Komisia Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
Číslo:
Vybavuje:

10.11.2015
2022/2015/OKaCR-34760
Alena Didyková
e-mail:alena.didykova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 340
Mobil: 0918 766 027

ZÁPISNICA
z 12. rokovania komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
konaného dňa 10.11.2015
PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015
Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2016 -2018
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
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja
č. 18/2012 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným
umeleckým školám ,jazykovým školám a školským zariadeniam v znení Všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 1/2014 a Všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 9/2014
6. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na
obdobie 2016 - 2022
7. Priebežné vyhodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji a aktualizácia
Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom
kraji
8. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na I. polrok 2016
9. Plán úloh komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2016
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver

K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Predseda komisie pán Ing. László Köteles privítal členov komisie na rokovaní komisie.
Členovia komisie schválili program rokovania komisie. Komisie sa zúčastnilo 10 členov
komisie. Komisia bola uznášania schopná /viď. prezenčná listina/
Hlasovanie č. 1
Prítomní:
10
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa:
0
K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií, predstavila členom komisie predložený
materiál.
Hlasovanie č. 2
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

10
10
0
0

Uznesenie č. 22/2015
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
materiál.

odboru financií, predstavila členom komisie predložený

Hlasovanie č.3
Prítomní:
10
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie č. 23/2015
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť

K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Ing. Mária Karafová, vedúca odboru financií, predstavila členom komisie predložený
materiál.
Hlasovanie č. 4
Prítomní:
10
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie č. 24/2015
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
zobrať na vedomie

K bodu č. 5
Vyjadrenie:
Mgr. Jana Jarušinská a Ing. Marcel Eperješi predstavili členom komisie predložený materiál.
Hlasovanie č. 5
Prítomní:
10
Za
10
Proti:
0
Zdržal sa :
0
Uznesenie č. 25/2015
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť
K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Ing. Imrich Fülöp, vedúci odboru regionálneho rozvoja predstavil členom komisie predložený
materiál. Poslanec Boleslav Lešo ocenil prácu ARR Košice n.o., ktorá pripravuje stratégiu
pre novovzniknutú MAS na Sobranecku, v zmysle obsahu nového PHSR. Ing. Imrich Fülöp
potvrdil, že naozaj je veľmi dôležitá práca v regióne tak, aby sa využil potenciál regiónu.
Predseda komisie Ing. László Köteleš sa pýtal, či PHSR rieši aj špecifické skupiny ľudí, ktoré
sú mimo trhu práce. Ing. Imrich Fülöp informoval, že máme spracovanú stratégiu pre
deklasovaných ľudí, teda tých, ktorí boli vytlačení z trhu práce. V rámci stratégie sa ponúka
riešenie formou družstiev ako dobrovoľného združenia, ktoré bude reflektovať na potreby
trhu, napr. úverové družstvo, ktoré by ponúkalo napr. úvery za lepších podmienok, alebo
odevné družstvo, ktoré bude šiť oblečenie.

Hlasovanie č. 6
Prítomní: 10
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie č.26/2015
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť

K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Ing. Adriana Šebešová, vedúca referátu cestovného ruchu, predstavila členom komisie
predložený materiál. Ing. Ján Ďurovčík ocenil návrh kostrovej siete a oboznámil komisiu
o aktivitách Zemplínskej organizácie cestovného ruchu v oblasti rozvoja cykloturistiky.
Poslanec pán Csaba Furik sa informoval či cesty II. a III. triedy ktoré sú zahrnuté v kostrovej
sieti budú aj označené dopravným cykloturistickým značením. Ing .Adriana Šebešová
odpovedala pánovi poslancovi áno ale len cesty III. triedy s nízkou intenzitou dopravy. Ing.
Ján Čuchran požiadal o poslanie technického predpisu pre navrhovanie cyklistickej
infraštruktúry. Ing. Adriana Šebešová odpovedala , že samozrejme pošle.
Hlasovanie č. 7
Prítomní: 10
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie č. 27/2015
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál po
A) zobrať na vedomie priebežné vyhodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie
rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji,
B) schváliť aktualizáciu Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom
samosprávnom kraji
K bodu č. 8
Vyjadrenie:
Tajomníčka komisie pani Alena Didyková predstavila členom komisie predložený materiál.
Hlasovanie č. 8
Prítomní: 10
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa : 0

Uznesenie č. 28/2015
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť
K bodu č. 9
Vyjadrenie:
Tajomníčka komisie pani Alena Didyková predstavila členom komisie predložený materiál.
Hlasovanie č. 9
Prítomní:
10
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Uznesenie č. 29/2015
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť

K bodu č. 10
Vyjadrenie:
Ing. Adriana Šebešová informovala o aktivitách referátu cestovného ruchu za uplynulé dva
mesiace.

K bodu č. 11
Vyjadrenie:
Neuskutočnila sa žiadna diskusia.

K bodu č. 12
Vyjadrenie:
Predseda komisie Ing.László Köteles poďakoval členom komisie za aktívnu účasť na
rokovaní komisie.

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

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

