Komisia Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
Číslo:
Vybavuje:

3.10.2018
3624/2018/OKaCR - 32585
Ing. Adriana Šebešová
email: adriana.sebesova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 340
Mobil: 0918 766 042

ZÁPISNICA
z 4. rokovania komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 3.10.2018

PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Dodatok č. 8 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja a neposlancov - členov komisií zastupiteľstva
3. Správa o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho
rozvoja za rok 2017
4. Informatívna správa o aktuálnom stave implementácie IROP v Košickom kraji v
delegovaných kompetenciách SO pre IROP KSK
5. Informatívna správa o plnení cieľov „Stratégie rozvoja cestovného ruchu
v Košickom kraji do roku 2020“ (bod z plánu úloh komisie)
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver

K bodu 1
Vyjadrenie:
Predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová privítala prítomných členov komisie na
rokovaní komisie CR a CzS Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a vyzvala
hostiteľa Ing. Jána Čuchrana na privítanie na Zemplínskej šírave. Ing. Ján Čuchran privítal
prítomných v priestoroch hotela Thermal Šírava, kde sa konalo rokovanie komisie. Následne
predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová predložila návrh programu rokovania komisie.
Komisia s počtom prítomných 12 členov nebola uznášaniaschopná.

Predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová informovala prítomných členov komisie
o vypustení bodu 4. „Informatívna správa o aktuálnom stave implementácie IROP v
Košickom kraji v delegovaných kompetenciách SO pre IROP KSK“ z rokovania komisie a to
z dôvodu stiahnutia uvedeného bodu z rokovania Zastupiteľstva KSK.
K bodu č. 2
Vyjadrenie
P. Mária Rogozinská z kancelárie predsedu KSK predstavila predkladaný materiál. Ing.
Vladimír Seman požiadal o podrobnejšie predstavenie predkladaného materiálu. P. Mária
Rogozinská doplnila, že v rámci predloženého návrhu bude poslancom od 1.1.2019
vyplácaná odmena vo výške minimálnej mzdy a neposlancom sa bude vyplácať odmena za
účasti na komisiách a to 2 x ročne. Zároveň si budú môcť členovia komisie – neposlanci
uplatniť preplatenie cestovných náhrad.
K bodu č. 3
Vyjadrenie
Predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová uviedla predkladaný materiál. Zároveň
informovala, že predkladateľ materiálu sa zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť
rokovania komisia a prípadne otázky budú zodpovedané písomne.
K bodu č.5
Vyjadrenie
Ing. Adriana Šebešová z odboru kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK odprezentovala
informáciu o plnení cieľov „Stratégie rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do roku
2020“. MVDr. Boleslav Lešo poďakoval vedeniu Thermal parku za aktivity na Zemplínskej
šírave a ústretovosť, vďaka ktorej viac ako 800 detí zo Sobranského okresu využilo služby
Thermal parku za zvýhodnené ceny. Zároveň informoval o aktivitách v kameňolome
Beňatina, kde je revitalizácia priestoru podporená z programu Terra Incognita a Úradu Vlády
SR. JUDr. Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka KOCR Košice Región Turizmus
informovala, že aj KOCR realizuje zber a vyhodnocovanie dát v cestovnom ruchu, ktoré sú
uvádzané vo Výročnej správe KOCR. Ďalej informovala o aktivitách, ktoré boli zrealizované
a o ocenení, ktoré ich organizácia získala. Pán Milan Potocký požiadal o informáciu súvisiacu
s intenzívnejšou podporou z úrovne KSK pri získavaní EÚ zdrojov v oblasti cestovného
ruchu. Ing. Ján Čuchran vysvetlil, že obce sú pripravené a aj podávajú žiadosti o poskytnutie
nenávratných finančných prostriedkov, ale nie vždy sú úspešné. JUDr. Lenka Vargová
Jurková informovala o prebiehajúcich informačných seminároch k pripravovanej výzve pre
podnikateľov v cestovnom ruchu v rámci Intereg V-A Program spolupráce SK-HU, ktoré sú
realizované v týchto dňoch.
K bodu č. 6
Vyjadrenie
Ing. Vladimír Seman predstavil aktivity v oblasti prezentácie turistického potenciálu na
Zemplínskej šírave a to predovšetkým Thermal parku.

Predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová navrhla termín ďalšieho rokovania komisie
a to 27.11.2018 o 9.30 hod. na Úrade KSK. Prítomní členovia súhlasili.
K bodu č. 7
Neuskutočnila sa.
K bodu č. 8
Vyjadrenie:
Predsedníčka komisie pani PaedDr. Jana Skokanová sa poďakovala za zorganizovanie
výjazdového rokovanie komisie a zástupcom hotela Thermal Šírava. Zároveň poďakovala
členom komisie za aktívnu účasť na rokovaní komisie.

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

.....................................................
PaedDr. Jana Skokanová
predsedníčka komisie

