
 

 

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 

 

 

Uznesenia 

zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 

pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach, konaného dňa 08.12.2022 

 

 

K bodu č. 1.:  Otvorenie a schválenie programu  

Uznesenie: 

Komisia RR a CR  schvaľuje   program zasadnutia s presunom bodu 4.b na  bod 1.1  

Hlasovanie: Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

  

K bodu č. 1.1:  Návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 229 o miestnej dani za 

ubytovanie  

Uznesenie: 

Komisia RR a CR  súhlasí s predloženým materiálom a odporúča MZ  prerokovať a schváliť materiál so 

zmenou a to v  úprave výšky dane za jedno prenocovanie z 1,5 eur na 2,5 eur  

Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 2:  Návrh zmeny obsahovej náplne komisie  

Uznesenie: 

Komisia RR a CR súhlasí s predloženým materiálom a odporúča ho Mestskému zastupiteľstvu v Košiciach  

prerokovať a schváliť  

Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 3:  Personálne obsadenie komisie, návrh členov z radov neposlancov  

Uznesenie: 

Komisia RR a CR odporúča MZ prerokovať materiál a schváliť za člena Komisie RR a CR:  

Mgr.Igor Holéczy, prof. RNDr. Oto Hudec, CSc., Ing. Miroslav Knap, Ing. Jana Končeková,                      

doc. Ing. Branislav Kršák, PhD., Mgr. Igor Kupec, Ing. Ľuboš Lacko, Mgr. Adam Očkaják 

Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 4b: Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2021- informatívna 

správa 

Uznesenie: 

Komisia RR a CR  odporúča MZ prerokovať a schváliť materiál: Vyhodnotenie členstva mesta Košice 

v združeniach a organizáciách za rok 2021- informatívna správa 

Hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

 

 

   

                           Mgr. Marcel Gibóda                       

       predseda komisie                                                                                                                              

 

 

 

 

Košice,  dňa  09.12  2022 

Zapísal: Ing. Štefan Daňo, sekretár  komisie      

 



 

Pôvodné znenie obsahovej náplne komisie: 

Činnosť komisie: 

a. prejednáva a prijíma stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach v oblasti svojej pôsobnosti, 

b. prijíma stanoviská k materiálom v týchto okruhoch: 

o návrhy projektov a zámerov v oblasti regionálneho rozvoja a cestovného ruchu na území 

mesta Košice, 

o stanoviská k investičným rozvojovým zámerom spojeným s požiadavkami na využívanie 

majetku mesta a miestnych zdrojov v oblasti regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, 

c. spolupracuje s organizáciami Košice – Turizmus, K13 Košické kultúrne centrá, so splnomocnencom 

mesta Košice pre rozvoj cezhraničnej spolupráce Košice – Užhorod a inými subjektmi v oblasti 

rozvoja regiónu a cestovného ruchu. 
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Návrh zmeny obsahovej náplne komisie: 

Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu: 

1) prejednáva a prijíma stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie Mestského zastupiteľstva 

v Košiciach v oblasti svojej pôsobnosti, 

2) prejednáva a prijíma stanoviská k návrhom všeobecne záväzných nariadení mesta v oblasti svojej 

pôsobnosti, 

3) prijíma stanoviská k materiálom v týchto okruhoch: 

a) návrhy projektov a zámerov v oblasti regionálneho rozvoja a cestovného ruchu na území 

mesta Košice, 

b) strategické a koncepčné materiály rozvoja mesta a udržateľného mestského rozvoja (UMR),   

c) stanoviská k investičným rozvojovým zámerom spojeným s požiadavkami na využívanie 

majetku mesta a miestnych zdrojov v oblasti regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, 

4) participuje na tvorbe strategických dokumentov mesta v oblasti regionálneho rozvoja  

a cestovného ruchu, 

5) spolupracuje s organizáciami a  subjektmi v oblasti rozvoja regiónu a cestovného ruchu, 

6) prijíma stanoviská k členstvu mesta v združeniach a organizáciách, k návrhom partnerských dohôd 

mesta, 

7) iniciuje pravidelné stretnutia s podnikateľskými subjektmi na území mesta a podáva podnetné 

návrhy na riešenie problémov, ktoré vyplynú z týchto stretnutí, 

8) prejednáva podnety, požiadavky a návrhy fyzických a právnických osôb v oblasti regionálneho 

rozvoja, cestovného ruchu a rozvoja podnikania na území mesta Košice.   

https://www.kosice.sk/clanok/komisia-regionalneho-rozvoja-a-cestovneho-ruchu-2022-2026

