Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
28.5.2019
Číslo:
02825 / 2019/OKaCR- 20767
Vybavuje: Ing. Adriana Šebešová
e-mail: adriana.sebesova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 340
Mobil: 0918/766 042

Zápisnica
z 8. rokovanie Komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 28.5.2019.

Zastupiteľstva

PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie
2. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra
Košického samosprávneho kraja na základe požiadavky zastupiteľstva
zo 7. zasadnutia konaného dňa 27. augusta 2018
3. 2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2019
4. Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 € v zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne
záväzného nariadenia č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien
a doplnkov
5. Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 13/2016 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
6. Správa o činnosti kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja za rok 2018
7. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja na II. polrok 2019
8. Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2019
9. Informácia o činnosti oblastných organizácií cestovného ruchu na území Košického kraja
10. Kontrola plnenia požiadaviek z rokovaní komisie
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver
K bodu č. 1
Predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová privítala prítomných členov komisie na rokovaní
komisie. Zároveň informovala o vypustení bodov 3 a 4 z rokovania komisie.
Komisia s počtom prítomných 13 členov bola uznášaniaschopná.
Uznesenie č. 11/2019:
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce schvaľuje program rokovania 8.rokovania
komisie s vypustením bodov 3 a 4.
Hlasovanie č.1:
Prítomní: 13
Za: 13

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 2
Materiál predstavil Ing. Ľubomír Hudák, hlavný kontrolór KSK.
Na rokovanie komisie sa dostavil člen komisie PhDr. Marek Čižmár.
Uznesenie č. 12/2019 :
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať
a zobrať na vedomie materiál „Správa o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného
kontrolóra Košického samosprávneho kraja na základe požiadavky zastupiteľstva zo 7.
zasadnutia konaného dňa 27. augusta 2018“ podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 2:
Prítomní: 14
Za: 14

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 5
Materiál predstavila MVDr. Katarína Franková z odboru školstva. V diskusii sa Ing. Vladimír
Seman informoval, či v rámci tohto navýšenia sa nachádzajú aj finančné prostriedky na
prezentáciu školy. PhDr. Marek Čižmár reagoval, že toto je záležitosťou riaditeľa školy na čo
použije finančné prostriedky.
Uznesenie č. 13/2019 :
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať
a schváliť materiál „Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 13/2016 o určení
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach“ podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 14
Za: 14

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 6
Materiál predstavila PhDr. Jana Knežová, PhD., vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu.
Uznesenie č. 14/2019 :
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať
a zobrať na vedomie materiál „Správa o činnosti kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za rok 2018“ podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 4:
Prítomní: 14
Za: 14

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 7
Materiál predstavila predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová.
Uznesenie č. 15/2019 :
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať
a schváliť materiál „Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja na II. polrok 2019 “ podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 14
Za: 14

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bod č. 8
Materiál predstavila predsedníčka komisie predstaví plán úloh komisie cestovného ruchu
a cezhraničnej spolupráce. Ing. Vladimír Seman navrhol doplniť do plánu informáciu
o možnostiach zriaďovania cyklotrás pri rekonštrukciách ciest v správe KSK.
Uznesenie č. 16/2019 :
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať
a schváliť materiál „Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II.
polrok 2019“ podľa doplneného návrhu.
Hlasovanie č. 6:
Prítomní: 14
Za: 14

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bod č. 9
Vyjadrenie:
V rámci tohto bodu boli výkonnou riaditeľkou Košice Región Turizmus (KRT) JUDr. Lenkou
Vargovou Jurkovou predstavené aktivity realizované počas MSĽH. Ing. Vladimír Seman
požiadal o poskytnutie videí, prípadne iných záznamov zo zrealizovaných aktivít a informáciu,
ktoré videa boli produkované KRT a ktoré inými médiami na základe objednávky. Ďalej sa
zaujímal o predaj produktov vytvorených v rámci kampane (puky, slovník a ďalšie). RNDr.
Martin Smrčo požiadal informáciu o dopade MSĽH na výkon regiónu v cestovnom ruchu.
JUDr. Lenka Vargová Jurková informovala, že výstupné materiály kvôli krátkosti času zatiaľ
neboli spracované, ale po spracovaní ich budú vedieť poskytnúť. Produkty boli predávané
prostredníctvom e-shopu. Zároveň informovala, že štatistické údaje o počtoch ubytovaných
budú k dispozícii o približne dva mesiace. Ing. Zuzana Záborská požiadala o informáciu
o výdavkoch na tieto aktivity. JUDr. Lenka Vargová Jurková informovala, že mali k dispozícií
60 000 Eur na tieto aktivity. Predsedníčka komisie pani PaedDr. Jana Skokanová sa informovala,
či budú produkty, ktoré zostali z MSĽH predávané so zľavou. JUDr. Lenka Vargová Jurková
reagovala, že zatiaľ to neriešili.
Ďalej Ing. Miloslav Klíma, výkonný riaditeľ OOCR Košice – Turizmus predstavil činnosť a
fungovanie ich oblastnej organizácie. Zároveň pozval prítomných na podujatie Košice Gurmám
Fest. P. Iveta Pazičová, výkonná riaditeľka Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu
predstavila činnosť a fungovanie ich oblastnej organizácie. Zároveň pozvala prítomných na
zahájenie letnej sezóny na Zemplínskej šírave, ktoré sa uskutoční 16.6.2019 o 16 hod. Ing.
Vladimír Seman požiadal informáciu, ako a kde v zahraničí sa prezentuje ich organizácia. P.
Iveta Pazičová informovala o web stránke a účasti na veľtrhoch v zahraničí. Ing. Zuzana
Záborská, predsedníčka predstavenstva OOCR Slovenský raj & Spiš predstavila činnosť a
fungovanie ich oblastnej organizácie. Zároveň informovala o spolupráci s KSK najmä v oblasti
riešenia dopravnej dostupnosti, čo je jednou z ich vlastných priorít. Ing. Ján Šmídt, výkonný
riaditeľ OOCR Gemer predstavil aktivity a fungovanie ich organizácie, ktorá vznikla len v lete
minulého roka. Informoval aj o problémoch, s ktorými sa borí organizácia ako je napr.
personálne zabezpečenie.
Bod č. 10
Vyjadrenie:
Odpovede na požiadavky z rokovania komisie konanej dňa 9.42019 zaslala tajomníčka členom
komisie e-mailom spolu s pozvánkou. Ing. Vladimír Seman na zaslaný materiál reagoval, že mu
v ňom chýbajú objektívne ukazovatele, ktoré by reálne sledovali dopad na výkony v cestovnom
ruchu, napr. počet udržateľných pracovných miest, prenocovaní a pod. Dodal, že je veľmi
rozsiahly a sú v ňom informácie, ktoré nesúvisia s témou. Zároveň sa pýtal prítomných členov
komisie, či preštudovali celý materiál a poukázal na skutočnosť, že je dôležité venovať tejto

problematike viac času na diskusiu, lebo ide o kľúčové faktory v nastavení rozvoja cestovného
ruchu.
Bod č.11
Vyjadrenie:
PhDr. Jana Knežová, PhD. poďakovala zástupcom organizácií cestovného ruchu za účasť na
našej komisii a vyjadrila presvedčenie, že to vníma ako dobrý začiatok na spoluprácu v území.
Predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová vyzvala prítomných zástupcov organizácií
cestovného ruchu na zaslanie podnetov, ktoré môžu viesť k efektívnejšej spolupráci.
Bod. č. 12
Diskusia sa neuskutočnila.
Bod č. 13
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

