Komisia Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
Číslo:
Vybavuje:

4.6.2018
3624/2018/OKaCR Ing. Adriana Šebešová
email: adriana.sebesova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 340
Mobil: 0918 766 042

ZÁPISNICA
z 2. rokovania komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa
4.6.2018

PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Návrh nového Grantového programu Košického samosprávneho kraja na poskytovanie
grantov a dotácií
3. Informatívna správa o implementácii projektov Programu spolupráce Interreg
V – A SKHU 2014 – 2020
4. Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického
kraja za rok 2017
5. Návrh na spolufinancovanie projektu „MOBI - Moderná prihraničná
infraštruktúra – úspešný karpatský región”
6. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na II. polrok 2018
7. Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2018
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Predsedníčka komisie pani PaedDr. Jana Skokanová privítala prítomných členov komisie na
rokovaní komisie CR a CzS Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.

Predsedníčka komisie predložila členom komisie navrhovaný program rokovania, do ktorého
navrhla doplniť v rámci bodu rôzne prerokovanie rekonštrukcie cesty v katastri obce
Letanovce, konkrétne smerom Letanovský mlyn a aktivitu, ktorá reaguje na problém
znečistenia Zemplínskej šíravy.
Členovia komisie program schválili.
Rokovania komisie CR a CzS sa zúčastnilo 25 členov komisie.
Komisia bola uznášaniaschopná /viď. prezenčná listina/
Hlasovanie č. 1
Prítomní:
25
Za:
25
Proti:
0
Zdržal sa:
0
K bodu č. 2
Vyjadrenie :
Ing. Peter Ťapák z Odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia
predstavil predložený materiál. V diskusii hlavný kontrolór Ing. Ľubomír Hudák podporil
potrebu nového VZN na poskytovanie dotácií a uviedol, že to bolo aj jedno z odporúčaní
z kontroly poskytovania dotácií na Úrade KSK. Súčasne predniesol pripomienky a návrhy
k materiálu:
- používať pojem „dotácia“, nie „grant“, čo je legislatívny pojem v zákone č. 583/2004 Z.z.
(zmocňuje po prijatí VZN poskytovanie dotácií z rozpočtu VÚC),
- v rámci transparentnosti, zvyšovania identity a vtiahnutia verejnosti do rozhodovania
o použití verejných prostriedkov, zvážiť možnosť hlasovania verejnosti o projektoch
(SMS, resp. web),
- v rámci znižovania vnútroregionálnych rozdielov (pre schému projektových dotácií pre
podporu reg. rozvoja), pri odbornom hodnotení v rámci bodovania prideliť menej
rozvinutým regiónom zvýhodnené hodnotenie,
- predkladaný materiál, ktorý je zámerom na rozpracovanie VZN prijímať „na vedomie“, nie
schvaľovať, nakoľko v zmysle zákona č. 302/2001 Z.z. zastupiteľstvo schvaľuje VZN
(obligatórne vymedzenie),
- na základe vyššie uvedeného bola vznesená pripomienka k 1. bodu tzv. nevyhnutným
krokom na zavedenie grantovej schémy (hlavný materiál), a to schváleniu „zámeru
vypracovania VZN“. Na schválenie VZN nie je nevyhnutné schvaľovať v zastupiteľstve
zámer vypracovania VZN.
Ing. Ťapák reagoval na pripomienky hlavného kontrolóra nasledovne:
- z hľadiska terminológie „grant alebo dotácia“ je podľa neho v súčasnosti pojem
„grant“ oveľa viac zaužívaný a viac vzbudí súťaživosť,
- s návrhom na vtiahnutie verejnosti do hodnotiacich projektov sa stotožnil,
- v súvislosti so znižovaním vnútroregionálnych rozdielov skonštatoval, že bude treba
zohľadniť samotnú oblasť podpory, keďže niektoré témy bude nutné podporiť aj
v rozvinutejších okresoch,
- ďalej informoval, že zámerom predkladaného materiálu je získať súhlas zastupiteľstva
na vypracovanie novej grantovej schémy.
Predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová navrhla zmeniť výšky podpory pre granty
a dotácie a to dotácie do 3 300 Eur a granty od 3 300 Eur. Ing. Peter Ťapák informoval, že
toto bude ešte predmetom ďalšej diskusie. Pán Viliam Zahorčák požiadal hlavného kontrolóra
o informáciu, či po schválení takto predloženého materiálu zastupiteľstvom, môže byť
spochybnená jeho zákonnosť. Pán hlavný kontrolór odpovedal, že ide o právnu vec.

Uznesenie č.6/2018
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie č. 2
Prítomní:
25
Za:
25
Proti:
0
Zdržal sa:
0
K bodu č. 3
Vyjadrenie:
Ing. Tünde Erényi z Odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného
prostredia predstavila predložený materiál. Zároveň informovala, že 1.6.2018 bola vyhlásená
výzva na predkladanie žiadostí do Fondu malých projektov. V rámci diskusie Ing. Ján
Čuchran požiadal o informáciu k Programu ENI. Ing. Tünde Erényi odpovedala, že ide
o program cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom, Ukrajinou, Maďarskom
a Rumunskom, ktorý by podľa jej informácií mal mať vyhlásenú ďalšiu výzvu na jeseň tohto
roku. Ing. Vladimír Seman sa informoval, či je možné využiť tieto programy aj na spoluprácu
s Poľskom. Ing. Tünde Erényi odpovedala, že Košický kraj s výnimkou okresu Spišská Nová
Ves nie je oprávneným územím pre spoluprácu PL-SK. MVDr. Boleslav Lešo informoval, že
Ukrajina je veľmi naklonená týmto projektom. Pán hlavný kontrolór Ing. Ľubomír Hudák
odporúčal v uznesení vypustiť minimálne text „písm. c)“. Vo všeobecnosti pri prijímaní
uznesenia „na vedomie“ nie je potrebné uvádzať právny akt, z ktorého uznesenie vychádza.
Uznesenie č.7/2018
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie č. 3
Prítomní:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

25
25
0
0

K bodu č. 4
Vyjadrenie:
Mgr. Katarína Rosičová z Odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného
prostredia predstavila predložený materiál.
Uznesenie č.8/2018
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a zobrať na vedomie.

Hlasovanie č. 4
Prítomní:
25
Za:
25
Proti:
0
Zdržal sa:
0
K bodu č. 5
Ing. Tünde Erényi z Odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného
prostredia predstavila predložený materiál. V rámci diskusie Pán Gejza Sačko poznamenal, že
je veľmi dôležité doriešiť dopravu do 3,5 tony smerom na Ukrajinu. Ing. Tünde Erényi
reagovala, že túto skutočnosť si preverí. Pán Viliam Zahorčák ocenil iniciatívu v rámci
projektu na prepojenie Michaloviec s hraničným priechodom vo Vyšnom Nemeckom
cyklotrasou a požiadal o informáciu, či táto cyklotrasa bude súčasťou už plánovaných
cyklistických koridorov. Ing. Adriana Šebešová odpovedala, že určite bude napojená na už
navrhovanú cyklistickú diaľkovú sieť, s tým, že v prvom rade bude potrebné doriešiť
otvorenie hraničného priechodu vo Vyšnom Nemeckom pre peších a cyklistov. MVDr.
Boleslav Lešo informoval o kritickej situácii v obci Vyšné Nemecké, kde súčasná
infraštruktúra je pre enormné počty cestujúcich nedostačujúca. Zároveň je tam pretrvávajúci
problém s hromadiacim sa komunálnym odpadom. Celú situáciu už rieši aj bezpečnostná rada
kraja. V minulosti KSK pomáhalo riešiť túto situáciu. Ing. Vladimír Seman podotkol, že
problém je spôsobený aj legislatívou na Ukrajine, ktorá prikazuje vodičom áut s cudzími EČ
prekročiť štátne hranice v určitom čase. Navrhol, aby KSK inicioval rokovania k zmene tejto
legislatívy. Ing. Adriana Šebešová reagovala, že tento problém bude postúpený na najbližšie
zasadnutie medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu medzi Slovenskom a Ukrajinou.
Uznesenie č.9/2018
a) Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený
materiál prerokovať a schváliť.
b) Komisia CR a CzS v súvislosti s kritickou situáciou vo Vyšnom Nemeckom odporúča
Odboru financií Úradu KSK nájsť finančné prostriedky na likvidáciu a ukladanie
komunálneho odpadu v obci. Ďalej odporúča z úrovne Úradu KSK vyvíjať tlak na
kompetentné inštitúcie vo veci riešenia tejto situácie.
Hlasovanie č.5
Prítomní:
25
Za:
25
Proti:
0
Zdržal sa:
0

K bodu č. 6
Vyjadrenie:
Predsedníčka komisie pani PaedDr. Jana Skokanová uviedla predložený materiál.
Uznesenie č. 10/2018

Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č.6
Prítomní:
25
Za:
25
Proti:
0
Zdržal sa:
0
K bodu č. 7
Vyjadrenie:
Predsedníčka komisie pani PaedDr. Jana Skokanová informovala prítomných členov komisie
o návrhu plánu úloh komisie na II. polrok 2018.
Uznesenie č. 11/2018
Komisia CR a CzS berie na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál
prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č.7
Prítomní:
25
Za:
25
Proti:
0
Zdržal sa:
0
K bodu č. 8
Vyjadrenie
Predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová predstavila rokovací poriadok komisie.
Uznesenie č. 12/2018
Komisia CR a CzS schvaľuje predložený rokovací poriadok.
Hlasovanie č.8
Prítomní:
25
Za:
25
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Ďalej v rámci bodu rôzne predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová informovala
prítomných o potrebe rekonštrukcie cesty v katastri obce Letanovce, ktorá predstavuje vstup
do Slovenského raja v lokalite Letanovský mlyn. Zároveň žiadala prítomných členov komisie
o podporu na rekonštrukciu tejto cesty. Prítomní členovia komisie však skonštatovali, že ide
o nesystémový krok, pretože v kraji je mnoho ciest v lokalitách cestovného ruchu, ktoré
potrebujú rekonštrukciu. Tajomníčka komisie Ing. Adriana Šebešová navrhla, že na základe
podkladov od členov komisie zostaví prehľad požiadaviek, ktorý následne odkonzultuje
s odborom dopravy a predloží na najbližšie rokovanie komisie CR a CzS. Následne bude
prerokovaný ďalší postup v tejto veci.
Pán Milan Potocký informoval o zámere usporiadať výstavu zameranú na problém spojený so
znečisťovaním Zemplínskej šíravy, ktoré je spôsobené obcami na rieke Laborec a požiadal

o podporu z KSK. Ing. Jana Thótova uviedla, že rovnaký problém je aj na Ružíne a že tieto
záležitosti by mali byť riešené z úrovne kompetentných inštitúcií. Vzhľadom k tomu, že
zámer p. Milana Potockého predstavuje osvetovú aktivitu tajomníčka komisie Ing. Adriana
Šebešová navrhla, že sa obráti s touto požiadavkou na Zemplínske osvetové stredisko
a prekonzultuje možnosť ich zapojenia do tohto projektu.
Tajomníčka komisie Ing. Adriana Šebešová v súlade s plánom úloh komisie na I. polrok 2018
informovala o pôsobnosti KSK v oblasti cestovného ruchu, strategických dokumentov
v oblasti cestovného ruchu na úrovni KSK, aktivitách referátu cestovného ruchu a plnení úloh
v Programe Terra Incognita za obdobie 2013 -2017. V súvislosti s návrhom zmeny pravidiel
hodnotiaceho procesu pri žiadostiach o poskytnutie dotácií z rozpočtu KSK informovala, že
vzhľadom na zámer Odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného
prostredia na vypracovanie nového VZN na poskytovanie dotácií z rozpočtu KSK, považuje
tento bod za irelevantný. Ďalej odovzdala slovo výkonnej riaditeľke krajskej organizácie
cestovného ruchu Košice Región Turizmus, ktorá informovala o aktivitách ich organizácie.
K bodu č.9
Neuskutočnila sa.
K bodu č. 10
Vyjadrenie:
Predsedníčka komisie pani PaedDr. Jana Skokanová sa poďakovala členom komisie za
aktívnu účasť na rokovaní komisie.

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

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

