülöp informoval , že sa pripravuje stratégia v oblasti
budovania komunitných centier a ich premenu na centrá pre vzdelávanie deti. Tiež vytváranie
pracovných príležitostí aj pre toto etnikum. Poslanec Csaba Furik v predloženom materiály
k bodu 2 sa informoval , či je k tomu nastavená legislatíva. Ing. Imrich Fülöp potvrdil, že je
naozaj veľmi prísna legislatíva zo strany SR aj Bruselu. V súčasnosti sa pripravuje nová
stratégia k tejto oblasti a práve táto stratégia by mala identifikovať všetky problémy v oblasti
rozvoja vidieka a predaja doma dopestovaných potravín. Ľudia, ktorí to robia, robia to ako
„šedú ekonomiku“, aby sa vyhli reguláciám, ktorým sú pestovatelia a chovatelia vystavení.
Ďalej povedal, že budú hľadať riešenia ako konať v rámci platnej legislatívy, prípadne
iniciovať zmenu legislatívy. Poslanec Ing. Pavol Bečarik navrhol aby sa uskutočnil audit
všetkých smerníc , poprípade iniciovať zmenu príslušných smerníc. Poslanec MVDr.Boleslav
Lešo informoval, že je členom rady projektu, ktorá rieši túto oblasť a potvrdil, že naozaj
v tejto oblasti narazili na tvrdé regulácie. Ing. Ján Ďurovčík povedal, že stratégia nevyrieši
kvalitu potravín.
Ale stratégia
by mala riešiť strategickú podporu rozvoja
poľnohospodárstva. Ak by sa toto podarilo vyriešiť, podarilo by sa znížiť aj počet
nezamestnaných. Ing. Imrich Fülöp ďalej informoval
že Brusel nás upozornil, že celý
agrosektor v SR určuje 7-8 veľkých firiem. Preto my sme sa rozhodli ísť cestou malých
pestovateľov a chovateľov. JUDr.Marián Rušin k EÚ legislatíve, upozornil, že EÚ často krát
nelimitujte členské štáty. Väčšinu obmedzení si robí priamo SR ,ďalej spresnil že
nariadenie EÚ je povinné, ale ich smernice majú len odporúčajúci charakter. Členovia
komisie sa dohodli, aby návrhy a pripomienky boli zapracované do predkladaného materiálu.

Hlasovanie č.5
Prítomní:
11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa:
0

Uznesenie č.12/2015
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť

K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Ing.Jaroslav Tešliar ,riaditeľ Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice predstavil
členom predložený materiál. Predseda komisie sa informoval o
riešení
rómskej
problematiky. Ing. Jaroslav Tešliar odpovedal ,že oni nie sú odborníci v tejto oblasti ,ale na
KSK je vytvorený odborný referát , ktorý sa venuje tejto problematike. Ďalej Ing.Jaroslav
Tešliar informoval v krátkosti o ďalších operačných programoch .
Hlasovanie č.6
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

11
11
0
0

Uznesenie č.13/2015
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
„Výročnú správu Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice za rok 2014“
prerokovať a schváliť. Materiál „Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja
Košice na rok 2015“ zobrať na vedomie
K bodu č.7
Vyjadrenie:
Tajomníčka komisie pani Alena Didyková predstavila členom komisie predložený materiál.
Hlasovanie č.7
Prítomní:
11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa:
0

Uznesenie č.14/2015
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť

K bodu č. 8
Vyjadrenie:
Tajomníčka komisie pani Alena Didyková predstavila členom komisie predložený materiál.
Hlasovanie č.8
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

11
11
0
0

Uznesenie č.15/2015
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť
K bodu č. 9
Vyjadrenie:
Výkonná riaditeľka KOCR Košický kraj JUDr.Lenka Jurková-Vargová informovala
prítomných členov komisie o aktivitách KOCR Košický kraj za uplynulé obdobie.
Informovala o zrealizovaných podujatiach „Vôňa agátu Malý Horeš“ , o marketingovom
balíčku ,ktorý bol na podporu podujatia poskytnutý. Vyzdvihla organizátora podujatia ako
veľmi dobre promoval logo Terra Incognita. Ďalej informovala o uskutočnenej výstave
„Kúsok raja v srdci mesta“ venovaná NP slovenský raj, ktorá sa uskutočnila v RIB na
Hlavnej č.48 v Košiciach. Počas výstavy sa uskutočnila tlačová konferencia a workschopy pre
deti. V rámci podujatia „Noc múzeí “bola v priestoroch KOCR zorganizovaná vinná galéria,
kde sa prezentovali drobní vinári z nášho kraja. Túto vinnú galériu navštívilo 863
návštevníkov. KOCR Košický kraj pripravuje propagačný materiál k TOP podujatiam. V
spolupráci s rádiom Košice odštartovali rubriku „Spoznajte región Košice“. V rámci zberu dát
bol pripravený dotazník pre návštevníkov nášho kraja a bol distribuovaný na informačné
centrá v kraji. Zorganizovali info cestu pre poľských novinárov. Momentálne pripravujú
výstavu „Dolný Zemplín – zaujímavá dovolenková destinácia“, ktorá sa v RIB na Hlavnej
č.48 uskutoční od 6.júna 2015 do 12. augusta 2015. Pán Ing. Ján Ďurovčík srdečne pozval
členov komisie na výstavu. Poslanec Csaba Furik poďakoval za šancu byť súčasťou TOP
podujatí.
Vyjadrenie:
Vedúca referátu CR Ing. Adriana Šebešová v krátkosti informovala členov komisie
o pripravovanej aktualizácií strategického dokumentu v oblasti rozvoja cyklistickej dopravy
a cykloturistiky. Ďalej informovala o aktivitách v súvislosti s prípravou strategických
dokumentov pre MAS, ktoré majú záujem o aktivity v cestovnom ruchu na našom území.

K bodu č. 10
Diskusia sa neuskutočnila.
K bodu č. 11
Vyjadrenie:
Predseda komisie CR a CzS, pán Ing. László Köteles, sa poďakoval členom komisie za
aktívnu účasť na rokovaní komisie .

....................................................
Alena Didyková
tajomníčka komisie

.....................................................
Ing. László Köteles v.r.
predseda komisie

