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

25.11.2021

Číslo:

01247/2021/ORR/46129

Vybavuje:

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

ZÁPISNICA
z 25. rokovania Komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa 23.11.2021 formou online rokovania
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PROGRAM ROKOVANIA
Otvorenie, zistenie počtu prítomných členov, schválenie programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek z komisie
III. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2021
Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2022 – 2024
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
Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným s názvom Správa infraštruktúry cestovného ruchu
s.r.o. (SICR)
Schválenie spolufinancovania projektu: „Margecany – komunikácia pre cyklistov a peších“
Schválenie spolufinancovania projektu: „Cyklistická cestička Zalužice – Lúčky (Zemplínska
cyklomagistrála)“
Schválenie spolufinancovania projektu: „Cyklo-webový portál Košického kraja“
Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za
rok 2020
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok
2022
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 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 20 online a 2 prezenčne. Upozornila členov komisie, že
z rokovania komisie sa vyhotovuje záznam.
Predstavila program rokovania, a uviedla, že dňa 22.11.2021 bol doručený tajomníkovi a predsedníčke
komisie e- mailom podnet od pána Ing. Vladimíra Semana na doplnenie programu on line rokovania
Komisie CRaCzS a to informovanie členov Komisie CRaCzS o kauze, ktorá vznikla na základe konania
poslanca KSK, podpredsedu komisie CRaCzS, Mgr. Milana Potockého.
Vyzvala členov komisie na hlasovanie o zaradení tohto bodu do programu komisie ako bod.č.13 „Návrhy,
podnety a požiadavky“.
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Hlasovanie č.1:
Prítomní:
22
Za:
12

Proti: 0

Zdržal sa: 10

Predsedníčka komisie skonštatovala, že navrhovaný bod bol doplnený do programu komisie a vyzvala
členov na hlasovanie schválenia upraveného programu.
Hlasovanie č.2:
Prítomní:
22
Za:
22

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Predsedníčka komisie skonštatovala, že program 25. rokovania komisie bol schválený.
Uznesenie č.: 30/2021
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce schvaľuje program 25.rokovania komisie.
K bodu č. 2
Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek z komisie
Vyjadrenie: Predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová uviedla, že v rokovaní komisie nie sú žiadne plnenia
a požiadavky.
K bodu č. 3
III. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2021
Vyjadrenie č.1: Materiál prezentovala Ing. Kvetoslava Lipovská z referátu rozpočtu. Do online rokovania
sa prihlásil 1 člen.
Diskusia : K materiálu neboli žiadne pripomienky.
Predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová ukončila diskusiu a vyzvala k hlasovaniu k bodu č. 3.
Uznesenie č.: 31/2021
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča zastupiteľstvu predložený materiál
prerokovať a schváliť podľa predložených návrhov.
Hlasovanie č.3:
Prítomní:
23
Za:
23

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 4
Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2022 – 2024
Vyjadrenie č.1: Materiál prezentovala Ing. Kvetoslava Lipovská z referátu rozpočtu. Do online rokovania
sa prihlásil 1 člen.
Diskusia : K materiálu neboli žiadne pripomienky.
Predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová ukončila diskusiu a vyzvala k hlasovaniu k bodu č. 4.
Uznesenie č.: 32/2021
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča predložený materiál prerokovať, zobrať na
vedomie a schváliť podľa predloženého návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č.4:
Prítomní:
24
Za:
24

Zdržal sa: 0

Proti: 0
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K bodu č. 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
Vyjadrenie: Materiál prezentovala Ing. Miroslava Seňková – referent pre kontrolu hospodárenia s
finančnými prostriedkami.
Diskusia : K materiálu neboli žiadne pripomienky.
Predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová ukončila diskusiu a vyzvala k hlasovaniu k bodu č. 5.
Uznesenie č.: 33/2021
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča zastupiteľstvu predložený materiál
prerokovať a schváliť podľa predložených návrhov.
Hlasovanie č.5:
Prítomní:
24
Za:
24

Zdržal sa: 0

Proti: 0

K bodu č. 6
Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným s názvom Správa infraštruktúry cestovného ruchu
s.r.o. (SICR)
Vyjadrenie: Materiál predstavil Ing. Matej Ovčiarka vedúci odboru regionálneho rozvoja.
Diskusia :
Do diskusie sa prihlásil Ing. Vladimír Seman a uviedol, že KSK zvýšil investíciu do rozvoja cestovného
ruchu a položil otázku, či finančné prostriedku pôjdu na inú spoločnosť ako je KOCR.
Na otázku odpovedal pán Ing. Matej Ovčiarka: Finančné prostriedky budú kapitálové výdavky, ktoré budú
použité na nákup člnov, či bicyklov. Prevádzka bude financovaná z príjmov spoločnosti. Pán Ing. Vladimír
Seman poprosil o vysvetlenie a spresnenie významu založenia spoločnosti a rozdiel medzi KOCR
a novozaloženou spoločnosťou. PaedDr. Jana Skokanová spresnila rozdiel, KOCR je spoločnosť na
podporu marketingu cestovného ruchu a novozaložená spoločnosť bude spravovať majetok a zabezpečovať
služby na podporu cestovného ruchu.
Do diskusie sa prihlásil pán Ing. Ján Čuchran, ktorý vysvetlil ako v jeho obci založil s r.o, ktorá spravovala
majetok pre cestovný ruch obce. Uviedol, že to je pravdepodobne účel aj z pohľadu Košického kraja.
Do diskusie sa pridal pán MVDr. Bohuslav Lešo, Phd., ktorý uviedol, že „spoločnosť s r.o“ garantuje
svojim majetkom iba do výšky päť tisíc eur, čo v prípade Sobraneckých kúpeľov bude táto spoločnosť.
Pán Ing. Matej Ovčiarka vysvetlil, že majetok kraja ako sú Turzovské kúpele, či Sobranecké kúpele
neprejdú do majetku zakladajúcej spoločnosti. Spresnil, že spoločnosť bude mať na starosti prevádzku
a manažment, čiže spravovanie. Stále prebiehajú diskusie do akej miery bude táto spoločnosť angažovaná
do chodu kúpeľov. No nateraz je veľa krokov v prípravnej fáze kým sa spustí prevádzka kúpeľov, rovnako
pri spustení pripravovaných soft služieb CR. Predpokladá sa, že plánovaná „s r.o“ sa počas roka stane
platcom DPH. Z rokovania sa odhlásili 2 členovia.
Predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová ukončila diskusiu a vyzvala k hlasovaniu k bodu č. 6.
Uznesenie č.: 34/2021
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča zastupiteľstvu predložený materiál
prerokovať a schváliť podľa predložených návrhov na uznesenie.
Hlasovanie č.6:
Prítomní:
22
Za:
18

Zdržal sa: 4

Proti: 0
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K bodu č. 7
Schválenie spolufinancovania projektu: „Margecany – komunikácia pre cyklistov a peších“
Vyjadrenie: Materiál predstavil Ing. Matej Ovčiarka vedúci odboru regionálneho rozvoja. Do rokovania sa
pripojili 2 členovia. Jeden člen sa odhlásil.
Diskusia : K materiálu neboli žiadne pripomienky.
Predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová ukončila diskusiu a vyzvala k hlasovaniu k bodu č. 7.
Uznesenie č.: 35/2021
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča zastupiteľstvu predložený materiál
prerokovať a schváliť podľa predložených návrhov na uznesenie.
Hlasovanie č.7:
Prítomní:
23
Za:
23

Zdržal sa: 0

Proti: 0

K bodu č. 8
Schválenie spolufinancovania projektu: „Cyklistická cestička Zalužice – Lúčky (Zemplínska
cyklomagistrála)“
Vyjadrenie: Materiál predstavil Ing. Matej Ovčiarka vedúci odboru regionálneho rozvoja. Uviedol, že
spolufinancovanie je uvedené v materiáli, ktorý členovia komisie dostali k rokovaniu komisie.
Diskusia: K materiálu neboli žiadne pripomienky.
Predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová ukončila diskusiu a vyzvala k hlasovaniu k bodu č. 8.
Uznesenie č.: 36/2021
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča zastupiteľstvu predložený materiál
prerokovať a schváliť podľa predložených návrhov na uznesenie.
Hlasovanie č.8:
Prítomní:
23
Za:
23

Zdržal sa: 0

Proti: 0

K bodu č. 9
Schválenie spolufinancovania projektu: „Cyklo-webový portál Košického kraja“
Vyjadrenie: Materiál predstavil Ing. Matej Ovčiarka vedúci odboru regionálneho rozvoja.
Diskusia: Do diskusie sa prihlásil pán Ing. Vladimír Seman, ktorý skonštatoval, že v kraji je veľa iniciatív
ohľadom cykloturistiky, bez kvalitných výsledkov. Položil otázku, aby sa spresnila suma, ktorá ma byť
vynaložená na prieskum. Pán Ing. Matej Ovčiarka spresnil, že prieskumom sa myslí prieskum trhu
predpokladanej hodnoty tohto zámeru. V materiáli, ktorý bol predložený komisii bol odhadovaný finančný
rámec tohto projektu.
Pán Seman uviedol na právu mieru jeho pripomienku. Vzhľadom na výpadok online rokovania, nepočul
celý kontext, preto položil danú otázku.
Predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová ukončila diskusiu a vyzvala k hlasovaniu k bodu č. 9.
Uznesenie č.: 37/2021
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča zastupiteľstvu predložený materiál
prerokovať a schváliť podľa predložených návrhov na uznesenie.
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Hlasovanie č.9:
Prítomní:
23
Za:
23

Zdržal sa: 0

Proti: 0

K bodu č. 10
Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za
rok 2020
Vyjadrenie: Materiál predstavil Ing. Matej Ovčiarka vedúci odboru regionálneho rozvoja.
Diskusia: K materiálu neboli žiadne pripomienky.
Predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová ukončila diskusiu a vyzvala k hlasovaniu k bodu č. 10.
Uznesenie č.: 38/2021
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča zastupiteľstvu predložený materiál zobrať
na vedomie podľa predložených návrhov na uznesenie.
Hlasovanie č.10:
Prítomní:
23
Za:
23

Zdržal sa: 0

Proti: 0

K bodu č. 11
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok
2022
Vyjadrenie: Materiál predstavil Ing. Matej Ovčiarka vedúci odboru regionálneho rozvoja. 1 člen sa
z rokovania odhlásil.
Diskusia: K materiálu neboli žiadne pripomienky.
Predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová ukončila diskusiu a vyzvala k hlasovaniu k bodu č. 11.
Uznesenie č.: 39/2021
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce odporúča zastupiteľstvu predložený materiál zobrať
na vedomie podľa predložených návrhov na uznesenie.
Hlasovanie č.11:
Prítomní:
22
Za:
22

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 12
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2022
Vyjadrenie: Materiál predstavila predsedníčka komisie PaeDr. Jana Skokanová a vyzvala členov na
doplnenie. 2 členovia sa z rokovania odhlásili.
Diskusia: K materiálu neboli žiadne pripomienky.
Predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová ukončila diskusiu a vyzvala k hlasovaniu k bodu č. 12.
Uznesenie č.: 40/2021
Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce schvaľuje plán úloh komisie a odporúča
zastupiteľstvu predložený materiál prerokovať a schváliť podľa predložených návrhov na uznesenie.
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Hlasovanie č.12:
Prítomní:
20
Za:
20

Zdržal sa: 0

Proti: 0

K bodu č. 13
Návrhy, podnety a požiadavky.
Diskusia: K bodu neboli žiadne pripomienky
K bodu č. 14
Rôzne
Predsedníčka komisie uviedla, že sa na základe podnetu pána Ing. Vladimíra Seman, sa bude prerokovávať
jeho požiadavka a vyzvala pána Semana na vyjadrenie. Pán Ing. Vladimír Seman uviedol, že zaslal podnet
mailom členom komisie ohľadom etického kódexu a v krátkosti priblížil jeho podnet. Vyzval poslancov,
(poslankyne), členov Komisie CRaCZ aby sa prihlásil(a) ten (tá), ktorí si splnili uvedenú tzv.
"oznamovaciu povinnosť". Napriek tomu sa nikto z poslancov KSK neprihlásil, z čoho vyplýva, že nikto z
nich si takúto oznamovaciu povinnosť nesplnil.
Následne skonštatoval, že viacerí poslanci, členovia Komisie CRaCZ, opakovane hlasovali v pléne KSK za
pridelenie peňazí z rozpočtu KSK pre organizácie, v ktorých sú sami predstaviteľmi (štatutármi). Podľa
platného Etického kódexu Rady pre etiku volených predstaviteľov KSK si však mali splniť tzv.
"oznamovaciu povinnosť". Inými slovami: Mali oficiálnou formou oznámiť splnomocnencovi Rady pre
etiku, že títo poslanci (poslankyne) boli (a teda stále sú) v konflikte záujmov.
Ing. Vladimír Seman ďalej uviedol, že on sám nebol v konflikte záujmov, keď sa prihlásil do výberového
konania pre KOCR, ktorá nie je organizáciou KSK, no napriek tomu sa stal terčom verejnej škandalizácie
zo strany Mgr. Milana Potockého, poslanca KSK a podpredsedu Komisie CRaCZ a Ing. Rastislava Trnku,
župana KSK, ktorí ho verejne denníku Korzár obvinili z neetického správania sa. Uviedol, že župan Trnka
navyše dokázateľne verejne klamal, keď v rozpore so závermi Rady pre etiku volených predstaviteľov v
denníku Korzár uviedol, že Ing. Seman bol v konflikte záujmov.
Ing. Vladimír Seman skonštatoval, že on sám neporušil žiadne etické princípy KSK, no napriek tomu sa
stal sa terčom verejnej škandalizácie. Pritom je evidentné, že tí poslanci a poslankyne, ktorí sú v zjavnom
konflikte záujmov a nesplnili si tzv. "ohlasovaciu povinnosť" voči splnomocnencovi Rady pre etiku
volených predstaviteľov KSK nielenže nemali a ani nemajú za to žiadne postihy, ale uvedený konflikt
záujmov dlhodobo a dokázateľne ignorujú. Evidentne teda nielen že ide o porušenie základných
etických princípov zo strany poslanca Mgr. Milana Potockého a župana, Ing. Rastislava Trnku, ale tiež zo
strany spomínaných poslancov KSK.
Rovnako uviedol, že tento dvojaký meter na hodnotenie členov Komisie CRaCZ (poslancov a
neposlancov) považuje za dôvod na preskúmanie opodstatnenosti Etického kódexu volených predstaviteľov
KSK v jeho dnešnej podobe. V súčasnej verzii totiž nejde o dokument, pomáhajúci zvýšeniu
transparentnosti KSK, ale práve naopak, že je to nástroj na očierňovanie politicky nepohodlných ľudí v
rozpore so základnými etickými, právnymi i morálnymi princípmi. Skonštatoval, že takýto právne chybný a
v praxi neuplatňovaný Etický kódex poslanci KSK prijali, čo považuje Ing. Vladimír Seman aj za chybu
právneho oddelenia KSK. Oficiálne zároveň podal podnet, aby sa prehodnotil štatút Etického kódexu kvôli
postaveniu poslancov a neposlancov a považuje za dôležité právne preskúmanie Etického kódexu
nezávislou právnou kanceláriou (subjektom) a poprosil o vyjadrenie.
Predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová reagovala na jeho požiadavku a uviedla, že zaslaná
požiadavka nepatrí do rokovania Komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce. Na základe
spoločnej komunikácie s tajomníkom komisie, bol jeho podnet zaslaný na právne oddelenie Košického
samosprávneho kraja a vzhľadom na to, že členovia obdŕžali mailom podnet, prečíta vyjadrenie JUDr.
Jarmily Zvarovej:
Etický kódex nie je v rozpore s čl. 12 ods. 2 Ústavy SR: " Základné práva a slobody sa zaručujú na území
Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo,
politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine,
majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo
znevýhodňovať."
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Etický kódex vo svojej preambule prehlásil, koho pre "svoje", t.j. na účely naplnenia textu Etického kódexu
považuje za voleného predstaviteľa, teda na aké subjekty tam vymenované sa vzťahuje (medzi nimi aj
členovia komisií - neposlanci). Zahrnutie tejto skupiny osôb pod pôsobnosť Etického kódexu môže mať
svoju príčinu napr. v tom, že na komisiách sa riešia aj projekty predpokladané a potencionálne,
informácie a skutočnosti, o ktorých široká verejnosť nemá vedomosť, teda týmto sa členovia komisie k
takým dostávajú v prvom rade, čím získavajú výhodu na jednej strane a otvára sa potencionálna možnosť
zneužitia svojho postavenia. Týmto poukazujeme na to, že pôsobnosť Etického kódexu aj na týchto členov
komisií má svoj význam.
Zároveň Etický kódex schválený poslancami Zastupiteľstva KSK uznesením na riadnej
schôdzi zastupiteľstva tvoria základné princípy a štandardy správania sa, ktorých dodržiavanie sa očakáva
od volených predstaviteľov pri výkone ich funkcie. Čiže súhrn spísaných základných pravidiel.
Tak ako každé uznesenie zastupiteľstva je však jeho znenie možné napadnúť zákonnými prostriedkami.
Do diskusie sa prihlásil vice - župan pán Ing. Karol Pataky, ktorý uviedol, že poslanci v prípade, že žiadajú
o dotáciu ako štatutárny zástupca právneho subjektu, v jeho prípade mesta, znižuje sa mu bodové
hodnotenie na príjem dotácie, čím vysvetlil, že aj postavenie poslancov má nevýhody.
Rovnako položil otázku, prečo pri schvaľovaní Etického kódexu pán Seman nevyužil možnosť vyjadriť sa
pri hlasovaní, rovnako pri vzniku Etického kódexu. Pán Seman uviedol, že nebol poslancom, nebol pri jeho
hlasovaní a uviedol, že Etický kódex je nevykonateľný v podobe v akej je teraz a apeloval na to, aby
oznamovaciu povinnosť uvedenú v etickom kódexe uplatňovali poslanci aj neposlanci.
Do diskusie sa prihlásil pán Csaba Fúrik, ktorý uviedol, že Etický kódex sa schvaľoval niekoľko krát na
komisiách a pripomenul, že v danej situácii by bolo vhodné, aby pri takejto debate bol prítomný právnik,
ktorý by z právneho hľadiska vysvetlil výklad etického kódexu vo vzťahu k poslancom aj neposlancom.
Pán vice – župan Ing. Karol Pataky požiadal, aby sa pozreli záznamy keď sa hlasoval Etický kódex a znova
zdôraznil, že Etický kódex bol materiálom na schválenie na komisiách a bol dokumentom na vyjadrenie sa
pred schválením. Z online rokovania sa odhlásili 2 členovia.
Diskusiu prerušila predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová a uviedla, že Bc. Juraj Seman dáva procedurálny
návrh na ukončenie rozpravy v tomto bode, zároveň ju požiadal, aby na základe Rokovacieho poriadku
komisie dala hlasovať o tomto návrhu.
Predsedníčka vyzvala členov na hlasovanie o ukončenie rozpravy.
Hlasovanie č.13:
Prítomní:
18
Za:
15

Zdržal sa: 3

Proti: 0

Záver
Predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová ukončila program 25. rokovania Komisie cestovného ruchu
a cezhraničnej spolupráce, poďakovala členom komisie za aktívnu účasť počas celého roka a zaželala im
príjemné sviatky.

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

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

7

