Komisia Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
Číslo:
Vybavuje:

27.11.2018
3624/2018/OKaCR Ing. Adriana Šebešová
email: adriana.sebesova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 340
Mobil: 0918 766 042

ZÁPISNICA
z 5. rokovania komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 27.11.2018

PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2019 - 2021
3. Informácia
o
poskytnutých
dotáciách
z vlastných
príjmov
Košického samosprávneho kraja v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v
znení neskorších zmien a doplnkov
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa
mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o
poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým
školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov
5. Informatívna správa o plnení cieľov vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej
dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji
6. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na I. polrok 2019
7. Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2019
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver
K bodu č. 1
Vyjadrenie:
Predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová privítala prítomných členov komisie na
rokovaní komisie CR a CzS Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Následne
predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová predloţila návrh programu rokovania komisie.

Komisia s počtom prítomných 14 členov bola uznášaniaschopná.
Uznesenie č. 21/2018:
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce schvaľuje program rokovania 5.
zasadnutia komisie.
Hlasovanie č.1:
Prítomní: 14
Za: 14

Proti: 0

Zdrţal sa: 0

K bodu č. 2
Vyjadrenie:
Ing. Kvetoslava Lipovská z odboru financií predstavila predkladaný materiál. Predsedníčka
komisie PaedDr. Jana Skokanová poţiadala o bliţší komentár k jednotlivým poloţkám. Ing.
Adriana Šebešová informovala, ţe v rozpočte navrhnuté finančné prostriedky pre aktivity
odboru kultúry a cestovného ruchu budú pouţité na aktualizáciu strategických dokumentov,
vzdelávanie a podporu skvalitnenia infraštruktúry najmä v oblasti náboţenského turizmu. Ing.
Kvetoslava Lipovská ďalej informovala, ţe členský príspevok určený pre krajskú organizáciu
cestovného ruchu Košice Región Turizmus je určený na financovanie mzdových
a prevádzkových nákladov a aktivity spojené s realizáciou marketingu, podporou produktov
cestovného ruchu, spolufinancovanie projektu Eco Velo a pod. Ďalej informovala, ţe
v podprograme sú zahrnuté aj finančné prostriedky na podporu významných podujatí v kraji.
Hlavný kontrolór Ing. Ľubomír Hudák upozornil, ţe v prípade uzatvárania zmlúv
o spolupráci, musí ísť o reálnu spoluprácu subjektov a nie len o poukázanie finančných
prostriedkov.
V priebehu diskusie sa na rokovanie komisie dostavili členovia Ing. Viktor Palko, Ing. Ján
Čuchran a PhDr. Marek Čiţmár.
Uznesenie č. 22/2018 :
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča Zastupiteľstvu KSK
prerokovať a schváliť „Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2019 –
2021“ podľa predloţeného návrhu.
Hlasovanie č. 2:
Prítomní: 17
Za: 17

Proti: 0

Zdrţal sa: 0

K bodu č. 3
Vyjadrenie
Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo z odboru financií predstavil predkladaný materiál.
Predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová sa informovala, či existujú kritéria výberu.
Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo vysvetlil, ţe výber je podmienený splnením podmienok VZN
3/2006 a legislatívnych podmienok. Ku kaţdej ţiadosti je vecne príslušným odborom

poskytnuté odborné stanovisko, ktoré má ale len odporúčací charakter. V prípade ţiadosti do
3 300 Eur rozhoduje pán predseda KSK podľa disponibilných finančných zdrojov.
Uznesenie č.23 /2018 :
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča Zastupiteľstvu KSK
prerokovať a zobrať na vedomie „Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov
Košického samosprávneho kraja v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení
neskorších zmien a doplnkov“ podľa predloţeného návrhu.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 17
Za: 17

Zdrţal sa: 0

Proti: 0

Na rokovanie komisie sa dostavila členka komisie Mgr. Jozefína Uhaľová.
K bodu č. 4
Vyjadrenie
Ing. Marcel Eperješi z odboru školstva predstavil predkladaný materiál. Predsedníčka komisie
PaedDr. Jana Skokanová sa informovala, či bola vzatá do úvahy aj poţiadavka na moţné
navýšenie finančných prostriedkov v prípade, ţe bude schválené Vládou SR navrhované
poskytovanie obedov zadarmo. Ing. Marcel Eperješi vysvetlil, ţe vzhľadom na to, ţe toto sa
zatiaľ týka len základných škôl, táto poţiadavka pre rok 2019 nebola zohľadnená. Ak
vyvstane táto poţiadavka aj smerom k stredným školám, určite bude z úrovne odboru školstva
riešená.
Uznesenie č. 24/2018 :
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča Zastupiteľstvu KSK
prerokovať a schváliť „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho
kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č.
18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým
školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov “ podľa
predloţeného návrhu.
Hlasovanie č. 4:
Prítomní: 18
Za: 18

Proti:

0

Zdrţal sa: 0

K bod č.5
Vyjadrenie
Ing. Adriana Šebešová z odboru kultúry a cestovného ruchu predstavila predkladaný materiál.
Pán Viliam Zahorčák poţiadal o informácie v súvislosti so zámerom pouţitia iných
materiálov na spevnenie povrchov cyklotrás. Ing. Adriana Šebešová vysvetlila, ţe ide
o technológie vyuţívané v zahraničí a našim cieľom bude zistiť moţnosť ich vyuţitia aj na
Slovensku. Ďalej sa pán Viliam Zahorčák dotazoval o situácii na úsekoch, ktoré sú
v projektovej príprave. Ing. Adriana Śebešová informovala o stave jednotlivých úsekov. Ing.
Vladimír Seman poţiadal o predloţenie projektových dokumentácií na jednotlivé úseky
cyklotrasy na Zemplínskej šírave. Ďalej upozornil na stav cyklotrasy pri obci Michaľany,

ktorá je cezhraničnou cyklotrasou, pričom na Maďarskej strane je urobená riadna spevnená
cyklotrasa a na našej strane je úsek cyklotrasy rozbitý. Ďalej navrhol, aby KSK zrealizovalo
vysprávku cyklotrasy makadamom. Ďalej navrhol, aby KSK vyčlenilo na problematiku
cyklotrás jedného človeka. Ing. Adriana Šebešová informovala, ţe projektové dokumentácie
na rozpracované úseky cyklotrás na Zemplínskej šírave sú k dispozícií k nahliadnutiu u nej.
V súvislosti s cyklotrasou v Michaľanoch informovala, ţe cyklotrasa bola riešená v rámci
projektu podporeného z Programu cezhraničného programu HU-SK bez zapojenia KSK. Ďalej
informovala, ţe preverí situáciu okolo tejto cyklotrasy a moţnosti jej údrţby. Ing. Ján
Čuchran doplnil, ţe pre riešenie tejto problematiky je potrebné, aby sa aktivizovali aj obce,
tak ako to je pri cyklotrase okolo Zemplínskej šíravy. Ing. Vladimír Seman ďalej ţiadal
prehodnotiť uvádzané výšky nákladov na vybudovanie cyklotrás. Ing. Adriana Šebešová
reagovala, ţe tieto informácie sú získané z uţ zrealizovaných projektov. Ďalej informovala, ţe
sa v budúcom roku budeme venovať prevereniu moţnosti lacnejších technológií na výstavbu
cyklotrás. Ing. Vladimír Seman sa ďalej zaujímal o moţnosti vedenia cyklotrás po hrádzach,
kde niekedy stačí urobiť drobné úpravy na lepší prejazd. Ing. Adriana Šebešová reagovala, ţe
pri takýchto úpravách je nutné vychádzať aj z technických poţiadaviek správcov tohto
majetku. Pán Milan Potocký informoval o cyklotrase, ktorú zrealizovalo mesto Michalovce
smerom na stredisko Biela Hora. Časť cesty je však v správe obce Vinné a v tejto súvislosti
poţiadal o preverenie moţnosti napojenia tejto cyklotrasy aţ priamo do strediska Biela Hora.
Ing. Adriana Šebešová reagovala, ţe prerokuje túto záleţitosť s obcou Vinné. Avšak
upozornila, ţe v prípade tohto cyklistického spojenia bude potrebné vyriešiť prechod cez
cestu II. triedy, ktorá je počas letnej sezóny značne frekventovaná. RNDr. Martin Smrčo sa
dotazoval, či sme neuvaţovali o vytvorenie cyklotrás v pásme ciest II. a III. triedy, ktoré by
mohli zriadené pri rekonštrukcii týchto ciest. Ing. Adriana Šebešová odpovedala, ţe diskusie
na túto tému v minulosti uţ boli zrealizované, a ţe v prípade, ak nastane taká moţnosť
a reálna potreba na danom úseku, budeme sa týmto zaoberať. MUDr. Attila Anna vyjadril
záujem o riešenie tejto problematiky v okolí Roţňavy. Ing. Adriana Šebešová informovala, ţe
v budúcom roku budú realizované koordinačné stretnutia v kaţdom subregióne a v prípade
záujmu budú prizývaní na tieto stretnutia aj členovia komisie.
Uznesenie č.25 /2018 :
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča Zastupiteľstvu KSK
prerokovať a zobrať na vedomie „Informatívnu správu o plnení cieľov vyplývajúcich zo
Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji“
podľa predloţeného návrhu.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 18
Za: 18

Proti: 0

Zdrţal sa: 0

K bodu č.6
Vyjadrenie
PhDr. Anna Heribanová z organizačného oddelenia predstavila predkladaný materiál.
Uznesenie č.26 /2018 :
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča Zastupiteľstvu KSK
prerokovať a schváliť „Rámcovú obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja na I. polrok 2019“ podľa predloţeného návrhu.

Hlasovanie č. 6:
Prítomní: 18
Za: 18

Proti: 0

Zdrţal sa: 0

K bodu č.7
Vyjadrenie
Predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová predstavila návrh plánu úloh Komisie
cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce na I. polrok 2019. Ďalej informovala, ţe plán
bude zaslaný všetkým členom komisie.
Uznesenie č.27 /2018 :
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča Zastupiteľstvu KSK
prerokovať a schváliť „Plán úloh Komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce na I.
polrok 2019“ podľa predloţeného návrhu.
Hlasovanie č.7 :
Prítomní: 18
Za: 18

Proti: 0

Zdrţal sa: 0

K bodu č. 8
Tajomníčka komisie Ing. Adriana Šebešová informovala o plnení uznesení prijatých
komisiou. Aţ na uznesenie č.20/2018 zo 7.8.2018, ktoré je v riešení, ostatné uznesenia boli
splnené. V súvislosti s poţiadavkami členov komisie na riešenie poškodených úsekov ciest
k turistickým cieľom, tajomníčka podala ústnu informáciu k jednotlivým úsekom, ktorú
získala z odboru dopravy. Zároveň informovala, ţe v prípade poţiadavky v katastri obce
Parchovany nebolo moţné určiť o ktorú cestu ide, preto poţiada o poskytnutie bliţšej
informácie.
Predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová ďalej poţiadala prítomného zástupcu krajskej
organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus pána Martina Micháleka M.A.
o podanie informácie o činnosti organizácie. Pán Martin Michálek M.A. podal vysvetlenie
k rozpočtu krajskej informácie, kde uviedol, ţe aj napriek skutočnosti, ţe návštevnosť v kraji
rastie, je potrebné byť pripravený na príleţitosti, ktoré prichádzajú a treba ich vyuţiť, ako sú
napr. novootvorené letecké linky, veľké medzinárodné podujatie ako sú napr. MS v ľadovom
hokeji. Ing. Vladimír Seman sa informoval, prečo nie je na zasadnutí kde sa prerokováva
rozpočet prítomná výkonná riaditeľka krajskej organizácie. Pán Martin Michálek M.A.
informoval, ţe je na fóre k digitálnemu marketingu v Bratislave. Ing. Vladimír Seman
poţiadal krajskú organizáciu cestovného ruchu Košice Región Turizmus o predloţenie
odpočtu aktivít s finančným plnením za rok 2018. Pán Milan Potocký uviedol, ţe mu chýba
zo strany krajskej organizácie väčšia podpora udrţateľných produktov a intenzívnejšia
spolupráca s územím. Pán Viliam Zahorčák uviedol, ţe krajská organizácia je nadstavba nad
oblastné organizácie cestovného ruchu. Pán Martin Michálek M.A. doplnil, ţe krajská
organizácia má za úlohu riešiť destinačný marketing. To, ţe riešia na niektorom území
destinačný manaţment je len z núdze cnosť. Ďalej vymenoval príklady aktivít, ktoré
podporila alebo realizovala krajská organizácia ako napr. mólo pre loď na Zemplínskej šírave,
ľadový expres, či teraz pripravovanú promenádu. Zároveň uviedol, ţe projekty ako „pieskové
sochy na šírave“ prevyšujú v počte mediálnych výstupov mnohonásobne samotné realizačné

náklady. Ing. Vladimír Seman v tejto súvislosti poţiadal o predloţenie mediálnych výstupov
a ich hodnoty v prípade projektu pieskové sochy na šírave. Predsedníčka komisie PaedDr.
Jana Skokanová upozornila, ţe sú tú aj iné regióny ako Zemplínska šírava a ţe je treba riešiť
aktivity v území v spolupráci s ostatnými aktérmi a v ich prospech. V súvislosti
s nadchádzajúcimi MS v ľadovom hokeji Ing. Nataša Vjesztová poţiadala zástupcu krajskej
organizácie o predloţenie informácie o pripravovaných aktivitách na zlepšenie ponuky
v cestovnom ruchu na MS v ľadovom hokeji. RNDr. Martin Smrčo sa informoval, či krajská
organizácia nerealizuje start-up v oblasti cestovného ruchu. Pán Martin Michálek M.A
reagoval, ţe ľadový expres je moţné povaţovať za určitý start-up. Predsedníčka komisie
PaedDr. Jana Skokanová zhrnula diskusiu ku krajskej organizácií cestovného ruchu
a zosumarizovala , čo je potrebné od Košice Región Turizmus vyţiadať a predloţiť členom
komisie na najbliţšie rokovanie:
- podrobné plnenie rozpočtu za rok 2018 v písomnej podobe,
- mediálne výstupy a spôsob ich finančného zhodnotenia v písomnej podobe,
- podrobný rozpis aktivít na rok 2019, s dôrazom na aktivity súvisiace s MS v ľadovom
hokeji v písomnej podobe.
Pán Juraj Nagy sa informoval, kto pripravoval Ţupné noviny a prečo sú tam uvedené na
poslednej strane samé komerčné podujatia v Košiciach, keď KSK a aj iné subjekty realizujú
kvalitné kultúrne podujatia v regióne. RNDr. Martin Smrčo poţiadal, aby ďalšie vydania
Ţupných novín boli distribuované poslancom, prípadne len elektronicky.
Následne Ing. Adriana Šebešová informovala o konferencii v cestovnom ruchu „Dáta
v destinačnom manaţmente DiDM 2018, ktorú organizoval odbor kultúry a cestovného ruchu
v spolupráci s Fakultou BERG TU.
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

