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

04.04.2022

Číslo:

03643/2022/ORR/14103

Vybavuje:

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

ZÁPISNICA
z 27. rokovania Komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa 30.03.2022, na Úrade Košického samosprávneho kraja,
Námestie Maratónu mieru č. 1 v Košiciach
zasadačka č. 310 (2. poschodie).

PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie, zistenie počtu prítomných členov, schválenie programu rokovania
2. Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek z komisie
3. Dodatok č. 3 k Zásadám a postupu pre udeľovanie verejných ocenení Košického
samosprávneho kraja
4. a) Dodatok č. 4 k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
5. Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2021
6. I. úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2022
7. Výročná správa Krajskej organizácie cestovného ruchu
8. Odstúpenie od Rámcovej dohody o spolupráci medzi Košickým samosprávnym krajom
(Slovenská republika) a Krasnojarským krajom (Ruská federácia)
9. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vrátane Integrovanej územnej
stratégie
10. Návrhy, podnety a požiadavky
11. Rôzne
12. Záver
K bodu č. 1
Otvorenie, zistenie počtu prítomných členov, schválenie programu rokovania
Vyjadrenie: Predsedníčka komisie PaedDr. Jana Skokanová srdečne privítala prítomných členov
komisie na online rokovaní a uviedla, že z dôvodu pracovnej cesty sa ospravedlnil tajomník
komisie Ing. Matej Ovčiarka, ktorý poveril zastupovaním Ing. Barboru Kováčovú vedúcu referátu
regionálneho rozvoja a plánovania.
Zároveň dodala, že z 27. rokovania komisie bude vyhotovený zvukový záznam výlučne pre účely
zhotovenia zápisnice.
Rovnako privítala na rokovaní aj hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja, pána Ing.
Jozefa Hudáka.
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Návrh programu rokovania komisie bol členom komisie zaslaný e-mailom. Do návrhu programu
neboli doplnenia, resp. ďalšie pripomienky členov komisie.
V danom momente komisia nebola uznášaniaschopná v počte 12 prítomných.
Predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová oznámila zmenu programu: bod.č 7 Výročná správa
Krajskej organizácie cestovného ruchu bude prerokovaný pred bodom č. 3, vzhľadom na pracovné
rokovania výkonnej riaditeľky JUDr. Lenky Vargovej Jurkovej k Výstave cestovného ruchu ITF
Bratislava.
K bodu č. 2
Kontrola plnenia uznesení a požiadaviek z komisie
Vyjadrenie: Predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová uviedla, že vzhľadom na povahu
prerokovaných materiálov na poslednom rokovaní komisie, ktoré boli určené na 29. zasadnutie
Zastupiteľstva KSK, komisia neeviduje žiadne požiadavky a uznesenia boli splnené.
K bodu č. 7
Výročná správa Krajskej organizácie cestovného ruchu
Vyjadrenie: Materiál predstavila JUDr. Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka Košice
Región Turizmus a informovala o Výročnej správe. Zároveň zhodnotila dotačný programu Terra
Incognita 2021. Vzhľadom na charakter komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
uviedla, že členom komisie sa posielajú pozvánky na otvorenie projektov a rovnako k účasti na
podujatí v programe Terra Incognita a sú vysoko vítaní aj v tomto roku. Rovnako pozvala členov
komisie na výstavu ITF Bratislava, kde sa Košický samosprávny kraj bude prezentovať.
Oboznámila tiež členov komisie, že v danom momente je Stratégia udržateľného rozvoja
cestovného ruchu KSK do roku 2027 vo finálnej podobe a je zverejnená, aby sa vedela verejnosť k
nej vyjadriť, a to na stránke Košice Región Turizmus. Vyzvala členov komisie, ak budú mať
návrhy k stratégii, aby kontaktovali KOCR s možnosťou zapracovania ich požiadaviek.
Diskusia:
Do diskusie sa prihlásil pán Ing. Vladimír Seman s otázkou, či dotácia Terra Incognita pre obec
Malý Horeš, kde je starostom pán Csaba Furik bola odoslaná v roku 2021. JUDr. Lenka Vargová
Jurková reagovala, že všetky dotácie vrátane pre obec Malý Horeš boli vyplatené v roku 2021.
Ing. Vladimír Seman položil otázku, či starosta obce Csaba Furik podal podnet, upozornil na tento
fakt Etickú komisiu, že prijal ako poslanec dotáciu Terra Incognita.
Pán Csaba Furik uviedol, že ak by bolo nutne upozorniť, tak by upozornil.
Pán Ing. Vladimír Seman sa spýtal, že ak by to bolo nutne tak by to ex-post urobil, ale nebol
podnet podaný a preto požiadal o zápis, že pán Csaba Furik nepodal podnet na Etickú komisiu.
Zároveň uviedol, že táto situácia je ukážka nerovnosti medzi poslancami, ktorí majú väčšie
kompetencie ovplyvňovať rozpočet ako členovia komisie.
Komisia v danom momente bola uznášaniaschopná v počte 13.
Predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová poprosila
uznášaniaschopnosť, o hlasovanie k programu komisie.
Hlasovanie č.01:
Prítomní:
13
Za:
13

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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členov

komisie,

vzhľadom

na

Predsedníčka komisie skonštatovala, že program 27. rokovania
a cezhraničnej spolupráce bol schválený.

Komisie cestovného ruchu

Uznesenie č.: 04/2022 k bodu č.7
Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál zobrať na vedomie podľa predloženého
návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č.02:
Prítomní:
13
Za:
13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3
Dodatok č. 3 k Zásadám a postupu pre udeľovanie verejných ocenení Košického
samosprávneho kraja
Vyjadrenie: Materiál predstavila PhDr. Anna Heribanová vedúca oddelenia organizačného,
protokolu a zahraničných vzťahov
Diskusia: K materiálu neboli žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 05/2022: Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať a
schváliť podľa predloženého návrhu na uznesenie a zároveň odporúča zastupiteľstvu splnomocniť
predsedu Košického samosprávneho kraja podľa predloženého návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č.03:
Prítomní:
13
Za:
13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 4
a)Dodatok č. 4 k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
Vyjadrenie: Materiál predstavila: JUDr. Marta Vargová vedúca referátu hospodárenia
s majetkom.
Diskusia: K materiálu neboli žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 06/2022: Komisia odporúča materiál Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť
podľa predloženého návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č.04:
Prítomní:
13
Za:
13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bod č.5:
Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2021
Vyjadrenie: Materiál predstavila: Ing. Kvetoslava Lipovská, vedúca referátu rozpočtu.
Diskusia : K materiálu neboli žiadne pripomienky.
Uznesenie č.07/2022: Komisia odporúča materiál Zastupiteľstvu KSK prerokovať a schváliť
podľa predloženého návrhu na uznesenie.
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Hlasovanie č.05:
Prítomní:
13
Za:
13

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bod č.6:
I. úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2022.
Vyjadrenie: Materiál predstavila: Ing. Kvetoslava Lipovská, vedúca referátu rozpočtu.
Diskusia: K materiálu neboli žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 08/2022: Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať a
schváliť podľa predloženého návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č.06:
Prítomní:
13
Za:
13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 8
Odstúpenie od Rámcovej dohody o spolupráci medzi Košickým samosprávnym krajom
(Slovenská republika) a Krasnojarským krajom (Ruská federácia
Vyjadrenie: Materiál predstavil Mgr. Štefan Zachariaš z oddelenia európskych záležitosti.
Diskusia: Do diskusie sa prihlásil Ing. Vladimír Seman s otázkou, či bolo v rámci dohody
finančné plnenie.
Mgr. Zachariaš uviedol, že nebolo. Ide iba o Rámcovú dohodu o spolupráci, v rámci ktorej po
podpise v roku 2018 boli vykonané iba bilaterálne návštevy. Neskôr neboli realizované žiadne.
Uznesenie č.09/2022: Komisia odporúča Zastupiteľstvu KSK predložený materiál prerokovať a
schváliť podľa predloženého návrhu na uznesenie a zároveň odporúča zastupiteľstvu splnomocniť
predsedu Košického samosprávneho kraja podľa predloženého návrhu na uznesenie.
Hlasovanie č.07:
Prítomní:
13
Za:
13
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 9
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vrátane Integrovanej územnej
stratégie .
Vyjadrenie: Materiál predstavila Ing. Barbora Kováčová, vedúca referátu regionálneho rozvoja
a plánovania.
Diskusia:
Predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová spresnila, že nová Stratégia udržateľného rozvoja
cestovného ruchu KSK do roku 2027 bude prerokovaná v júnovom Zastupiteľstve KSK, zároveň
je k dispozícii aj Aktualizácia cyklistickej dopravy a cykloturistiky v KSK do 2027.
Ing. Barbora Kováčová doplnila, že Stratégia udržateľného rozvoja cestovného ruchu KSK do
roku 2027 je zverejnená na stránke Košice Región Turizmus, Aktualizácia cyklistickej dopravy
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a cykloturistiky v KSK do 2027 je v procese pripomienkovania SEIA. Zároveň uviedla, že
cyklokoordinátori komunikovali s KOCR kvôli súladu oboch stratégii.
Predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová požiadala, aby sa stratégia zaslala členom komisie spolu so
zápisnicou komisie.
Do diskusie sa prihlásil pán RNDr. Martin Smrčo a požiadal, aby sa členom komisii zaslala aj
Aktualizácia cyklistickej dopravy a cykloturistiky v KSK do 2027, keď bude zverejnená. Rovnako
sa spýtal, či do PHSR bude zahrnutá aj aktuálna situácia s Ukrajinou. Chápe, že dokument sa
pripravoval skôr, predsa, či sú nejaké prieniky.
Ing. Barbora Kováčová uviedla, že v prezentovanej analytickej časti nebola odzrkadlená situácia
s Ukrajinou, no môže sa zapracovať v kontexte zahraničných osôb, ktoré prichádzajú a pracujú na
území SR.
RNDr. Martin Smrčo uviedol, že je nutne myslieť na školy a začlenenie ukrajinských deti do
školského vyučovania, možno formou dištančného online vyučovania.
Ing. Vladimír Seman podal podnet: Na základe prezentovanej informácie o rezerve v rozpočte,
dáva podnet na vytvorenie resocializačného inkubátora, pre migrantov, utečencov z Ukrajiny
s dôrazom na tých, ktorí sú schopní pracovať v profesiách s najvyššou pridanou hodnotou.
Ing. Barbora Kováčová uviedla, že vzhľadom na aktuálnu situáciu s Ukrajinou, Košický
samosprávny kraj ma zriadený Krízový štáb, kde sú zastúpené všetky odbory a tento podnet im
bude delegovaný.
Zároveň uviedla, že Krízový štáb má dosť aktivít v spojitosti s vojnou na Ukrajine, či už je to
webový portál, komunikácia so subjektmi v rámci pomoci. Kraj je oslovený aj zahraničnými
firmami a snaží sa získať údaje o ukrajinských občanoch na našom území, aké majú pracovné
zaradenie a schopnosti.
Ing. Vladimír Seman si vyžiadal reakciu na svoj podnet od Krízového štábu.
Predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová poprosila Ing. Barboru Kováčovú o spresnenie ohľadom
projektov, či z MIRII príde dostatok finančných prostriedkov na základe zaslaných projektov.
Ing. Barbora Kováčová uviedla, že stále prebiehajú rokovania o alokáciách a momentálne je
situácia rovnaká, to znamená že Cieľ politiky 5, kde patrí kultúra a cestovný ruch má najnižšiu
alokáciu. ORR sa spojil so ZMOS-om a snaží sa vyrokovať viacej prostriedkov na podporu
kultúry a cestovného ruchu.
Do diskusie sa prihlásil pán primátor Trebišov, PhDr. Marek Čižmár a reagoval na podnet pána
Ing. Vladimíra Semana, kde uviedol, že je nutne veľmi opatrne narábať s hodnotami ako sú
rezervy, hlavne výdavkovej časti rozpočtu. Momentálne okrem Ukrajiny trápi samosprávy
zvýšenie cien energií na prevádzky. Zároveň práve kvôli tomuto faktu je pozastavených veľa
projektov. Myšlienka pomoci od pána Ing. Semana je dobrá, no daný proces by mal byť suplovaný
štátom a mali by na to byť vyčlenené samostatne zdroje. Ak sa má niečo riešiť systémovo, je
nutne aby do toho vstúpil štát.
RNDr. Martin Smrčo doplnil, že by bolo dobre vytvoriť platformu, ktorá by prepojila súkromné
firmy, ktoré nemajú možnosť kontaktovať záujemcov o prácu a územné správy by to koordinovali.
Do diskusie sa prihlásil hosť pán JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, ktorý sa pýtal na posudzovanie
SEIA. Odpovedala mu Ing. Barbora Kováčová, že ako uviedla, momentálne sa k obom stratégiám
vyjadruje Okresný úrad ŽP.
JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský uviedol, že členovia komisie sa do pripomienkovania vedia
zapojiť. Rovnako spomenul krízové centra, ktoré niekedy plnili funkciu krízových situácii.
K bodu č. 10
Návrhy, podnety a požiadavky
Vyjadrenie: Predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová sa vrátila k Etickej komisii, ktorú spomínal
pán Ing. Vladimír Seman v bode č.7. Rada by vysvetlila, že pán Csaba Furik je štatutárom obce
a získane finančné prostriedky v rámci dotácie, či projektov sú získané pre obec, nie pre pána
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starostu osobne. Je iba zástupcom, štatutárom. Vysvetlila rozdiel v prípade prijímania finančných
prostriedkov, v prípade s.r.o je to právnická osoba, v prípade samosprávy je to obec.
Ing. Vladimír Seman upozornil, že je rozdiel, medzi poslancami a neposlancami na čo majú vplyv.
K bodu č. 11
Rôzne
Diskusia : K bodu č.11 neboli žiadne návrhy a pripomienky.
K bodu č. 12
Záver
Predsedníčka PaedDr. Jana Skokanová ukončila program 27. rokovania Komisie cestovného ruchu
a cezhraničnej spolupráce a poďakovala členom komisie za účasť.

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

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

Ing. Matej Ovčiarka
tajomník komisie

PaedDr. Jana Skokanová
predseda komisie
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