Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
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Ing. Matej Ovčiarka
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email: matej.ovciarka@vucke.sk
telefón: 055/6196 650

ZÁPISNICA
z 24. rokovania Komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa 5.10.2021 formou online rokovania
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PROGRAM ROKOVANIA
Otvorenie, zistenie počtu prítomných členov, schválenie programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek z komisie
Kúpa nehnuteľností v katastrálnom území Sobrance do vlastníctva Košického samosprávneho kraja
Informatívna správa o stave prípravy Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Košického samosprávneho kraja/ Integrovanej územnej stratégie Košického kraja
Informácia o strategických dokumentoch pre oblasť cestovného ruchu na národnej a krajskej úrovni
Informácia o projektoch organizácií cestovného ruchu a záujmových združení pôsobiacich
v cestovnom ruchu vrátane samospráv
Informácia o činnosti Košice Región Turizmus
Priebežne hodnotenie súčasného stavu Terra Incognita – projekty a rozpočty na rok 2022
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 online
rokovaní a uviedla, že je uznášaniaschopná v počte 18 online a 2 prezenčne. Predstavila program
rokovania, následné vyzvala prítomných na možnosť doplniť program a vyzvala členov na hlasovanie
k programu komisie.
Hlasovanie č.1:
Prítomní: 20
Za:
20
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Predsedníčka komisie skonštatovala, že program 24. rokovania komisie bol schválený.
Uznesenie č.: 23/2021
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce schvaľuje program 24.rokovania komisie pre
cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu.
K bodu č. 2
Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek z komisie
Vyjadrenie: Predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová informovala o plnení požiadaviek z rokovania komisie
dňa 3.8.2021, kde boli vznesené dve pripomienky: pána RNDr. Martina Smrča a pána Milana Potockého.
Členov oboznámila o reakcii na pripomienku a vyzvala k diskusii k tejto pripomienke.
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Diskusia: Do diskusie sa prihlásil pán Smrčo, ktorý uviedol, že jeho pripomienka bola mierená na prípravu
kampane, čiže aby sa prediskutovala kampaň aj na komisii pre cestovný ruch čisto z informačného dôvodu.
Dodal, že kampaň bola nakoniec férová, čo potvrdila aj Rada pre reklamu a tiež ceny, ktoré kampaň
získala. Napokon uviedol, že aj napriek negatívnej medializácii to bola úspešná kampaň.
Predsedníčka komisie dodala a vyzdvihla prácu teamu Košice Región Turizmus. Počas kontroly plnenia
uznesení sa pripojili ďalší 2 účastníci online.
Predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová ukončila diskusiu a vyzvala k hlasovaniu k bodu č. 2.
Uznesenie č. 24/2021
Komisia zobrala na vedomie plnenie uznesení a požiadaviek z komisie bez pripomienok.
Hlasovanie č.2:
Prítomní: 21
Za:
21
Proti: 0

Zdržal sa: 1

K bodu č. 3
Kúpa nehnuteľností v katastrálnom území Sobrance do vlastníctva Košického samosprávneho kraja
Vyjadrenie č.1: Materiál predstavila JUDr. Marta Vargová z odboru správy majetku z pohľadu
majetkového hľadiska. Uviedla, že predmetom kúpy je osem stavieb a osem pozemkov nachádzajúcich sa
v Sobraneckých kúpeľoch, z toho jedna budova je definovaná ako Národná kultúrna pamiatka. Ďalej
uviedla podľa materiálu vlastníka nehnuteľnosti TRADE CITY, a.s., ktorá je v likvidácii a zároveň
informovala o cene podľa súdnoznaleckého posudku vypracovaného KSK, ktorá by mala byť
zafinancovaná z rozpočtu KSK v rámci programu „Podporne činnosti“, z rozpočtovej položky
majetkovoprávne vysporiadanie hnuteľného a nehnuteľného majetku. Uviedla tiež informáciu o dvoch
súdno-znaleckých posudkoch a ich výšky. Dodala, že v prípade, žeby sa realizoval predaj, tak z predaja
vyplynie povinnosť registrácie v registri partnerov verejného sektora zo strany vlastníka.
Zástupca riaditeľa KSK Ing. Róbert Gima doplnil, že prebehlo rokovanie so zástupcami Lesov SR
v Sobranciach, ktorí sa vyjadrili, že budú nápomocní pri obnove Sobraneckých kúpeľov a uvítali, žeby sa
fungovanie kúpeľov obnovilo.
Vyjadrenie č.2: K materiálu sa vyjadril aj pán Ing. Matej Ovčiarka z odboru regionálneho rozvoja, ktorý
nad rámec uvedených informácii, ktoré boli dostupné pre komisiu, dodal, že v rámci Integrovanej územnej
stratégie, bola oblasť Sobraniec definovaná ako jedna z kľúčových rozvojových aktivít v danom regióne.
Uviedol, že región ponúka širokú škálu rozvoja doplnkových služieb v cestovnom ruchu pri kúpe danej
nehnuteľnosti a v blízkosti sa nachádza niekoľko turistických cieľov. Na rozdiel od Turzovských kúpeľov,
kde sa ešte len definuje ich využitie, Sobranecké kúpele majú historický dané využitie a to vďaka
prameňom. Otázkou ostane v budúcnosti počet ubytovacích kapacít, ich škálovanie a optimalizovanie.
Zároveň dodal, že nevyhnutnou činnosťou bude legalizovanie Sobraneckých kúpeľov, teda získanie štatútu
kúpeľov.
Diskusia : Predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová otvorila diskusiu, do ktorej sa prihlásil pán
MVDr. Boleslav Lešo, PhD., ktorý uviedol, že Sobranecké kúpele boli prioritne zaradzované do akčného
plánu. Zdôraznil, že je za, aby sa Sobranecké kúpele kúpili. Následne uviedol, že Ministerstvo
zdravotníctva, pri písaní rozvojového programu v minulosti zakázalo používanie výrazu „kúpele“
a dovolilo iba používanie názvu „Areál bývalých Sobraneckých kúpeľov. Bola to jedna z výhrad MZ
a rovnako si žiadali číslo prameňa. V minulosti, keď Sobranecké kúpele fungovali ako kúpele, nežiadalo sa
o číslo prameňa, registráciu, ani pravidelné odbery vody, chemické zloženie vody. Zdôraznil, že
certifikovanie prameňa je dlhodobá záležitosť po dobu piatich rokov závislá na trojmesačných odberoch
vody, rovnako ku kúpeľnej liečbe, je nutný trojročný klinický výskum. Uviedol tiež, že je k dispozícii pri
pomoci v riešení daných skutočnosti.
Do diskusie sa prihlásil Ing. Vladimír Seman, ktorý sa vrátil k skoršiemu hlasovaniu, kde chcel vysvetliť
jeho zdržanie sa. Dôvodom je vyhnúť sa obvineniam z neetického konania, ktorý riešil niekoľko týždňov.
K Sobraneckým kúpeľom dodal, že voda v Sobraneckých kúpeľoch je ta istá voda, ktorá je v Thermal
Parku Zemplínska Šírava a už napĺňa bazény v parku. Podotkol tiež, že argument zachráňme liečivú vodu
pre budúce generácie je na vode. Ako lokál patriot by mal povedať, že sa teší tejto investícií, no necíti sa
tak, pretože sa mu zdá, že je to unáhlený krok, investovať do niečoho čo nie je dostatočne premyslené.
Odporúčal, aby komisia dala návrh na vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá by zvážila potenciálne rizika
tejto investície.
2

Do diskusie znova vstúpil pán MVDr. Boleslav Lešo, PhD. a uviedol, že sa urobila kompletná majetkovo
právna, zdravotnícka a odborná analýza na označenie „kúpele“, ktorú zadalo mesto Sobrance, a odporúčal,
aby sa vstúpilo do jednania s pánom primátorom Sobraniec a vyžiadalo si túto správu.
Do diskusie sa prihlásil Ing. Ján Čuchran s informáciou, že má skúsenosti s rozbormi vody a uviedol, že je
k dispozícii rozbor vody aj zo Sobraneckých kúpeľov. Dodal, že kúpeľníctvo v Sobraneckých kúpeľoch
bude dlhodobý proces a ponúkol pomoc so zdieľaním informácii, ktoré ma k dispozícii.
Do diskusie sa pripojil pán Csaba Fúrik s otázkou, či sa kupujú pozemky, alebo prameň. Predsedníčka
komisie odpovedala a citovala materiál pripravený na komisiu a uviedla všetky položky plánovanej kúpy.
Pán Csaba Fúrik uviedol, že v obnove kúpeľoch je niekoľko fáz. Rovnako položil otázku, či po obnove
kúpeľov sa kúpele predajú. Rovnako informoval o príklade z Maďarska, kde sa pri prameni najprv urobilo
kúpalisko a neskôr sa z toho stali kúpele.
Predsedníčka PhDr. Jana Skokanová odpovedala na otázku, že KSK to kupuje za účelom, že to má
historickú hodnotu a pomoc pre región.
Ing. Ján Čuchran potvrdil myšlienku o kúpalisku a dodal, že je nutne myslieť na fakt pri certifikovaní
prameňa a to platiť štátu za liečivú vodu.
Do diskusie sa pripojil pán Gejza Sačko a podotkol, že dokiaľ nekúpi Sobranecké kúpele kraj, tak môže ich
kúpiť niekto iný a môže sa stať, že nikdy kúpele už na tom mieste nebudú. Rovnako uviedol, že každá vec
ma svoj začiatok a ocenil, že sa do tohto začiatku vložil kraj. Je nutne, aby sa tento proces spustil.
Do diskusie sa zapojil aj RNDR. Martin Smrčo, ktorý podporil túto aktivitu, vyzdvihol, že v komisii sú
odborníci, ktorí disponujú informáciami, ktoré by boli v obnove prospešne kraju. Pripojil sa k nápadu
založiť pracovnú skupinu na podporu tohto projektu a ponúkol odbornú pomoc vzhľadom na to, že je
doktorom termálnej energie.
Počas diskusie sa odhlásil jeden člen komisie.
Predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová ukončila diskusiu a vyzvala k hlasovaniu k bodu č. 3.
Uznesenie č.: 25/2021
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča zastupiteľstvu predložený materiál
prerokovať a schváliť podľa predloženého návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č.3:
Prítomní: 19
Za:
19
Proti: 0

Zdržal sa: 1

K bodu č. 4
Informatívna správa o stave prípravy Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Košického samosprávneho kraja/ Integrovanej územnej stratégie Košického kraja
Vyjadrenie: Materiál predstavil Ing. Matej Ovčiarka z odboru regionálneho rozvoja. Uviedol, že v rámci
prípravy Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja prebehlo
osem stretnutí v území, následne sa predložili termíny na zaslanie projektových zámerov, ktorých prišlo
2 800. Skonštatoval, že najväčší zásah bol so strany subjektov samosprávy, takmer 91%. Najväčší záujem
bol z okresov Michalovce a Sobrance a najvyšší záujem bol v politickom cieli 2 „Ekologickejšia Európa“.
Politicky ciel 5 „Európa bližšie k občanom“, kde je aj cestovný ruch a obnova pamiatok, bola zaslaná až
štvrtina projektov. Oboznámil komisiu o následných plánovaných krokoch a to zvolanie kooperačných rád,
kde sa budú preberať doručené projekty a ich pripravenosť. Pozitívne na tom je, že až polovica z projektov
má majetkovo - právne vysporiadanie. Na základe jeho účasti na stretnutí na pôde Ministerstva regionálne
rozvoja uviedol, že už sú známe oprávnené aktivity, ktoré budú priamo implementované do územnej
stratégie a aktivity, ktoré pôjdu dopytovou cestou. Pripravuje sa implementačný mechanizmus a alokácie
do kraja, rovnako pripomienkovanie. Zdôraznil, že práve výška priamej alokácie do IÚS kraja, ktorá bola
stanovená na 152 mil. eur bude predmetom pripomienkovania, vzhľadom na to, že podľa ukazovateľov to
malo byť cez 200 mil.eur.
Počas diskusie sa odhlásil 1 člen komisie.
Diskusia: K bodu č. 5 nebola diskusia, ani pripomienky.
Uznesenie č.: 25/2021
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Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča predložený materiál prerokovať a schváliť
podľa predloženého návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č.4:
Prítomní: 18
Za:
18

Proti: 0

Zdržal sa: 1

K bodu č. 5
Informácia o strategických dokumentoch pre oblasť cestovného ruchu na národnej a krajskej
úrovni.
Vyjadrenie: Materiál predstavila výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus JUDr. Lenka Vargová
Jurková, ktorá uviedla, že práve prebieha spracovanie Stratégie cestovného ruchu na národnej úrovni. A
Košice Región Turizmus je v úzkom kontakte so sekciou cestovného ruchu, aby prebehla synergia medzi
krajskou stratégiou a národnou stratégiou. Zároveň uviedla, že prebieha novelizácia zákona o podpore
cestovného ruchu. Stratégia cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja je v procese
pripomienkovania zo strany subjektov cestovného ruchu v kraji a navrhla členom komisie, ak by mali
záujem môžu byť súčasťou pripomienkovania.
Uznesenie č.: 26/2021
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce berie na vedomie na vedomie Informácie
o strategických dokumentoch pre oblasť cestovného ruchu na národnej a krajskej úrovni.
Hlasovanie č.5:
Prítomní: 18
Za:
18

Proti: 0

Zdržal sa: 1

K bodu č. 6
Informácia o projektoch organizácií cestovného ruchu a záujmových združení pôsobiacich
v cestovnom ruchu vrátane samospráv
Vyjadrenie: Materiál predstavila výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus JUDr. Lenka Vargová
Jurková a informovala o projektoch a aktivitách organizácie za posledné obdobie, ktoré sa zrealizovali
a podarili, a ktoré sa nepodarili z dôvodu súčasnej pandemickej situácii.
Uznesenie č.: 27/2021
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce berie na vedomie na vedomie Informácia
o projektoch organizácií cestovného ruchu a záujmových združení pôsobiacich v cestovnom ruchu vrátane
samospráv.
Hlasovanie č.6:
Prítomní: 18
Za:
18

Proti: 0

Zdržal sa: 1

K bodu č. 7
Informácia o činnosti Košice Región Turizmus
Vyjadrenie: Materiál predstavila výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus JUDr. Lenka Vargová
Jurková. V krátkosti informovala o činnosti organizácie a vrátila sa ku kampani Krajskej organizácii
cestovného ruchu. Skonštatovala, že kampaň bola úspešná, čoho výsledkom bolo nominovanie do piatich
kategórie o najlepšiu reklamu na Slovensku. Z piatich kategórii sa umiestnili v štyroch kategóriách
a získali ocenenie. Značka Košice región Turizmus sa objavilo medzi prestížnymi značkami na slovenskom
trhu. Rovnako spomenula produkty, ktoré počas letnej sezóny pripravili, hlavne výlety, vlakové výlety
a cyklovýlety.
Uznesenie č.:28/2021
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce berie na vedomie na vedomie Informácie o činnosti
Košice Región Turizmus
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Hlasovanie č.7:
Prítomní: 18
Za:
18

Proti: 0

Zdržal sa: 1

K bodu č. 8
Priebežne hodnotenie súčasného stavu Terra Incognita – projekty a rozpočty na rok 2022
Vyjadrenie: Materiál predstavila výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus JUDr. Lenka Vargová
Jurková, kde uviedla, že práve prebiehajú výzvy. Upresnila termíny ukončenia výziev, podmienky
žiadateľov v skratke a zmeny v dotačnom programe. Rovnako uviedla, že prebehli a stále prebiehajú
stretnutia v regiónoch k dotačnej výzve k lepšej informovanosti.
Predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová otvorila diskusiu.
Diskusia: Do diskusie sa prihlásil pán Gejza Sačko, ktorý uviedol, že v budúcnosti sa pripravujú autobusy,
ktoré budú mať nosiče, nie cyklo prívesy, ako fungovali túto sezónu a pri tej príležitosti sa opýtal výkonnej
riaditeľky Košice Región Turizmus, či by nebolo možne spojiť Čiernu Šíravu s Tokajom s uvedenými
autobusmi.
Výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus JUDr. Lenka Vargová Jurková reagovala, že budú nápomocní
pri zapojení do produktu na budúcu sezónu.
Uznesenie č.: 29/2021
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce berie na vedomie na vedomie Priebežne hodnotenie
súčasného stavu Terra Incognita – projekty a rozpočty na rok 2022.
Hlasovanie č.7:
Prítomní: 18
Za:
18

Proti: 0

Zdržal sa: 1

K bodu č. 9
Návrhy, podnety a požiadavky
Ing. Vladimír Seman požiadal o zaradenie do zápisu jeho vyjadrenie:
Chcem sa poďakovať za podporu pravicovému klubu poslancov KSK, menovite pánu poslancovi Martinovi
Smrčovi, v kauze údajného porušenia etických pravidiel v projekte GO 52 - víkendy plné tradícií. Čestne
prehlasujem, že žiadne etické pravidlá som v neporušil ani vo výberovom konaní, ani pri realizácii piatich
dokumentárnych filmov v spomínanom projekte. Práve naopak. Neskrýval som sa za žiadne nastrčené,
účelovo vytvorené firmy a za primeranú cenu som odovzdal poctivú prácu v extrémne náročných
podmienkach covidovych obmedzení.
K bodu č. 10
Rôzne
Záver
Predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová ukončila program 24. rokovania Komisie cestovného ruchu
a cezhraničnej spolupráce, poďakovala členom komisie za aktívnu účasť a poprial im pekný deň.
Termín rokovania komisie: 05.10.2021 o 13:30 hod. formou online rokovania.

..................................................
Ing. Matej Ovčiarka
tajomník komisie

....................................................
PaedDr. Jana Skokanová
predseda komisie
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