Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
13.11.2019
Číslo:
02825 / 2019/OKaCR- 44226
Vybavuje: Ing. Adriana Šebešová
e-mail: adriana.sebesova@vucke.sk
Telefón: 055/7268 340
Mobil: 0918/766 042

Zápisnica
z 11. rokovania Komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 13.11.2019.
PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie
2. Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022
3. Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 eur v zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v
znení neskorších zmien a doplnkov
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytovaní
dotácií.
5. 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
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o výške úhrady
za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
7. Priebežné hodnotenie cieľov vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cestovného
ruchu v Košickom kraji do roku 2020 a návrh metodiky na spracovanie nového
dokumentu
8. Priebežné hodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji
9. Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na
I. polrok 2020
10. Plán
úloh
komisií
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho
kraja
na I. polrok 2020
11. Podpora rozvoja cestovného ruchu v okrese Gelnica – bod z plánu úloh komisie
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver
K bodu č. 1
Vyjadrenie
Predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová privítala prítomných členov komisie na rokovaní
komisie a predložila návrh programu rokovania komisie, do ktorého navrhla doplniť ako bod č. 4
materiál „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o
poskytovaní dotácií.“. Zároveň navrhla bod č. 4 a informáciu k redakčnej rade magazínu
„Rozhýbaný kraj“ z bodu č. 12 zaradiť na začiatok rokovania.

Komisia s počtom prítomných 18 členov bola uznášaniaschopná.
Uznesenie č. 29/2019:
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce schvaľuje program 11.rokovania komisie
vrátane navrhovaných úprav.
Hlasovanie č.1:
Prítomní: 18
Za: 18

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 12
Vyjadrenie
Riaditeľ Kancelárie predsedu KSK JUDr. Boris Bilčák informoval o štatúte magazínu
„Rozhýbaný kraj“, príprave obsahu a jeho distribúcií. Informoval , že obsah a texty schvaľuje
redakčná rada, ktorej predsedníčkou je hovorkyňa predsedu KSK. Pri príprave obsahu sa dbá na
vyváženosť, aby sa tam neobjavovali len politické témy, ale aj články z regiónu. Ďalej
informoval, že distribúciu zabezpečuje Slovenská pošta, s ktorou je uzavretá zmluva do februára
budúceho roka. Vzhľadom na sťažnosti na distribúciu však prehodnocujú zmluvu so Slovenskou
poštou. Ing. Vladimír Seman potvrdil, že distribúcia zlyháva, keďže už na minulom zasadnutí
komisie iba 4 členovia potvrdili, že Rozhýbaný kraj“ dostali do poštových schránok. Ďalej
uviedol, že "Rozhýbaný kraj" je typickou ukážkou neefektívneho a netransparentného spôsobu
míňania verejných zdrojov. Zároveň dodal, že v "Rozhýbanom kraji" chýbajú zásadné
informácie, spracované primeraným, profesionálnym spôsobom. Ako príklad uviedol veľký
priestor bratislavskému hercovi Alexandrovi Bártovi. Následne požiadal o informáciu, koľko
stojí táto mediálna prezentácia vrátane distribúcie. JUDr. Boris Bilčák odpovedal, že 150 – 200
tis. Eur. Mgr. Andrea Štefanová z komunikačného oddelenia uviedla, že úrad komunikuje aj
prostredníctvom iných médií v závislosti od cieľovej skupiny, napríklad Facebook. Zároveň
doplnila, že p. Bárta je Košičan a preto bol v magazíne. Ing. Vladimír Seman skonštatoval, že aj
40+ zaujíma rozpočet. Mgr. Andrea Štefanová doplnila, že rozpočet sa schvaľuje na
decembrovom zastupiteľstve. Ing. Vladimír Seman doplnil, že viac by ho zaujímali výsledky
Transparency International, keďže podľa aktuálnych informácií od Transparency International je
KSK v mnohých kľúčových ukazovateľoch najmenej transparentný kraj na Slovensku. V tomto,
ťažiskovom informačnom zdroji KSK o tom chýbala primeraná zmienka. Tiež upozornil na to,
že od volieb uplynuli už dva roky a že terajšia garnitúra sa dostala k moci práve na základe
sľubov o väčšej transparentnosti pri využívaní verejných zdrojov. Zároveň navrhol, aby sa
výberom tém v magazíne zaoberalo poslanecké grémium. Riaditeľ Úradu KSK Ing. Juraj Ďorko
uviedol, že ide o subjektívne posúdenie tém a že výsledky Transparency International boli
zverejnené na tlačovej konferencii. Zároveň navrhol Ing. Vladimírovi Semanovi stretnutie, na
ktorom môžu prediskutovať túto problematiku. P. Milan Potocký prezentoval výhrady k obsahu
magazínu a navrhol, aby prezentácia v magazíne bola realizovaná podľa subregiónov, kde sa
predstavia obyvatelia z regiónu, vedúci odborov Úradu KSK a zástupcovia OvZP KSK. Mgr.
Andrea Štefanová uviedla, že magazín má 16 strán a nie sú tam uvádzané len aktivity župana, ale
sú tam publikované témy zo zastupiteľstva, podujatia v regióne a aj reakcie poslancov, aj keď je
niekedy obtiažne ich získať. RNDr. Martin Smrčo navrhol vizuálne rozdeliť magazín podľa
regiónov. Ďalej navrhol osloviť na distribúciu kolportérske spoločnosti. JUDr. Boris Bilčák
uviedol, že Slovenská pošta bola v tom čase jediná, ktorá spĺňala požadované podmienky. Ďalej
doplnil, že spolupráca s poštou bude prehodnocovaná. Mgr. Andrea Štefanová uviedla, že
spätnú väzbu majú možnosť zisťovať aj cez krížovky, ktoré sa nachádzajú v magazíne. RNDr.
Martin Smrčo navrhol uvádzať aj témy ako napr. prijatá koncepcia kultúry. Mgr. Andrea
Štefanová doplnila, že je potrebné prerozdeliť priestor, tak aby napr. turistické témy neboli na
úkor iných tém, prípadne zamerať sa v jednom čísle na jeden región.
Z rokovania komisie odišiel p. podpredseda KSK Ing. Karol Pataky.

K bodu č. 4
Vyjadrenie
Materiál predstavil Ing. Jozef Šuľak z Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.
V rámci diskusie hlavný kontrolór Ing. Ľubomír Hudák uvítal návrh nového VZN o poskytovaní
dotácií a aj skutočnosť, že hodnotiaci proces bude prebiehať ako pri hodnotení projektov.
Upozornil na skutočnosť, že v zmysle návrhu je rozhodovacia právomoc na strane predsedu
KSK, ktorý menuje hodnotiteľov aj dotačnú komisiu. Následne navrhol, aby dotačnú komisiu
zostavovalo zastupiteľstvo. Ing. Jozef Šuľak doplnil, že interných hodnotiteľov navrhuje vedúci
príslušne vecného odboru Úradu KSK, ktorý je zodpovedný za výzvu. JUDr. Boris Bilčák
poďakoval za pozitívnu reakciu a vysvetlil, že dotačná komisia bude tvorená z poslancov a to
paritným zastúpením poslaneckých klubov a dvoch vedúcich príslušne vecných odborov.
Doplnil, že výzvy sa budú vyhlasovať na základe potrieb regiónu. V prípade individuálnych
žiadostí na alokáciu pána predsedu budú tiež vyhlasované výzvy. Ing. Ľubomír Hudák
poďakoval za vysvetlenie a navrhol preformulovať § 2, odsek 3 na schvaľuje zastupiteľstvo. Ing.
Vladimír Seman skonštatoval, že rozhodovanie by malo byť v kompetencii zastupiteľstva.
Zároveň upriamil pozornosť na krajskú organizáciu cestovného ruchu. Vedúci odboru financií
Dipl.-Kfm.Ing. Michal Demo reagoval, že je potrebné rozlišovať rozpočet na program Terra
Incognita. Výkonná riaditeľka JUDr. Lenka Vargová Jurková vysvetlila, že VZN 9/2011
o poskytovaní dotácií v rámci programu Terra Incognita nesúvisí s predkladaným návrhom.
Výzva v programe Terra Incognita sa vyhlasovala pred rokovaním zastupiteľstva, aby sa mohli
projekty zazmluvniť už začiatkom roka. Ing. Vladimír Seman upriamil pozornosť na spot
pripravený Krajskou organizáciou cestovného ruchu, ktorý považuje za príklad
netransparentného a neefektívneho výstupu doterajšieho systému. P. Pavol Burdiga pozitívne
hodnotil skutočnosť, že sa začalo pracovať na príprave nového VZN , ale má pocit, že návrh bol
šitý horúcou ihlou. Preto navrhuje, aby ešte návrh prešiel odbornou diskusiou na odbornej
úrovni ale aj na úrovni komisií.
Návrh na uznesenie:
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať
a schváliť materiál „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
o poskytovaní dotácií“.
Hlasovanie č. 2:
Prítomní: 17
Za: 2
Návrh neprešiel.

Proti: 1

Zdržal sa: 14

K bodu č. 2
Vyjadrenie
Materiál predstavil Dipl.-Kfm.Ing. Michal Demo, vedúci odboru financií. Zároveň vysvetlil
návrh rozpočtu v podprograme cestovný ruch. Ing. Ľubomír Hudák požiadal o úpravu textov
v rozpočte v podprograme cestovný ruchu v zmysle Dipl.-Kfm.Ing. Michalom Demom
prezentovaných informácií. Zároveň požiadal o informáciu k založeniu spoločnosti GLIP. Dipl.Kfm.Ing. Michal Demo informoval o výške vkladov a spolufinancovaní. Ing. Juraj Ďorko
doplnil, že akciová spoločnosť GLIP sa zakladá s cieľom vytvoriť podmienky pre založenie
globálneho logistického parku, ktorý by mal vytvoriť podmienky pre príchod investorov
s inštitútom významnej investície. Doplnil, že spoločnosť zakladá KSK spolu s inou akciovou
spoločnosťou, ktorá bude mať 40% podiel. V prípade, že spoločnosť GLIP nebude úspešná,
spoluzakladajúca spoločnosť odkúpi podiel KSK. Ing. Ľubomír Hudák požiadal o názov tejto
spoločnosti. Ing. Juraj Ďorko uviedol, že ide o spoločnosť Interport.
Uznesenie č. 30/2019:
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať
a schváliť materiál „Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022“
podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie č. 3:
Prítomní: 17
Za: 17

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 3
Vyjadrenie
Materiál predstavil Dipl.-Kfm.Ing. Michal Demo, vedúci odboru financií
Uznesenie č. 31/2019:
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať
a zobrať na vedomie materiál „Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 eur v zmysle § 5
ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006
o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov “ podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 4:
Prítomní: 17
Za: 17

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 5
Vyjadrenie
Materiál predstavil Ing. Marcel Eperješi, z odboru školstva.
Ing. Vladimír Seman požiadal o informáciu, či odbor školstva má k dispozícií porovnanie
efektívnosti jedálni v súkromnom a verejnom sektore. Ing. Marcel Eperješi vysvetlil, že 14
jedálni je prevádzkovaných súkromnými a cirkevnými subjektmi. Financovanie z úrovne kraja je
realizované podľa rovnakého determinantu aj pri verejných aj pri súkromných školských
jedálňach. Porovnanie súkromných a verejných prevádzkovateľov nie je k dispozícií pretože
nemajú prístup do účtovníctva súkromných prevádzkovateľov. Ing. Bibiána Krajníková doplnila,
že financovanie je v súčasnosti nastavené tak, aby jedálne tých stravníkov mali. Ing. Marcel
Eperješi uviedol, že Zastupiteľstvo KSK už pristupovalo k zrušeniu jedálni. V súčasnosti majú
však všetci rovnaké podmienky – verejní aj súkromní. Cielene idú po tom, aby deti pritiahli do
našich zariadení.
Uznesenie č. 32/2019:
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a
schváliť materiál „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 predloženého
návrhu.
Hlasovanie č. 5:
Prítomní: 17
Za: 17

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 6
Vyjadrenie
Materiál predstavila Mgr. Zuzana Nemcová, vedúca odboru sociálnych vecí. P. Viliam Zahorčák
požiadal o vysvetlenie „poplatkov za užívanie alkoholu“. Mgr. Zuzana Nemcová vysvetlila, že
ide o jednorazovú úhradu, ktorá bude účtovaná klientom, ktorí spôsobia nejakú škodu po požití
alkoholu.

Uznesenie č.33/2019
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať
a schváliť materiál „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja“ podľa predloženého
návrhu.
Hlasovanie č. 6:
Prítomní: 17
Za: 17

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 7
Vyjadrenie
Materiál predstavila Ing. Adriana Šebešová z odboru kultúry a cestovného ruchu.
Ing. Vladimír Seman uviedol, že príčinou je neúčelné rozdelenie verejných zdrojov. P. Milan
Potocký skonštatoval, že chýbajú investície do stredísk cestovného ruchu, či už z IROP alebo
iných EÚ fondov. JUDr. Lenka Vargová Jurková informovala o ubytovacej štatistike za letnú
sezónu, kde sú evidované nárasty vo všetkých ukazovateľoch. RNDr. Martin Smrčo uviedol, že
je potrebné rozbehnúť iniciatívy, ktoré budú sebestačné, napr. prostredníctvom START-upov.
Ing. Vladimír Seman skonštatoval, že je potrebné presne uviesť o koľko chceme zvýšiť
výkonnosť a čo k tomu treba. Ďalej uviedol, že situácia je neprehľadná a že v podpore rozvoja
cestovného ruchu je potreba viac adresnosti. Zároveň upriamil pozornosť na situáciu
v Maďarsku. P. Csaba Furik doplnil, že v Maďarsku podporuje cestovný ruch štát. MUDr. Attila
Anna uviedol, že v Maďarsku je ľahšie financovanie projektov, pretože štát poskytuje finančné
prostriedky na predfinancovanie projektov. P. Csaba Furik navrhuje zadefinovať 5 základných
bodov, čo treba podporiť. P. Viliam Zahorčák skonštatoval, že chýbajú odborníci, ktorí by nám
mohli pomôcť. RNDr. Martin Srmčo požiadal predsedníčku komisie PaedDr. Janu Skokanovú,
aby tlmočila predsedovi žiadosť o posilnenie kapacít na cestovný ruch na odbore kultúry
a cestovného ruchu.
Uznesenie č.34/2019
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a
zobrať na vedomie materiál „Priebežné hodnotenie cieľov vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja
cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2020 a návrh metodiky na spracovanie nového
dokumentu “ podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 7:
Prítomní: 17
Za: 17

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 8
Vyjadrenie
Materiál predstavila Ing. Adriana Šebešová z odboru kultúry a cestovného ruchu.
Ing. Atila Anna požiadal o informáciu k pripravovanej cyklotrase Gombasek – Betliar. Ing.
Adriana Šebešová informoval, že sú k dispozícii vyjadrenia dotknutých štátnych organizácií.
Uznesenie č.35/2019
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a
zobrať na vedomie materiál „Priebežné hodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie
rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji“ podľa
predloženého návrhu
Hlasovanie č. 8:
Prítomní: 17

Za: 17

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Z rokovania komisie odišli MUDr. Atila Anna a Ing. Ján Čuchran
K bodu č. 9
Vyjadrenie
Materiál predstavila predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová.
Uznesenie č.36/2019
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať
a schváliť
materiál „Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja na I. polrok 2020“ podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 9:
Prítomní: 15
Za: 15

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 10
Vyjadrenie
Materiál predstavila predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová.
Uznesenie č.37/2019
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce schvaľuje plán úloh komisie a zároveň
odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať a schváliť.
Hlasovanie č. 10:
Prítomní: 15
Za: 15

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 11
Vyjadrenie
Ing. Jana Tóthová informovala o podpore rozvoja cestovného ruchu v okrese Gelnica. Krátko
predstavila spracovaný strategický dokument, ktorý bol vypracovaný v rámci podpory najmenej
rozvinutého okresu Gelnica. Zároveň informovala o projektoch podporených z regionálneho
príspevku a z dotácií poskytnutých KSK. Uviedla, že potrebujú ďalšiu podporu a to najmä
v oblasti marketingu a propagácie. Ing. Bibiána Krajníkova doplnila, že v Gelnici sú mladí ľudia,
ktorí realizujú sprievodcovanie po Volovských vrchoch.
K bodu č. 12
Vyjadrenie
Tajomníčka komisie Ing. Adriana Šebešová informovala o plnení požiadaviek
z predchádzajúcich komisií. Informovala, že v súvislosti s požiadavkou na vytvorenie
cyklistických pruhov na cestách II. a III. triedy prebieha dopracovanie podkladov predložených
Správou ciest KSK.
K bodu č. 13
Diskusia sa nekonala.

K bodu č. 14
Vyjadrenie
Na záver predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová poďakovala všetkým prítomným
členom za účasť na rokovaní komisie.

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

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

