Zápisnica
zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 13. októbra 2014
Miesto zasadnutia: Veľká zasadačka Magistrátu mesta Košice
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Z poverenia predsedu Košického samosprávneho kraja 7. zasadnutie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, ktoré bolo zvolané podľa § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov a v znení neskorších predpisov § 21 ods. 1
Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, otvoril a viedol
podpredseda Košického samosprávneho kraja, (ďalej len „podpredseda“) Ing. Emil Ďurovčík,
na ktorom privítal všetkých prítomných. Zároveň ospravedlnil pána Zdenka Trebuľu, predsedu
Košického samosprávneho kraja, z dnešného zastupiteľstva z dôvodu pracovných povinností.
Ďalej informoval, že z rokovania zastupiteľstva sa ospravedlnil poslanec Hlinka, poslanec
Sobek, poslanec Sačko a poslanec Horník.
Z 57 poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja bola prítomná nadpolovičná
väčšina a zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.
Následne podpredseda požiadal poslankyňu Brziakovú, predsedníčku stálej mandátovej
komisie, aby overila počet prítomných poslancov na zasadnutí zastupiteľstva.
Poslankyňa Brziaková, predsedníčka stálej mandátovej komisie: uviedla, že podľa
prezentácie je na zastupiteľstve prítomných 44 poslancov a 13 poslancov je neprítomných.
Za overovateľov zápisnice 7. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
podpredseda určil poslanca Jozefa Figeľa a poslanca Csabu Furika. Z dôvodu neprítomnosti
poslanca Figeľa, určil za overovateľa poslankyňu Evu Antónyovú.
Podpredseda uviedol, že návrh programu zasadnutia zastupiteľstva bol pripravený v súlade
s § 20 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Materiály,
vrátane stanovísk komisií, boli poslancom sprístupnené na internom portáli, t. j. v aplikácii
digitálne zastupiteľstvo a tiež aj na webovej stránke kraja.
Podpredseda ďalej uviedol, že na rokovací stôl bol poslancom doručený materiál pod bodom
číslo 10 - Udelenie verejného ocenenia Cena Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov
a kolektívy v roku 2014. Táto informácia bola poslancom signalizovaná listom riaditeľa úradu.
Ďalej poslancov informoval o stiahnutí bodu č. 18 z návrhu programu, Návrh na vymenovanie
riaditeľa Baníckeho múzea v Rožňave, nakoľko menovaný dnes ráno zaslal mailovou poštou
oznámenie, že z vážnych osobných dôvodov nereflektuje na uvedenú funkciu. Čiže vynecháme
bod číslo 18.
Následne dal priestor poslancom na pripomienky alebo doplnenia k návrhu programu.

Poslanec Jutka: „Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci, v podstate nie je to doplnenie
programu, len také oznámenie, spolu s poslancom Trnkom, aj ja sme sa stali členmi politickej
strany Sieť. Tak som chcel, aby ste to evidovali aj na úrade oficiálne. Ďakujem pekne. Inak
zostávame v poslaneckom klube pravicovom.“
Nakoľko poslanci nemali pripomienky ani doplnenia návrhu programu, podpredseda túto
možnosť ukončil a dal hlasovať o celom programe.
Hlasovanie č. 1

o celom programe rokovania

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Podpredseda konštatoval, že program dnešného rokovania bol schválený.
Následne požiadal predsedov poslaneckých klubov, aby navrhli svojich zástupcov do návrhovej
komisie, ktorá pripraví návrhy uznesení k jednotlivým bodom rokovania tak, ako vyplynú
z diskusie.
Poslanec Rusnák, predseda klubu: do návrhovej komisie navrhol pána poslanca Igora Jutku.
Ing. Ďurovčík, podpredseda KSK: za Spoločný poslanecký klub navrhol do návrhovej
komisie pani poslankyňu Grüllingovú a pána poslanca Andrejčáka.
Následne sa podpredseda opýtal, či má niekto pripomienky alebo iný návrh k týmto trom
navrhnutým poslancom. Nakoľko nik iný návrh nepredniesol, dal hlasovať o návrhu na
zloženie návrhovej komisie.
Hlasovanie č. 2

o zložení návrhovej komisie

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
Podpredseda skonštatoval, že návrhová komisia na 7. zasadnutí zastupiteľstva bude pracovať
v zložení: poslankyňa Grüllingová, poslanec Andrejčák a poslanec Jutka. Požiadal ich, aby
zaujali svoje miesta pre návrhovú komisiu vo vyhradenom 12 rade.
BOD č. 2
Interpelácie
Predseda dal priestor na interpelácie, otázky a pripomienky.
Poslanec Igor Petrik: „Ďakujem pekne, vážený pán podpredseda, kolegovia, kolegyne ja by
som vás poprosil o jednu informáciu, resp. potreboval by som sa spýtať, máme radu
Partnerstva RIUS-u, ale zatiaľ ešte neviem, ako tá rada pracuje. Pretože som jej členom, zatiaľ
nebolo žiadne stretnutie a v podstate viem, že ostatné niektoré iné vyššie územné celky už mali
v tejto veci aj nejaké stretnutia. Takže poprosím o nejakú informáciu. Ďakujem pekne.“
Poslanec Rusnák: „Ďakujem, pán predsedajúci, moja interpelácia bude smerovať k voľbe
riaditeľa gymnázia v Košiciach na Šrobárovej 1 a znie, či voľba riaditeľa Gymnázia Košice,
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Šrobárova 1, ktorá sa konala 29. mája v roku 2014 bola v súlade s legislatívou vzťahujúcou sa
k predmetnej voľbe. Ďakujem.“
Poslankyňa Blaškovičová: „Ďakujem pekne, dobré ráno, chcela by som pekne poprosiťvracala som sa tento víkend 4-krát cez folkmarsky kopec, ďakujem veľmi pekne, že tam je
opravená cesta, ale mám takú prosbu. Išla som tadiaľ v noci a padla hmla. Je možné, aby
vodorovné značenie na ceste bolo urobené skôr, ako budú dokončené všetky cestné úpravy? Je
to veľmi nebezpečný úsek a tá cesta je úplne čierna. Ďakujem pekne.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem, ja mám trochu viac otázok, nadväzujú na tie predchádzajúce,
ohľadom zmluvy Dalkia Komfort. Takže prvá otázka: Kedy sa robil energetický pasport
školských zariadení? To je technický, informatívny popis tepelno-technických zariadení škôl
a školských zariadení v pôsobnosti KSK. To je myslím príloha číslo 3 tej zmluvy.
Ďalšia otázka: Kedy budú prístupné podklady verejného obstarávania, ktorý prebehol formou
súťažného dialógu k danej zmluve, aby som bol presný, kedy viete poskytnúť mne, prípadne
iným poslancom?
Ďalšia otázka: Ako často sa vykonáva kontrola dodávania požadovaných aktivít pre jednotlivé
subjekty od dodávateľa, opísaných v prílohe 1 B zmluvy s Dalkia Komfort a. s., keďže ide až
o 81 možných aktivít v každom z vyše sedemdesiatich zariadení, aký je vyčlenený fond
pracovného času pre zamestnancov, ktorí kontrolujú podávanie týchto konkrétnych služieb
alebo aktivít?
Ďalšia otázka: Bolo alebo nebolo jedným z hlavných cieľov dosiahnuť úspory primárnych
energií?
Ďalšia otázka: Myslíte si, že výmenou starých okien za plastové sa dá dosiahnuť úspora
primárnych energií v zariadeniach, ktoré majú podpísané individuálne zmluvy s Dalkia
Komfort? No, tak toto boli k Dalkii. A teraz ešte z iného súdka, ktorý z tých, teda rád by som sa
spýtal, kto je zodpovedný za to, čo je napísané pri bode o dotáciách, kde NKÚ našiel rozpor
s naším VZN a vlastne boli vyplácané v rozpore s naším VZN-kom. Čiže rád by som sa spýtal,
kto je za to zodpovedný na Úrade KSK? A kto je vlastne jeho priamy nadriadený, ktorý to mal
odkontrolovať? No a posledná otázka: Rád by som vedel, prečo je zastupiteľstvo teraz? Nemalo
byť trochu neskôr? A prečo nerokujeme o dvoch bodoch, ktoré mali byť dneska prerokúvané,
a to je založenie, teda výstavba tej novej nemocnice v Michalovciach a zároveň prenájom,
dlhodobý prenájom, tej podnikateľskej časti na Hotelovej akadémii na Južnej triede? Ďakujem
pekne.“
Podpredseda: „Ďakujem, chce ešte niekto vystúpiť v interpeláciách? Ak nie, na otázku pána
Petrika by som poprosil zástupcu riaditeľa pána Fülöpa, aby odpovedal, čo sa týka pracovnej
skupiny RIUS.“
Ing. Fülöp, zástupca riaditeľa úradu a vedúci odboru RRPaIP: „Vážený pán podpredseda,
vážení páni poslanci, čo sa týka pracovnej skupiny RIUS, pracovná skupina RIUS nebola ešte
zostavená, pretože dodnes ešte nie je schválený štatút práce takejto skupiny a tak isto nie je ešte
schválená jednoznačne metodika pre tvorbu RIUS. Momentálne táto rada Partnerstva pre RIUS
alebo ešte ináč - došlo k podpisu dohody medzi Mestom Košice a Košickým samosprávnym
krajom, kde bolo dohodnuté, že vytvoríme len jednu radu Partnerstva pre RIUS. Spoločne pre
RIUS aj pre URM - Udržateľný rozvoj miest a tak isto budeme mať jeden spoločný orgán
SORO. To je súčasťou tej dohody. Tým pádom rada Partnerstva pre RIUS by sa skladala
zo štyroch komôr. Prvú komoru by tvoril zástupca Košického samosprávneho kraja, to vyplýva
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zo zákona č. 302/2001 Z. z. o VÚC, kde Košický samosprávny kraj zodpovedá za rozvoj celého
územia kraja. Druhú komoru podľa Mesta Košice by mali tvoriť zástupcovia URM-u, teda
Mesto Košice, plus zástupcovia tridsiatich obcí, ktorí tvoria s Mestom Košice tú funkčnú
oblasť pre URM. Podľa ministerstva by tam mali byť aj zástupcovia regionálnych ZMOS.
Neráta sa s tým, že by v tej druhej komore boli zástupcovia obcí, teda tak, ako sme pôvodne
hľadali, ako sme pôvodne oslovovali pánov starostov a primátorov. Práve preto nechceme
kreovať radu partnerstva dovtedy, kým jednoznačne nebude jasný štatút, lebo my už asi 2 roky
robíme aktivity alebo snažíme sa spropagovať radu Partnerstva pre RIUS a vždy je to napokon
ináč. Tretiu komoru budú tvoriť ministerstvá a štvrtú komoru budú tvoriť neziskové organizácie
a iné inštitúcie, trebárs vysoké školy, univerzity, ktoré budú mať nejaký vzťah k tomu, čomu sa
bude tá problematika RIUS dotýkať. Mali sme dilemu, keďže nie je veľa nového v tejto oblasti,
či máme predložiť na decembrové zastupiteľstvo správu o RIUS, ale ja ju teda predložím, aby
ste mali viac informácií, ako stihnem tu za krátky čas povedať. Ten vývoj nie je veľmi
priaznivý, hlavne nie pre malé obce, kde väčšiu šancu majú sa dostať k štrukturálnym fondom
cez Program rozvoja vidieka, aj keď sú tam menšie alokácie. Takže z RIUS-u nevidím veľmi
úspešne. Môžem vám len stručne povedať tie 4 hlavné opatrenia, ktoré sú v I-ROP-e,
v Integrovanom regionálnom operačnom programe, ktoré musí rešpektovať RIUS, ak chce, aby
boli tie opatrenia financované. Čiže prvá oblasť je oblasť dopravy. Tam je oprava ciest
a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy. Podľa poslednej konzultácie v Bruseli vyzerá to tak, že
cesty III. triedy vypadnú úplne a cesty II. triedy budú len tie, ktoré slúžia k pripojeniu na
diaľnice, teda na európsku sieť TEN-T. Ďalej je tam verejná osobná doprava, z tej vyzerá, že
vypadne úplne nákup autobusov. Takže ostane tam len integrácia dopravy a zastávky a také
drobné veci čo súvisia s dopravou, so zlepšením dopravy osobnej a tretia oblasť sú cyklotrasy.
Potom nasledujú základné, stredné a materské školy. Stredné školy sú úplne v kompetencii, ide
výlučne len o centrá odborného vzdelávania, základné školy a materské školy. Závisí, ako budú
stanovené kritériá výberu. Zatiaľ nie sú ešte jednoznačne stanovené zo strany riadiaceho orgánu,
ale podľa toho, že celý regionálny rozvoj je nasmerovaný v I-ROP-e na základe
územnoplánovacej dokumentácie, tak zrejme sa bude vychádzať z KURS-u, čo je nadradená
plánovacia dokumentácia nášho územnému plánu a budú tam zahrnuté tie materské školy, ktoré
budú na hlavných osiach rozvoja. Čiže skôr väčšie mestá, kde vieme dosiahnuť väčšiu
zaškolenosť detí, ktorá je jediným ukazovateľom výstupu. Tuná musíme v I-ROP-e dodržiavať
aj ukazovatele výstupu, ináč budeme musieť vrátiť peniaze. Tretia oblasť je oblasť
deinštitucionalizácie sociálnych služieb. Tam majú možnosť hlásiť sa aj neverejní
poskytovatelia sociálnych služieb. Uvidíme, aké budú zase kritériá výberu, ale tam rátame, že
by sme pripravili stratégiu deinštitucionalizácie pre náš kraj a podľa tejto stratégie by sme
navrhovali prideľovanie grantov. Potom nasleduje oblasť kreatívnej ekonomiky, tu má pod
patronátom ministerstvo kultúry. Ďalej nasleduje oblasť zdravotníctva pod gesciou ministerstva
zdravotníctva. V našom kraji by malo byť 22 centier základnej lekárskej starostlivosti. Čo sa
týka akútnych nemocníc, sú naše 4 krajské, tie vidíme ako nerealizovateľné, pretože v prvom
kole budú z I-ROP-u financované štátne nemocnice a naše nemocnice, tie regionálne budú
postupne zo štátneho rozpočtu medzi rokmi 2020 až 2030. Taký je návrh v I-ROP-e. Čiže to
vidíme skoro nereálne, 10 rokov po plánovacom období, že by nám zo štátneho rozpočtu na to
niečo dali. Takže to je toto. Potom nasleduje technická infraštruktúra, to je štvrtá prioritná
oblasť, ja to volám ako „skrášľovanie obcí“, čiže drobná mestská zeleň, vylepšovanie, čiže tam
sa ešte môžu obce o to uchádzať. Takže to je všetko, na čo dostaneme v novom
programovacom období peniaze. Treba povedať, že terajšia ROP-ka mala rozpočet celkový za
Slovensko 1,4 miliardy Eur, nová ROP-ka mala pre VÚC-ky 900 miliónov Eur a zvyšných 800
miliónov Eur je pod gesciou ministerstiev. To je to ministerstvo kultúry, ministerstvo
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zdravotníctva, čo som hovoril. Takže dostaneme menej peňazí, konkrétne na Košický kraj je to
zatiaľ podľa predbežných návrhov 140 miliónov Eur. Podľa dohody medzi Mestom Košice
a Košickým samosprávnym krajom, mesto z toho dostane 49 miliónov a Košický kraj 91
miliónov, pretože bol tam dohodnutý kľúč podľa počtu obyvateľov. Čiže podľa počtu
obyvateľov funkčnej časti mesta a podľa počtu obyvateľov zvyšku kraja. Takže asi toľko,
podrobnejšie to dáme na decembrové zastupiteľstvo, aby bola informácia, aj keď situácia je
teraz dosť zlá, pretože sekčný šéf na ministerstve, ktorý to mal na starosti, dostal infarkt pri
prerokovávaní tohto materiálu v Bruseli a ten hlavný strojca, ktorý to robí, odišiel hneď po
rokovaní do súkromnej sféry. Takže v podstate ani nevieme, s kým sa na ministerstve
kontaktovať. Čakáme, že nás pozvú na nejaké pracovné rokovanie. Bolo k I-ROP-u daných 140
pripomienok zo strany Bruselu, boli tam aj veľmi závažné pripomienky, z nášho pohľadu, že
I-ROP nerešpektuje požiadavky regiónov, ale boli tieto priority, o ktorých som vám hovoril,
stanovené centrálne zhora pre celé územie Slovenska. Boli na nich centrálne stanovené
alokácie, čiže vlastne vôbec tam neboli VÚC-ky, ako partneri. Tam mali minimálnu možnosť to
korigovať, to bola z jedných pripomienok a tak isto nestihli prerokovať, podľa našich
predbežných správ z našej kancelárie Bruselu, ani všetky pripomienky. Čiže bude na to
reagovať Brusel písomne. Takže nevieme, aká je situácia a akú bude mať podobu konečnú
I-ROP. Tak preto vlastne ani nechceme kreovať tú radu Partnerstva pre RIUS, aby sme zase
nerobili paniku, ako už 2 roky tu robíme. Urobili sme k tomu 2 konferencie a výsledok je vždy
iný, ako potom hlásame na tých konferenciách. Ďakujem pekne.“
Podpredseda poďakoval zástupcovi riaditeľa a informoval poslancov, že na ostatné interpelácie,
v súlade s Rokovacím poriadkom Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dostanú
poslanci písomnú odpoveď do 30 dní, ako stanovuje rokovací poriadok.
Poslanec Trnka s faktickou poznámkou: „Ja len som chcel povedať, že beriem späť tú
otázku, že prečo to je dneska, zle som si to zapamätal. Takže ostatné otázky platia.“
BOD č. 3
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Podpredseda k materiálu uviedol, že obsahom predloženej informácie je prehľad
o stave plnenia 54 uznesení, ktoré sú v realizácií z celkového počtu prijatých 765 uznesení
v II. volebnom období, a z III. volebného obdobia je v realizácii 55 uznesení z celkového počtu
prijatých 637 uznesení. V tomto volebnom období je štatisticky v realizácii sledovaných spolu
49 uznesení, z celkového počtu prijatých 127 uznesení. Informácia o stave ich realizácie je
uvedená v hlavnom dokumente materiálu, ktorý poslanci obdržali. Následne otvoril k materiálu
rozpravu.
Poslanec Bauer: „Ďakujem pekne za slovo. Chcem sa opýtať na dve uznesenia. Prvé má číslo
589/2013, týka sa nájmu pozemku v katastrálnom území Terasa, na Medickej ulici 2. V stave
realizácie máme informáciu, že 30. septembra komisia otvárala obálky so súťažnými návrhmi.
Chcem sa opýtať, že či už je súťaž uzavretá, či je zmluva podpísaná. Ak áno, aké sú termíny
realizácie. Druhý dotaz sa týka uznesenia 101/2014 a to sa týka zase európskeho zoskupenia
územnej spolupráce Via Carpatia. Chcem sa opýtať, aký je pokrok v tejto oblasti od podpísania
memoranda o spolupráci, či boli nejaké rokovania s Podkarpatským vojvodstvom
a s Prešovským samosprávnym krajom ohľadom toho cieľa ich začlenenia do tohto zoskupenia.
Ďakujem.“
5

Podpredseda: „Ďakujem pekne. Chce ešte niekto vystúpiť k tomuto bodu? Ak nie, k tej prvej
otázke by som poprosil vedúcu odboru, pani Šebeňovú. Pán poslanec Bauer, jedná sa o ten
pozemok, kde malo byť to ihrisko? Tak by som poprosil pána Kandráča, nech sa páči.“
Ing. Kandráč, vedúci odboru školstva: „Vážený pán podpredseda, dámy a páni, súťaž
prebehla, ale vzhľadom k tomu, že súťaž sa vykonávala pod školským internátom Medická 2
a Správou zelene mesta Košice, závery, vyhodnotenie tejto súťaže ešte nám, ako vlastníkovi
a zriaďovateľovi zatiaľ neboli doručené. Po obdržaní týchto podkladov budeme okamžite
informovať. Ďakujem.“
Podpredseda: „Ďakujem pekne. K tej druhej otázke by som poprosil zástupcu riaditeľa pána
Fülöpa, nech sa páči.“
Ing. Fülöp, zástupca riaditeľa úradu a vedúci odboru RRPaIP: „Áno, pani riaditeľka
EZÚS-u má zápal pľúc, takže skúsim ja. Bola pripravená dohoda s Podkarpatským
vojvodstvom, len potom v Poľsku takéto dohody sa považujú za medzinárodné dohody
a podliehajú odsúhlaseniu Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky. Ministerstvo
zahraničných vecí si tam položilo jednu z podmienok, že chcelo by tam vidieť aj Prešovský
samosprávny kraj, tak sme museli začať rokovanie na novo aj s Prešovským samosprávnym
krajom. Všetko je po administratívnej stránke pripravené. Dohoda sa rozšírila na štyroch
partnerov, čiže áno, ešte jednou z podmienok poľského ministerstva bolo, že musíme
podpisovať nielen kraj, ako sme chceli bilaterálne, ale musí podpísať aj župa Borsod-AbaújZemplén, takže dohoda je pripravená medzi štyrmi partnermi Borsod-Abaúj-Zemplén, Košický
samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj a Podkarpatské vojvodstvo. Problém je ten, že
je to zmena dohody a znovu sme ju museli preložiť a poslať na odsúhlasenie Ministerstvu
zahraničných vecí Poľskej republiky, tzn. že dohoda by mohla byť odsúhlasená niekedy
v novembri podľa tých limitov, čo má poľské ministerstvo. Problém je ten, že
v Poľsku, tak aj v Maďarsku prebiehajú župné voľby, takže prídu noví župani, predsedovia, no
neviem, maršálek Podkarpatského vojvodstva, župan Borsódskej župy a kým budú
inaugurovaní, prebehne nejaký čas. Takže podpis dohody odhadujeme niekedy v januári.
Jednoducho takto sa poskladalo nepriaznivo, že prišli do toho voľby a nevieme to urýchliť.“
Podpredseda: „Ďakujem pekne. Teraz prosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 13. októbra 2014:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) berie na vedomie
Informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
B) zrušuje
uznesenie č. 751/2009 v časti B) z 27. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja zo dňa 12. 10. 2009.
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Hlasovanie č. 3

Informácia o plnení
samosprávneho kraja

uznesení

Zastupiteľstva

Košického

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 4
Správa o výsledkoch kontroly za obdobie august a september 2014
Podpredseda požiadal pána Hudáka, hlavného kontrolóra Košického samosprávneho
kraja, aby uviedol materiál.
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci,
vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade so zákonom o samosprávnych krajoch
a s príslušným uznesením Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja predkladám písomnú
správu o výsledkoch kontrol, ktorá obsahuje kontrolné zistenia z kontroly ukončených v období
august a september 2014, ako aj prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov a odstránenie príčiny
ich vzniku. Ďakujem.“
Poslanec Duč: „Mal by som dve otázky na pána kontrolóra, prečo sa v správe o kontrole
nezverejňuje tabuľka, kde sú uvedené presné čísla porušení zákonov a finančná ujma, ktorá tým
mohla vzniknúť pre KSK a druhá je, kedy sa končí PN-ka tej dotyčnej pani, kvôli ktorej sa
doteraz nemohla uskutočniť kontrola zmluvy s Dalkiou. Ďakujem.“
Podpredseda: „Ďakujem pekne. Chce ešte niekto vystúpiť v rozprave k tomuto bodu? Ak nie,
končím rozpravu poprosím pána hlavného kontrolóra o odpoveď. Nech sa páči.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Ďakujem pekne za slovo, čo sa týka zverejňovania
tabuľky, ktorá bola nejakým takým zhrnutím, ja som sa rozhodol pre takúto formu
štruktúrovaných informácií. Samozrejme, takéto zhrnutie, aj finančne vyčísliteľných
kontrolných zistení, aj finančne nevyčísliteľných, s konkrétnymi odkazmi na všeobecné
záväzné právne predpisy bude uvedená, ale v správe o kontrolnej činnosti, ktorá sa dáva
v zmysle zákona o samosprávnych krajoch raz ročne. K druhej otázke, ku kontrole kontraktu
Dalkia, podľa informácií z Úradu Košického samosprávneho kraja, konkrétna zamestnankyňa
zodpovedná za verejné obstarávanie by mala ukončiť PN-ku, myslím, zajtra. V priebehu tohto
týždňa majú byť nám predložené doklady ku kontrole. Ďakujem.“
Podpredseda: „Aj ja ďakujem. Teraz prosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 13. októbra 2014:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. q) zákona č. 302/2001
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov berie na vedomie
Správu o výsledkoch kontrol za obdobie august a september 2014.
Hlasovanie č. 4

Správa o výsledkoch kontroly za obdobie august a september 2014

Za 42 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 10 poslancov.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 5
Informácia o výsledku kontroly použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou
dotácie a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku
právnickým osobám a fyzickým osobám
Podpredseda k materiálu uviedol, že finančné prostriedky boli vo všetkých prípadoch
použité na určený účel a zo zistených nedostatkov nevyplynula povinnosť vrátenia dotácie.
Na základe odporúčaní Najvyššieho kontrolného úradu prijali kontrolované subjekty opatrenia
na odstránenie zistených nedostatkov. Odporúčania Najvyššieho kontrolného úradu boli
zamerané najmä na odstránenie stavu, pri ktorom dochádzalo k nesúladu so všeobecne
záväznými právnymi predpismi, ale aj na odstránenie rizík, ktoré zakladali predpoklad, že by
k porušeniu všeobecne platných právnych predpisov mohlo dôjsť aj v budúcnosti. Materiál
prešiel rokovaním všetkých komisií, ktoré ho zastupiteľstvu odporučili prerokovať a zobrať na
vedomie. Následne otvoril rozpravu.
Poslanec Rusnák: „Ďakujem za slovo. Keďže táto správa, resp. dôvodová správa je napísaná
na jednu stranu, pôvodne som nechcel vystupovať k tomuto bodu, ale tie posledné dva riadky,
kde nás autor tejto dôvodovej správy odkazuje na web NKÚ, ma inšpirovali k tomu, že som sa
na ten web NKÚ pozrel, tie správy som si prečítal. Zarážajúce je už to, že z desiatich
kontrolovaných subjektov až v deviatich prípadoch bolo nevyhnutné urobiť záznam. Iba jeden
kontrolný subjekt, to bolo Občianske združenie Čerešenka, obišiel iba so záznamom. Teda, nie
s protokolom, pardon 9 bolo protokolov. Čiže tam to bolo skutočne v poriadku po tej stránke,
boli tam nejaké drobné formálne nedostatky. U tých deviatich subjektov, boli tie porušenia už
od menších, až po také závažnejšie. Ja by som si vybral takéto tri. Prvý bol taký Maratónsky
klub, kde sa v správe NKÚ uvádza, že v roku 2012 aj 2013 neviedol na samostatných účtoch
dotáciu a nevyúčtoval ju do ukončenia, teda v zmysle VZN-ka. Ďalej Mimbraja s. r. o., tam
dokonca konštatovala kontrolná skupina, že 4 514 Eur 77 centov bolo preukázaných ako
porušenie finančnej disciplíny zo strany tohto príjemcu dotácie. No a taká čerešnička na torte je
nadácia City TV, kde si dovolím to zhrnutie kontrolnej skupiny NKÚ prečítať celé: „ nadácia
v roku 2012 použila sumu 940 Eur na úhradu nájmu za priestor, ktorý nebol vyšpecifikovaný
v žiadosti o dotáciu. V žiadosti o poskytnutie dotácie z roku 2012 a 2013, čiže opakovane 2
roky po sebe, neobsahovali predpísané náležitosti podľa VZN. Nadácia v roku 2013 neodviedla
na nevyčerpanú časť finančných prostriedkov vo výške 1 007 Eur do rozpočtu KSK, z ktorého
bola dotácia poskytnutá a oneskorene vyúčtovala použitie dotácie. V rokoch 2012 a 2013
správna rada nadácie neschválila rozpočet nadácie a neviedla finančné prostriedky dotácie na
samostatnom účte.“ Samozrejme, všetky tieto chyby, ako si povedal, pán podpredseda, boli na
strane prijímateľov. Avšak ja sa pýtam, načo tu máme úrad, načo tu máme oddelenie alebo
odbor a úradníkov, ktorí kontrolujú všetky tieto žiadosti, či sú v súlade s platnými VZN-kami,
ktoré prijímame? Pretože tieto zistenia dokazujú, že tie žiadosti pomaly ani nekontrolujú
a nečítajú, pretože k týmto pochybeniam by potom ani nemohlo dôjsť. Ďakujem. A ešte teda
takto.. Ako môžme mať potom dôveru ku každej žiadosti, ktorú nám predkladáte a chcete aby
sme za ňu hlasovali? Ďakujem.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem, ja len v skratke som chcel vlastne doplniť, že tá moja interpelácia
v úvode, to bolo presne k týmto nedostatkom, ktoré zistilo NKÚ, pretože je nemysliteľné, aby
nikto si na úrade nevšimol, že dotácia vlastne išla na úplne iný účel, napríklad, ako mala ísť.
Ďakujem.“
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Podpredseda: „Ďakujem pekne, chce ešte niekto vystúpiť k tomuto bodu? Ak nie, poprosím
vedúcu finančného odboru pani Karafovú, nech sa páči.“
Ing. Karafová, vedúca odboru financií: „Vážené panie poslankyne, páni poslanci, ja by som
sa vyjadrila k VZN číslo 3 z roku 2006 o poskytovaní dotácií, kde odbor financií je garantom
tohto VZN-ka. Ku kontrolným zisteniam Najvyššieho kontrolného úradu v zmysle tohto
VZN-ka by som povedala asi nasledovné, pokiaľ ide o zistenia, že subjekt nezriadil samostatný
účet na túto dotáciu, stalo sa to v niektorých prípadoch, ale VZN-ko zakladá zriadiť tento
samostatný účet, ale jeho nezaradenie vlastne nezakladá vrátenie tejto dotácie, tzn. že keď
subjektu vznikol výnos z tejto dotácie, tak sa alikvotne vypočítal a ten malý výnos sa vlastne
vrátil KSK. Čiže to bol jeden nedostatok. A ďalší nedostatok, ktorý sa tiež opakoval
v jednotlivých subjektoch, že subjekt predložil síce vyúčtovanie, ale oneskorene o niekoľko dní,
pretože my, ako náhle zistíme, že v tom termíne nepredložil, tak urgujeme to a tento subjekt
predloží vyúčtovanie, tzn. že vyúčtovanie samozrejme vo všetkých prípadoch musí byť
predložené. Chcem povedať, že pristupujeme k tomu zodpovedne a ani v jednom prípade
nebola poskytnutá dotácia v rozpore s VZN-kom. Ďakujem.“
Podpredseda: „Ďakujem pekne, končím rozpravu, poprosím návrhovú komisiu o návrh na
uznesenie.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 13. októbra 2014:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 20a ods. 1 zákona
č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR v znení neskorších predpisov berie na
vedomie Informáciu o výsledku kontroly použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou
dotácie a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám
a fyzickým osobám.
Hlasovanie č. 5

Informácia o výsledku kontroly použitia verejných prostriedkov
poskytnutých formou dotácie a finančného príspevku z rozpočtu
vyššieho územného celku právnickým osobám a fyzickým
osobám

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 3 poslanci.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 6
Poskytnutie dotácií nad 3300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
v znení neskorších zmien a doplnkov
Podpredseda k materiálu uviedol, že poslanci majú v tabuľkovej forme taký prehľad
žiadostí, účelovosť a prerokovanie v príslušnej komisii. Následne otvoril k materiálu rozpravu.
Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu na uznesenie.
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Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 13. októbra 2014:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
§ 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 6 Všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení
neskorších zmien a doplnkov schvaľuje Poskytnutie dotácií z rozpočtu Košického
samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho
kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov týmto žiadateľom:
1. Občianske združenie NATURA SLOVAKIA, Stodolova 3, 040 11 Košice
v sume 5 000 € na projekt Publikácia Za perlami Východného Slovenska II,
2. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Novosad, Novosad, 076 02 Novosad v sume 4 000 € na
projekt Oprava interiéru Gréckokatolíckeho chrámu v Novosade,
3. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Zemplín, 076 34 Zemplín v sume 5 000 € na projekt
Vnútorná rekonštrukcia Zemplínskeho gréckokatolíckeho kostola,
4. Občianske združenie Ľudia a kone, Kružnianska 514, 049 51 Brzotín v sume 2 500 €
na projekt 14. ročník jazdeckých pretekov „O cenu predsedu Košického samosprávneho
kraja“,
5. Radosť detí, Dargov 10, 076 61 Dargov v sume 1 500 € na projekt Detoxikácia duše.
Hlasovanie č. 6

Poskytnutie dotácií nad 3300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006
o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov

Za 47 poslancov, proti 1 poslanec, zdržali sa 4 poslanci.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 7
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho
kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Podpredseda k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási
rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 13. októbra 2014:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 8 Všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení
neskorších zmien a doplnkov berie na vedomie Informáciu o poskytnutých dotáciách
z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších
zmien a doplnkov.
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Hlasovanie č. 7

Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov
Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006
o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 6 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 8
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
o zavedení a poskytovaní elektronických služieb a o zmene a doplnení
niektorých všeobecne záväzných nariadení
Podpredseda uviedol, že predloženým návrhom sa reaguje na prijatý zákon
o elektronizácii výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci, je to tzv. zákon o govermente.
Cieľom prijatia všeobecného záväzného nariadenia o zavedení a poskytovaní elektronických
služieb je ustanovenie spôsobu výkonu verejnej moci Košického kraja elektronickou cestou.
V zmysle zákona má orgán verejnej moci zabezpečiť vytvorenie a prevádzku prístupových
miest spoločných modulov a agendových systémov. Prístupovým miestom pre výkon verejnej
moci sú aj ústredný portál verejnej správy a špecializované portály. Samosprávny kraj zriadil
špecializovaný portál, prostredníctvom ktorého je možné vykonávať elektronickú komunikáciu
bez toho, aby bol potrebný akýkoľvek osobný kontakt alebo listinný kontakt medzi orgánom
verejnej moci a osobou, ktorej sa výkon verejnej moci elektronický týka, vrátane zabezpečenia
ich prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím. Túto povinnosť je nutné zabezpečiť
najneskôr do 1. novembra 2016. Košický samosprávny kraj v rámci projektu OPIS plánuje
spustenie elektronických služieb v priebehu roka 2015. V zákonom stanovenej lehote k návrhu
všeobecne záväzného nariadenia neboli prednesené žiadne pripomienky. Upozornil poslancov,
že k schváleniu tohto uznesenia je potrebná trojpätinová väčšina, čiže 35 hlasov poslancov.
Následne otvoril rozpravu.
Poslanec Halenár: „Len drobná pripomienka k tomu, že v návrhu VZN-ka máme odkaz na
sekciu Portál elektronických služieb na webe vúc-ka.sk Mne sa ho nepodarilo nájsť, ten portál,
verím tomu, že v budúcnosti bude hotový. Drobný problém súvisiaci s tým, s neexistenciou
toho portálu je, že tam by mali byť vymenovaní, vlastne tie služby, ktoré sa poskytujú na
základe tohto VZN-ka. Keďže tie služby nevidíme, môžme sa iba dohadovať, že čo vlastne je
nazvané službou a čo je nejakým uľahčením podávania, povedzme, žiadostí alebo dokumentov,
alebo čohokoľvek iného. Takže len do budúcna, alebo keď bude možné aspoň nejakú takú
informáciu nám zaslať, že ktoré to tie služby boli aj inou formou, než formou zasadania. To by
bolo celkom dobrá informácia, aj možná aj pre niektorých ďalších poslancov. V súvislosti
s týmto bodom som sa len tak pozrel na informácie, ktoré sme povinní zverejňovať na úradnej
tabuli a môžem povedať, že faktúry, ktoré sme povinní zverejňovať, v nich hľadať je dosť
komplikované. Človek, ktorý chce vyhľadať faktúru nejakej firmy myslím, že bude sa musieť
vyzbrojiť dosť veľkou trpezlivosťou. Je tam len triedenie podľa mien firiem. Napríklad nie je
tam nejaká možnosť nejakého sofistikovanejšieho nastavenia, ktoré firmy by som si chcel
vybrať, za ktoré obdobie, poprípade v akých sumách a to si myslím, že je dosť. No skrátka, ten,
kto sa chce dostať k tej informácii sa k nej dostane, ale čas, ktorý musí nad tým tráviť, možno
že ho odradí, aby pokračoval. Takže by som len chcel v rámci diskusie dať túto pripomienku, či
by sa dalo nejaké sofistikovanejšie vyhľadávanie v tých faktúrach pridať na web VÚC-ky,
napríklad v zmluvách, keď zadáte meno firmy, s ktorou KSK uzavrel zmluvy, tak vám pekne
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vyselektuje všetky zmluvy, kdežto pri tých faktúrach je to problém. Tak a celkom by som aj
privítal, keby niekto reagoval na to.“
Podpredseda: „Ďakujem pekne, poprosím vedúceho odboru informatiky pána Housku, nech sa
páči.“
Ing. Houska, vedúci odboru IaKT: „Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne,
vážení páni poslanci, tak ako bolo povedané, Košický samosprávny kraj už má zriadený takýto
špecializovaný portál. Vzhľadom k tomu, že VZN-ko ešte nie je platné, nemôže byť ani
zverejnené. Tento odkaz, portál, je funkčný, funguje a tak, ako je písané v dôvodovej správe,
plánujeme spustiť nejakú prevádzku od januára 2015. Čo sa týka informácie, ktoré sú
zverejnené, v zmysle zákona, povinné zverejňovanie informácie, je to problém s tým, že akým
spôsobom vyťažovať informácie, ktoré sú uvedené vo faktúrach, napríklad tieto informácie
vyťažujú zamestnanci ručne a uvádzajú to do príslušného systému. Tak sa tieto informácie aj
zverejňujú. Plánujeme potom neskôr, samozrejme, takýto systém zlepšovať, vylepšovať tak,
aby hľadanie v týchto informáciách bolo pre verejnosť jednoduchšie.“
Poslanec Bauer: „Ďakujem pekne. Druhý odkaz v navrhovanom všeobecne záväznom
nariadení je na portál Slovensko.sk. Pozerám sa tu na tento portál a medzi inštitúciami som
našiel menu „ústredné orgány - štátna správa a iné miestne orgány“. Pod štátnou správou sú
zaradené samosprávne kraje. Tak to sa mi nezdá správne zaradenie. Či ste komunikovali na túto
tému s ministerstvom, alebo nie, pretože myslím si, že regionálna samospráva nie je štátna
správa. Čiže minimálne nech tam vytvoria miestne a regionálne úrady alebo niečo také.
Ďakujem pekne.“
Ing. Houska, vedúci odboru IaKT: „Áno, my sme si to všimli tiež a oficiálne sme
kontaktovali ústredný portál verejnej správy, ktorý to má na starosti s tým, že sme dostali
písomnú odpoveď, že budú sa našou pripomienkou zaoberať. Ale je to pravda samospráva ako
keby tam vôbec vypadla.“
Podpredseda sa opýtal, či chce ešte niekto v rozprave vystúpiť. Po konštatácii, že sa do
rozpravy nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na
uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 13. októbra 2014:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 8 a § 11 ods. 2 písm. a) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) schvaľuje Všeobecne
záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zavedení a poskytovaní elektronických
služieb a o zmene a doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení.
Hlasovanie č. 8

Návrh
Všeobecne
záväzného
nariadenia
Košického
samosprávneho kraja o zavedení a poskytovaní elektronických
služieb a o zmene a doplnení niektorých všeobecne záväzných
nariadení

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 9
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o určení počtu
tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho
kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2015/2016
Podpredseda k materiálu uviedol, že všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované
taktiež aj s Krajskou radou pre odborné vzdelávanie a prípravu. Rozpísaných bolo
celkom 9 398 miest pre žiakov. Taktiež počty tried a učebné odbory boli prejednané
s jednotlivými riaditeľmi škôl, a to do 15. júna v našej zriaďovateľskej pôsobnosti
a do 30. júna s inými zriaďovateľmi, či sú to súkromné stredné školy alebo cirkevné stredné
školy. Čiže tie počty tried a učebné odbory boli s nimi prekonzultované a ich pripomienky
a námietky boli do tohto všeobecne záväzného nariadenia zakomponované. V zákonom
stanovenej lehote bolo taktiež prijatých 10 pripomienok, čo sa týka tohto všeobecného
záväzného nariadenia, týkali sa hlavne učebných odborov, netýkali sa počtu tried, ale hlavne
učebných odborov a toto bolo konzultované s naším odborom školstva, s odbornou verejnosťou,
čiže s inštitúciami, ktoré poskytujú prax pre našich študentov na stredných školách. Čiže myslí
si, že celé všeobecne záväzné nariadenie bolo odkomunikované podstatne lepšie, ako
predchádzajúceho roku, kde sme schvaľovali všeobecne záväzné nariadenie pre roky 2014
až 2015. Následne k materiálu otvoril rozpravu.
Poslanec Makohus: „Ďakujem. Týmto všeobecným záväzným nariadením v Strednej odbornej
škole svätého Cyrila a Metoda v Michalovciach bude zrušená jedna trieda, voči tomu nie sú
námietky, zostanú dve, ale zrušením tejto triedy by zanikli dva nosné odbory: kuchár
a kozmetik. Preto navrhujem presunúť tieto dva učebné odbory do triedy, ktorá zostala a tak
vznikne z jednoodborovej triedy trojodborová trieda, čo je bežná prax.“
Podpredseda: „Ďakujem pekne, pán poslanec, poprosím, aby tento návrh bol predložený
návrhovej komisii. Chce ešte niekto vystúpiť v rozprave k tomuto bodu? Ak nie, končím
rozpravu, poprosím návrhovú komisiu, aby sme prv hlasovali o zmene, resp. o návrhu
uznesenia, ktoré predložil pán poslanec Makohus.“
Poslanec Andrejčák: „Takže, návrhová komisia obdržala jeden pozmeňujúci návrh od pána
poslanca Makohusa v znení: Návrh na uznesenie: Zastupiteľstvo KSK schvaľuje v Strednej
odbornej škole svätého Cyrila a Metoda zmeniť jednoodborovú triedu s odborom 8261
M - propagačná grafika, na trojodborovú s ďalšími odbormi 6445K - kuchár a 6446K kozmetik. Počet tried zostáva zachovaný.“
Hlasovanie č. 9

o pozmeňujúcom návrhu poslanca Makohusa

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 13. októbra 2014:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave v znení
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neskorších predpisov schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja
o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2015/2016 so zmenou:
V SOŠ sv. Cyrila a Metoda zmeniť jednoodborovú triedu s odborom 8261 M – propagačná
grafika na trojodborovú s ďalšími odbormi 6445 K – kuchár a 6446 K – kozmetik. Počet tried
zostáva zachovaný.
Hlasovanie č. 10

Návrh
Všeobecne
záväzného
nariadenia
Košického
samosprávneho kraja o určení počtu tried prvého ročníka
stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho
kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2015/2016

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 10
Udelenie verejného ocenenia Cena Košického samosprávneho kraja
pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2014
Podpredseda uviedol, že poslancom je predložený návrh na udelenie ocenenia Ceny
Košického samosprávneho kraja, ktoré vygenerovala podľa Zásad a postupu udeľovania
verejných ocenení na tento účel zriadená komisia zložená z predsedov poslaneckých klubov
a predsedov komisií. Komisia rokovala minulý týždeň, výsledky jej posúdenia všetkých
došlých návrhov sú uvedené v predloženom materiáli, ktorý bol poslancom rozdaný
na rokovací stôl. Následne otvoril k materiálu rozpravu.
Poslanec Bauer: „Ďakujem pekne, ja by som chcel len doplniť k Jánovi Kozákovi, trénerovi
Slovenskej futbalovej reprezentácie, že teda nielen pri príležitosti jeho jubilea 60-ky, kde sme
mu aj my z mestskej časti Terasa udelili ocenenie, ale aj z dôvodu vynikajúcich zápasov
v kvalifikácii, aj včerajšieho víťazstva 3:1, aj v predchádzajúcich bodoch. Čiže pridávam ďalší
dôvod na ocenenie pre Jána Kozáka a, samozrejme, budem hlasovať za.“
Podpredseda: „Pán poslanec Bauer, my, ako komisia, sme už boli prezieraví dopredu a my
sme zasadali v štvrtok na obed a zápas bol so Španielskom večer. Takže sme počítali už s tým,
že bude víťazstvo. Takže beriem tento argument a myslím si, že plným právom si Janko Kozák
zaslúži to ocenenie, tak ku 60-ke, tak ku výkonom, ktoré reprezentácia v poslednom období má
a dosahuje v rámci Európy. Pán poslanec Jutka, nech sa páči.“
Poslanec Jutka: „Vážený pán predsedajúci, ja zase na oplátku by som chcel vyzdvihnúť to, že
komisia prihliadala aj na zdravotne hendikepovaných a myslela aj na tieto úspechy. Títo
športovci sú často v tieni tých úspešných športov, čiže chcem vysloviť veľké uznanie komisii,
ktorá schvaľovala tieto ocenenia, aj pani Henriete Farkašovej a Natálii Šubertovej. Ďakujem
pekne.“
Podpredseda sa následne opýtal, či chce ešte niekto v rozprave vystúpiť. Po konštatácii, že sa
do rozpravy nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu
na uznesenie.
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Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 13. októbra 2014:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a podľa Zásad a postupu
pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja v znení neskorších
dodatkov schvaľuje udelenie verejného ocenenia „Cena Košického samosprávneho kraja“
v roku 2014 pre jednotlivcov a kolektívy
1. Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - kolektív
zamestnancov
2. Mgr. Henrieta Farkašová a Mgr. Natália Šubrtová, reprezentantky Slovenskej republiky
v zjazdovom lyžovaní zdravotne postihnutých
3. József Havasi, dirigent speváckeho zboru CSERMELY
4. Ján Kozák, tréner slovenskej futbalovej reprezentácie
5. Ing. Vladimír Sekela, múzejník
Hlasovanie č. 11

Udelenie verejného ocenenia Cena Košického samosprávneho
kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2014

Za 52 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 11
Koncepcia rozvoja práce s mládežou na území
Košického samosprávneho kraja na roky 2015 – 2020
Podpredseda k materiálu uviedol, že svojimi zámermi a cieľmi táto koncepcia nadväzuje
na schválenú koncepciu na obdobie rokov 2008 až 2013. Zároveň nadväzuje a dopĺňa stratégiu
rozvoja výchovy a vzdelávania na stredných školách kraja pre roky 2014 až 2019 a koncepciu
rozvoja športu KSK. Venuje taktiež pozornosť tým kľúčovým oblastiam, ktoré sa týkajú
mládeže, ktoré sú nad rámec oboch uvedených koncepcií. Informoval poslancov, že materiál
bol prerokovaný v komisiách - školská, regionálneho rozvoja, kultúrna a finančná komisia,
tieto komisie ho doporučili zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. Následne otvoril k materiálu
rozpravu.
Poslanec Halenár: „Aj keď sa mi už nepodarilo dostať do komisie školstva, celkom rozumiem
pánovi predsedovi, načo niekoho, kto sa bude neustále len pýtať a navrhovať niečo? Rád som si
prečítal od strany 10 pod rímskou III. „Vízia, strategické zámery a ciele v kľúčových oblastiach
rozvoja práce s mládežou a to hlavne vzdelávanie“. Asi všetci vieme, v akom stave sa
nachádzajú nielen naše stredné školy, ale aj aké sú odozvy na vysokých školách. A nebudem tu
nijako vôbec spomínať ten stav v tých cieľoch a to, čo sa nazýva koncepcia, vízia, strategické
zámery, ciele, tak som sa len pozeral na ciele a v cieľoch je také niečo, že „naďalej zvyšovať,
zabezpečiť rast, zintenzívniť podporu, venovať pozornosť, naďalej podporovať, naďalej
realizovať“, atď.., atď.. Skrátka, ak chceme vážne brať nielen svoju prácu, ale aj prácu jednej
z významných zložiek fungovania samosprávneho kraja akou je stredné školstvo, mali by sme
takýmto veciam venovať väčšiu pozornosť. Mali by sme, zo strany teda úradníkov KSK, mali
by sme do cieľov zakomponovať nejaké čísla, čísla ktoré sa odrážajú z nejakého stavu, ktorý už
tu bol dosiahnutý. Ak sa aj táto správa, pardon, ak sa aj táto koncepcia opiera o nejakú
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koncepciu, ktorá tu už prebehla, ja osobne a možno aj niektorí ďalší poslanci by sme privítali,
aby v takejto koncepcii bolo niečo, z čoho sa začína, tzn. že toto už sme dosiahli a považujeme
to za dobré alebo toto sme dosiahli, nepovažujeme to za dobré a bolo by dobré v tejto oblasti
urobiť to a to, aby sme dosiahli x-ypsilon. Mám taký pocit, že také vajatanie v strednom
školstve je spôsobené aj takýmito koncepciami. Mne tam napríklad chýba aj celkom zaujímavý,
rodiaci sa taký, neviem či by som to mal nazvať projekt, alebo povedzme zámer, možno som
aj ja, ako člen školskej komisie vyprovokoval odbor školstva k niečomu takému, čo sa volá
pokus o získavanie alebo vyhodnocovanie kvalít škôl. A toto mi tu tiež chýba. Ale je možné, že
to do tej koncepcie nepatrí, ale pre taký celkový obraz toho, nakoľko odbor školstva venuje
skutočne vážnu pozornosť tejto neobyčajne citlivej a problémovej oblasti nášho celoštátneho
života, by to tam aspoň mohlo byť jednou alebo dvomi vetami zmienené. Celkovo mi tá
koncepcia príde veľmi nekonkrétna, k ničomu nezaväzujúca. Ja chápem, že je to problém
zrejme aj v chápaní toho cudzieho slova - koncepcia. Niekto povie, že koncepcia má byť
všeobecná a potom už ďalšie veci budú veľmi konkrétne, ale keď ani v koncepcii nevieme
povedať, že čo sme dosiahli a či sme s tým spokojní a volíme ako ciele úplné všeobecné
formulácie, nezdá sa mi to dobrý postup. Neviem, čo si o tom myslia, ja neviem, povedzme
pani poslankyňa Lenártová, ktorá je námestníčka primátora v Košiciach, zodpovedná za
vzdelávanie. Možno jej názor by bol zaujímavý. Ďakujem za pozornosť.“
Podpredseda: „Chce ešte niekto vystúpiť v rámci rozpravy? Ja len k tým konkrétnostiam, pán
poslanec Halenár, čo sa týka tohto materiálu. Keď ste dobre čítali tento materiál, tak je tam aj
uvedené to, že odbor školstva spolu s centrom voľného času vždy na obdobie dvoch rokov
pripraví a vypracuje podrobné akčné plány a konkrétne úlohy, ktoré vyplývajú z tejto koncepcie.
Je to v tom materiáli uvedené, kde budú konkretizované úlohy vždy na ďalšie 2 roky. Pán
poslanec Bauer, pán poslanec Halenár, faktická, nech sa páči.“
Poslanec Halenár s faktickou poznámkou: „Pán podpredseda, celkom to chápem, aj som to
zmienil vo svojom vystúpení, ale akokoľvek - jednu alebo 2 čísla - skratka sa tam hodia, aj do
koncepcie sa hodia. Skrátka, toto sme už dosiahli, toto sa nám podarilo a povedzme sme s tým
spokojní alebo toto sme dosiahli a nie sme s tým spokojní, chceli by sme niečo iné. To je to, čo
si myslím, že pred poslancov dáva celkom konkrétnu informáciu, že áno, dejú sa veci, aj,
povedzme, nie že sa daria okamžite, ale robia sa opatrenia na zlepšenie stavu a tak, ako
sledujem správy aj medzinárodných organizácií a inštitúcií zaoberajúce sa úrovňou vzdelávania
a vzdelania mladých ľudí na Slovensku, zatiaľ mi bliká červené svetlo. A táto koncepcia
potvrdzuje to červené svetlo, blikajúce.“
Poslanec Bauer: „Ďakujem pekne. Chcem povedať, že je to veľmi vážny materiál, pretože sa
v školstve stretávam so všeobecne prevládajúcim názorom, že situácia sa zhoršuje. Ešte som
nepočul nejakého pedagóga, alebo kto pracuje v školstve hovoriť, že je to opačne. Čiže
prichádzajú deti, ktoré sú horšie pripravené na to štúdium. A všetci hovoria, že situácia je horšia
s postupom času. Ale chcem len dve poznámky na, možno, také vylepšenie tohoto materiálu.
Prvá vec, samozrejme, môže sa týkať zhoršovanie mravných postojov žiakov, ale máme tam
ciele, ktoré sa týkajú neformálneho vzdelávania. Čiže, možnože s dôrazom na povedzme nejaké
mravné postoje študentov. A druhá, keďže v posledných rokoch stále viacej sa školy
porovnávajú, testujú, nielen v rámci Slovenska, ale aj za hranicami, s inými krajinami, či teda
nedoplniť do kvalitatívnych ukazovateľov v tej „tri jednotke“ aj teda vývoj toho, tej našej
pozície, alebo postavenia pri porovnávaní sa rôznych testoch, relevantných testoch,
samozrejme, to už nechám na odborníkoch, že ktoré sú relevantné, kde sa tiež dá porovnávať
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v čase, že či sa situácia zhoršuje alebo zlepšuje a na základe toho sa dá možno prijať viacej
konkrétne opatrenia, aby nie v budúcom roku sme sa pri tom porovnávaní sa s inými školami aj
za hranicami zlepšili. Ďakujem.“
Podpredseda sa opýtal, či chce ešte niekto v rozprave vystúpiť. Po konštatácii, že sa do
rozpravy nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na
uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 13. októbra 2014:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje Koncepciu rozvoja práce s mládežou na území Košického samosprávneho kraja
na roky 2015 – 2020.
Hlasovanie č. 12

Koncepcia rozvoja práce s mládežou na území Košického
samosprávneho kraja na roky 2015 – 2020

Za 44 poslancov, proti 1 poslanec, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 12
Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 4. etapa
Podpredseda uviedol, že v predchádzajúcich obdobiach, aj v predchádzajúcom volebnom
období sme schvaľovali prvú, druhú, tretiu etapu, táto štvrtá etapa vyplýva z novelizácie
zákona o sociálnych službách. Vyjadril názor, že materiál, ktorý majú poslanci predložený,
dostatočne vysvetľuje, čo je cieľom a zámerom tejto optimalizácie na ďalšie obdobie. Materiál
prešiel rokovaním v sociálnej komisii, vo finančnej komisii a neboli tam žiadne pripomienky.
Obidve komisie doporučili zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť. Následne k materiálu
otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 13. októbra 2014:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. h)
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) schvaľuje
Optimalizáciu siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja nasledovne:
1) rozšírenie predmetu činnosti rozpočtovej organizácie VIA LUX – Domov sociálnych
služieb a zariadenie pre seniorov, so sídlom Andraščíkova 2, Košice, IČO: 00696854,
o špecializované zariadenie – celoročná pobytová forma s účinnosťou od 01. 01. 2015,
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2) rozšírenie predmetu činnosti rozpočtovej organizácie ARCUS – Špecializované
zariadenie a zariadenie pre seniorov, so sídlom Skladná 4, Košice, IČO: 35538562,
o špecializované zariadenie – ambulantná forma s účinnosťou od 01. 01. 2015,
3) rozšírenie predmetu činnosti rozpočtovej organizácie DOMKO – Domov sociálnych
služieb, so sídlom Park mládeže 3, Košice, IČO: 00696986, o domov sociálnych služieb
– týždenná pobytová forma s účinnosťou od 01. 01. 2015,
4) rozšírenie predmetu činnosti rozpočtovej organizácie IDEA – Domov sociálnych služieb,
so sídlom Breziny 264, Prakovce, IČO: 00691933, o domov sociálnych služieb –
týždenná pobytová forma s účinnosťou od 01. 01. 2015,
5) rozšírenie predmetu činnosti rozpočtovej organizácie IDEA – Domov sociálnych služieb,
so sídlom Breziny 264, Prakovce, IČO:00691933, o zariadenie podporovaného bývania
s účinnosťou od 01. 01. 2015,
6) zrušenie organizačných súčastí rozpočtovej organizácie LUMEN - Špecializované
zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, so sídlom Jilemnického
1707/1, Trebišov, IČO: 00035777, a to: Zariadenia podporovaného bývania a Zariadenia
núdzového bývania s miestom výkonu Bačkovská 600, Sečovce k 31. 12. 2014,
7) zrušenie organizačnej súčasti rozpočtovej organizácie ANIMA - Domov sociálnych
služieb, so sídlom Andreja Kmeťa 2, Michalovce, IČO: 31954723, a to: Zariadenia
núdzového bývania s miestom výkonu Baškovce 79, k 31. 12. 2014,
8) rozšírenie predmetu činnosti rozpočtovej organizácie ANIMA - Domov sociálnych
služieb, so sídlom Andreja Kmeťa 2, Michalovce, IČO: 31954723, o útulok s miestom
výkonu Baškovce 79, s účinnosťou od 01. 01. 2015,
9) zmena názvu a sídla rozpočtovej organizácie Stredisko krízovej intervencie, so sídlom
Adlerova 4, Košice, IČO: 35557168, na REGINA – Domov sociálnych služieb,
Kráľovce 195.
B) berie na vedomie
Informáciu o deinštitucionalizácii sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja LIDWINA – Domov sociálnych
služieb, so sídlom Mládeže 3, Strážske a JASANIMA – Domov sociálnych služieb, so sídlom
Špitálska 7, Rožňava.
Hlasovanie č. 13

Optimalizácia siete sociálnych
zariadeniami v
zriaďovateľskej
samosprávneho kraja – 4. etapa

služieb poskytovaných
pôsobnosti Košického

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 13
Vstup Košického samosprávneho kraja do občianskeho združenia Východoslovenská
investičná agentúra, o. z., Nám. Maratónu mieru 1, 040 01 Košice
Podpredseda uviedol, že poslancom je predložený na schválenie vstup Košického kraja
do tohto občianskeho združenia. Zakladajúcimi členmi občianskeho združenia by malo byť 11
subjektov, ktoré sú uvedené v dôvodovej správe, z toho 5 subjektov z regionálnej a komunálnej
samosprávy, čiže samosprávne kraje: Košický kraj, Prešovský kraj a potom sú tam mestá
Košice, Prešov a obec Kechnec. V dôvodovej správe je uvedená aj Technická univerzita Košice,
ktorá nepatrí do skupiny zakladajúcich členov. Občianske združenie by malo realizovať
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činnosti smerujúce k zvyšovaniu konkurencieschopnosti regiónu východného Slovenska na
globálnom trhu a prínosom pre celý región s cieľom podpory a rozvoja iniciatív zameraných na
zatraktívnenie regiónu východného Slovenska. Ciele združenia sú uvedené v priloženom
návrhu stanov občianskeho združenia. Materiál bol prerokovaný v komisiách regionálneho
rozvoja a finančnej komisie, ktoré ho doporučili zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. Následne
otvoril k materiálu rozpravu. Po konštatácii že sa do rozpravy nikto nehlási rozpravu ukončil
a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 13. októbra 2014:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. i) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje Vstup Košického samosprávneho kraja do občianskeho združenia Východoslovenská
investičná agentúra, Nám. Maratónu mieru 1, 040 01 Košice.
Hlasovanie č. 14

Vstup Košického samosprávneho kraja do občianskeho združenia
Východoslovenská investičná agentúra, o. z., Nám. Maratónu
mieru 1, 040 01 Košice

Za 38 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 6 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 14
Zrušenie rozpočtovej organizácie Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja
a pričlenenie predmetu jej činnosti ku Krajskej organizácii
cestovného ruchu Košický kraj
Podpredseda k materiálu uviedol, že na podporu uvedeného návrhu je predložená aj
právna analýza tejto rozpočtovej organizácie, ktorá je napojená príjmami a výdavkami na
rozpočet samosprávneho kraja a rovnako aj právna analýza a postavenie Krajskej organizácie
cestovného ruchu vrátane situačných analýz v obidvoch subjektov s uvedením postupových
krokov. V prípade schválenia predloženého návrhu spájame tieto dve organizácie pod jednu
organizáciu, rušíme Kultúrne centrum a vytvárame Krajskú organizáciu cestovného ruchu, lebo
obidve tieto organizácie, dá sa povedať, majú rovnaký predmet činnosti. Čiže okrem osvetovej
činnosti, ktorá momentálne patrila pod Kultúrne centrum, táto osvetová činnosť to budeme
riešiť inou organizačnou štruktúrou, ale ostatné - predmet činnosti Kultúrneho centra, tak
Krajskej organizácie cestovného ruchu, dá sa povedať, že sú totožné. Preto sme pristúpili
k tomuto kroku a chceme vytvoriť jednu organizáciu. Krajská organizácia cestovného ruchu
naďalej bude realizovať program Terra Incognitta, ktorý predtým realizovalo Kultúrne centrum,
čiže dá sa povedať, že bude realizovať kultúrny turizmus. Dal poslancom do pozornosti, že
materiál bol prejednaný v troch komisiách, a to v kultúrnej, cestovného ruchu
a cezhraničnej spolupráce, taktiež aj vo finančnej komisii. Tieto komisie doporučili
zastupiteľstvu prerokovať materiál a schváliť. Následne otvoril k tomuto bodu rozpravu.
Poslanec Bečarik: „Ďakujem. Tí, čo sledujeme cestovný ruch vieme, že pred dvomi rokmi
povznikali oblastné organizácie cestovného ruchu, nadväzne na to krajská organizácia. Nie vo
všetkých okresoch, pretože nie všade boli splnené podmienky zo zákona. Tých 50 000
prenocovaní a sledujeme to tak, že v tých jednotlivých okresoch nie sú schopné tieto
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organizácie si zaplatiť jedného profesionálneho výkonného pracovníka. A všade možne sa to
dupľuje nejakým čiastočným úväzkom, alebo dokonca v Michalovciach úplne dobrovoľnícky.
V Rožňave to robia zase na inej báze, nemajú OCR-ku. A ja si myslím, že práve tento moment
tieto regióny potrebujú v tom prechodnom období, kým si vybudujú dostatočnú veľkú členskú
základňu na to, aby vybrali dostatočné množstvo financií na členskom a na tých daniach
z ubytovaní a následne dostali zo štátu tých 90 percent podľa zákona. A kým nastane tento jav,
alebo tento stav, kedy tam už bude fakt dostatok peňazí, aby sa tento človek zaplatil, tak na toto
obdobie, si myslím, že by bolo dobré, keby Krajská organizácia cestovného ruchu to, čo teraz
tu vzniká a to spojenie, vytvorilo predpoklady alebo možnosti na to, aby pomohla pri platení
týchto ľudí v daných regiónoch, aj na Gemeri, aj v Trebišove, aj v Michalovciach, aj v Spišskej
Novej Vsi. Vieme, že v Košiciach je tá situácia úplne iná, takže chcem poprosiť, požiadať,
pokiaľ príslušné oddelenia, respektíve porada predsedu budete sa týmto zaoberať, skúste
rozmýšľať o tom, aby v daných regiónoch sa vybrali, prešli výberovým konaním ľudia, ktorí
tento región poznajú a s pomocou KOCR-ky aby boli povedzme zamestnancami KOCR-ky. To
je taká moja prosba.“
Podpredseda poďakoval za pripomienku, aj za návrh a opýtal sa, či chce ešte niekto v rozprave
vystúpiť. Po konštatácii že sa do rozpravy nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú
komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 13. októbra 2014:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. h) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a § 13 ods. 5 písm. f) Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
A) schvaľuje
1. zrušenie rozpočtovej organizácie Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja,
IČO 31297897, so sídlom Hlavná 48, 040 01 Košice ku dňu 31. 12. 2014,
2. rozšírenie predmetu činnosti Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj o činnosti,
ktoré doposiaľ vykonávalo Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja
s výnimkou osvetovej činnosti k 1. 1. 2015,
B) žiada
predsedu Košického samosprávneho kraja zabezpečiť všetky právne úkony súvisiace
so zrušením Kultúrneho centra Košického samosprávneho kraja a s rozšírením predmetu
činnosti Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj.
Hlasovanie č. 15

Zrušenie rozpočtovej organizácie Kultúrne centrum Košického
samosprávneho kraja a pričlenenie predmetu jej činnosti ku
Krajskej organizácii cestovného ruchu Košický kraj

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 15
Ukončenie realizácie aktivít projektu Príprava zberu a zneškodnenia odpadov
kontaminovaných PCB látkami vo vybraných lokalitách okresu Michalovce
Podpredseda k materiálu uviedol, že cieľom tohto projektu bolo realizovať podrobný
geologický prieskum v priemyselnom parku Chemko v okrese Michalovce. Dôvodom potreby
ukončenia tohto projektu je tá skutočnosť, že je nesúhlas rozhodujúcich vlastníkov pozemkov,
na ktorých má prebiehať geologický prieskum. Pre informáciu uviedol, že v areáli Chemko
Strážske je možno nad 30 vlastníkov a neudelili súhlas vstupu spoločnosti, ktorá vyhrala
verejné obstarávanie na geologický prieskum vstupu na ich pozemky. Z tohto dôvodu, čo nás
veľmi mrzí, musíme tento projekt ukončiť, aby finančné zdroje, ktoré na tento projekt boli
schválené, mohlo použiť ministerstvo životného prostredia, ako riadiaci orgán, na iné projekty
v rámci Slovenskej republiky, resp. v rámci Košického samosprávneho kraja. Veľmi nás táto
skutočnosť mrzí a myslí si, že je to dôsledok divokej privatizácie deväťdesiatych rokov, ktorá
sa týkala aj Chemka Strážska. Následne otvoril k materiálu rozpravu,
Poslanec Trnka: „Ďakujem pekne. Tak pokiaľ mám správne informácie, tak v celej oblasti žije
aj počet ľudí, ktorých sa to týka, je okolo 300 000, tak ak mám trochu zlú informáciu, tak sa
ospravedlňujem, ale približne by to malo sedieť, no a mňa by zaujímalo, keď sa tvoril tento
projekt, či na toto nikto nemyslel? Podľa mňa to nie je dôsledok nejakej divokej privatizácie
spred, ja neviem, dvadsiatimi rokmi, ale dôsledok toho, že niekto dosť laxne pristupoval
k príprave tohoto projektu. Viete, ja, ako pracujem s týmito projektami a v každom jednom
projekte musia byť všetky vzťahy zmluvne jasné už pri podpise zmluvy o nenávratný finančný
príspevok. Ako, ja fakt, ako sa čudujem, že prečo Úrad KSK takýmto spôsobom to proste
nechal plávať? Až to došlo do situácie, že vysúťažila tá firma, potom tá tam mala prísť. Čiže
rád by som vedel, kto mal na starosti prípravu tohto projektu a prečo sa nemyslelo nejakou
zmluvou o spolupráci s Chemkom už pred podpisom projektu? Ďakujem pekne.“
Podpredseda poďakoval poslancovi Trnkovi a opýtal sa, či chce ešte niekto v rozprave vystúpiť.
Po konštatácii, že nikto nemá záujem, odovzdal slovo Ing. Fülöpovi, zástupcovi riaditeľa.
Ing. Fülöp, zástupca riaditeľa úradu a vedúci odboru RRPaIP: „Áno, na prvý pohľad to
vyzerá tak, ako hovoril pán poslanec, len treba si uvedomiť, že tento projekt trvá 9 rokov.
Odvtedy sa 3x alebo 4x zmenili vlastníci Chemka Strážske. My sme mali dohodu ešte
s pôvodnou pani generálnou riaditeľkou, pretože tento projekt bol ako vklad do projektu
UNIDO, ktorý bol financovaný cez GEF - to je medzinárodný fond životného prostredia pod
OSN a malo prísť 10 miliónov dolárov, v rámci tohto grantu, na získanie technológie pre
nedeštruktívnu likvidáciu PCB látok na báze sodíka. Čiže PCB, čo sú polychlórové molekuly,
tam sa mal dať sodík a mala vzniknúť soľanka, teda roztok kuchynskej soli NaCl. Čiže tak sa
mali tieto PCB-čka rozložiť, lebo ako sa momentálne likvidujú, spaľovaním vzniká ďalší
nebezpečný odpad, škvára, to je ale vec Chemka Strážske. Čiže my sme mali mať vklad, ako
konzorcium verejného sektora, ktoré podpísalo vznik konzorcia - Košický samosprávny kraj,
Mesto Michalovce, Mesto Strážske a k tomuto grantu sme mali mať 1 milión dolárov vklad,
ako konzorcium verejného sektora a konzorcium súkromného sektora Chemko Strážske,
ekotoxikologické centrum a ešte nejaké ďalšie firmy mali vložiť 6 miliónov dolárov. My sme,
samozrejme, nemali „keš“, ten milión dolárov, preto sme využili možnosť v rámci druhej výzvy
operačného programu životné prostredie a išli sme do tohto projektu. Medzitým bolo Chemko
v likvidácii, rokovali sme s likvidátorom, povedal, že bude rád, ak pôjdeme do tohto projektu,
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pretože vlastne šetríme jeho náklady, on by ten prieskum musel tak či tak urobiť. Verejné
obstarávanie trvalo asi 1 rok. Medzitým sa situácia prudko menila a napokon vlastníci,
z ktorých mnohých sme nevedeli ani zistiť. Preto tá divoká privatizácia. Povedali, že nás do
areálu nepustia. Mám len správu z dennej tlače, z Hospodárskych novín z minulého týždňa, že
určité finančné skupiny sa pokúšajú presunúť do Chemka výrobu, chemickú výrobu, zase na
báze chlóru a tam sa vyjadroval aj pán primátor Strážskeho, že bude treba presvedčiť verejnosť,
aby súhlasila. Má byť vytvorených nejakých 50 nových pracovných miest. Takže neviem, či tá
dekontaminácia má význam, keď tam dáme ďalšiu chemickú výrobu. Samozrejme, na náš
projekt, ktorý mal skúmať areál Chemka, naväzuje projekt ministerstva životného prostredia,
ktoré skúma odpadový kanál. Tak isto mali problémy s vlastníkmi, ale im umožňuje tá
geologická situácia robiť vrty mimo týchto vlastníkov pozemkov. My sme zvažovali túto
možnosť, že robiť mimo, lebo len asi 10 percent vlastníkov nám dalo súhlas na geologické
práce, ale podľa nášho dodávateľa geologických prác by takéto výsledky neboli relevantné,
lebo by sme vŕtali inde, ako môžu tie PCB-čka v podlaží postupovať. Takže tie dohody tam
boli. Tento projekt sa pripravoval v spolupráci s Chemko Strážske, len medzi tým sa situácia
v podniku zmenila, až dospela do takého štádia.“
Poslanec Trnka s faktickou poznámkou: „No, pán kolega Fülöp, tak moja otázka bola, kto
bol zodpovedný za tú prípravu? To po prvé - meno. A po druhé ste povedali - dohoda. Čiže mne
z toho vyplýva - to je nejaká dohoda štýlu - ja neviem, „jedna baba povedala“ alebo ako? Mne
to príde dosť nepredstaviteľné, že takýto projekt sa rieši štýlom, že ústne sa dohodnem
s niekým na niečom a potom sa čudujem, že to neplatí. Hej? Však, pýtam sa ešte raz, prečo
nebola podpísaná zmluva, nejaká, o spolupráci? To akoby sa potom menila vlastnícka štruktúra,
by bolo úplne jedno, lebo tá zmluva by bola podpísaná tým právnym subjektom, teda tou
právnickou osobou. Čiže ja som nedostal odpovede na moje otázky. A ešte doplňujúca: Prečo
v tých materiáloch je napísané, že sa projekt začal realizovať v 2013, keď teraz tvrdíte, že
vlastne už 9 rokov sa na tom pracuje? Ďakujem.“
Poslanec Halenár: „Ja by som tiež chcel podporiť pána poslanca Trnku v tom, že dostali sme
hodne nekonkrétnu odpoveď. Vzhľadom na číslo, ktoré je uvedené v dôvodovej správe
a pokiaľ tomu dobre rozumiem, zaplatili sme temer šestnásť tisíc euro v procese. A tých
šestnásť tisíc budeme musieť vracať. Tzn. že rozumné vysvetlenie, prečo musíme šestnásť tisíc
euro vracať, je celkom na mieste.“
Podpredseda odovzdal slovo Ing. Fülöpovi.
Ing. Fülöp, zástupca riaditeľa úradu a vedúci odboru RRPaIP: „To nie je na takú diskusiu,
cez mikrofón, lebo tam je kopa súvislosti, skôr by som reagoval písomne. Vysvetlil som vám,
alebo som sa pokúšal vysvetliť, prečo je to, že tento projekt bol súčasťou väčšieho grantu,
od ktorého potom Slovenská republika ustúpila, pretože nevedela deklarovať likvidáciu
požadovaných 2 000 ton PCB-čiek ročne, ktoré boli podmienkou preto, aby linka za 10
miliónov USD dolárov pracovala na nule, čiže bez zisku, aby tá jej činnosť bola rentabilná.
Tento projekt bol len naším vkladom do tohto veľkého projektu. Ten veľký projekt padol a náš
projekt ostal. Čiže vláda odstúpila od 10 miliónového úveru a ostal náš projekt, ktorý mal byť
vkladom, ako konzorcia verejného sektora, do toho veľkého projektu. No a v tomto projekte
sme postupne postupovali v zmysle platných predpisov tak, ako bolo požadované, všetky
doklady boli, ináč by sme nedostali grant. Kto bol zodpovedný - tak v tom veľkom projekte nás
zastupoval v predchádzajúcom volebnom období, neviem či bol zodpovedný, ale zastupoval
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nás pán poslanec Farkašovský, ako Košický kraj, vecne sme to pripravovali ja a na mojom
oddelení pani doktorka Rovňáková.“
Poslanec Trnka s faktickou poznámkou: „Ja len už v skratke. Tak aj teraz ste povedali, že
v podstate ten veľký projekt padol a náš ostal. Teda tak, akože, keď to zjednoduším, tak neviem
prečo sa bavíme o tom, že to nejako súvisí, keď v podstate náš projekt mohol fungovať aj bez
toho? Čiže odpoveď aj tak som nedostal, že prečo tá zmluva nebola podpísaná. Ďakujem.“
Podpredseda sa opýtal, či chce ešte niekto v rozprave vystúpiť. Po konštatácii že sa do rozpravy
nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 13. októbra 2014:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona č. 302/2001
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov schvaľuje
Ukončenie realizácie aktivít projektu Príprava zberu a zneškodnenia odpadov
kontaminovaných PCB látkami vo vybraných lokalitách okresu Michalovce.
Hlasovanie č. 16

Ukončenie realizácie aktivít projektu Príprava zberu
a zneškodnenia odpadov kontaminovaných PCB látkami vo
vybraných lokalitách okresu Michalovce

Za 39 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 7 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 16
Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl pri Strednej odbornej
škole, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec, Strednej odbornej škole obchodu a služieb,
Nám. Slobody 12, Sobrance, Strednej odbornej škole ekonomickej, Stojan 1,
Spišská Nová Ves a Strednej odbornej škole Prakovce 282
Podpredseda k materiálu uviedol, že bol prejednaný v školskej komisii, komisia ho
doporučila prerokovať a schváliť. Následne otvoril k materiálu rozpravu. Po konštatácii, že sa
do rozpravy nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu
na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 13. októbra 2014:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. q) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
§ 25 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších predpisov a spôsobu delegovania zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských
zariadení v zmysle uznesenia č. 602/2009 z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja deleguje zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl takto:
1. SOŠ, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec

Ing. Jozef Horváth
Ing. Róbert Puci
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2. SOŠ obchodu a služieb, Nám. Slobody 12, Sobrance

Ing. Štefan Staško
MVDr. Boleslav Lešo, PhD.

3. SOŠ ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves

Ing. Iveta Rušinová
Mgr. Rastislav Javorský

4. Stredná odborná škola Prakovce 282

Ing. Igor Petrik
Ing. Kamil Műnnich, PhD.

Hlasovanie č. 17

Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád
škôl pri Strednej odbornej škole, Rákocziho 23, Kráľovský
Chlmec, Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Nám.
Slobody 12, Sobrance, Strednej odbornej škole ekonomickej,
Stojan 1, Spišská Nová Ves a Stred. odbornej škole Prakovce 282

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 17a
Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Bidovce
pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s.
Podpredseda k materiálu uviedol, že sa jedná o stavbu diaľnice D1 Budimír - Bidovce,
križovatka bude kompletne zrekonštruovaná, bude súčasť výstavby diaľnice D1. Dodal, že sa
jedná o výstavbu križovatky. Upozornil poslancov, že na schválenie uznesenia je potrebná
trojpätinová väčšina hlasov všetkých poslancov, lebo je to podľa osobitého zreteľa. Následne
otvoril k materiálu rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási rozpravu ukončil
a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 13. októbra 2014:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
§ 9 ods. 3 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov schvaľuje spôsob prevodu a prevod vlastníctva časti
pozemkov v k. ú. Bidovce, obec Bidovce, okres Košice – okolie, a to:
1. vedených Okresným úradom Košice – okolie v liste vlastníctva 992:
a) pozemku registra C KN parcelné číslo 526 o výmere 6959 m2, zastavané plochy a nádvoria,
b) pozemku registra C KN parcelné číslo 527/2 o výmere 248 m2, zastavané plochy
a nádvoria,
2. vedených Okresným úradom Košice – okolie v liste vlastníctva 1340:
a) pozemku registra C KN parcelné číslo 521/3 o výmere 861 m2, zastavané plochy a nádvoria,
b) pozemku registra C KN parcelné číslo 521/4 o výmere 536 m2, zastavané plochy a nádvoria,
a to novovytvorené pozemky registra C KN parcelné číslo 526/3 o výmere 26 m2,
parcelné číslo 521/9 o výmere 559 m2, parcelné číslo 521/10 o výmere 76 m2, parcelné
číslo 521/11 o výmere 280 m2, parcelné 527/3 o výmere 24 m2, parcelné číslo 527/4
o výmere 92 m2, všetky zastavané plochy a nádvoria na základe geometrického plánu
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č. 17/2014 zo dňa 3. 4. 2014 na určenie vlastníckych práv k pozemkom pre stavbu:
„Diaľnica D1 Budimír – Bidovce“ vyhotoveného GEOPLÁN spol. s r. o. pre Národnú
diaľničnú spoločnosť, a. s., so sídlom Mlynské Nivy 45, Bratislava, IČO: 35 919 001
za kúpnu cenu 17 770,28 € z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je realizácia stavby
vo verejnom záujme „Diaľnica D1 Budimír – Bidovce“.
Hlasovanie č. 18

Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Bidovce
pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s.

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 17b
Doplnenie a zmeny uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
č. 219/2011 zo dňa 21. februára 2011 - Predaj nehnuteľností v obci Šemša
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.
Podpredseda uviedol, že celý tento materiál bol prejednaný v komisii k hospodáreniu
s majetkom, komisia doporučila zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť. Dodal, že
rovnako je tu potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých poslancov. Následne
otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 13. októbra 2014:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 302/2001
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
§ 8 písm. c), § 9 ods. 3 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) rozhodlo
o prebytočnosti nehnuteľností v katastrálnom území Šemša, obec Šemša, okres
Košice – okolie, vedených Okresným úradom Košice – okolie v LV č. 213, a to:
a) vodojemu súpisné číslo 189, na pozemku registra C KN parcela č. 745/3, vrátane
technológie a príslušenstva,
b) pozemku registra C KN parc. č. 640/2 o výmere 37 m2, zastavané plochy a nádvoria,
c) pozemku registra C KN parc. č. 640/3 o výmere 38 m2, zastavané plochy a nádvoria,
d) pozemku registra C KN parc. č. 640/4 o výmere 30 m2, zastavané plochy a nádvoria,
e) pozemku registra C KN parc. č. 640/5 o výmere 25 m2, zastavané plochy a nádvoria,
f) pozemku registra C KN parc. č. 640/6 o výmere 8 m2, zastavané plochy a nádvoria,
g) pozemku registra C KN parc. č. 640/7 o výmere 2457 m2, zastavané plochy a nádvoria,
h) pozemku registra C KN parc. č. 640/8 o výmere 18 m2, zastavané plochy a nádvoria,
i) pozemku registra C KN parc. č. 640/9 o výmere 2159 m2, zastavané plochy a nádvoria,
j) pozemku registra C KN parc. č. 640/10 o výmere 98 m2, zastavané plochy a nádvoria,
k) pozemku registra C KN parc. č. 744/2 o výmere 174 m2, zastavané plochy a nádvoria,
l) pozemku registra C KN parc. č. 745/2 o výmere 1190 m2, zastavané plochy a nádvoria,
m) pozemku registra C KN parc. č. 745/3 o výmere 40 m2, zastavané plochy a nádvoria;
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B) schvaľuje
doplnenie a zmeny uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 219/2011
zo dňa 21. februára 2011 tak, že:
1) vypúšťa slová „Správou katastra Košice
„Okresným úradom Košice – okolie“,

–

okolie“

a

nahrádza

ich

slovami

2) vypúšťa slová „a) stavby „vodojem“, súpisné č. 189, na parcele č. 745/3 a b) pozemkov –
parcely registra C č. 640/2, 640/3, 640/4, 640/5, 640/6, 640/7, 640/8, 640/9, 640/10, 744/2,
745/2 a 745/3“ a nahrádza ich slovami
„ a) vodojem súpisné číslo 189, na pozemku registra C KN parcela č. 745/3, vrátane technológie
a príslušenstva,
b) pozemok registra C KN parc. č. 640/2 o výmere 37 m2, zastavané plochy a nádvoria,
c) pozemok registra C KN parc. č. 640/3 o výmere 38 m2, zastavané plochy a nádvoria,
d) pozemok registra C KN parc. č. 640/4 o výmere 30 m2, zastavané plochy a nádvoria,
e) pozemok registra C KN parc. č. 640/5 o výmere 25 m2, zastavané plochy a nádvoria,
f) pozemok registra C KN parc. č. 640/6 o výmere 8 m2, zastavané plochy a nádvoria,
g) pozemok registra C KN parc. č. 640/7 o výmere 2457 m2, zastavané plochy a nádvoria,
h) pozemok registra C KN parc. č. 640/8 o výmere 18 m2, zastavané plochy a nádvoria,
i) pozemok registra C KN parc. č. 640/9 o výmere 2159 m2, zastavané plochy a nádvoria,
j) pozemok registra C KN parc. č. 640/10 o výmere 98 m2, zastavané plochy a nádvoria,
k) pozemok registra C KN parc. č. 744/2 o výmere 174 m2, zastavané plochy a nádvoria,
l) pozemok registra C KN parc. č. 745/2 o výmere 1190 m2, zastavané plochy a nádvoria,
m) pozemok registra C KN parc. č. 745/3 o výmere 40 m2, zastavané plochy a nádvoria“,
3. vypúšťa slová „minimálne vo výške všeobecnej hodnoty nehnuteľností určenej znaleckým
posudkom“ a nahrádza ich slovami „vo výške 133 720,00 € a 10 doplatkov kúpnej ceny po
dobu desiatich rokov určených ročne súčinom A x 4400, pričom A bude cena za výrobu
a dodávku 1 m3 pitnej vody podľa cenníka nadobúdateľa ako prevádzkovateľa vodárenskej
sústavy platného vždy 1. januára v danom kalendárnom roku“,
4. za slová „Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., so sídlom Komenského ul.
č. 50, 042 48 Košice“ dopĺňa slová „IČO: 36 570 460“.
Hlasovanie č. 19

Doplnenie a zmeny uznesenia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja č. 219/2011 zo dňa 21. februára 2011 Predaj nehnuteľností v obci Šemša Východoslovenskej
vodárenskej spoločnosti, a. s.

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 17c
Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Stredné Mesto
v Košiciach pre Východoslovenskú distribučnú, a. s.
Podpredseda k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási
rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
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Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 13. októbra 2014:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
§ 8 ods. 2 písm. c), § 9 ods. 3 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) rozhodlo
o prebytočnosti časti pozemku registra C KN parcelné číslo 951/6 o výmere 257 m2, zastavané
plochy a nádvoria, katastrálne územie Stredné Mesto, obec Košice – Staré mesto, okres Košice
I, vedenom Okresným úradom Košice v liste vlastníctva č. 2702, a to novovytvoreného
pozemku registra C KN parcelné číslo 951/10 o výmere 6 m2, zastavané plochy a nádvoria na
základe geometrického plánu č. 16/2013 zo dňa 26. 4. 2013 na porealizačné zameranie
pozemkov p. č. 953/1, 953/3, 951/9 a 951/10 na kolaudačné rozhodnutie, vyhotoveného
Matkovskou Gabrielou – GEAT;
B) schvaľuje
spôsob prevodu a prevod vlastníctva časti pozemku registra C KN parcelné číslo 951/6
o výmere 257 m2, zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Stredné Mesto, obec Košice
– Staré mesto, okres Košice I, vedenom Okresným úradom Košice v liste vlastníctva č. 2702,
a to novovytvoreného pozemku registra C KN parcelné číslo 951/10 o výmere 6 m2, zastavané
plochy a nádvoria na základe geometrického plánu č. 16/2013 zo dňa 26. 4. 2013
na porealizačné zameranie pozemkov p. č. 953/1, 953/3, 951/9 a 951/10 na kolaudačné
rozhodnutie, vyhotoveného Matkovskou Gabrielou – GEAT pre Východoslovenskú distribučnú,
a. s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36 599 361 za kúpnu cenu 360,00 €.
Hlasovanie č. 20

Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Stredné
Mesto v Košiciach pre Východoslovenskú distribučnú, a. s.

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 17d
Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi
na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
Podpredseda k materiálu uviedol, že aj tento materiál bol prejednaný komisiou
k hospodáreniu s majetkom, komisia doporučuje materiál prerokovať a schváliť. Následne
k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási rozpravu ukončil
a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 13. októbra 2014:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 302/2001
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
§ 8 ods. 2 písm. c), § 9 ods. 3 písm. a), b), § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z.
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
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A) rozhodlo
o prebytočnosti nehnuteľností v katastrálnom území Spišská Nová Ves, obec Spišská Nová Ves,
okres Spišská Nová Ves, vedených Okresným úradom Spišská Nová Ves v liste vlastníctva č.
9477, a to:
a) učební praktického vyučovania súpisné číslo 28 na pozemku registra C KN parcelné
číslo 2117/2,
b) dielní súpisné číslo 29 na pozemku registra C KN parcelné číslo 2117/3 a
c) asfaltovej spevnenej plochy na pozemku registra C KN parcelné číslo 2118/1;
B) schvaľuje
1.

spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v katastrálnom území Spišská Nová
Ves, obec Spišská Nová Ves, okres Spišská Nová Ves, vedených Okresným úradom
Spišská Nová Ves v liste vlastníctva č. 9477, a to:
a) učební praktického vyučovania súpisné číslo 28 na pozemku registra C KN parcelné
číslo 2117/2,
b) dielní súpisné číslo 29 na pozemku registra C KN parcelné číslo 2117/3 a
c) asfaltovej spevnenej plochy na pozemku registra C KN parcelné číslo 2118/1
na základe obchodnej verejnej súťaže.

2. podmienky obchodnej verejnej súťaže, a to:
2.1. základné podmienky:
a) minimálnu kúpnu cenu vo výške 43 000,00 €,
b) finančnú zábezpeku vo výške 4 300,00 €, ktorá musí byť pripísaná na účet
vyhlasovateľa súťaže (Košický samosprávny kraj) najneskôr v deň lehoty
na predkladanie súťažných návrhov.
2.2. osobitné podmienky:
2.2.1. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vyhlásené podmienky súťaže zmeniť,
odmietnuť všetky predložené návrhy, ďalej rokovať s víťazom súťaže, predĺžiť lehotu
na vyhlásenie výsledku súťaže, zrušiť súťaž bez uvedenia dôvodu.
2.2.2. Vyhlasovateľ súťaže bude mať právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a ponechať
si uhradenú finančnú zábezpeku ako zmluvnú pokutu ak:
a) víťaz súťaže v dohodnutej lehote splatnosti kúpnej ceny nezaplatí kúpnu cenu
v celej výške,
b) víťaz súťaže nedodrží alebo poruší podmienky dohodnuté v uzavretej kúpnej
zmluve,
c) v primeranej lehote nedôjde k prevodu vlastníckeho práva k predmetným
nehnuteľnostiam z dôvodu na strane kupujúceho.
2.2.3. Vyhlasovateľ si ponechá finančnú zábezpeku ako zmluvnú pokutu ak do 2 mesiacov
odo dňa vyhodnotenia súťažných návrhov nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy
s víťazom súťaže z dôvodu na strane víťaza súťaže.
2.2.4. Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej
verejnej súťaži.
2.2.5. Každý navrhovateľ môže podať iba jeden návrh. V prípade, že navrhovateľ podá viac
návrhov, budú všetky návrhy tohto navrhovateľa zo súťaže vylúčené.
2.2.6. Predložené návrhy bude hodnotiť Komisia Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja k hospodáreniu s majetkom.
2.2.7. Výsledok súťaže bude navrhovateľom oznámený písomne najneskôr do 30 dní
po vyhodnotení súťažných návrhov.
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Hlasovanie č. 21

Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností na Školskej
ulici v Spišskej Novej Vsi na základe obchodnej verejnej súťaže
a podmienky obchodnej verejnej súťaže

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 17e
Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves priamym predajom
Podpredseda k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási
rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 13. októbra 2014:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
§ 9 ods. 3 písm. c) a § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov schvaľuje prevod vlastníctva pozemku registra C KN
parcelné číslo 1094/104 o výmere 335 m2, zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území
Spišská Nová Ves, obec Spišská Nová Ves, okres Spišská Nová Ves vedenom Okresným
úradom Spišská Nová Ves v liste vlastníctva č. 9469 priamym predajom pre:
1. Ing. Miloša Jochmana, rodený Jochman a manželku Bc. Agátu Jochmanovú,
rodená Šromeková, obaja bytom Jána Janského 22, Spišská Nová Ves
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vo výške spoluvlastníckeho
podielu ¼ za kúpnu cenu 1 875,00 €,
2. Jozefa Krokusa, rodený Krokus a manželku Mgr. Janku Krokusovú, rodená Smyková,
obaja bytom Jána Janského 8, Spišská Nová Ves do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov vo výške spoluvlastníckeho podielu ¼ za kúpnu cenu 1 875,00 €,
3. MUDr. Michala Mochnackého, rodený Mochnacký a manželku Mgr. Evu Mochnackú,
rodená Popovičová, obaja bytom Jána Janského 6, Spišská Nová Ves
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov vo výške spoluvlastníckeho
podielu ¼ za kúpnu cenu 1 875,00 €,
4. Ing. Pavla Tabačeka, rodený Tabaček a manželku Annu Tabačkovú, rodená Recká, obaja
bytom Jána Janského 4, Spišská Nová Ves do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
vo výške spoluvlastníckeho podielu ¼ za kúpnu cenu 1 875,00 €.
Hlasovanie č. 22

Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves priamym
predajom

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 17f
Zrušenie uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 38/2014, č. 39/2014,
č. 41/2014 a zmena uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 499/2012,
č. 592/2013, č. 619/2013, č. 616/2013, č. 33/2014, č. 34/2014, č. 37/2014 a č. 80/2014
týkajúcich sa spôsobu prevodu a prevodu vlastníctva nehnuteľností na základe
obchodných verejných súťaží a podmienok obchodných verejných súťaží
Podpredseda stručne vysvetlil, že viackrát sme na zasadnutí zastupiteľstva schvaľovali
podmienky verejnej súťaže, spôsob prevodu majetku na tieto nehnuteľnosti, ktoré pred chvíľou
menoval. Jedná sa o to, že zatiaľ sa nepodarilo za tú cenu stanovenú a schválenú
v zastupiteľstve tieto nehnuteľnosti predať. Preto komisia zastupiteľstva k hospodáreniu
s majetkom pristúpila na svojom poslednom zasadnutí, kde znížila vyvolávacie ceny vo
verejnej súťaži na jednotlivé nehnuteľnosti z toho dôvodu, že tieto nehnuteľnosti sa tiež
nachádzajú v takých lokalitách ako Kráľovský Chlmec, Čierna nad Tisou, Strážske. Čiže sú to
nehnuteľnosti, ktoré je veľmi ťažko za tú cenu, ktorá predtým bola stanovená predať, resp.
nikto sa na verejnú súťaž neprihlásil a nepredložil žiadnu ponuku na odkúpenie týchto
nehnuteľností. Z tohto dôvodu je tento materiál predložený. Dal poslancom do pozornosti, že
k tomu bodu 17f - 1 až 8, k jednotlivým obchodným verejným súťažiam, o ktorých budeme
teraz hlasovať, pristúpime sólo, čiže o každom uznesení musíme sólo hlasovať, čiže o každej
jednej nehnuteľnosti. Následne otvoril rozpravu.
Poslanec Halenár: „Bez toho, aby som chcel ťahať čas, čo myslíte, v čom je problém? Skrátka,
že tie verejné súťaže boli neúspešné, znalecké ceny boli nadhodnotené alebo nebola dostatočná
propagácia toho, že ideme predávať skrátka nejaký dôvod, by bolo dobré povedať. Nehovorím,
že je spoločný, môžu byť rôzne, ale celkom - mne by to dalo informáciu potrebnú k tomuto
hlasovaniu.“
Podpredseda sa opýtal, či chce ešte niekto v rozprave vystúpiť a následne sa opýtal predsedu
komisie k hospodáreniu s majetkom, či nechce vystúpiť k tomu a vysvetliť poslancovi
Halenárovi, čo je príčina. Dodal, že ešte predtým sa hlásil pán poslanec Duč a odovzdal mu
slovo.
Poslanec Duč: „Ja by som k tomu bodu chcel pánovi Halenárovi iba toľko, že ja som už
viackrát spomenul na komisii, zhodou okolností som tiež v tej komisii, že ja vidím problém
v tom, že asi je slabá inzercia, tzn. máme to iba na našej stránke a v našich regionálnych
novinách. Myslím si, že by to bolo potrebné prepojiť niekde na nejakú realitku, alebo aby sa na
viac miestach to objavilo, lebo som presvedčený, že aj naši niektorí poslanci, predaj
nehnuteľností na vlastných stránkach ani tak nesledujeme. A cudzí občan, podľa mňa, ani
nemá šancu.“
Podpredseda zareagoval na vystúpenie poslanca Duča s tým, že túto pripomienku mal na
komisii k hospodáreniu s majetkom a bolo konštatované, že odbor správy majetku sa touto
pripomienkou bude zaoberať a urobí nápravu, aby bola širšia verejnosť informovaná o týchto
verejných súťažiach.
Poslanec Halenár s faktickou poznámkou: „Tak vzhľadom na to, čo ste povedali teraz, ma to
vedie k názoru, prečo schvaľovať toto tento bod, toto uznesenie, keď by sme mohli ešte raz
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počkať na nejakú lepšiu propagáciu toho. Jedná sa teda o naše peniaze. Skúsme, panie
poslankyne a páni poslanci, porozmýšľať nad tým.“
Poslanec Hojstrič: „Ďakujem pekne pán podpredseda, v podstate pánu Halenárovi bolo v časti
odpovedané, naozaj sme sa zaoberali na komisii touto problematikou, aby dostupné verejné
obchodné súťaže boli zverejňované aj v mimo regionálnych denníkoch, v Hospodárskych
novinách, rôznych internetových portáloch miest a obcí, v Trende. Tie, ktoré konania majú
naozaj dlhú genézu, dlhé fúzy. Takže napriek tomu, že niekde prebieha piate, šieste konanie, tak
snažíme sa aj touto formou zviditeľniť, nielen lukratívny, dá sa povedať všetok majetok, ktorý
ide do predaja. Ďakujem pekne.“
Podpredseda: „Ďakujem pekne. Ja ďakujem. Ja ešte na doplnenie, že príčina je aj stagnujúci
trh s nehnuteľnosťami nielen v Košickom kraji, ale myslím si, že i v Prešovskom kraji aj na
celom Slovensku. A ďalšia otázka je, že kúpna sila obyvateľstva hlavne v takých lokalitách,
ako je Čierna nad Tisou, Kráľovsky Chlmec, Strážske, kúpna sila obyvateľstva je skutočne
nízka. My máme tu v tomto uznesení aj niektoré nehnuteľnosti, kde už bola 6 x vyhlásená
verejná súťaž na predaj týchto nehnuteľností. Pán poslanec Halenár, poprosím vás, ja som
neskákal do reči. Buďte taký láskavý. Chce ešte niekto vystúpiť v rozprave? Nech sa páči, pán
Halenár.“
Poslanec Halenár: „Tiež by som vás chcel poprosiť, že tu, v tejto miestnosti som poslanec.
Pán podpredseda, čo povedať k argumentu, že už šiesty krát sa to - ja neviem, prerokuváva,
keď to bolo stále len na webe KSK a ešte neviem kde? Skrátka, keď sa nedozvie o našom
úmysle predať nejakú nehnuteľnosť relevantný okruh záujemcov, jednoducho tak, áno, musíme
sa tým neustále a neustále zaoberať. Tzn. to, čo povedal tu pán poslanec Duč a čo bolo
akceptované na majetkovej komisii sa mi zdá rozumné a zdá sa mi tiež rozumné, aby sme
odmietli v hlasovaní tento bod.“
Podpredseda sa následne opýtal, či chce ešte niekto v rozprave vystúpiť. Po konštatácii, že sa
už do rozpravy nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie
návrhov na uznesenie.
Návrhová komisia k bodu 17f - 1:
Návrh na uznesenie zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 13. októbra 2014:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 302/2001
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
§ 9 ods. 3 písm. a), b) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov
A) zrušuje
uznesenie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 38/2014 zo dňa
24. februára 2014 Zmena uznesenia č. 499/2012 zo dňa 22. októbra 2012 - Zrušenie uznesenia
č. 418 zo dňa 16. apríla 2012 - Spôsob prevodu budovy a pozemku v k. ú. Kráľovský Chlmec
na ulici Pri štadióne č. 69 v Kráľovskom Chlmci na základe obchodnej verejnej súťaže
a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže, schválenie spôsobu prevodu vlastníctva
nehnuteľností v k. ú. Kráľovský Chlmec na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienok
obchodnej verejnej súťaže;
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B) schvaľuje
zmenu uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 499/2012
zo dňa 22. októbra 2012 - Zrušenie uznesenia č. 418 zo dňa 16. apríla 2012 - Spôsob prevodu
budovy a pozemku v k. ú. Kráľovský Chlmec na ulici Pri štadióne č. 69 v Kráľovskom Chlmci
na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže,
schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Kráľovský Chlmec
na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienok obchodnej verejnej súťaže v časti C)
schvaľuje tak, že v bode 2.1. písm. a) vypúšťa slová „minimálnu kúpnu cenu vo výške
39 000,00 €“ a nahrádza ich slovami „minimálnu kúpnu cenu vo výške 20 000,00 €“
a v bode 2.1. písm. b) vypúšťa slová „finančnú zábezpeku vo výške 3 900,00 €“ a nahrádza ich
slovami „finančnú zábezpeku vo výške 2 000,00 €“.
Hlasovanie č. 23

Zrušenie uznesenia č. 38/2014 zo dňa 24. februára 2014 a zmena
uznesenia č. 499/2012 zo dňa 22. októbra 2012 - Spôsob prevodu
vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Kráľovský Chlmec na základe
obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej
súťaže

Za 41 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 6 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Návrhová komisia k bodu 17f - 2:
Návrh na uznesenie zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 13. októbra 2014:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 302/2001
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
§ 9 ods. 3 písm. a), b) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov
A) zrušuje
uznesenie
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho
kraja
č.
39/2014
zo dňa 24. februára 2014 Zmena uznesenia č. 592/2013 zo dňa 24. júna 2013 - Spôsob prevodu
a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Spišská Nová Ves na základe obchodnej verejnej
súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže;
B) schvaľuje
zmenu uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 592/2013
zo dňa 24. júna 2013 - Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Spišská Nová
Ves na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže v časti B)
schvaľuje tak, že v bode 2.1. písm. a) vypúšťa slová „minimálnu kúpnu
cenu vo výške 300 000,00 €“ a nahrádza ich slovami „minimálnu kúpnu cenu
vo výške 250 000,00 €“ a v bode 2.1. písm. b) vypúšťa slová „finančnú zábezpeku
vo výške 30 000,00 €“ a nahrádza ich slovami „finančnú zábezpeku vo výške 25 000,00 €“.
Hlasovanie č. 24

Zrušenie uznesenia č. 39/2014 zo dňa 24. februára 2014 a zmena
uznesenia č. 592/2013 zo dňa 24. júna 2013 - Spôsob prevodu
a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Spišská Nová Ves na
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základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej
verejnej súťaže
Za 41 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 8 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Návrhová komisia k bodu 17f - 3:
Návrh na uznesenie zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 13. októbra 2014:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 302/2001
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
§ 9 ods. 3 písm. a), b) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov
A) zrušuje
uznesenie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 41/2014 zo dňa
24. februára 2014 Zmena uznesenia č. 619/2013 zo dňa 26. augusta 2013 - Spôsob prevodu
a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Strážske na základe obchodnej verejnej súťaže
a podmienky obchodnej verejnej súťaže;
B) schvaľuje
zmenu uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 619/2013 zo dňa
26. augusta 2013 - Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Strážske
na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
v časti B) schvaľuje tak, že v bode 2.1. písm. a) vypúšťa slová „minimálna kúpna
cena vo výške 310 100,00 €“ a nahrádza ich slovami „minimálnu kúpnu cenu
vo výške 140 000,00 €“ a v bode 2.1. písm. b) vypúšťa slová „finančná zábezpeka
vo výške 31 010,00 €“ a nahrádza ich slovami „finančnú zábezpeku vo výške 14 000,00 €“.
Hlasovanie č. 25

Zrušenie uznesenia č. 41/2014 zo dňa 24. februára 2014
a zmena uznesenia č. 619/2013 zo dňa 26. augusta 2013 - Spôsob
prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Strážske na
základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej
verejnej súťaže

Za 41 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 8 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Návrhová komisia k bodu 17f - 4:
Návrh na uznesenie zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 13. októbra 2014:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 302/2001
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
§ 9 ods. 3 písm. a), b) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov schvaľuje zmenu uznesenia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja č. 616/2013 zo dňa 26. augusta 2013 Zrušenie uznesenia
č. 475/2012 zo dňa 27. augusta 2012, schválenie spôsobu prevodu a prevod vlastníctva
pozemku v k. ú. Rožňava na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej
33

verejnej súťaže v časti C) schvaľuje tak, že v bode 2.1. písm. a) vypúšťa slová „minimálnu
kúpnu cenu vo výške 560 000,00 €“ a nahrádza ich slovami „minimálnu kúpnu cenu vo výške
390 000,00 €“ a v bode 2.1. písm. b) vypúšťa slová „finančnú zábezpeku vo výške 56 000,00
€“ a nahrádza ich slovami „finančnú zábezpeku vo výške 39 000,00 €“.
Hlasovanie č. 26

Zmena uznesenia č. 616/2013 zo dňa 26. augusta 2013 - Spôsob
prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Rožňava na základe
obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej
súťaže

Za 40 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 9 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Návrhová komisia k bodu 17f - 5:
Návrh na uznesenie zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 13. októbra 2014:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 302/2001
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
§ 9 ods. 3 písm. a), b) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov schvaľuje zmenu uznesenia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja č. 33/2014 zo dňa 24. februára 2014 - Spôsob prevodu
a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Nižná Slaná na základe obchodnej verejnej súťaže
a podmienky obchodnej verejnej súťaže v časti B) schvaľuje tak, že v bode 1., 1.1. Celok č. 1
vypúšťa slová „za minimálnu kúpnu cenu vo výške 90 000,00 €“ a nahrádza ich slovami „za
minimálnu kúpnu cenu vo výške 50 000,00 €“ a v bode 1., 1. 2. Celok č. 2. vypúšťa slová „za
minimálnu kúpnu cenu vo výške 40 000,00 €“ a nahrádza ich slovami „za minimálnu kúpnu
cenu vo výške 22 000,00 €“.
Hlasovanie č. 27

Zmena uznesenia č. 33/2014 zo dňa 24. februára 2014 - Spôsob
prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Nižná Slaná na
základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej
verejnej súťaže

Za 40 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 9 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Návrhová komisia k bodu 17f - 6:
Návrh na uznesenie zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 13. októbra 2014:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 302/2001
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
§ 9 ods. 3 písm. a), b) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov schvaľuje v uznesení Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja č. 34/2014 zo dňa 24. februára 2014 - Spôsob prevodu a prevod
vlastníctva nehnuteľností na ul. Továrenská 2 v Michalovciach na základe obchodnej verejnej
súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže v časti A) rozhodlo tak, že za slová
„o prebytočnosti“ dopĺňa slová „nehnuteľností v katastrálnom území Michalovce, obec
Michalovce, okres Michalovce, vedených Okresným úradom Michalovce v liste vlastníctva
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č. 5728, a to:“ a zmenu v časti B) schvaľuje tak, že v bode 2.1. písm. a) vypúšťa slová
„minimálnu kúpnu cenu vo výške 412 000,00 €“ a nahrádza ich slovami „minimálnu kúpnu
cenu vo výške 320 000,00 €“ a v bode 2.1. písm. b) vypúšťa slová „finančnú zábezpeku vo
výške 41 200,00 €“ a nahrádza ich slovami „finančnú zábezpeku vo výške 32 000,00 €“.
Hlasovanie č. 28

Zmena uznesenia č. 34/2014 zo dňa 24. februára 2014 - Spôsob
prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností na ul. Továrenská 2
v Michalovciach na základe obchodnej verejnej súťaže
a podmienky obchodnej verejnej súťaže

Za 40 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 9 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Návrhová komisia k bodu 17f - 7:
Návrh na uznesenie zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 13. októbra 2014:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 302/2001
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
§ 9 ods. 3 písm. a), b) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov schvaľuje zmenu uznesenia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja č. 37/2014 zo dňa 24. februára 2014 - Zmena uznesenia
č. 417/2012 zo dňa 16. apríla 2012 - Spôsob prevodu domu a pozemkov v k. ú. Stredné mesto
na ul. Svätoplukova č. 28 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie
podmienok obchodnej verejnej súťaže v časti schvaľuje tak, že v bode 2.1. písm. a) vypúšťa
slová „minimálnu kúpnu cenu vo výške 249 000,00 €“ a nahrádza ich slovami „minimálnu
kúpnu cenu vo výške 200 000,00 €“ a v bode 2.1. písm. b) vypúšťa slová „finančnú zábezpeku
vo výške 24 900,00 €“ a nahrádza ich slovami „finančnú zábezpeku vo výške 20 000,00 €“.
Hlasovanie č. 29

Zmena uznesenia č. 37/2014 - Zmena uznesenia č. 417/2012
zo dňa 16. apríla 2012 - Spôsob prevodu domu a pozemkov v k. ú.
Stredné mesto na ul. Svätoplukova č. 28 v Košiciach na základe
obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej
verejnej súťaže

Za 40 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 9 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Návrhová komisia k bodu 17f - 8:
Návrh na uznesenie zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 13. októbra 2014:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 302/2001
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
§ 9 ods. 3 písm. a), b) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov schvaľuje zmenu uznesenia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja č. 80/2014 zo dňa 28. apríla 2014 - Spôsob prevodu a prevod
vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Čierna nad Tisou na základe obchodnej verejnej súťaže
a podmienky obchodnej verejnej súťaže v časti B) schvaľuje tak, že v bode 2.1. písm. a)
vypúšťa slová „minimálnu kúpnu cenu vo výške 85 500,00 €“ a nahrádza ich slovami
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„minimálnu kúpnu cenu vo výške 65 000,00 €“ a v bode 2.1. písm. b) vypúšťa slová „finančnú
zábezpeku vo výške 8 550,00 €“ a nahrádza ich slovami „finančnú zábezpeku vo výške
6 500,00 €“.
Hlasovanie č. 30

Zmena uznesenia č. 80/2014 zo dňa 28. apríla 2014 - Spôsob
prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Čierna nad
Tisou na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky
obchodnej verejnej súťaže

Za 41 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 9 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 17g
Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves
Podpredseda k materiálu uviedol, že aj v tomto prípade ide o osobitný zreteľ a dal
do pozornosti poslancom, že je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých
poslancov. Následne k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto
nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 13. októbra 2014:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 302/2001
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 2 písm. c),
§ 9 ods. 3 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov
A) rozhodlo
o prebytočnosti pozemku registra C KN parcelné číslo 1094/106 o výmere 8 m2, zastavané
plochy a nádvoria, v katastrálnom území Spišská Nová Ves, obec Spišská Nová Ves, okres
Spišská Nová Ves, vedeného Okresným úradom Spišská Nová Ves v liste vlastníctva č. 9469;
B) schvaľuje
spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku registra C KN parcelné číslo 1094/106 o výmere
8 m2, zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Spišská Nová Ves, obec Spišská Nová
Ves, okres Spišská Nová Ves, vedeného Okresným úradom Spišská Nová Ves v liste vlastníctva
č. 9469 do podielového spoluvlastníctva pre Štefániu Kostečkovú, rodená Petríková, bytom
Harichovský chodník 8, Spišská Nová Ves v podiele ½ za kúpnu cenu vo výške 60,00 €
a Ing. arch. Pavla Petríka, rodený Petrík, bytom Harichovský chodník 1, Spišská Nová Ves
v podiele ½ za kúpnu cenu vo výške 60,00 € z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorými
sú: pozemok sa nedá samostatne využiť, malá výmera pozemku, pre vlastníka KSK a správcu
je pozemok prebytočný.
Hlasovanie č. 31

Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Spišská
Nová Ves

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 19
Záver
Podpredseda uviedol, že týmto sme program 7. zasadnutia zastupiteľstva vyčerpali. Pred
ukončením rokovania zastupiteľstva v mene predsedu Košického samosprávneho kraja pozval
poslancov na slávnostný ceremoniál pri príležitosti odovzdávania verejných ocenení v roku
2014. Dodal, že ceremoniál sa uskutoční v Štátnom divadle v Košiciach v piatok 24. októbra
2014. Na záver poslancov informoval, že ďalšie riadne 8. zasadnutie zastupiteľstva sa bude
konať 1. decembra 2014. Všetkým poprial šťastnú cestu domov a všetko dobré.

Ing. Emil Ďurovčík
podpredseda KSK

Ing. Ondrej Bernát
riaditeľ Úradu KSK

MUDr. Eva Antónyová
overovateľka zápisnice

Csaba Furik
overovateľ zápisnice

Podpísala dňa: 30. 10. 2014

Podpísal dňa: 04. 11. 2014

JUDr. Melánia Kolesárová
vedúca organizačného odboru

Zápisnica vyhotovená dňa 30. 10. 2014
Spracovala na základe prepisu A. Partner
Anna Bónová
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