Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Košice:

03.08.2021

Číslo:

01247/2021/ORR/

Vybavuje:

Ing. Matej Ovčiarka
Tajomník komisie
email: matej.ovciarka@vucke.sk
telefón: 055/6196 650

ZÁPISNICA
z 23. rokovanie Komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja,
konaného dňa 3.8.2021
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.
10.
11.

Otvorenie, zistenie počtu prítomných členov, schválenie programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek z komisie
Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zriadení Strednej odbornej
školy techniky a služieb, SNP 607, Dobšina
Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2021
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2021
Priebežné hodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy
a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji
Monitoring realizácie Koncepcie rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji 2020 – 2025 (2030)
za rok 2020
Návrhy, podnety a požiadavky
Rôzne
Záver

K bodu č. 1
Otvorenie, zistenie počtu prítomných členov. schválenie programu rokovania
Vyjadrenie: Predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová privítala prítomných členov komisie na
rokovaní komisie a uviedla, že nie je uznášaniaschopná. Následné vyzvala prítomných na možnosť doplniť
program.
K bodu č. 2
Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek z komisie
Vyjadrenie: Predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová uviedla, že z 22.rokovania komisie pre cestovný ruch
a cezhraničnú spoluprácu neboli podané žiadne požiadavky.
K bodu č. 3
Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
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Vyjadrenie č.1: Materiál predstavila JUDr. Marta Vargová z odboru správy majetku. Počas prezentácie
prišiel jeden člen komisie, čím sa komisia s počtom 13 stala uznášaniaschopná.
Predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová uviedla, že v danom momente je komisia uznášaniaschopná
a vyzvala členov na hlasovanie k programu komisie.
Uznesenie č.: 16/2021
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce schvaľuje program 23.rokovania komisie pre
cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu
Hlasovanie č.1:
Prítomní: 13
Za:

13

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Predsedníčka zároveň vyzvala na hlasovanie k bodu č.3
Uznesenie č.: 17/2021
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča zastupiteľstvu predložený materiál
prerokovať a schváliť podľa predloženého návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č.2:
Prítomní: 13
Za:

13

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 4
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zriadení Strednej
odbornej školy techniky a služieb, SNP 607, Dobšiná
Vyjadrenie: Materiál predstavila Ing. Mária Kokardová z oddelenie rozvoja školstva.
Uznesenie č.:18/2021
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča zastupiteľstvu predložený materiál
prerokovať a schváliť podľa predloženého návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č.3:
Prítomní: 13
Za:

13

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 5
Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2021
Vyjadrenie: Materiál predstavila Ing. Kvetoslava Lipovská z odboru financií.
Uznesenie č.:19/2021

2

Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča zastupiteľstvu
prerokovať a zobrať na vedomie.

predložený materiál

Hlasovanie č.4:
Prítomní: 13
Za:

13

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 6
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2021
Vyjadrenie: Materiál predstavila Ing. Kvetoslava Lipovská z odboru financií.
Uznesenie č.:20/2021
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča zastupiteľstvu
prerokovať a schváliť podľa predloženého návrhu na uznesenie.

predložený materiál

Hlasovanie č.5:
Prítomní: 13
Za:

10

Proti: 0

Zdržal sa: 2

K bodu č. 7
Priebežné hodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a
cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji
Vyjadrenie: Materiál predstavil Ing. Matej Ovčiarka, vedúci odboru regionálneho rozvoja.
Diskusia:
Predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová doplnila ešte informáciu o jedinečnom projekte prepojenia
Vysokých Tatier a Slovenského raja, ktorý prepojí dva samosprávne kraje v dĺžke okolo 50km.
Pán Pavol Burdiga požiadal pána Mateja Ovčiarku k vyjadreniu ohľadom cyklotrás a plánovaných
cyklotrás na Gemeri. Pán Ovčiarka vysvetlil, že na Gemeri práve prebieha aktuálne pasportizácia cyklotrás
a rovnako aktualizácia cyklostratégie, dva dokumenty, z ktorých sa bude koncepčne vychádzať a ktoréurčia
čo je prioritizácia v území.
Pán Pavol Burdiga požiadal, aby odbor regionálneho rozvoja zvolalo stretnutie so zástupcami regiónu
Gemera ohľadom pripravovaných dokumentov a vysvetlení, čo sa v danom území plánuje ohľadom
cyklotrás. Ing. Matej Ovčiarka prisľúbil naplánovanie stretnutia na začiatok septembra.
Pán MVDr.Bohuslav Lešo, Phd. využil prítomnosť vedúceho odboru regionálneho rozvoja pána Ovčiarku
a uviedol, že sa vôbec nespomínajú miestne akčné skupiny, ktoré majú problémy s dofinancovaním,
rovnako, že chýba systém, koncepcia zapojenia MAS do rozvoja košického samosprávneho kraja .Ing.
Matej Ovčiarka reagoval, že sa aktívne spolupracuje s MAS-kami pri zostavení Integrovanej územnej
stratégie. Rozvoj cyklotrás je plánovaný v spomínanej územnej stratégii, kde je kľúčová spolupráca
s miestnymi akčnými skupinami. PaedDr. Jana Skokanová uviedla, že pán Lešo chce riešiť aj
dofinancovanie miestnych akčných skupín.
Pán Ing. Ján Čuchran sa prihlásil do diskusie s otázkou ohľadom cyklotras na Zemplínskej Šírave, kde sú
už na niektorých úsekoch vydané stavebné povolenie, aby sa nečakalo na tie úseky, kde ešte nie sú
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povolenia. Ak bude vybudovaná trasa, vedeli by sa vybudovať ďalšie služby. Rovnako by rád vedel v akom
štádiu je stavebné konanie na Zemplínskej Šírave ohľadom cyklotrás.
Pán Ing. Vladimír Seman by rád vedel v akom štádiu je most Zemplínske Jastrabie – Oborín, ktorý je
neprechodný a je v havarijnom stave, čo vníma ako hendikep v cestovnom ruchu. Rád by dal podnet na 3
alternatívne prepojenie a to 1. kompou, 2. využitie jednostopové vozidla, 3. reparácia mosta.
Počas diskusie odišiel jeden člen komisie a komisia nebola uznášania schopná.
Pán Peter Sekerák sa zapojil do diskusie a položil otázku, akou formou budú obce kraja zapojené do
Integrovanej územnej stratégie, ktoré majú tiež svoje projekty a zámery.
Odpovedal pán Ing. Ovčiarka, ktorý uviedol, že aktuálne prebieha stratégia cestovného ruchu, ktorú
pripravuje Krajská organizácia cestovného ruchu, do ktorej sú zapojené Oblastne organizácie cestovného
ruchu aj miestna územná samospráva, rovnako sa bude postupovať aj pri cyklostratégií, kde budú iba reálne
a odkomunikované potreby s územím.
Pán Peter Sekerák navrhol, aby sa zástupca z odboru regionálneho rozvoja KSK zúčastnil stretnutí
Miestnych akčných skupín, ktoré sú dvakrát do roka.
Predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová chcela spresniť informáciu, či je ešte obdobie, kedy primátori
a starostovia obce môžu zaslať svoje zámery do Integrovanej územnej stratégie.
Pán Ing. Ovčiarka uviedol, že sa práve spracuvávajú zaslané projekty a doplnenie je stále možné.
Pán Ing. Ján Čuchran podotklo, že je dôležité uviesť, čo je v kompetencií Miestnych akčných skupín a čo
v kompetencií Krajskej organizácie cestovného ruchu.
Pán Milan Potocký sa zapojil do diskusie a podotkol, že v novej cyklostratégii sa plánuje nových 300km
cyklotrás v kostrovej sieti. Rád by vedel, ktoré úseky to sú. Pán Ing. Ovčiarka uviedol, že odbor
regionálneho rozvoja pripraví plánované trasy pre informáciu.
Jeden člen komisie sa vrátil a komisia sa stala uznášania schopná.
Uznesenie č.:21/2021
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča zastupiteľstvu predložený materiál
prerokovať a zobrať na vedomie.
Hlasovanie č.6:
Prítomní: 13
Za:

13

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 8
Monitoring realizácie Koncepcie rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji 2020 – 2025
(2030) za rok 2020 – odbor kultúry
Vyjadrenie: Materiál predstavila Ing. Eva Bružeňáková z odboru kultúry.
Uznesenie č.: 22/2021
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce predložený materiál zobrala na vedomie.
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Hlasovanie č.7:
Prítomní: 13
Za:

13

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 9
Návrhy, podnety a požiadavky
Pán MVDr. Bohuslav Lešo, Phd. uviedol, že sa konečne podarilo otvoriť Múzeum na čiare a je k dispozícii
aj kaviareň. Rovnako uviedol ešte k bodu č. 6, že si želá zmeniť hlasovanie pri Úprave rozpočtu Košického
samosprávneho kraja v roku 2021 a uviesť, že sa zdržuje hlasovania. Hlasovanie na základe jeho
požiadavky bolo upravené.
Pán Peter Sekerák uviedol, že v jeho obci je až 5 km vojnových zákopov, o ktorom nikto nevie. Považuje
to za raritu a nevie nájsť finančné prostriedky na propagáciu takejto rarity. Pán Vladimír Seman uviedol, že
vie pomôcť pri propagácii vzhľadom na skúsenosti a práci na dokument “Malá vojna“, ktorý mu môže byť
prínosom.
Pán Ing. Ján Čuchran uviedol, že prebehol proces ohľadom „Zemplínskej promenády“, rád by vedel
v akom štádiu je tento projekt.
Pán Marián Ivan sa prihlásil do diskusie s otázkou, či je k dispozícii informatívna správa o návštevnosti
Košického samosprávneho kraja za prvý polrok a vyžiadal si aby Krajská organizácia cestovného ruchu na
ďalšej komisií informovala komisiu. Rovnako aké marketingové aktivity pripravila na letnú sezónu, aby sa
zvýšila návštevnosť kraja.
PaedDr. Jana Skokanová uviedla, že táto informatívna správa bola prednesená na 22.rokovaní komisie
cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, ale vyžiada si správu za prvý polrok na ďalšiu komisiu
cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce.
Pán Marián Ivan podotkol, že nová mediálna kampaň Krajskej organizácie cestovného ruchu nepomohla
návštevnosti kraja.
PaedDr. Jana Skokanová uviedla, že v Slovenskom raji zaznamenali pokles až 40%.
Pán Ing. Vladimír Seman uviedol, že z jeho mediálnych skúsenosti vidí dva aspekty kampane Krajskej
organizácie cestovného ruchu, je niekedy dobre ísť do konfliktných tém, no spôsob pozdvihnutia
návštevnosti kraja nebol dobré profesionálne zvládnutý. Nie je chýba, ak sa ide do kontroverzných tém, ale
nemal by to byť ojedinelý výstrel, malo by to byť komplexnejšie a byť pripravený na kontroverzné
diskusie.
RNDr. Martin Smrčo uviedol, že kampaň sa mu nepáčila, ale navrhol, aby sa kampane, ktoré plánuje
Krajská organizácia cestovného ruchu boli odkonzultované s komisiou cestovného ruchu. Vníma to tak, že
kritika na uvedenú kampaň padá aj na komisiu cestovného ruchu.
Rovnako uviedol, že na Dargove sa rekonštruuje pamätník, pričom sa Sieň bojovej slávy zatvára.
Pripomenul, že malo by to byť na zváženie jej zatvorenie, vzhľadom na rekonštrukciu.
Pán Milan Potocký uviedol, že nie je spokojný s prácou Krajskej organizácie cestovného ruchu a má pocit,
že komisia nemá dosah na jej činnosť. Preto by sa malo zvážiť rozdelenie kompetencii medzi Krajskú
organizáciu cestovného ruchu a Komisiu cestovného ruchu spolu so Zastupiteľstvom Košického
samosprávneho kraja.
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Predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová uviedla, že marketingovo musia participovať aj Oblastné
organizácie cestovného ruchu ale aj obce ako subjekty.
Rovnako uviedla, že bude iniciovať stretnutie so štátnou tajomníčkou Ministerstva dopravy, aby sa
predniesli požiadavky a riešenia z úrovne cestovného ruchu v Košickom kraji.
K bodu č. 10
Rôzne
Záver
Termín rokovania komisie: 03.08.2021 o 9,00 hod. na Úrade KSK.
Predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová poďakovala prítomným za účasť.

..................................................

....................................................

Ing. Matej Ovčiarka
tajomník komisie

PaedDr. Jana Skokanová
predseda komisie
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