Komisia Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
Číslo:
Vybavuje:

23.05.2017
1914/2017/OKaCR - 15102
Alena Didyková
e-mail:alena.didykova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 340
Mobil: 0918 766 027

ZÁPISNICA
z 21. rokovania komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa
23.05.2017

PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017
3. Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN KSK
č.3/2006
o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
4. a)Územný plán veľkého územného celku Košický kraj – Zmeny a doplnky 2017
b)Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa
vyhlasuje záväzná časť Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj,
v znení Zmien a doplnkov 2017
5. Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja,
počtu poslancov v nich, sídla Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja
a sídiel obvodných volebných komisií
6. Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. za rok 2016,
Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o na rok
2017,Menovanie členov Správnej rady a Dozornej rady Agentúry na podporu
regionálneho rozvoja Košice, n.o.
7. Poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre Európske zoskupenie
územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným
8. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na
II.polrok 2017
9. Plán úloh komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja na II.polrok 2017
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver

K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Predseda komisie pán Ing. László K
privítal prítomných členov komisie na rokovaní
komisie CR a CzS Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
Predseda komisie predloţil členom komisie navrhovaný program rokovania.
Členovia komisie program schválili.
Rokovania komisie CR a CzS sa zúčastnilo 10 členov komisie.
Komisia bola uznášaniaschopná /viď. prezenčná listina/.
Hlasovanie č. 1
Prítomní:
10
Za:
10
Proti:
0
Zdrţal sa:
0

K bodu č. 2
Vyjadrenie :
Ing. Kvetoslava Lipovská, vedúca referátu rozpočtu, z odboru financií predstavila členom
komisie predloţený materiál. Predseda komisie navrhol zváţiť prehodnotenie expozície
v sieni bojovej slávy pri Dargovskom pamätníku. Ing. Kvetoslava Lipovská informovala, ţe
pri rekonštrukcii pamätníka bude navrhnutá aj nová výstavná expozícia prispôsobená pre
súčasného návštevníka.
Hlasovanie č. 2
Prítomní:
10
Za:
10
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Uznesenie č. 3/2017
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predloţený
prerokovať a schváliť

materiál

K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Ing. Kvetoslava Lipovská, vedúca referátu rozpočtu, z odboru financií predstavila členom
komisie predloţený materiál.
Hlasovanie č. 3
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdrţal sa:

10
10
0
0

Uznesenie č. 4/2017
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predloţený materiál
prerokovať a zobrať na vedomie

K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Ing. arch. Anna Mareková z odboru regionálneho rozvoja, územného plánu a ţivotného
prostredia predstavila členom komisie predloţený materiál.
Hlasovanie č. 4
Prítomní:
10
Za:
10
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Uznesenie č. 5/2017
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predloţený materiál,
Územný plán veľkého územného celku Košický kraj – Zmeny a doplnky 2017, prerokovať
a schváliť podľa predloţeného návrhu na uznesenie
Hlasovanie č.5
Prítomní:
10
Za:
10
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Uznesenie č. 6/2017
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predloţený materiál,
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa
vyhlasuje záväzná časť Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj, v znení
Zmien a doplnkov 2017, prerokovať a schváliť podľa predloţeného návrhu na uznesenie
K bodu č. 5
Vyjadrenie:
JUDr. Melánia Kolesárová, riaditeľka Kancelárie predsedu KSK predstavila členom komisie
predloţený materiál. Ing. Peter Ţelinský poţiadal o informáciu, koľko podpisov poslancov
je potrebné na zvolanie mimoriadneho Zastupiteľstva KSK. JUDr. Melánia Kolesárová
informovala, ţe je potrebná nadpolovičná väčšina. Predseda komisie sa informoval či by bolo
moţné rozdeliť volebný obvod Košice - okolie na viac volebných obvodov, pretoţe
záujmy jednotlivých častí volebného obvodu Košice - okolie sú rozdielne. JUDr. Melánia
Kolesárová informovala o legislatívnych moţnostiach. Košický samosprávny kraj nemá
mandát na to, aby rozdelil volebný obvod Košice - okolie na viac obvodov a vníma to skôr
v politickej rovine.

Hlasovanie č. 6
Prítomní:
10
Za:
10
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Uznesenie č. 7/2017
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predloţený materiál
prerokovať a schváliť podľa predloţeného návrhu na uznesenie

K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Ing. Jaroslav Tešliar, riaditeľ Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o
predstavil členom komisie predloţený materiál. MVDr. Boleslav Lešo poďakoval Agentúre
na podporu regionálneho rozvoja za spracovanie akčného plánu pre MAS, do ktorej sa
zapojilo 50 obcí Sobraneckého okresu.
Hlasovanie č. 7
Prítomní:
10
Za:
10
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Uznesenie č. 8/2017
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predloţený materiál
a)Výročnú správu Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice,n.o.za rok 2016,
prerokovať a schváliť podľa predloţeného návrhu na uznesenie
b) Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. na rok 2017, zobrať
na vedomie
K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Ing. Julianna Orbán Máté, vedúca odboru regionálneho rozvoja, územného plánu a ţivotného
prostredia predstavila členom komisie predloţený materiál.
Hlasovanie č. 8
Prítomní:
10
Za:
10
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Uznesenie č. 9/2017
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predloţený materiál
prerokovať a schváliť podľa predloţeného návrhu na uznesenie

K bodu č. 8
Vyjadrenie:
Alena Didyková, tajomníčka komisie CR a CzS predstavila členom komisie predloţený
materiál.
Hlasovanie č. 9
Prítomní:
10
Za:
10
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Uznesenie č. 10/2017
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predloţený materiál
prerokovať a schváliť

K bodu č.9
Vyjadrenie:
Alena Didyková, tajomníčka komisie CR a CzS predstavila členom komisie predloţený
materiál.
Hlasovanie č. 10
Prítomní:
10
Za:
10
Proti:
0
Zdrţal sa:
0
Uznesenie č. 11/2017
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predloţený materiál
prerokovať a schváliť

K bodu č. 10
Vyjadrenie:
JUDr. Lenka Jurková Vargová, výkonná riaditeľka KOCR Košický kraj informovala
o aktivitách zrealizovaných krajskou organizáciou. Zároveň informovala, ţe Ministerstvo
dopravy a výstavby SR im schválilo zmenu názvu z KOCR Košický kraj na Košice Región
Turizmus.
Ing. Adriana Šebešová, vedúca referátu cestovného ruchu informovala o aktivitách
zrealizovaných za uplynulé obdobie.

K bodu č. 11
Neuskutočnila sa.

K bodu č. 12

Vyjadrenie:
Predseda komisie Ing. Lászlo Köteles sa poďakoval členom komisie za aktívnu účasť na
rokovaní komisie.

....................................................
Alena Didyková
tajomník komisie

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

