Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:
4.2.2020
Číslo:
3122/2020/OkaCR- 07187
Vybavuje: Ing. Adriana Šebešová
e-mail: adriana.sebesova@vucke.sk
telefón: 055 7268 340
služobný mobil: 0918 766 042

ZÁPISNICA
z 12. rokovania Komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 4. 2. 2020
na Úrade Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru č. 1 v Košiciach
zasadačka č. 242 (1. poschodie).

PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie
2. Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
za rok 2019
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytovaní
dotácií
4. Návrh Štatútu Dotačnej komisie Košického samosprávneho kraja pre poskytovanie dotácií
5. Zmena a doplnenie všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
č.1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2008 a č. 5/2014
6. Vstup Košického samosprávneho kraja do Združenia regionálnych letísk (Airport Regions
conference)
7. 2. etapa protikorupčných opatrení
a) Rokovací poriadok Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
b) Rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
c) Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
8. Informácia o činnosti Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením
obmedzeným (bod s plánu úloh)
9. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver
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K bodu č. 1
Otvorenie
Vyjadrenie:
Predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová privítala prítomných členov komisie na
rokovaní a predložila návrh programu rokovania komisie.
Záver: K návrhu programu neboli predložené žiadne pozmeňujúce návrhy.
Uznesenie č. 1/2020
Komisia schvaľuje program 12. rokovania komisie.
Hlasovanie č. 1
Prítomní: 17
Za:

17

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Predsedníčka komisie skonštatovala, program 12. rokovania komisie bol schválený.
K bodu č. 2:
Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho
kraja za rok 2019
Vyjadrenie: Predkladaný materiál predstavil hlavný kontrolór KSK Ing. Ľubomír Hudák
Diskusia: V rámci diskusie Ing. Vladimír Seman skonštatoval, že hlavný kontrolór uviedol
závažné skutočnosti a požiadal o vysvetlenie informácie, že KSK sa súdi s hlavným
kontrolórom.
Ing. Ľubomír Hudák doplnil, že na základe podnetu Útvar hlavného kontrolóra vykonával na
Úrade KSK dve kontroly, kde už počas kontroly Úrad KSK odmietol predložiť všetky doklady
s odôvodnením, že kontrola je nezákonná, lebo nebola odsúhlasená v pláne kontroly KSK a dal
podnet na hlavného kontrolóra. Šetrenie trvá už rok.
JUDr. Boris Bilčak uviedol, že na správu kontrolóra bude písomne reagovať a že nikto nebráni
vo výkone kontroly.
RNDr. Martin Smrčo požiadal o informáciu, či má hlavný kontrolór prístup do SAP.
Ing. Ľubomír Hudák odpovedal, že mal 5 rokov a v júni 2019 mu bol zamietnutý. Ďalej doplnil,
že kontroly sa nerobia len na Úrade a sporná je len táto jedna kontrola, kde im neboli
poskytnuté kompletné doklady, len sumárna tabuľka, ktorú nebolo možné verifikovať.
Ing. Vladimír Seman požiadal o stanovisko kraja k predkladanej správe.
JUDr. Boris Bilčak informoval, že správa bude prerokovávaná na rokovaní Zastupiteľstva KSK.
Záver: Ing. Vladimír Seman požiadal o stanovisko Úradu KSK vo veci hlavných kontrolórom
prezentovaných skutočností a odmietnutému prístupu ku dokladom a predloženie tohto
stanoviska členom komisie.
Uznesenie č. 2/2020
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať
a zobrať na vedomie Správu o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického
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samosprávneho kraja za rok 2019
Hlasovanie č. 2
Prítomní: 17
Za:

17

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Návrh bol schválený.
K bodu č. 3:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytovaní
dotácií
Vyjadrenie: Mgr. Ing. Jarmila Hviščová z Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice,
n.o. predstavila predkladaný materiál.
Diskusia: P. Milan Potocký požiadal o vysvetlenie, v čom je toto VZN transparentnejšie, keď
posledné slovo budú mať poslanci.
Mgr. Ing. Jarmila Hviščová uviedla, že bude lepšia flexibilita a vysvetlila celý proces prípravy
výzvy.
Milan Potocký doplnil, že aktivitu víta, ale pri doterajšom systéme mali možnosť sa
vyjadrovať k žiadostiam aj členovia komisií.
Ing. Karol Pataky doplnil, že transparentnosť je aj tom, že budú môcť vypísať konkrétnu výzvu
a aj hodnotenie bude podľa okresov.
Ing. Ľubomír Hudák predložil pripomienky k dotačnej komisii, kde skonštatoval značný vplyv
pána predsedu. Preto navrhuje, aby z dôvodu vyváženosti dvaja interní zamestnanci úradu,
ktorých menuje predseda mali len poradný hlas.
Ing. Vladimír Seman skonštatoval, že ide o návrh, kde je vylúčená odborná verejnosť a vníma
to ako spolitizovanie.
JUDr. Boris Bilčak uviedol, že z hľadiska procesu bolo predlohou pre tento návrh VZN Terra
Incognita. Pri súčasnom VZN mala posledné slovo finančná komisia.
Ing. Vladimír Seman sa dotazoval, kde je možnosť zapojenia verejnosti.
JUDr. Boris Bilčak reagoval, že pri odborných hodnotiteľoch.
Ing. Karol Pataky doplnil, že verejnosť sa zapája každé 4 roky. Zároveň dodal, že návrhy do
výzvy môžu podávať aj členovia komisií.
Ing. Vladimír Seman konštatoval, že takéto stanovisko je neprijateľné. Vníma to ako snahu
politikov vylúčiť, alebo zásadne obmedziť vplyv odbornej verejnosti na čerpanie verejných
zdrojov.
Ing. Ľubomír Hudák ocenil posun pri tomto VZN a navrhol zvážiť možnosť zmeny v tom, aby
zamestnanci úradu mali len poradný hlas a aby externých hodnotiteľov schvaľovala dotačná
komisia.
Ing. Beáta Krajníková si overila, že sprostredkovateľským orgánom môže byť len organizácia
zriadená KSK.
Mgr. Ing. Jarmila Hviščová potvrdila, že áno.
Uznesenie č. 3/2020
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať
a schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií.
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Hlasovanie č. 3
Prítomní: 16
Za:
12
Návrh bol schválený

Proti:

4

Zdržal sa: 0

K bodu č. 4:
Návrh Štatútu Dotačnej komisie Košického samosprávneho kraja
dotácií

pre poskytovanie

Vyjadrenie: Mgr. Ing. Jarmila Hviščová z Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice,
n.o. predstavila predkladaný materiál.
Diskusia: Ing. Karol Pataky na základe diskusie v predchádzajúcom bode navrhol urobiť zmenu
v čl. 3 vo veci interných zamestnancov.
Záver: K predloženému návrhu bolo prijaté uznesenie.
Uznesenie č. 4/2020
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča Zastupiteľstvu KSK Návrh
Štatútu Dotačnej komisie Košického samosprávneho kraja pre poskytovanie dotácií v Čl. 3
doplniť, že zamestnanci Úradu KSK majú len poradný hlas.
Hlasovanie č.4
Prítomní: 15
Za:

12

Proti:

1

Zdržal sa: 2

Uznesenie č. 5/2020
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať
a schváliť Návrh Štatútu Dotačnej komisie Košického samosprávneho kraja pre poskytovanie
dotácií po zapracovaní návrhu podľa Uznesenia č. 4/2020.
Hlasovanie č.5
Prítomní: 15
Za:
12
Návrh bol schválený

Proti:

1

Zdržal sa: 2

K bodu č. 5:
Zmena a doplnenie všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
č.1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja v znení Všeobecne
záväzného nariadenia č. 8/2008 a č. 5/2014
Vyjadrenie: Mgr. Martina Kožárová predstavila predkladaný materiál.
Diskusia:. Bc. Juraj Seman požiadal o informáciu, kto je autorom loga.
Mgr. Martina Kožárová reagovala, že p. Lenárt, ktorý pracuje na Úrade KSK na
marketingovom oddelení.
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Ing. Vladimír Seman skonštatoval, že návrh nie je lepší ako staré logo. Preto ho navrhuje dať
na posúdenie odbornej verejnosti, napr. prostredníctvom sociálnych sietí zrealizovať anketu
medzi výtvarníkmi.
Mgr. Martina Kožárová odpovedala, že so starým logom sa zle pracuje. Návrh loga bude
predložený verejnosti, ale najprv ho chceli predstaviť v komisiách.
Ing. Vladimír Seman navrhol dať posúdiť logo na základe nejakých kritérií, či sa s ním
obyvatelia stotožňujú.
RNDr. Martin Smrčo odporučil riešiť takúto aktivitu cez školy.
Mgr. Martina Kožárová vysvetlila, že návrh loga treba spracovať aj technicky, tak aby
odpovedal súčasným technickým požiadavkám.
Predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová upozornila, že návrh bol predložený a treba
o ňom hlasovať.
Ing. Gejza Sačko uviedol, že odsúhlasenie loga závisí aj od stanovísk ďalších komisií a bude na
rozhodnutí Úradu KSK, či to posunie na rokovanie zastupiteľstva. Možno by bolo dobré dať to
školám.
MVDr. Boleslav Lešo reagoval, že niektoré veci, ktoré prechádzajú históriou, si nechávajú
staré symboly, napr. vlajky. Treba postaviť firmu na nejakých hodnotách, ale toto nie je firma,
je to úrad s tradíciou, preto treba zvážiť takéto zmeny.
P. Milan Potocký uviedol, žeby bolo lepšie, ak by boli predstavené alternatívy, aby sa členovia
komisií mohli rozhodnúť.
Mgr. Martina Kožárová odpovedala, že predstavený návrh bol vybratý z niekoľkých návrhov.
Ďalej doplnila, že skúsenosti hovoria, že je ťažké vnímať širšie súvislosti pri takýchto návrhoch
a že odborná verejnosť, je veľmi drahá.
Ing. Vladimír Seman reagoval, že rokmi overené logo sakrálneho festivalu navrhol študent.
Bc. Juraj Seman uviedol, že návrh loga vníma ako snahu komercializovať KSK. Ďalej doplnil,
že KSK má mnoho inštitúcií, ktoré by mohli pomôcť.
Mgr. Martina Kožárová odpovedala, žeby logo malo byť navrhnuté niekým, kto má grafické
vzdelanie. Doplnila, že tu nejde len o zmenu loga, ale o zmenu celej identity.
Ing. Vladimír Seman skonštatoval, že mu tam chýba nejaký slogan, ktorý by oslovil ľudí.
Predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová navrhla predložiť viac návrhov .
Návrh na uznesenie:
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať
a schváliť Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 1/2002 o používaní
symbolov Košického samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja č. 8/2008 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja č. 5/2014 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č. 6
Prítomní: 13
Za:
0
Návrh nebol schválený.

Proti:

8

Zdržal sa: 5

K bodu č. 6:
Vstup Košického samosprávneho kraja do Združenia regionálnych letísk (Airport
Regions conference)
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Vyjadrenie: Mgr. Lenka Kožárová predstavila predkladaný materiál.
Diskusia: V diskusii vystúpili Ing. Vladimír Seman, MVDr. Boleslav Lešo.
Ing. Vladimír Seman požiadal o informáciu, či týmto sa kraj chce viac angažovať v oblasti
rozvoja leteckej dopravy.
Mgr. Lenka Kožárová vysvetlila, že táto organizácia funguje už 30 rokov a pomáha malým
letiskám vyrokovať si lepšie podmienky pre svoje fungovanie.
Ing. Vladimír Seman uviedol, že košické letisko má jedny z najvyšších poplatkov v rámci
regionálnych letísk v Európe. Platí to odvtedy, čo ho vlastnia Rakúšania. Doplnil, že sa to nedá
porovnať s letiskom v Rzesove a že by mal byť prítomný zástupca letiska.
Mgr. Lenka Kožárová potvrdila, že ich snahou je zvyšovať rozvojový potenciál letiska
v Košiciach, s čím vie pomôcť aj kancelária KSK v Bruseli.
MVDr. Boleslav Lešo upriamil pozornosť na projekt realizovaný na Ukrajine v rámci programu
ENI, ktorý je zameraný na malé letiská.
Uznesenie č. 6/2020
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať
a schváliť Vstup KSK za člena združenia Rada letiskových regiónov (ARC) a poskytnutie
pravidelného ročného členského príspevku v prípade prijatia KSK za člena združenia Rada
letiskových regiónov (ARC).
Hlasovanie č. 7
Prítomní: 13
Za:
13
Návrh bol schválený.

Proti:

0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 7:
2. etapa protikorupčných opatrení
a) Rokovací poriadok Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Vyjadrenie: PhDr. Anna Heribanová predstavila predkladaný materiál.
Diskusia: Do diskusie sa zapojili Ing. Vladimír Seman, Ing. Ľubomír Hudák.
Ing. Vladimír Seman uvítal snahu zastupiteľstva prezentovať sa mimo Košíc. Zároveň však
pripomenul, že sú lacnejšie formy ako priama účasť v regiónoch, napríklad interagovanie
dôležitých rokovaní cez telemosty.
Ing. Ľubomír Hudák skonštatoval, že niektoré jeho pripomienky už boli zapracované. Požiadal
ešte o udelenie možnosti vystúpiť na zastupiteľstve nielen vtedy, ak mu je to umožnené a to
z dôvodu, aby mohol uplatniť poradný hlas.
Ing. Vladimír Seman navrhol sformulovať žiadosť hlavného kontrolóra ako požiadavku.
Z rokovania komisie odišla predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová. Rokovanie ďalej
viedol podpredseda komisie Milan Potocký.
Prítomní:12
Komisia nebola uznášaniaschopná.
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b) Rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Vyjadrenie: PhDr. Anna Heribanová predstavila predkladaný materiál.
Diskusia: V rámci diskusie Ing. Gejza Sačko požiadal o informáciu k hlasovaniu per rollam.
PhDr. Anna Heribanová reagovala, že bude to prebiehať ako pri normálnom hlasovaní podľa
počtu hlasov.
Ing. Bibiana Krajníková požiadala o informáciu k úradným mailovým adresám členov komisií
neposlancov.
PhDr. Anna Heribanová potvrdila, že neposlanci budú mať zriadené vlastné adresy, kde im
budú prichádzať maily súvisiace s komisiou.
RNDr. Martin Smrčo požiadal o informácie k dochádzke poslancov.
PhDr. Anna Heribanová odpovedala, že predsedovia komisií už teraz mali právomoc pri 3
neúčastiach podať návrh na odvolanie.
Ing. Vladimír Seman a RNDr. Martin Smrčo uviedli, že aj komisie by mohli byť prenášané online, tak ako rokovanie zastupiteľstva.
Prítomní:12
Komisia nebola uznášaniaschopná.
c) Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
Vyjadrenie: Ing. Darina Šebneňová predstavila predkladaný materiál.
Diskusia: nebola
Prítomní:12
Komisia nebola uznášaniaschopná.
K bodu č. 8:
Bod z plánu úloh komisie na I. polrok 2020
Informácia o činnosti Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia
s ručením obmedzeným
Vyjadrenie: Riaditeľka EZÚS Via Carpatia Ing. Juliana Orbán Maté predstavila činnosť
organizácie a projekty, ktoré boli a sú realizované priamo EZÚs a projekty, pri písaní ktorých
bola z ich strany poskytnutá pomoc.
Diskusia: Ing. Vladimír Seman navrhol, aby vzhľadom k nízkemu počtu členov na komisii
a s cieľom efektívnejšej komunikácie medzi EZÚS a komisiou bola pani riaditeľka prizvaná na
budúce rokovanie a zaradená do programu hneď na začiatok rokovania komisie.
Záver: Prítomní sa zhodli na tomto návrhu a p. riaditeľka prisľúbila účasť aj na budúcom
rokovaní komisie.
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K bodu č. 9
Informácia o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
Vyjadrenie
Tajomníčka komisie Ing. Adriana Šebešová informovala o plnení uznesení a požiadaviek
k rokovania komisie dňa 13.11.2019.
K bodu č. 10:
Rôzne
Vyjadrenie
Riaditeľka Košice Región Turizmus JUDr. Lenka Vargová Jurková informovala v krátkosti
o aktivitách organizácie za posledné obdobie a plánoch na najbližšie. Prítomní členovia komisie
navrhli pozvať pani riaditeľku aj na budúce rokovanie komisie a dať jej priestor na začiatku
rokovania.
K bodu č. 11
Diskusia
Neprebehla.
K bodu č. 10:
Záver
Predsedajúci komisie p. Milan Potocký poďakoval prítomným za účasť na rokovaní komisie.

....................................................
Ing. Adriana Šebešová
tajomníčka komisie

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

................................................
Milan Potocký
podpredseda komisie
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