Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:

08.02.2022

Číslo:

03643/2022/ORR/05757

Vybavuje:

Ing. Matej Ovčiarka
Tajomník komisie
email: matej.ovciarka@vucke.sk
telefón: 055/6196 650

ZÁPISNICA
z 26. rokovania Komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 08.02.2022 formou online rokovania

PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie, zistenie počtu prítomných členov, schválenie programu rokovania
2. Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek z komisie
3. Aktualizácia uznesenia číslo 626/2021 Spolufinancovanie projektu: „Cyklistická cestička
Zalužice – Lúčky (Zemplínska cyklomagistrála)“
4. Aktualizácia uznesenia číslo 625/2021 Spolufinancovanie projektu: „Margecany –
komunikácia pre cyklistov a peších“, zrušenie uznesenia číslo 627/2021
Spolufinancovanie projektu: „Cyklo-webový portál Košického kraja“
5. Návrhy, podnety a požiadavky
6. Rôzne
7. Záver
K bodu č. 1
Otvorenie, zistenie počtu prítomných členov, schválenie programu rokovania
Vyjadrenie: Predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová srdečne privítala prítomných členov
komisie na online rokovaní a uviedla, že z dôvodu pracovnej cesty sa ospravedlnil tajomník
komisie Ing. Matej Ovčiarka, ktorý poveril zastupovaním Ing. Barboru Kováčovú vedúcu referátu
regionálneho rozvoja a plánovania.
V danom momente komisia bola uznášaniaschopná v počte 13 online a 2 prezenčne,
čo predsedníčka PaedDr. Jana Skokanova aj uviedla.
Zároveň dodala, že z 26. rokovania komisie bude vyhotovený zvukový záznam výlučne pre účely
zhotovenia zápisnice.
Rovnako privítala na online rokovaní aj hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja, Ing.
Jozefa Hudáka.
Návrh programu rokovania komisie bol členom komisie zaslaný e-mailom. Do návrhu programu
neboli doplnenia, resp. ďalšie pripomienky členov komisie, preto komisia pristúpila k hlasovaniu
a schváleniu programu.
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Hlasovanie č.01:
Prítomní:
15
Za:
15

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Predsedníčka komisie skonštatovala, že program 26. rokovania Komisie cestovného ruchu
a cezhraničnej spolupráce bol schválený.
Uznesenie č.: 01/2022
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce schvaľuje program 26.rokovania komisie.
K bodu č. 2
Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek z komisie
Vyjadrenie: Predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová uviedla, že vzhľadom na povahu
prerokovaných materiálov na poslednom rokovaní komisie, ktoré boli určené na 28. zasadnutie
Zastupiteľstva KSK, komisia neeviduje žiadne požiadavky a uznesenia boli splnené.
K bodu č. 3
Aktualizácia uznesenia číslo 626/2021 Spolufinancovanie projektu: „Cyklistická cestička
Zalužice – Lúčky (Zemplínska cyklomagistrála)“
Vyjadrenie: Materiál predstavila Ing. Barbora Kováčová, vedúca referátu regionálneho rozvoja
a plánovania. Pani Kováčová uviedla, že materiál bol predmetom 28. zasadnutia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja. Vzhľadom na aktualizáciu projektovej dokumentácie, došlo
k navýšeniu projektového rozpočtu, a preto je nutná aktualizácia výšky spoluúčasti a rovnako
správne zadefinovať ciele projektu, ktoré sú v súlade s platným územným plánom kraja a platným
programom rozvoja kraja.
Na online rokovanie komisie sa prihlásil 1 člen komisie.
Diskusia : K materiálu neboli žiadne pripomienky.
Predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová ukončila diskusiu a vyzvala k hlasovaniu k bodu č. 3.
Uznesenie č.: 02/2022
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča zastupiteľstvu predložený materiál
prerokovať a schváliť podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č.02:
Prítomní:
16
Za:
16

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 4
Aktualizácia uznesenia číslo 625/2021 Spolufinancovanie projektu: „Margecany –
komunikácia pre cyklistov a peších“, zrušenie uznesenia číslo 627/2021 Spolufinancovanie
projektu: „Cyklo-webový portál Košického kraja
Vyjadrenie: Materiál predstavila Ing. Barbora Kováčová, vedúca referátu regionálneho rozvoja
a plánovania. Uviedla, že pri projekte „Margecany – komunikácia pre cyklistov a peších“
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sa rozhodlo zlúčiť uznesenia č. 625/2021 a 627/2021, čím vznikla potreba upraviť návrh
na uznesenie konkrétne v bode a) : projektové ciele sú v súlade s platným územným plánom kraja
a platným programom rozvoja kraja a úprava zabezpečenie finančných prostriedkov
na spolufinancovanie.
Diskusia : K materiálu neboli žiadne pripomienky.
Predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová ukončila diskusiu a vyzvala k hlasovaniu k bodu č. 4.
Uznesenie č.: 03/2022
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča zastupiteľstvu predložený materiál
prerokovať a schváliť podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č.04:
Prítomní:
16
Za:
16

Zdržal sa: 0

Proti: 0

K bodu č. 5
Návrhy, podnety a požiadavky
Vyjadrenie: Predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová uviedla, že v rámci Terra Incognita bolo
schválených niekoľko projektov z rôznych regiónov, s dôrazom na rozvoj cyklistickej dopravy,
cyklochodníkov a aj vďaka poslancom, ktorí sú v komisii sa schválilo navýšenie finančných
prostriedkov, čím sa podporí cestovný ruch v kraji.
Na online rokovanie komisie sa prihlásil 1 člen komisie.
Diskusia : K bodu č. 5 neboli žiadne návrhy a pripomienky.
K bodu č. 6
Rôzne
Diskusia : K bodu č.6 neboli žiadne návrhy a pripomienky.
K bodu č. 7
Záver
Predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová ukončila program 26. rokovania Komisie cestovného ruchu
a cezhraničnej spolupráce a poďakovala členom komisie za účasť.

..................................................

....................................................

Ing. Matej Ovčiarka
tajomník komisie

PaedDr. Jana Skokanová
predseda komisie
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