Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice:
Číslo:

4.8.2020
03122/2020/OKaCR-29949

Vybavuje:

Ing. Adriana Šebešová
email:
adriana.sebesova@vucke.sk
telefón: 055 7268 340
služobný mobil: 0918 766 042

ZÁPISNICA
zo 16. rokovania Komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 4.8. 2020
na Úrade Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru č. 1 v Košiciach
zasadačka č. 242 (1. poschodie).

PROGRAM ROKOVANIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie, zistenie počtu prítomných členov, schválenie programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek z komisie
Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2020
2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2020
Poskytnutie dotácií nad 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien
a doplnkov
Informácia o projektoch organizácií cestovného ruchu a záujmových združení pôsobiacich
v cestovnom ruchu – OZ Priatelia Svätojakubskej cesty na Slovensku Camino de Santiago
„Svätojakubská cesta “ (bod z plánu úloh komisie)
Návrhy, podnety a požiadavky
Rôzne
Záver
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K bodu č. 1
Otvorenie, zistenie počtu prítomných členov, schválenie programu rokovania
Vyjadrenie: Predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová po privítaní prítomných členov
komisie a hostí otvorila 16. rokovanie komisie. Z celkového počtu 25 členov komisie bolo
prítomných 17 členov komisie, čo je nadpolovičná väčšina a komisia bola uznášaniaschopná,
pristúpila k hlasovaniu o programe.
Uznesenie č. 23/2020
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce schvaľuje program 16. rokovania
komisie.
Hlasovanie č. 1
Prítomní: 17
Za: 17
Návrh bol schválený.

Proti:

0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 2
Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek z komisie
Vyjadrenie:
Tajomníčka komisie Ing. Adriana Šebešová informovala o plnení požiadaviek
z predchádzajúcich komisií.
K požiadavke Ing. Vladimíra Semana z rokovania komisie uskutočneného 4.2.2020 k bodu
„Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za
rok 2019“, odznela informácia o prebiehajúcom súdnom konaní vo veci vykonanej kontroly
a že pri iných kontrolách vykonávaných ÚHK poskytuje Úrad KSK plnú súčinnosť.
K požiadavkám z rokovania komisie 9.6.2020 odzneli nasledujúce informácie:
Vo veci požiadavky MVDr. Boleslava Leša veci stretnutia Košice Región Turizmus
k pripravovanému „múzeu na čiare“, odznela informácia o stretnutí 11.6.2020.
Vo veci požiadavky PaedDr. Jany Skokanovej na prediskutovanie návrhu na financovanie
ďalších personálnych kapacít v regióne s predsedom KSK bola podaná informácia, že pán
predseda navrhuje túto vec prediskutovať na osobnom stretnutí predsedníčky komisie
cestovného ruchu a predsedu KSK.
Na požiadavku Ing. Vladimíra Semana vo veci výberu dodávateľa na televízny magazín
„Rozhýbaný kraj“ odznela informácia z komunikačného oddelenia o externej výrobe televízneho
magazínu spoločnosťou LEKOS s.r.o. Bolo pilotne vyrobených 8 televíznych magazínov, ktoré
sú šírené na youtube kanáli a facebooku Úradu KSK a zároveň boli poskytnuté ostatným
lokálnym televíziám v kraji na voľné šírenie. V prípade, že sa tento formát osvedčí Úrad KSK
vyhlási na dodávateľa týchto služieb verejné obstarávanie.
Tajomníčka ďalej informovala, že uznesenie č. 20/2020 o úprave k on-line hlasovaniu komisií
bolo splnené. Ďalšie požiadavky z rokovania komisie sú v riešení.
Diskusia:
Ing. Vladimír Seman reagoval na informáciu k televíznemu magazínu KSK a požiadal
o informáciu, akým spôsobom bola vybratá spoločnosť LEKOS s.r.o.
Predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová informovala, že nemá informáciu vo veci
financovania ďalších personálnych kapacít v organizáciách cestovného ruchu a že danú
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problematiku prediskutuje s predsedom KSK na osobnom stretnutí.
Záver:
Požiadavky sú uvedené v diskusii.
K bodu č. 3
Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2020
Vyjadrenie:
Materiál predstavil vedúci odboru financií, Dipl.-Kfm.Ing. Michal Demo.
Diskusia:
Predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová sa informovala, či bol prekročený rozpočet na
mzdy za toto obdobie. Dipl.-Kfm.Ing. Michal Demo informoval, že k 1.1. bola valorizácia
miezd a že čerpanie miezd za I. polrok bolo na úrovni 42% z plánovaného rozpočtu.
Zároveň dodal, že očakávame výpadok príjmov a že sme mali výdavky spojené s korona
krízou.
Uznesenie č.24/2020:
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča Zastupiteľstvu KSK
prerokovať a schváliť „Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok
2020“ podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č.2
Prítomní: 15
Za:
15
Návrh bol schválený.

Proti:

0

Zdržal sa:

0

K bodu č. 4
2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2020
Vyjadrenie:
Materiál predstavil vedúci odboru financií, Dipl.-Kfm.Ing. Michal Demo.
Diskusia:
Neprebehla
Uznesenie č.25/2020:
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť „2. Úpravu rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2020“ podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie č.3
Prítomní: 15
Za:
14
Návrh bol schválený.

Proti:

0

Zdržal sa:
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K bodu č. 5
Poskytnutie dotácií nad 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších
zmien a doplnkov
Vyjadrenie:
Materiál predstavil vedúci odboru financií, Dipl.-Kfm.Ing. Michal Demo
Diskusia:
V rámci diskusie tajomníčka komisie Ing. Adriana Šebešová bližšie predstavila turistickú
atraktivitu, na ktorú je žiadaná dotácia z KSK.
Ing. Vladimír Seman požiadal o informáciu k realizácií projektu „promenáda na Šírave“.
Tajomníčka komisie Ing. Adriana Šebešová informovala, že dotáciu na projekt vo výške
195 000 Eur dostal v roku 2017 Košice Región Turizmus a v súčasnosti sa pripravuje dodatok
č. 2 k zmluve, ktorým sa predlžuje termín realizácie do konca roka 2021.
Ing. Vladimír Seman dal návrh, aby sa časť finančných prostriedkov využila na revitalizáciu
tohto priestoru (pokosiť, odstrániť náletové rastliny), aby si ľudia postupne vytvorili vzťah
k tomuto priestoru. P. Viliam Zahorčák upozornil, že financie sú účelovo viazané a nemali by
byť využívané na takýto účel. Mgr. Marián Ivan dodal, že o takýto priestor by sa mala starať
obec. Tajomníčka komisie Ing. Adriana Šebešová uviedla, že v prípade, ak Košice Región
Turizmus ako budúci investor usporiadal tieto pozemky vo svoj prospech, je to návrh na nich.
Zároveň navrhla prizvať na ďalšie rokovanie komisie riaditeľku Košice Región Turizmus, aby
podala informáciu v tejto veci.
Uznesenie č.26/2020:
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča Zastupiteľstvu KSK
prerokovať a schváliť „Poskytnutie dotácií nad 3 300 EUR v zmysle § 5 ods. 6 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: 16
Za:
16
Návrh bol schválený.

Proti:

0

Zdržal sa:

0

K bodu č. 6
Informácia o projektoch organizácií cestovného ruchu a záujmových združení pôsobiacich v cestovnom ruchu (bod z plánu úloh komisie) – OZ Priatelia Svätojakubskej cesty na
Slovensku Camino de Santiago „Svätojakubská cesta “.
Vyjadrenie
Informáciu o projekte podala Ing. Eva Kocanová z OZ Priatelia Svätojakubskej cesty. Na záver uviedla svoje postrehy k získavaniu grantov zo samospráv a potrebu podporiť aj marketing, keď je už infraštruktúra zrealizovaná.
Diskusia:
V rámci diskusie prítomní navrhli, aby takéto pútnické trasy boli vedené aj k ďalším zaujímavým pútnickým miestam v kraji ako je napr. Klokočov alebo Spišská Nová Ves.
Ing. Kocanová informovala, že zvažujú pútnické trasy smerom na Ukrajinu a Maďarska. Je
dôležité, aby po tých trasách chodili pútnici.
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Ing. Vladimír Seman uviedol, že toto je výborný nástroj, ako sa včleniť do celoeurópskej siete
a tak zviditeľňovať Slovensko.
K bodu č. 7
Návrhy, podnety a požiadavky
K bodu č. 8
Rôzne
V rámci tohto bodu bolo vedúcim referátu územného plánovania Ing. Jaroslavom Lizákom
podané oznámenie o preskúmaní platného Územného plánu veľkého územného celku
Košický kraj a komisia bola požiadaná o stanovisko v tejto veci najneskôr do konca
septembra 2020. Predstavil celý proces preskúmavania, v rámci ktorého je potrebné predložiť
stanovisko príslušného odboru a komisie. V rámci stanoviska je potrebné sa vyjadriť, či
platný územný plán je v poriadku, či je potrebné ho aktualizovať alebo pripraviť úplne nový
územný plán.
p. Viliam Zahorčák požiadal o informáciu, či budú v rámci preskúmania oslovované aj mestá
a obce a či podnet na preskúmanie je daný tým, že je to potrebné urobiť každé 4 roky, alebo je
nejaký iný podnet na aktualizáciu. Ing. Jaroslav Lizák potvrdil, že aj obce a mestá budú
prizvané do preskúmania a podnet na preskúmanie je uvedené štvorročné obdobie .
Predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová skonštatovala, že nie je možné teraz prijať
akékoľvek stanovisko, keďže nie všetci členovia sú oboznámení s obsahom územného plánu.
Tajomníčka komisie Ing. Adriana Šebešová navrhla, že do 15.8.2020 zašle členom komisie
linky a informácie z územného plánu týkajúce sa cestovného ruchu a cezhraničného presahu.
Predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová uviedla, že v prípade záujmu bude zo strany
komisie iniciované v septembri stretnutie na diskusiu v tejto veci.
Predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová informovala o zmene organizačnej štruktúry
na Úrade KSK a zrušení referátu cestovného ruchu a ukončení pracovného pomeru
tajomníčky komisie k 30.9.2020. Do diskusie sa zapojili RNDr. Martin Smrčo, Milan Potocký,
Ing. Vladimír Seman, Viliam Zahorčák, György Nagy, PhDr. Marek Čižmár, Ing. Nataša
Vjesztová, Mgr. Marián Ivan. Diskutujúci sa zhodli, že zmena organizačnej štruktúry
a personálna politika je plne v kompetencii Úradu KSK a predsedu KSK. Ale vzhľadom na
potrebu podpory rozvoja cestovného ruchu v kraji, rozbehnuté rozvojové projekty z úrovne
Úradu KSK a plnenie štátom zadefinovaných úloh v cestovnom ruchu, je potrebné povedať,
ako Úrad KSK bude ďalej zabezpečovať tieto úlohy a aktivity. Z tohto dôvodu poverili
predsedníčku komisie PaedDr. Janu Skokanovú, aby zvolala mimoriadne rokovanie komisie,
na ktoré pozve pána predsedu KSK alebo riaditeľa Úradu KSK a kde bude zo strany vedenia
KSK predstavené ako bude zabezpečovaná agenda v cestovnom ruchu na Úrade KSK
a priority v rozvoji cestovného ruchu v kraji. Prítomní zároveň vyjadrili spokojnosť s prácou
tajomníčky komisie, čo sa týka komisie ale aj zabezpečovania agendy cestovného ruchu.
Bod č. 12
Záver
Predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová poďakovala prítomným za účasť.

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

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