Komisia Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
Číslo:
Vybavuje:

28.07.2015
2022/2015/OKaCR-24137
Alena Didyková
e-mail:alena.didykova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 340
Mobil: 0918 766 027

ZÁPISNICA
z 10. rokovania komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej
spolupráce Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
konaného dňa 28.07.2015
PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Informácia o výsledku kontroly hospodárenia samosprávnych krajoch v Košickom
samosprávnom kraji vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky
a o prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov
3. Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2015
4. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015
5. 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
6. Správa o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho
rozvoja za rok 2014
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver

K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Podpredseda komisie pán poslanec Boleslav Lešo privítal prítomných členov na 10.rokovaní
komisie CR a CzS a zároveň ospravedlnil neprítomnosť pána predsedu komisie Ing. Lászla
Kötelesa. Členovia komisie schválili program rokovania komisie. Rokovania komisie sa
zúčastnilo 7 členov komisie.
Komisia nebola uznášania schopná. /viď. prezenčná listina/

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

7
7
0
0

K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová , vedúca finančného odboru , predstavila členom komisie predložený
materiál.
Prítomní členovia Komisie CR a CzS odporúčajú Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a zobrať na vedomie.

K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová , vedúca finančného odboru , predstavila členom komisie predložený
materiál.
Prítomní členovia Komisie CR a CzS odporúčajú Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť.

K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová, vedúca finančného odboru, predstavila
materiál.

členom komisie predložený

Prítomní členovia Komisie CR a CzS odporúčajú Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť.

K bodu č. 5
Vyjadrenie: Ing. Mária Karafová, vedúca finančného odboru, predstavila členom komisie
predložený materiál
Prítomní členovia Komisie CR a CzS odporúčajú
prerokovať a zobrať na vedomie.

Zastupiteľstvu KSK preložený materiál

K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Ing.Imrich Fülöp, vedúci odboru regionálneho rozvoja, predstavil členom komisie predložený
materiál. Informoval o štatistických údajoch v oblasti CR za rok 2013. Z celkového počtu
návštevníkov ktorí navštívili Slovensko sa Košický kraj podieľa 8%.Od roku 2008 podľa
štatistiky poklesol počet návštevníkov o 12 % a počet prenocovaní o 10 %.Pán Ján Čuchran sa
vyjadril k výberu dane z ubytovania a zdôraznil nedostatočnú kontrolu zo strany štátu.
Prítomní členovia Komisie CR a CzS odporúčajú Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a zobrať na vedomie.
K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Alena Didyková tajomníčka komisie ospravedlnila neprítomnosť vedúcej Referátu CR Ing.
Adriany Šebešovej, ktorá je na dovolenke a informovala členov komisie o činnosti a
aktivitách Referátu CR KSK za uplynulé dva mesiace. Referát CR spracoval a podal
dva projektové žiadosti v oblasti ďalšieho
rozvoja cykloturistiky v Košickom kraji.
Konkrétne jeden projekt pod názvom „Cykloturistické značenie“, v objeme finančných
prostriedkov 25.000.- Eur, výzvu vyhlásilo MDVaRR SR na obnovu, opravu a rekonštrukciu
značenia legalizovaných cykloturistických trás v Košickom kraji /18 cyklotrás čo predstavuje
267,8 km a 340 ks opravených cykloturistických prvkov/. Druhý projekt pod názvom
„Realizácia projektových dokumentácií vybraných úsekov cyklotrasy EUROVELO 11,
konkrétne projektové dokumentácie pre obce Kokšov Bakša , Nižná Myšľa a Zemplínsku
cyklomagistrálu konkrétne projektové dokumentácie pre mesto Michalovce , obec Vinné
v celkovom objeme finančných prostriedkov 44.000.- Eur.“
Projekt bol podaný
prostredníctvom EZUSu. Kofinancovanie zo strany KSK bude prestavovať 10 %.
Tajomníčka komisie pani Alena Didyková ďalej informovala o príprave 8. ročníka krajskej
konferencie cestovného ruchu pod názvom „KSK – partner v cestovnom ruchu“, ktorá je
plánovaná na 24.september 2015 s témou cykloturistika ako produkt cestovného ruchu.
Výkonná riaditeľka KOCR Košický kraj JUDr. Lenka Vargová Jurková sa rokovania komisie
CR a CzS nezúčastnila.

K bodu č. 8
Vyjadrenie:
Podpredseda komisie pán poslanec Boleslav Lešo informoval
členov komisie
o novovzniknutej Miestnej akčnej skupine „MASKA“ za celý región Sobrance. Je v nej
združených 50 obcí, mesto Sobrance a podnikatelia. Miestna akčná skupina je pod gesciou
ARR s.r.o Košice.
Podpredseda komisie pán poslanec Boleslav Lešo srdečne pozval členov komisie na
výjazdové rokovanie Komisie CR a CzS, ktoré sa uskutoční 22.septembra 2015 v obci
Baškovce v Sobraneckom okrese.

K bodu č. 9
Vyjadrenie:
Podpredseda komisie pán poslanec Boleslav Lešo poďakoval členom komisie za účasť na
rokovaní komisie a poprial príjemné prežitie dovoleniek a leta.

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

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

