Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
Číslo:
Vybavuje:

28.9.2017
1914/2017/OKaCR - 28695
Ing. Adriana Šebešová
email: adriana.sebesova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 340
Mobil: 0918 766 042

ZÁPISNICA
z 23. rokovania Komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa
27.9.2017

PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017
3. Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok
2018/2019
5. Správa o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie
regionálneho rozvoja za rok 2016
6. Informatívna správa o činnosti Európskeho zoskupenia územnej spolupráce
Via Carpatia s ručením obmedzeným
7. Priebežné hodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji
8. Cezhraničná spolupráca – bod z plánu úloh komisie (informácia)
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver

K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Predseda komisie Ing. László K
privítal prítomných členov komisie na rokovaní
komisie CR a CzS Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
Predseda komisie predložil členom komisie navrhovaný program rokovania.
Členovia komisie program schválili.
Rokovania komisie CR a CzS sa zúčastnilo 8 členov komisie.
Komisia nebola uznášaniaschopná /viď. prezenčná listina/.
K bodu č. 2
Vyjadrenie :
Ing. Adriana Šebešová, tajomníčka komisie
materiál.

predstavila

členom komisie predložený

Prítomní členovia Komisie CR a CzS odporúčajú Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť.
K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Ing. Adriana Šebešová, tajomníčka komisie predstavila
členom komisie predložený
materiál. V súvislosti s predloženou žiadosťou Obce Dedinky na podporu rekonštrukcie
lanovej dráhy Dedinky - Geravy upriamila pozornosť na skutočnosť, že na túto rekonštrukciu
je v úprave rozpočtu vyčlenených 400 000 Eur, ktoré budú poukázané Krajskej organizácii
cestovného ruchu Košice región turizmus formou dotácie a podpora žiadosti Obce Dedinky je
v tomto prípade duplicitná.
Prítomní členovia Komisie CR a CzS odporúčajú žiadosť Obce Dedinky „Rekonštrukcia
lanovej dráhy Dedinky – Geravy“ nepodporiť.
K bodu č. 4
Vyjadrenie :
Ing. Adriana Šebešová, tajomníčka komisie uviedla predložený materiál.
Prítomní členovia Komisie CR a CzS odporúčajú Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť.
K bodu č. 5
Mgr. Katarína Rosičová z Odboru regionálneho rozvoja, životného prostredia a územného
plánovania predstavila
členom komisie predložený materiál. Ing. Pavol Bečarik sa
informoval, či by bolo možné do takého materiálu uviesť aj problémové oblasti, ktoré
negatívne ovplyvňujú rozvoj ako sú napr. verejné obstarávania alebo problém s investovaním
do cudzieho majetku. Ing. Ján Ďurovčík zdôraznil, že je potrebné do ukazovateľov

v cestovnom ruchu zaradiť aj jednodňovú návštevnosť. Mgr. Katarína Rosičová informovala,
že sa v súčasnosti pripravuje „Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 – 2020.
Prítomní členovia Komisie CR a CzS odporúčajú Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a zobrať na vedomie.
K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Ing. Juliana Orbán Maté, PhD., riaditeľka EZUS Via Carpatia predstavila členom komisie
predložený materiál.
Prítomní členovia Komisie CR a CzS odporúčajú Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a zobrať na vedomie.
K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Ing. Adriana Šebešová z odboru kultúry a cestovného ruchu predstavila členom komisie
predložený materiál. Ing. Ján Ďurovčík skonštatoval, že základným problémom pri budovaní
cyklistickej infraštruktúry je majetkoprávne vysporiadanie a tieto problémy by mohli byť
vyriešené prijatím zákona o líniových stavbách. Ďalej informoval prítomných, že na budúci
rok sa pripravuje na Zemplínskej šírave séria podujatí „Šírava na kolesách“.
Prítomní členovia Komisie CR a CzS odporúčajú Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a zobrať na vedomie.
K bodu č. 8
Vyjadrenie:
Ing. Juliana Orbán Maté, PhD, vedúca Odboru regionálneho rozvoja, životného prostredia
a územného plánovania informovala o výsledkoch hodnotenia výziev vyhlásených v rámci
Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Ďalej informovala
prítomných, že do konca roka sa plánuje spustenie schémy malých grantov v rámci
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko.
K bodu č. 9
Vyjadrenie:
Martin Michálek z Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice región turizmus informoval
členov komisie o aktivitách Košice región turizmus.
Ing. Adriana Šebešová, vedúca referátu cestovného ruchu informovala o aktivitách referátu
cestovného ruchu.
P. Jozef Holečko sa informoval v súvislosti s možnosťou zlepšenie vlakového spojenia
z Moldavy nad Bodvou do Medzeva a zámeroch KSK v oblasti budovania cyklotrás v okolí
Medzeva. Ing. Adriana Šebešová odpovedala, že vo veci vlakového spojenia je potrebné
kontaktovať odbor dopravy KSK. V prípade cyklotrás ďalej informovala, že v tejto veci boli
už v minulosti realizované stretnutia s aktérmi z tejto oblasti, ktorým odporučila vybudovanie
lokálnej siete cyklotrás a následne jej napojenie na diaľkovú cyklistickú sieť.

K bodu č. 10
Neuskutočnilo sa
K bodu č. 11
Vyjadrenie:
Predseda komisie Ing. László Köteles sa poďakoval členom komisie za aktívnu účasť na
rokovaní komisie. Zároveň poďakoval pracovníkom referátu cestovného ruchu za spoluprácu
pri rokovaniach komisie.

....................................................
Ing. Adriana Šebešová
tajomník komisie

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

