Zápisnica
z 8. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 15. decembra 2014
Miesto zasadnutia: Veľká zasadačka Magistrátu mesta Košice
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
JUDr. Trebuľa, predseda KSK (ďalej len „predseda“): „Vážené poslankyne, vážení
poslanci, vážení hostia, otváram 8. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
ktoré bolo zvolané podľa § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov a § 21 ods. 1 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja, na ktorom vás všetkých vítam. Na dnešnom rokovaní nie je
prítomná pani poslankyňa Smolková, ale z dnešného rokovania sú ospravedlnení páni poslanci:
pán poslanec Iván, pán poslanec Műnnich, pán poslanec Sobek a pán poslanec Beluscsák.
Zatiaľ nie je prítomná ani pani poslankyňa Rošková, predpokladám že v priebehu rokovania
dôjde. Z päťdesiatich siedmich poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja je
prítomných 51 poslancov. Teraz poprosím členov mandátovej komisie, aby oznámili a potvrdili
skutočnosť, koľko je prítomných poslancov.“
Poslankyňa Brziaková: „Overenie účasti poslancov na rokovaní zastupiteľstva, podľa
prezenčnej listiny, prítomných 51 poslancov, neprítomní 6 poslanci.
Predseda: „Ďakujem pekne. To znamená, že je prítomných 51, čo je nadpolovičná väčšina
a zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice 8. zasadnutia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja určujem poslancov: pani poslankyňu Jenčovú, je prítomná
a pána poslanca Javorského. Tak isto je prítomný. Návrh programu dnešného rokovania bol
pripravený v súlade s § 20 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja. Materiály, vrátane stanovísk komisií, vám boli sprístupnené na internom portáli,
t. j. v aplikácii digitálne zastupiteľstvo a tiež aj na webovej stránke kraja. S doručením
pozvánky a návrhu programu dnešného rokovania zastupiteľstva vám bol doručený aj časový
plán zasadnutí zastupiteľstva na I. polrok 2015. Termíny rokovaní sú stanovené
v dvojmesačných intervaloch, v párnych mesiacoch a termínom rokovania zastupiteľstva sú
prispôsobené termíny rokovania komisií, vrátane dodržania zákonných lehôt ohľadne
zverejnenia a doručenie návrhu programu rokovania zastupiteľstva. Na rokovací stôl vám boli
rozdané - na základe požiadavky finančnej komisie pri prerokovaní návrhu rozpočtu
samosprávneho kraja na rok 2015, tabuľkový prehľad o Vývoji celkového dlhu Košického
samosprávneho kraja. Ide o tabuľkový prehľad k bodu číslo 6. Ďalej aktualizovaná príloha
číslo 1 k bodu číslo 9 Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho
kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie KSK číslo 18/2012 o poskytnutí
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým
školám a školským zariadeniam v znení Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja číslo 1/2014. Reaguje sa tým na podpis kolektívnej zmluvy vyššieho
stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení predpisov na rok 2015. Je to zákon číslo 553/2003 Z. z.
V zmysle uvedenej kolektívnej zmluvy sa zvýšia platové tarify pedagogických odborných
zamestnancov od 1. januára 2015 o 5 % a platové tarify nepedagogických zamestnancov

od 1. januára 2015 o 1,5 % a od 1. júla 2015 o ďalšie 1 %. V prílohe číslo 1 je uvedená nová
výška dotácie.
O aktualizácii prílohy číslo 1 k návrhu všeobecne záväzného nariadenia boli informovaní
predsedovia komisií na pracovnom rokovaní dňa 11. decembra 2014 a aktualizovaná príloha
po tomto rokovaní bola aj zverejnená v aplikácii Digitálne zastupiteľstvo a na webovej stránke
samosprávneho kraja.
Ďalej vás informujem o ozname poslanca, pána Vargovčáka, že 17. novembra 2014 ukončil
členstvo v SDKÚ-DS, a počnúc 8. rokovaním zastupiteľstva bude namiesto poslaneckého
klubu KDH, SDKÚ-DS, KDS na úrovni Zastupiteľstva KSK pôsobiť ako nezávislý poslanec.
Úrad Košického samosprávneho kraja zabezpečil administratívne a technické podmienky, je
aktualizovaný zasadací poriadok.
Dňa 12. decembra, to je v piatok, bola doručená na Úrad Košického samosprávneho kraja
mailovou poštou požiadavka adresovaná predsedovi Košického samosprávneho kraja na
zaradenie do návrhu programu 8. zasadnutia zastupiteľstva bod programu s uznesením „Postoj
Košického samosprávneho kraja k zámeru spoločnosti Ludovika Energy, predĺžiť geologický
prieskum rádioaktívnych nerastov v lokalite Jahodná – Kurišková“. Uvedená požiadavka,
vrátane návrhu na uznesenie, z úrovne Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny,
základná organizácia Košice 2013 bola zaslaná aj poslancom. O doplnení predloženej
požiadavky do návrhu programu dám hlasovať s návrhom jeho prerokovania pod bodom
číslo 2a. Prednesiem návrh na uznesenie k bodu číslo 2a, Postoj mesta Košice k zámeru
spoločnosti Ludovika Energy predĺžiť geologický prieskum rádioaktívnych nerastov v lokalite
Jahodná. Samozrejme, nebude to postoj mesta Košice, je to postoj Košického samosprávneho
kraja a jeho zastupiteľstva. Uznesenie: Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja za A)
nesúhlasí s avizovaným zámerom spoločnosti Ludovika Energy s. r. o. o predĺženie lehoty
geologického prieskumu v prieskumnom území Čermeľ - Jahodná, urán – molybdén - meď
a medenej rudy, za B) nesúhlasí s dobývaním akýchkoľvek nerastov v chránenom ložiskovom
území Košice VI urán - molybdén – rudy, za C) vyzýva ministerstvo životného prostredia, aby
nevyhovelo žiadosti firmy Ludovika Energy s. r. o., ani prípadnej podobnej žiadosti iného
subjektu a lehotu na geologický prieskum rádioaktívnych nerastov v lokalite Jahodná Kurišková nepredĺžil. Za D) žiada predsedu Košického samosprávneho kraja, aby s týmto
uznesením oboznámil ministerstvo životného prostredia a spoločnosť Ludovika Energy s. r. o.
Teraz prosím vaše pripomienky alebo doplnenie programu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási,
dávam hlasovať o doplnení programu. Prosím hlasujte.“
Hlasovanie č. 1

o návrhu na zaradenie bodu 2a do programu zasadnutia

Za 52 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Predseda: „Poprosím vás, keby ste hlasovali en bloc o celom programe tak, ako ste ho dostali
v pozvánke, plus s tým doplnením. Prosím hlasujte.“
Hlasovanie č. 2

o celom programe rokovania

Za 52 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Predseda: „Konštatujem, že program dnešného rokovania bol schválený. Teraz prosím
predsedov poslaneckých klubov, aby navrhli svojich zástupcov do návrhovej komisie, ktorá
pripraví návrhy uznesení k jednotlivým bodom rokovania tak, ako vyplynú z diskusie. Predseda
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poslaneckého klubu pán poslanec Ďurovčík.“
Ing. Ďurovčík, podpredseda KSK: „Za spoločný klub navrhujem pani poslankyňu
Grüllingovú a pána poslanca Andrejčáka.“
Predseda: „Pán poslanec Rusnák, ako predseda klubu.“
Poslanec Rusnák: „Navrhujem pána poslanca Jutku.“
Predseda: „Má niekto pripomienky alebo iný návrh? Pokiaľ nie, dávam hlasovať o zložení
návrhovej komisie: pani poslankyňa Grüllingová, páni poslanci Andrejčák a Jutka. Prosím
hlasujte.“
Hlasovanie č. 3

o zložení návrhovej komisie

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
Predseda: „Konštatujem, že návrhová komisia bude pracovať v zložení: pani poslankyňa
Grüllingová, pán poslanec Andrejčák a pán poslanec Jutka. Ďakujem. Zároveň žiadam členov
návrhovej komisie, aby zaujali svoje miesta vo vyhradenom dvanástom rade. Nech sa páči.
Ostatným poslancom oznamujem, aby svoje návrhy k jednotlivým bodom programu rokovania
predkladali písomne návrhovej komisii, po ústnej informácii prítomných poslancov. Zároveň
vás žiadam, aby ste si svoje mobilné telefóny buď vypli, alebo uviedli do tichého režimu.“
BOD č. 2
Interpelácie
Predseda: „Teraz dávam pod bodom číslo 2 priestor na vaše interpelácie, otázky
a pripomienky. Nech sa páči, pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem, vážený pán predseda, pred dvoma týždňami ste sa v médiách
vyjadrili, že vyvodíte dôsledky voči zodpovedným pracovníkom Úradu KSK, ktorí mali podľa
vašich slov a bez vášho vedomia zrealizovať obchodnú verejnú súťaž na nákup vášho
služobného auta, ktorú ste sa po medializácii rozhodli napokon zrušiť. Rád by som vedel, voči
komu ste tieto dôsledky vyvodili a aký bol konkrétny postih? Čiže, či to bolo krátenie odmien,
porušenie pracovnej disciplíny alebo iný pracovnoprávny postih? Taktiež, druhá otázka,
v sobotu som sa v Korzári dočítal, že zahraničných turistov pozývame do KSK knihou
v angličtine, pričom názvy obcí, miest, hradov a iných kultúrnych pamiatok sú výlučne
v maďarčine. Dokonca tieto názvy v maďarčine má vraj vo svojom príhovore uvedené aj
riaditeľka Kultúrneho centra KSK Lenka Vargová-Jurková. Pán riaditeľ Bernát v článku hovorí,
že pre kraj je to hanba, a preto vyvodí personálne dôsledky a zároveň stiahnu túto publikáciu
z obehu. Zaujíma ma, aké konkrétne postihy už pán Bernát uskutočnil a komu boli adresované?
Čo na celú situáciou hovorí pani Vargová-Jurková, v ktorej príhovore a maďarských názvov
v ňom sa dozvedáme, že vlastne nevie kde žijeme a či ešte tá kniha sa dá dostať v Kultúrnom
centre KSK na Hlavnej? Rád by som si ju zakúpil ako suvenír dokazujúci 100 percentné
fungovanie Úradu KSK a jeho úradníkov. A tiež by ma zaujímalo, kto zaplatí už vytlačené
brožúry? Ďalšie otázniky, ktoré vyplávali na povrch, boli pri voľbe riaditeľa Verejnej knižnice
Jána Bocatia, o ktorom prebehne hlasovanie v inom bode dnešného zastupiteľstva. Preto by
som rád vedel, kto vymenoval výberovú komisiu na túto pozíciu? Na základe čoho ten, kto
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vymenoval túto komisiu, vybral konkrétnych členov? Čiže, rád by som vedel, z akého dôvodu
tam bol ten-ktorý člen a ak boli v komisii zástupcovia poslancov, prečo v komisii nebol nikto
z opozície, keď to malo prebehnúť transparentne. No a ešte prosím na niekoľký krát o zaslanie
vysúťaženej zmluvy a prípadných dodatkov na posypový materiál pre cesty v našom kraji.
Pokiaľ viem dobre, bola podpísaná v tomto roku. Pýtam si ju už asi štvrtýkrát, 2-krát na
finančnej komisii, pred dvoma týždňami mi ju sľúbil pán riaditeľ Bernát a 2 zastupiteľstvá
dozadu - aj vy pán predseda. Takže prosím o jej zaslanie, lebo začínam mať zlý pocit, že opäť
tam niečo nesedí. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem, pán poslanec Rečka.“
Poslanec Rečka: „Ďakujem za slovo, pán predsedajúci, mne dovoľte, aby som v mene ľudí,
ktorí chodia po nových cestách, ktoré sa podarilo zrealizovať v našom okrese, poďakoval vám,
pán predseda, odboru dopravy, aj SOR-u, že sa to konečne urobilo a tí ľudia sú naozaj radi, že
chodia po takých krásnych cestách a tí ostatní dúfajú, že budú chodiť tiež.“
Predseda: „Ďakujem, pani poslankyňa Blaškovičová.“
Poslankyňa Blaškovičová: Ďakujem pekne, pán predseda, prosím, ja by som sa chcela spýtať,
ako je to s tou výstavbou plota na diaľnici zo Zeleného dvora smerom na Budimír, lebo čítala
som všeličo v novinách, ale obracajú sa na mňa občania, ktorí na tú stranu bývajú s tým, že sa
minuli veľké finančné prostriedky na už urobenú výstavbu plota. Či s tým samosprávny kraj má
niečo spoločné, či to má nejaký finančný dopad na náš rozpočet, a aby neobviňovali proste
niekoho, kto naozaj za tento zmätok, čo sa tam stal, nemôže. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem, pán poslanec Duč.“
Poslanec Duč: „Vážený pán predseda, mám na vás otázku, ktorí pracovníci na Úrade KSK
koordinujú prácu poslancov. Pýtam sa to preto, lebo je nemysliteľné, aby na jeden deň niekto
naplánoval prácu poslanca, a napríklad dnes pre mňa, že mám dnes zodpovedne pracovať na
zastupiteľstve a po zastupiteľstve ihneď mám mimoriadnu komisiu k hospodáreniu s majetkom,
ktorú som obdržal v piatok. A aby nebolo toho dosť, tak ešte prebieha dnes aj voľba riaditeľa
SOŠ Trebišov. Pýtam sa vás, pán predseda, ktoré priority by ste vy uprednostnili z tohto
programu? Mám pocit, že to je už účelovo koordinované so zámerom k dnešnému dňu, aby
som sa nezúčastnil voľby riaditeľa školy v Trebišove. Zároveň chcem upozorniť na prácu
v jednotlivých komisiách, že dochádza k takej situácii, že počas zasadnutí prichádzajú
jednotliví pracovníci odborov alebo pracovníci KSK, ktorí majú k jednotlivým bodom
programu čo povedať, vysvetliť. To beriem, ale vo väčšine prípadov už tie problémy a témy už
neodznejú z titulu toho, že už boli prednesené iným pánom poslancom, v iných komisiách.
Neraz sa stáva, že nie som dostatočne informovaný, lebo nie som v iných komisiách, len
v jednej. A práve z tohto titulu viackrát vystupujem tu, na našom zastupiteľstve a venujem
väčšiu pozornosť týmto témam a potom zbytočne je to, že stále sa ozývam do niečoho. Len
viem pochopiť aj tých kolegov, ktorí už majú v dvoch, v troch komisiách predtým nejakú účasť
a teraz, že by znovu zopakovali tí dotknutí vedúci túto problematiku, tak sa potom zahlasuje, že
už sme to počuli. Len toľko. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem, pán poslanec Bečarik.“
Poslanec Bečarik: „Ja sa chcem len pripojiť k pánovi poslancovi Rečkovi, z hľadiska opravy
ciest a poďakovaniu a zároveň chcem poprosiť - viete o situácii preloženia osady Letanovce,
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kde sa vytvoril neskutočný priestor na rozvoj cestovného ruchu tým, že ten prístup priamo
ku kotline Hornádu je sprístupnený. Chcem preto poprosiť a požiadať príslušné odbory, aby
pomohli riešiť rekonštrukciu infraštruktúry, tzn. predovšetkým opravu a údržbu tejto cesty.
Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Ďalej ešte v interpeláciách? Pokiaľ nie, na to, na čo viem v tomto
momente zareagovať, zareagujem.
Čo sa týka ciest, proces - a je to odpoveď aj poslancovi Bečarikovi, aj poslancovi Rečkovi, nie
je ešte ukončený. Predovšetkým v okrese Košice-okolie došlo k situácii, pri štyroch alebo troch
cestách, pán riaditeľ pri štyroch? Kde našťastie došlo k situácii, že sme zavčasu koordinovali
postup s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, ktorí nám oznámili, že v tomto čase,
respektíve hneď na jar začínajú s opravami kanalizácie a vodovodného potrubia. Čiže keby sme
boli teraz cesty urobili, tak na jar ich akurát otvoria nové. Čiže sme to skoordinovali tak, aby
oni v určitej lehote najprv urobili vodu a keď sa urobia tieto práce, aby sme následne celý
zvršok na týchto štyroch ďalších cestách realizovali. A tým pádom by nosná časť a tá podstatná
časť komunikácií predovšetkým druhej triedy,ale sú tam aj trojky v tom, aby sa dostali
do stavu, aby na dlhé roky dopredu, pokiaľ nám ich nezničí ťažká nákladná doprava, aby boli
v kvalitnom stave. Čiže to je k cestám. Čo sa týka Letanoviec, dám túto úlohu cez poradu
predsedu tak, aby sme k tomu vedeli zaujať stanovisko.
Čo sa týka interpelácie pána poslanca Duča, dám to preveriť, pán poslanec, neviem tu v tomto
momente zareagovať. Určite, že je potrebná koordinácia. Aj v uplynulých obdobiach sme sa
dostávali do situácií, či už jednotliví predsedovia komisií, niekedy dochádza aj k posunom,
respektíve tajomníci komisií medzi sebou dostatočne dobre nezosúladia niektoré zasadnutia. Je
to zložité aj kvôli tomu stavu, že mnohí z vás sú vo viacerých komisiách. Len ten počet komisií
a počet poslaneckého zboru v podstate túto situáciu vyvoláva. Určite to nie je úmyselné.
Pani poslankyňa Blaškovičová, nemáme s tým absolútne nič, pretože je to záležitosť Národnej
diaľničnej spoločnosti. Nás sa nikto nedotazoval. My nie sme ani odberateľ, ani dodávateľ, ani
investor. Čiže môžem povedať jedno. Požiadam náš odbor dopravy, aby túto situáciu preveril.
Dáme ti písomnú odpoveď.
Čo sa týka otázok pána poslanca Trnku, budem na nich reagovať písomne. Vysvetlím aj prečo.
Ja som sa o knihe tak isto dozvedel z médií. Bolo to cez víkend, ráno som dostal nejakú
základnú informáciu, ale to je strašne málo na to, aby som vedel reagovať. Čo sa týka auta pozrite sa, ja zastávam aj jedno stanovisko, všeobecne, k týmto otázkam. A to, čo sa deje troška
v spoločnosti.. Normálny postup v trestnom konaní je taký, že keď je podanie na políciu,
policajt šetrí, vytvorí niekoľko verzií a na základe týchto verzií, musí aj procesne,
aj hmotnoprávne o niečo oprieť. Na základe toho pripraví výstupný materiál, ktorý posúva na
prokuratúru. Prokurátor to zhodnotí, na základe toho buď vracia späť návrh, ktorý ide
z orgánov polície alebo spracuje a pripraví obvinenie, ktoré ide na súd. Sudca pripraví obžalobu
a beží normálny súdny proces. Na základe toho je tu jedna strana, ak je to trestné konanie, tak
je to obvinený a žalobca s tým, že v konečnom dôsledku sudca na základe faktov
hmotnoprávnych, aj procesných, rozhodne. Potom máme výstup. Bohužiaľ, mnohokrát sa
stretávame s tým, že investigatívni novinári v mnohých situáciách konštrukcie, ktoré vznikajú,
ponúkajú verejnosti ako fakty. A potom dochádza k situácii a týka sa to vás všetkých, zažijete
to raz v živote, aj vy, pán poslanec Trnka, uvidíte to sám. A potom uvidíte, že čo to je život.
Keď zostanete prekvapený, že čo sa vlastne okolo vás deje. Ale nepatrí to len vám. Ja to
hovorím vo všeobecnosti. Čiže v konečnom dôsledku niekedy skutočne sú momenty, že to, čo
je napísané v médiách, sa stáva všeobecnou pravdou. A verejnosť to takto vníma. Volá sa to
ovplyvňovanie verejnej mienky. Prečo? Začo? A ako! A to, že je vytváraný určitý obraz, patrí
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to asi, bohužiaľ, k tej súčasnej situácii v našej spoločnosti. Takže, ak mi dovolíte k jednotlivým
bodom tak, ako tu sú, zaujmem písomne stanovisko. Čo sa týka posypového materiálu, dám si
ja osobne teraz na to pozor, aby ste podkladové materiály dostali. To je všetko z mojej strany.
Ukončujem bod Interpelácie.“
BOD č. 2a
Postoj Košického samosprávneho kraja k zámeru spoločnosti Ludovika Energy predĺžiť
geologický prieskum rádioaktívnych nerastov v lokalite Jahodná-Kurišková
Predseda: „K bodu číslo 2a - Postoj Košického samosprávneho kraja k zámeru spoločnosti
Ludovika Energy predĺžiť geologický prieskum rádioaktívnych nerastov v lokalite Jahodná Kurišková. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v mesiaci jún 2014, kedy sme
na 5. zasadnutí zastupiteľstva pri prerokovaní Územného plánu veľkého územného celku
Košický kraj - Zmeny a doplnky 2014 schválili uznesením číslo 91 zákaz ťažby
rádioaktívnych nerastov pre lokalitu prieskumného územia Čermeľ - Jahodná aj na ostatných
ložiskách na území samosprávneho kraja, apeloval som za prijatie uznesenia, ako ústretový
krok samosprávneho kraja nad rámec platnej legislatívy danej geologickým zákonom.
Vychádzal som z tých istých skutočností a z toho istého videnia tohto problému, ako aj
aktivisti, ale myslím si, že väčšina verejnosti v tomto meste, jeho okolí, aj v kraji, lebo sa to
týkalo celého kraja. V tejto súvislosti mi nedá, aby som však nedal do pozornosti a všetci sme
si aj vedomí pravidiel legislatívneho procesu podľa rokovacieho poriadku. Pokračujúci postup
Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny vnímam ako postup nátlakový voči tomuto
poslaneckému zboru, ale aj mne, ako štatutárovi. Od tohto poslaneckého zboru chcete
odsúhlasenie výsostne odbornej problematiky, doručenej na poslednú chvíľu, tzn. v piatok, bez
možnosti prípravy a relevantného odborného stanoviska. Viem si predstaviť, z úrovne tohto
poslaneckého zboru, zaujatie podobného odmietavého postoja, ako na úrovni mesta Košice
k avizovanému zámeru spoločnosti Ludovika Energy. O tom bola aj vaša požiadavka.
O predĺženie lehoty na geologický prieskum rádioaktívnych nerastov v predmetnej lokalite.
Čiže stanovisko je jednoznačné. Pokiaľ prišla žiadosť v piatok s tým, že dnes ako predseda
som využil svoju kompetenciu, predložil som tomuto zastupiteľstvu návrh, ktorý sa týkal
presne formulovanej požiadavky s tým, že doporučujem zastupiteľstvu, aby tento návrh
schválilo. A pokiaľ vzniknú ďalšie otázky, ktoré by s týmto súviseli, lebo už mi ich pán
Rovinský avizoval teraz pred zastupiteľstvom, poprosím vás, aby sme sa k nim vrátili po
odbornom posúdení, na nasledujúcom zastupiteľstve, ktoré bude vo februári. Otváram
k materiálu rozpravu. Nech sa páči, pán poslanec Kokarda.“
Poslanec Kokarda: „Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,
v súvislosti so zaradením tohto bodu do programu ma požiadal zástupca Slovenského zväzu
ochrancov prírody a krajiny pán Labaš, o možnosť vystúpiť na zastupiteľstve. Chcem vás
poprosiť, aby sme o tom hlasovali.“
Predseda: „Prosím hlasujte o tomto procesnom návrhu pána poslanca Kokardu.“
Hlasovanie č. 4

o návrhu poslanca Kokardu udeliť slovo zástupcovi Slovenského
zväzu ochrancov prírody a krajiny Ing. Karolovi Labašovi

Za 43 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 7 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Predseda: „ Nech sa páči, pán Labaš, mikrofón je váš.“
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Ing. Labaš: „Dobrý deň, vážený pán predseda, vážení páni poslanci, panie poslankyne,
dovoľte mi pár slovami objasniť, čo nás viedlo k tomuto kroku, že sme skúsili vám navrhnúť
uznesenie. V prvom rade chcem poďakovať pánovi predsedovi za osvojenie si nášho návrhu
a vám poslancom za, dúfam, že za schválenie tohto návrhu. Začiatkom decembra firma
Ludovika Energy požiadala dotknuté obce a mestské časti o vyjadrenie k chystanému zámeru
predĺžiť prieskum z doterajších 10 na ďalších desať rokov. Hoci samosprávny kraj má v konaní
o prieskumnom území podľa geologického zákona rovnaké postavenie, ako ostatné
samosprávy, z neznámych dôvodov o vyjadrenie nebol požiadaný. Možno sa len domnievať, že
pre Ludoviku Energy je lepšie preventívne pozabudnúť na jedného z účastníkov konania, než
získať od neho znova očakávané nesúhlasné stanovisko. Košický samosprávny kraj naposledy
vyjadril nesúhlas s predĺžením prieskumu listom z 13.12.2012, mám ho k dispozícii, keby bolo
treba. Je pozoruhodné, že Ludovika Energy tento list v konaní pred ministerstvom životného
prostredia zamlčala, zrejme aby nepoškodili jej záujmom. O to dôležitejšie bude ale tento krát
potvrdiť nesúhlas a s uznesením oboznámiť rozhodovací orgán ministerstva životného
prostredia. Na zamietnutie pokračovaného prieskumu sú banské firmy mimoriadne chúlostivé.
Zatiaľ čo zavedený zákaz o ťažbe uránu do geologického zákona v lete tohto roku sa zaobišlo
bez akejkoľvek pozornosti, či protestov banských firiem, ostatné dlhoročné predĺženie
prieskumu v roku 2013 si firma Ludovika Energy vydupala aj napriek protestu prokurátora,
pričom neváhala siahnuť aj k vyhrážke arbitrážou vo výške 20 000 000 Eur. Práve to svedčí
o tom, že ak chceme reálne zabrániť ťažbe a spracovaniu uránu v Košiciach, je potrebné
zabrániť v prvom rade pokračovaniu prieskumu, ktorého konečným cieľom je ťažba. Tento
prieskum nie je v záujme štátu, nie je v záujme kraja a nie je v záujme občana. Je len v záujme
súkromnej banskej firmy. To je všetko. Ďakujem za pozornosť.“
Predseda: „Ďakujem pekne, myslím, že sa zhodujeme. Takže poprosím, ak niekto má potrebu
v rozprave zaujať stanovisko k tomuto bodu, nech sa páči. Pokiaľ nie, ukončujem rozpravu
k tomuto bodu, poprosím návrhovú komisiu.“
Poslanec Jutka: „Pán predseda, ako člen návrhovej komisie, návrhová komisia obdržala dva
návrhy na uznesenie. Teda sa chcem opýtať predkladateľa, ktorý z týchto návrhov budeme
čítať?“
Predseda: „Neviem, ktorý bol normálne v poradí, neviem, ktorý od koho ste...“
Poslanec Jutka: „K danému bodu máme 2 návrhy na uznesenie, preto sa pýtam, že ktorý návrh
je z toho správny.“
Predseda: „Neviem, aké 2 návrhy máte. Ja som hneď v úvode predniesol návrh na uznesenie,
ako predseda k bodu, ktorý predkladám, ten by ste mali predniesť.“
Poslanec Jutka: „Dobre, čiže upresnili sa informácie. Takže predkladám návrh na uznesenie
a k bodu číslo 2a Postoj Košického samosprávneho kraja k zámeru spoločnosti Ludovika
Energy predĺžiť geologický prieskum rádioaktívnych nerastov v lokalite Jahodná - Kurišková.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 8. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. decembra 2014:
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Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
A) nesúhlasí
1. s avizovaným zámerom spoločnosti Ludovika Energy s. r. o. o predĺženie lehoty
geologického prieskumu v prieskumnom území „Čermeľ – Jahodná – U, Mo, Cu rudy“,
2. s dobývaním akýchkoľvek nerastov v chránenom ložiskovom území Košice VI, U – Mo
rudy.
B) vyzýva
Ministerstvo životného prostredia SR, aby nevyhovelo žiadosti firmy Ludovika
Energy s. r. o., ani prípadnej podobnej žiadosti iného subjektu a lehotu na geologický prieskum
rádioaktívnych nerastov v lokalite Jahodná-Kurišková nepredĺžilo,
C) žiada
predsedu Košického samosprávneho kraja, aby s týmto uznesením oboznámil Ministerstvo
životného prostredia SR a spoločnosť Ludovika Energy s. r. o.
Hlasovanie č. 5

Postoj Košického samosprávneho kraja k zámeru spoločnosti
Ludovika Energy predĺžiť geologický prieskum rádioaktívnych
nerastov v lokalite Jahodná-Kurišková

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 3
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Takže poďme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 3 Informácia o plnení uznesení
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Máte predložený veľmi podrobný materiál.
V podstate ideme až do druhého volebného obdobia. Odvtedy tá evidencia tu je presná, jasná.
Nech sa páči, otváram k materiálu rozpravu. Ukončujem rozpravu, poprosím návrhovú
komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 8. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. decembra 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. 82/2014 zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 28. 4. 2014.
Hlasovanie č. 6

Informácia o plnení
samosprávneho kraja

uznesení

Zastupiteľstva

Košického

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 3a
Určenie mesačnej odmeny podpredsedovi Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Takže poďme k bodu číslo 3a Určenie mesačnej odmeny podpredsedovi Košického
samosprávneho kraja. Predkladám návrh z titulu toho, že pán podpredseda Zachariaš už
nekandidoval na primátora mesta Moldava, môže sa naplno venovať tzn. na plný úväzok
vykonávania funkcie podpredsedu Košického samosprávneho kraja, aj s určením mesačnej
odmeny tak, ako ju má v tej výške pán podpredseda Ďurovčík. Otváram rozpravu
k materiálu. Pán poslanec Halenár.“
Poslanec Halenár: „Ja by som využil túto príležitosť a požiadal by som pána podpredsedu
Zachariaša, či by vedel aspoň dnes odpovedať na e-mail, ktorý som mu poslal, teda
elektronickú poštu, ktorú som mu poslal 10. 6. 2014 na jeho osobnú adresu, ktorá je na
webstránke mesta a pýtal som sa ho v tej pošte, či pracuje na osemhodinový úväzok ako
primátor. Takže ho žiadam teraz, aby aspoň povedal, teda ako to bolo v roku 2014 s jeho
pracovným úväzkom. A tiež by som chcel, aby tu zaznela konkrétna suma, koľko bude
dostávať za svoj plný úväzok, pán podpredseda teraz.“
Predseda: No, asi ste ma pán poslanec Halenár nepočúval, lebo ja som povedal aj výšku
odmeny a je obsahom aj materiálu, 2 650 Eur brutto. Tam je to v materiáli uvedené. Takže asi
vám to ušlo. Pán poslanec Zachariaš chceš odpovedať? Nech sa páči.
Ing. Zachariaš, podpredseda KSK: Ďakujem pekne pán poslanec, preto som na to
neodpovedal, lebo tieto veci sú verejne známe, boli aj na webstránke VÚC-ky, a boli to aj tu
pertraktované na zasadnutí zastupiteľstva. A nakoniec je to aj na webstránke mesta Moldavy
nad Bodvou. Áno, pracoval som na plný úväzok, ako primátor mesta. Až dodnes. Dnes
poobede mám ustanovujúce zastupiteľstvo, kde odovzdávam funkciu primátora
novozvolenému primátorovi. Pracoval som na plný úväzok ako primátor mesta a na polovičný
úväzok ako podpredseda VÚC-ky. Mali sme dohodnuté aj časové plnenie a verte, že bolo to
tak, aj čo sa týka časového naplnenia mojej práce, ale je to otázka, ktorá je v prvom rade
otázkou pre zastupiteľstvo mesta Moldavy nad Bodvou, či zastupiteľstvo bralo moju prácu ako
plnohodnotnú prácu. Ja si myslím, že takáto otázka vôbec nevznikla a nikdy sa ma nepýtali,
nikdy mi nevyčítali, že by som nepracoval na plný úväzok. Pracoval som aj poobede, aj večer,
aj v sobotu, v nedeľu preto, aby som tieto veci mohol naplniť aj časovo. Toľko.“
Predseda: „Ďakujem, s faktickou pán poslanec Halenár.“
Poslanec Halenár: „Ďakujem, aspoň teraz, že ste odpovedali. Stačilo to napísať do e-mailu
a dať tam link, kde to máte na webstránke, že pracujete na plný úväzok. Zostáva mi len
blahoželať k vašej fyzickej a psychickej kondícii, že zvládate plný úväzok, teda aspoň ste
zvládali v roku 2014 a ešte následne polovičný, ako podpredseda KSK. Určite to ocenia
poslanci v nasledujúcom hlasovaní. Chcem iba povedať, že skôr sa mi zdá, že váš úväzok tu,
počas roka 2014, bola akási politická odmena za to, že ako ste vystupovali pri voľbách do VÚC
koncom roka 2013. Je na nás všetkých, aby sme teraz hodnotili, že či naozaj to, čo budete robiť
teraz na plný úväzok KSK, je naozaj to, čo potrebujeme. A vôbec, čo potrebujeme - máme to
vôbec niekde, čo bude váš plat, vaša pracovná náplň?“
Predseda: „Poprosím, nepovažujem toto zasadnutie za diskusný klub k tejto otázke. Nech sa
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páči, ešte s faktickou pán Zachariaš a potom toto uzavriem. Prihlásil sa ešte pán poslanec Duč
s riadnym vystúpením. Nech sa páči faktická, pán poslanec Zachariaš.“
Ing. Zachariaš, podpredseda KSK s faktickou poznámkou: „Môžem potom počkať na pána
Duča, lebo možno bude treba odpovedať.“
Predseda: „Nech sa páči, pán poslanec Duč.“
Poslanec Duč: „Ďakujem. Tak, vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci.
Na prvom zastupiteľstve som chcel vystúpiť, pred rokom, s príspevkom k otázke podpredsedu
KSK, s 50 % úväzkom, ale rozprava vtedy nebola možná. Preto dnes sa vrátim k môjmu
príspevku a k danej situácii. Musím povedať, že som rád, že som bol rád, že vzhľadom na
pretrvávajúcu nepriaznivú finančnú situáciu, aj vzhľadom na to, že podpredsedovia nemajú až
také výkonné funkcie, ktoré by priamo riadili alebo kontrolovali získavanie, či čerpanie
finančných prostriedkov, že dochádza k redukcii počtov podpredsedov KSK, aj keď len o 50 %
jedného funkčného miesta. Na druhej strane si však bolo potrebné položiť niekoľko otázok
súvisiacich s týmto rozhodnutím a zároveň potrebné toto rozhodnutie proklamovať ako riešenia
nie pre dnešný deň, ale pre celé štvorročné funkčné obdobie. V súvislosti so zúžením úväzku
druhého podpredsedu som sa chcel opýtať - dalo sa povedať, že doteraz boli kompetencie
medzi oboch podpredsedov rozdelené viac-menej rovnomerne. Chcel som sa opýtať, či
vzhľadom na úpravu úväzku jedného z podpredsedov vo vzťahu k ich kompetenciám by bolo
došlo aj k ich prerozdeleniu medzi oboch podpredsedov, alebo by boli zachované v pôvodnom
rozdelení? Myslím, že táto otázka je úplne namieste. Ak by bolo došlo k prerozdeleniu, bol by
podpredseda so stopercentným úväzkom kapacitne stačil na výkon zvýšeného množstva
kompetencií a či by to nemalo vplyv na kvalitu ich výkonu. Ak by bola odpoveď áno, teda že
to bude stíhať, potom by som sa opýtal, ako bol hodnotený výkon funkcie podpredsedu
v uplynulých štyroch rokoch, aj ich využitie, keď boli dvaja na stopercentný úväzok. Je zjavné,
že využitie oboch asi nebolo na dostatočnej úrovni. Ak sa kompetencie nemali prerozdeľovať
a nový 50 % podpredseda by robil to, čo robil jeho predchodca na 100 %, potom tu niečo nie je
v poriadku. Alebo sa predchodca flákal a nemal čo robiť? Alebo terajší to nebude stíhať a my
poslanci to budeme ticho tolerovať? Je tu ešte jedna možnosť, že by to za neho robil niekto
iný? Potom si kladiem otázku, či toho druhého podpredsedu na 50 % úväzok naozaj
potrebujeme. Videlo sa mi, v takomto prípade, že sa dostávame k praktickej ukážke, ako to
môže vyzerať a čo to môže priniesť pre inštitúciu, keď na prvom mieste je vyriešenie
politických záležitostí a nie absolútny záujem inštitúcie, v tomto prípade KSK. Na druhej strane
som si uvedomoval, že to asi bola zaslúžená cena za podporu, ktorú som už aj predtým
predniesol na niektorom zastupiteľstve, na ktorú možno máme poniektorí iný uhol pohľadu.
Možnože by sme to aj inak riešili, v prvom rade, samozrejme, v prospech občanov. Ďalej
v mojom príspevku som sa chcel opýtať, či podpredseda so 100 % úväzkom a druhý s 50 %
úväzkom je riešenie pre celé 4 ročné obdobie? Alebo nad tým, že z dôvodov hodných
osobitného zreteľa sa za krátky alebo dlhší čas objaví dôvodová správa na úpravu úväzkov na
100 %, alebo ďalšieho polovičného vicežupana? Chcel som počuť vtedy vaše jasné stanovisko,
pán podpredseda, pán predseda, v tom duchu, že toto riešenie prijaté na 4 roky a úväzky ani
počty sa nebudú meniť. Rovnako tak som chcel počuť jasnú a stručnú odpoveď, čo sa týka
nákladov na činnosť podpredsedov, ich sekretariátu a obslužného personálu. Čuduj sa svete,
ako sa veci rýchlo menia. Pán Zachariaš už nie je primátorom Moldavy nad Bodvou, ani
poslancom, lebo mu občania nedali dôveru. Tak mu treba za podporu vo voľbách vo VÚC koalícia Smer - Most-Híd, dať 100 % úväzok. Šetrenie finančných prostriedkov daňových
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poplatníkov je v tomto prípade nepodstatné. Posledná vec, na ktorú chcem upozorniť, je
zamestnanecký pomer syna pána Zachariaša na Úrade KSK. Z môjho pohľadu tak môže ísť
o konflikt záujmov, ak bude podpredseda Zachariaš šéfom svojho syna. Preto na to
upozorňujem, aby ste tomu venovali pozornosť a našli nejaké spoločné riešenie, lebo občan
nespí, občan nás vníma, čo nás presvedčili posledné udalosti v Košiciach, aj v Bratislave.
Ďakujem za pozornosť a prajem nám všetkým korektnú spoluprácu v prospech občanov nášho
samosprávneho kraja. Ďakujem.“
Predseda: „Myslím si, že vo voľbách 2013 bol za predsedu samosprávneho kraja zvolený
Zdenko Trebuľa, má svoje kompetencie a dúfam, že to vnímate tak, že jedným orgánom je
zastupiteľstvo a druhým orgánom je predseda samosprávneho kraja. Jeden druhému nemôžeme
ani prikazovať, ani rozhodovať. Čiže chcem vás poprosiť, skutočne, keby som ja, osobne,
nepovažoval za potrebné takéto riešenie, nepredkladám ho zastupiteľstvu. Predložil som návrh,
keď zastupiteľstvo schváli, pôjdeme ďalej podľa tohto modelu. To je moja odpoveď.
Samozrejme, vnímam to tak, že politický život beží, pán poslanec Duč. Takže vôbec sa
nečudujem, ale samozrejme, je to práca opozície. Pán poslanec Trnka ešte, medzitým.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem. Tak všetkých, ktorí sa na riešení 50 % nezamestnanosti pána
Zachariaša chcete podieľať, musím upozorniť na nasledujúce veci. Nezamestnanosť
v Slovenskej republike k 31. 10. bola 12,9 %. Nezamestnanosť v okrese Košice - okolie
19,25 %, čo činilo 12 019 osôb. Okres Košice - vidiek v rámci Slovenskej republiky
k 31. 10. 2014 bol na štrnástom mieste, čo sa týka počtu nezamestnaných. Z toho bolo 5 725
žien, teda takmer polovica. A čo sa týka podľa veku, napríklad 1 724 uchádzačov
o zamestnanie vo veku 20 až 24 rokov a napríklad 157 uchádzačov vo veku nad 60 rokov. Pán
Zachariaš sa narodil 20. 2. 1953, teda budúci rok vo februári dosiahne dôchodkový vek, takže
dámy a páni, veľmi sa teším, že KSK leží na srdci zamestnanie pre pána Zachariaša
a v takomto lukratívnom mieste a dáva mu takéto lukratívne miesto. Teší ma, že vytvárame
šance aj pre „už takmer dôchodcov“, pretože nikoho netreba diskriminovať pre jeho vek. No
pýtam sa, či vytvoríme pracovné miesta aj pre ďalších, hoci len 157 uchádzačov o zamestnanie
vo veku viac ako 60 rokov v okrese Košice - okolie? Pýtam sa, či rovnako budeme vytvárať
miesta pre uchádzačov o zamestnanie aj v iných okresoch? A tak ďalej. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ja myslím, že na toto netreba odpoveď, absolútne, tak ako sedíme, všetci sme si
názor na to urobili. Zhodou okolností, hovoril zástupca starostu Košice - Staré mesto, v závere
minulého volebného obdobia. Pokiaľ som registroval, aj v tomto volebnom období. Pán
poslanec Zachariaš s faktickou poznámkou.“
Ing. Zachariaš, podpredseda KSK s faktickou poznámkou: „Ja sa len chcem poďakovať za
dôveru, ktorú mi pán Halenár a ďalší poslanci dali s tým, že veria, že budem vedieť túto prácu
zvládať. Ja si myslím, že hodnotiť bude treba potom, čo ju vykonám, lebo prejudikovať niečo
o tom, že určite to nebudem zvládať, myslím si, že to nie je namieste. Zatiaľ som sa, myslím si,
správal vo verejnej správe tak, že som zvládal situácie. Takže ďakujem pekne za túto dôveru
a verím, že...“
Predseda: „Poprosím, pán Halenár, nepatrí sa vykrikovať z lavice. Ste starosta. Som zvedavý,
ako sa to bude páčiť vám.“
Ing. Zachariaš, podpredseda KSK: „Verím, že svojou prácou presvedčím všetkých vás.
Ďakujem pekne.“
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Predseda: „Ďakujem pekne, ja snáď na záver len jedno, pán podpredseda Zachariaš vykonával
24 rokov funkciu primátora mesta Moldava. Viete, po tak dlhej dobe a toľkokrát zvolený, jeden
z najstaršie slúžiacich primátorov na Slovensku a ten, kto trošku pozná Moldavu, vy asi menej,
lebo v tom čase, keď prichádzal za poslanca v roku 1990, ste to ešte asi nevnímali, čo chápem.
Ale musím povedať jedno, že tí, ktorí Moldavu poznali vtedy a ktorí ju poznajú teraz, musia
povedať, že doznala diametrálnych zmien, mesto Moldava sa rozvinulo. Je to dnes krásne
mesto a určite má na tom svoj podiel aj jeho bývalý primátor. Povedal by som, nezhadzujte
a neznevažujte prácu ľudí za toľké roky. To sa nerobí. Ukončujem rozpravu. Poprosím
návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 8. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. decembra 2014:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. j) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov určuje
Ing. Istvánovi Zachariašovi, podpredsedovi Košického samosprávneho kraja, s účinnosťou
od 16. 12. 2014 mesačnú odmenu na celý úväzok vo výške 2650 EUR.
Hlasovanie č. 7

Určenie
mesačnej
samosprávneho kraja

odmeny

podpredsedovi

Košického

Za 44 poslancov, proti 2 poslanci, zdržalo sa 6 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 4
Správa o výsledkoch kontrol za obdobie október a november 2014,
Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1. polroka 2015
Predseda: „Poďme k bodu číslo 4, je to Správa o výsledkoch kontrol za obdobie október
a november 2014, Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1. polroka 2015. Pán hlavný
kontrolór, pán Hudák, chcete uviesť materiál?“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór: „Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda, vážené panie
poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade so zákonom o samosprávnych krajoch
a s príslušným uznesením Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja predkladám Správu
o výsledkoch kontrol za obdobie október a november 2014. Predmetná správa obsahuje
výsledky kontrol ukončených v uvedenom období, vrátane prijatých opatrení na nápravu
nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku. Súčasne predkladám aj návrh plánu kontrolnej
činnosti Útvaru hlavného kontrolóra na obdobie prvého polroka 2015. Ďakujem.“
Predseda: „Otváram rozpravu k materiálu. Pán poslanec Halenár.“
Poslanec Halenár: „Ja môžem povedať, že ku každému ďalšiemu bodu, ktorý bude
predkladaný pánom hlavným kontrolórom Hudákom sa budem vyjadrovať negatívne a to
z toho dôvodu, že tento muž vo svojej histórii kontrolóra jasne ukázal, že je poplatný vedeniu
KSK. Bol na kontrole v Obchodnej akadémii Polárna, kde nenašiel temer nič. Následná
kontrola hlavným kontrolórom Farkašom priniesla závažné zistenia, ktoré smerovali
k zneužívaniu funkcií na Úrade KSK a k vyvádzaniu peňazí KSK, ktoré boli určené pre školy,
12

na privátne účty. Je to naša zodpovednosť, všetkých poslancov KSK, ktorí sme hlasovali za
tohto muža na post hlavného kontrolóra. A neviem, ako vy budete vnímať všetky tie kontroly,
ktoré nám tu bude predkladať pán kontrolór Hudák, ale bol by som rád, keby sa aspoň niekto
vyjadril, či tomu mužovi naozaj dôverujeme.“
Predseda: „Jedna základná vec v našom veku, mali by sme sa aj kultivovane a slušne
vyjadrovať, vo vzťahu aj k vašej osobe, pán poslanec Halenár. Ak sa začneme vyjadrovať
týmto spôsobom, znížime sa na vašu úroveň. Nech sa páči, pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem. Mrzí ma, že hlavný kontrolór, napriek dôvere, ktorú voči nemu
má väčšinový klub, aj vedenie Úradu KSK, nevyužil svoje možnosti na to, aby sa dostal skôr
k dokumentácii a teda aj k podstatnej kontrole, a to je výber dodávateľa tepla Dalkia Comfort.
To, že vedenie KSK bránilo k prístupu ku dokumentácii predchádzajúcemu hlavnému
kontrolórovi rozumiem, z ich pohľadu alebo z vášho pohľadu aj keď sa s týmto postojom
nestotožňujem a myslím si o tom svoje. Prečo ale neboli odovzdané dokumenty vám, pán
hlavný kontrolór, skôr? A resp. prečo ste ich vy nepožiadali skôr napriek tomu, že musíte
vedieť, že výhovorka o nevydaní dokumentácie z dôvodu PN nejakej zamestnankyne bola
úplná demagógia? Zmluva s Dalkia Komfort a. s. bola uzavretá na sumu minimálne na 80 000
000 Eur bez DPH, a teda to je tá kontrola, ktorej sa máte hlavne venovať. Keďže dokumenty
vám boli odovzdané 23. 10. 2014, obávam sa toho, aby ste sa nevyhovárali na to, že ste nemali
čas vykonať túto kontrolu dôkladne, pretože ste chceli ukončiť všetky kontroly do konca roka
2014 v zmysle plánu kontrolnej činnosti. Ak budete takto postupovať a kontrola nebude
zodpovedne vykonaná, je to vaša zodpovednosť, ale potom sa nebudete môcť čudovať
následkom. Správne vykonanou kontrolou v tejto veci by ste mohli z časti zvýšiť svoju
dôveryhodnosť v opozičných radoch. Avšak zatiaľ robíte presný opak. Ďakujem.“
Predseda: „Ďalej v rozprave? Keď sa nik nehlási, rozpravu ukončujem. Poprosím návrhovú
komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 8. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. decembra 2014:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
A) berie na vedomie
Správu o výsledkoch kontrol za obdobie október a november 2014,
B) schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
na obdobie 1. polroka 2015.
Hlasovanie č. 8

Správa o výsledkoch kontrol za obdobie október a november
2014

Za 40 poslancov, proti 2 poslanci, zdržalo sa 9 poslancov.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 5a
Pravidlá kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Poďme k bodu číslo 5a Pravidlá kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Košického samosprávneho kraja. Pán hlavný kontrolór, chcete uviesť materiál? Nech sa páči.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór: „Ďakujem pekne za slovo. Predkladaný Návrh pravidiel
kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja reprezentuje
naplnenie prvej a najdôležitejšej úlohy, ktorú som si predsavzal ako hlavný kontrolór, a to
implementovať nový systém kontroly. Aj keď doteraz nebolo zvykom predkladať materiál
hlavného kontrolóra na rokovanie komisií, osobne som veľmi rád, že všetky komisie
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja prejavili záujem prerokovať tieto pravidlá.
Totižto mojím zámerom bolo vytvoriť dostatočný časový priestor na diskusiu, na podrobnejšie
vysvetlenie a odborné zodpovedanie otázok. Dovoľte mi teda poďakovať aj touto cestou za
otázky, ale aj za hodnotenia týchto pravidiel počas diskusií v komisiách. Obzvlášť povzbudivé
boli pre mňa pozitívne hodnotenia predkladaných pravidiel profesionálnymi kontrolórmi.
Uvedený návrh pravidiel kontrolnej činnosti, samozrejme, prešiel aj právnou a legislatívnou
korektúrou. Poukázal by som na príkladnú spoluprácu s Právnym odborom Úradu Košického
samosprávneho kraja a o ich cenné pripomienky z právneho, aj legislatívneho pohľadu. Ak by
som mal zhrnúť prínosy týchto pravidiel stručne v bodoch, konštatoval by som: zabezpečenie
legitimity prakticky zaužívaných postupov, komplexnosť predpisu, zosúladenie s platnou
legislatívou a, samozrejme, najpodstatnejším prínosom je umožnenie praktickej realizácie
nového systému kontroly. Kontroly zameranej aj na zhodnotenie a odporúčanie. S dôrazom na
tieto posledné slová by som vás chcel, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, prosiť
o podporu týchto pravidiel a tým o podporu myšlienky, že kontrola a obzvlášť vnútorná
kontrola by nemala byť iba na poukazovanie porušovania predpisov, ale aj na predkladanie
odporúčaní, na spoločné hľadanie riešení a tým je možné opodstatnene hovoriť o začlenení
do systému verejnej vnútornej finančnej kontroly. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Otváram rozpravu. Pán poslanec Halenár.“
Poslanec Halenár: „Nie som profesionálny kontrolór, takže neberiem to, čo ste povedali, že
ste dostali nejaké pozitívne ohlasy od profesionálnych kontrolórov. Som len členom komisie
pre cirkevné a spoločenské otázky a tam, myslím si, že ste odpovedali celkom jednoznačne, že
či ste ešte v priebehu kontroly na Obchodnej akadémii Polárna už tieto pravidlá, ktoré ste
predložili pred nás, používali. Povedali ste, že nie, že ešte neboli použité. A to nás môže
napĺňať miernym optimizmom, pretože keď ste ešte nepoužívali tieto pravidlá, tak ste,
napríklad, dali do záverov vašej kontroly, že ste prácu externej právničky, jej prácu ste teda -za
túto prácu ste získali primerané uistenia, že tá práca bola správne a dobre vykonáva. Tak tie
„primerané uistenia“, ktoré ste vy získali, následne boli hlavným kontrolórom, pánom
Farkašom, rozdupané na prach, pretože on zistil, že tam boli opisované staré práce, boli
vykazované práce, ktoré vykázala úplne iná firma, ktorá si za to vyfaktúrovala peniaze od tej
školy. A celá práca tej externej právničky vyzerala byť vyfabulovaná, vymyslená. Vy ste toto,
čo bývalý hlavný kontrolór Farkaš zistil, teda toto, čo som teraz tu uviedol, tretíkrát poviem,
označili za „získal som primerané uistenia, že práca bola vykonaná“. Ja si myslím, že niet
väčšej diskvalifikácie než to, čo ste vy uviedli a čo uviedol následne hlavný kontrolór Farkaš,
pán Farkaš. A ja, mne nezostáva nič iné, len aby ste zvážili, že či naozaj stačíte na túto
funkciu.“
14

Predseda: „Vy sám máte 4 roky pred sebou, aby ste presvedčili KVP a mesto Košice o svojich
kvalitách, pán Halenár, pán poslanec. Pán poslanec, urážate tu ľudí. Pán poslanec Halenár,
urážate tu ľudí, ktorí sú orgánom, vy ste súčasť orgánu celého samosprávneho kraja.
Zastupiteľstvo je orgán, aby bolo jasné. Orgánom zastupiteľstva je útvar hlavného kontrolóra.
Tak buďte taký láskavý, neurážajte tu takto verejne a nespochybňujte kvalifikáciu ľudí, ktorí za
sebou majú aj nejakú prácu. Aj v samospráve. Takže buďte taký dobrý, máte pred sebou 4 roky.
Presvedčte ľudí, že tomu aj rozumiete. Nech sa páči, pán poslanec Duč.“
Poslanec Duč: „Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prepáčte mi, že možno aj dnes, keď
budem viackrát, možno ešte 2x, lebo ako som aj v interpeláciách povedal, že som nemal tú
možnosť a som sa musel zdržať aj na komisii, takže na dnešné naše rokovanie zastupiteľstva
boli predložené na schválenie Pravidlá kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra, ďalej
len pravidlá, sú v rozpore so zákonom a vzhľadom k dostatočnej zákonnej úprave, ako uvediem
ďalej, aj zbytočné. Túto snahu o schválenie nových pravidiel vnímam ako účel vyhnúť sa
skonštatovaniu porušenia zákona v správach o kontrolnej činnosti a samozrejme aj v správach
o výsledkoch kontrol. Dlhodobo bolo tŕňom v oku, aj pána predsedu, aj pre niektorých
poslancov, bývalým hlavným kontrolórom konštatovanie porušenia zákona, napriek tomu, že
toto konštatovanie vyplýva zo zákona. V každej správe pre zastupiteľstvo to bolo uvedené, že
porušenia zákona sa uvádza z tohto dôvodu, že je to uvedené v § 17 Zákona o finančnej
kontrole. Ako porušenie zákona konštatujú kontrolné zistenia, teda nedostatky, všetky
kontrolné orgány. Či už je to NKÚ, Správa finančnej kontroly alebo kontrolóri ostatných
vyšších územných celkov a samozrejme aj kontrolóri obcí. Terajší hlavný kontrolór je až
priveľmi servilný a v snahe vyjsť v ústrety, resp. niektorým poslancom spracoval pravidlá,
ktoré smerujú k vykonávaniu auditu a nie na kontrolnú činnosť. Hlavný kontrolór uvádza, že sa
niekoľkokrát menil zákon o finančnej kontrole a zaviedol sa audit. Áno, inštitút hlavného
auditu je zavedený, ale nevzťahuje sa na samosprávne kraje. Oficiálne sa ani nemôže
vykonávať, pretože na to nie je samosprávny kraj zmocnený zákonnom. Podľa § 26 Zákona
o finančnej kontrole, po prvé - vedúci ústredných orgánov s výnimkou tých, kde by to bolo
vzhľadom na počet zamestnancov objem rozpočtu verejných prostriedkov a organizačnú
štruktúru ústredného orgánu zjavne nehospodárne, neefektívne a neúčinné, sú povinní
zabezpečiť vykonanie vnútorného auditu vlastným zamestnancom (ďalej len vnútorný audítor).
V prípade nezávislou vnútornou organizačnou jednotkou zloženou z vnútorných audítorov
(ďalej len útvar vnútorného auditu), funkčne a organizačných, oddelených od riadiacich
štruktúr. O výnimke z povinnosti zabezpečiť vykonávanie vnútorného auditu v ústrednom
orgáne vlastných zamestnancov, rozhodne minister financií. Bod 2 - Cieľom vnútorného auditu
je nezávislou, objektívnou, hodnotiacou a konzultačnou činnosťou zameranou na
zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov napomáhať plneniu úloh cieľov a zámerov
auditovaného subjektu a prináša systematický metodický prístup k zlepšovaniu efektívnosti
riadenia rizík, vyplývajúcich z činnosti auditovaného subjektu. V zmysle § 27 Zákona
o finančnej kontrole, po 1) vnútorný audit sa s výnimkou podľa ods. 2 vykonáva:
po a) v ústrednom orgáne a v jeho vnútorných organizačných útvaroch, v rozpočtovej
organizácii a príspevkovej organizácii v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Po b) v štátnom
účelovom fonde, ktorý ústredný orgán spravuje. Po c) v právnickej osobe v pôsobnosti
ústredného orgánu, ktorej prostredníctvom sa poskytujú verejné prostriedky. Po 2) Útvar
vnútorného auditu ministerstva financií vykonáva vnútorný audit v rámci kapitoly štátneho
rozpočtu, ktorú spravuje. A po 3) na základe žiadosti vedúceho ústredného orgánu, vykoná
vnútorný audit útvar vnútorného auditu ministerstva financií, ak je to odôvodnené
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skutočnosťou podľa § 28 ods. 6. Po 4) pri vykonaní vnútorného auditu podľa ods. 3 je vedúci
ústredného orgánu, ktorý požiadal o vykonanie vnútorného auditu, oprávnený podávať
vnútornému audítorovi návrhy na vykonanie vnútorného auditu. Nechcem to tu zdržiavať, je
toho tu dosť. Ja si myslím, tak ako aj na komisii som sa zdržal toho, som si to s pánom
Hudákom vysvetľoval, aj som sa pýtal, či niektoré z týchto bodov sa menili v zákone a preto
ich prijímame? Alebo ich prijíma on vnútorne? Tak preto, vážené kolegyne, kolegovia, žiadam
vás aby ste skutočne zvážili moje argumenty a uvedomili si, že pravidlá sú v rozpore so
zákonom a zbytočné, ako som uviedol konkrétne a z týchto dôvodov pravidlá neschválili.
Ďakujem.“
Predseda: „Nebudem komentovať. Len treba si uvedomiť, že sedíme na pôde samosprávy
a nie verejnej správy, resp. štátnej správy. Dobre. Ďalej v rozprave? Pokiaľ nie, ukončujem
rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 8. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. decembra 2014:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 19d zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) schvaľuje
Pravidlá kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja,
B) zrušuje
v časti A v bodoch 2) a 3) uznesenie č. 2004/216 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja zo dňa 21. júna 2004.
Hlasovanie č. 9

Pravidlá kontrolnej činnosti Útvaru
Košického samosprávneho kraja

hlavného

kontrolóra

Za 38 poslancov, proti 2 poslanci, zdržalo sa 10 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 5b
Zmena organizácie Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Poďme ďalej k bodu číslo 5b Zmena organizácie útvaru hlavného kontrolóra
Košického samosprávneho kraja. Pán hlavný kontrolór, chcete uviesť materiál? Nech sa páči.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Ďakujem pekne za slovo. V súvislosti so zmenou
vykonávania kontrol, nielen z pohľadu procesných postupov, ale aj z pohľadu predmetu
kontroly, kde považujem za potrebné preniesť váhu na kontroly tematické, ktoré budú cieľovo
orientované na rizikové oblasti v danom čase, je nevyhnutné zabezpečiť aj väčšiu flexibilitu pri
zostavovaní kontrolných skupín. Teda navrhovaná nová organizácia útvaru hlavného kontrolóra
predstavuje vnútorné preorganizovanie potrebné pre nový systém výkonu kontroly a netýka sa
zmeny počtu zamestnancov ÚHK oproti súčasnému stavu. V prípade schválenia predloženej
organizácie útvaru hlavného kontrolóra, okrem už spomínanej flexibility potrebnej pre nový
systém kontroly, sa docieli pri rotáciách kontrolórov v skupinách aj väčšie odovzdávanie
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poznatkov a skúseností a naopak, zamedzí sa stereotypom a taktiež odstráni sa aj súčasne
sformalizovanie riadiaceho postavenia vedúceho zamestnanca. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Otváram rozpravu k materiálu. Pán poslanec Jutka.“
Poslanec Jutka: „Ďakujem veľmi pekne za slovo, ja som si prečítal tento materiál a v jeho
úvodnej časti je napísané, že predkladateľom a spracovateľom materiálu je inžinier Ľubomír
Hudák, hlavný kontrolór Košického samosprávneho kraja. Pokiaľ ma pamäť neklame, na
júnovom zastupiteľstve, ešte keď nebol hlavný kontrolór pán inžinier Hudák, bola snaha
predchádzajúceho hlavného kontrolóra predložiť zmenu organizačnej štruktúry útvaru hlavného
kontrolóra. No vtedy táto snaha vyšla nazmar preto, lebo bolo konštatované, že útvar hlavného
kontrolóra a jeho návrh organizačnej štruktúry podlieha schváleniu štatutárneho orgánu KSK.
Teraz predkladateľom a spracovateľom toho materiálu je hlavný kontrolór. A teraz mám
otázku, ktorú chcem predložiť, ako je to možné, že predtým v podstate hlavný kontrolór
nemohol predložiť návrh takéhoto materiálu k organizačnej štruktúre, pričom k samotnej
organizačnej štruktúre nejaké zásadné pripomienky nemám. A teraz, paradoxne, môže
predkladať hlavný kontrolór. Čiže ja by som vás chcel požiadať, pán predseda, aby ste si
osvojil tento návrh, ako predkladateľ materiálu, lebo hovorím, vtedy bola situácia úplne iná
a teraz je predkladateľom, aj spracovateľom hlavný kontrolór, ktorý, v podstate, túto
kompetenciu nemá, keďže organizačná štruktúra mu neprináleží, aby ju predkladal. Môže byť
spracovateľ, ale nie predkladateľ materiálu. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem, ja aj zodpoviem, mimo iného ja som vtedy upozorňoval na jedno, že pán
hlavný kontrolór v tom čase už len dokončieval svoju činnosť do augusta, pretože už v júni bol
zvolený za hlavného kontrolóra pán Hudák. Čiže jeden zo základných momentov, ktorý pokiaľ
si pamätáte, pán poslanec Jutka, tak bol tento moment. Čiže aj z hľadiska kompetencie,
aj z hľadiska logiky veci, jednalo sa o túto otázku. Treba si uvedomiť jedno, je útvar hlavného
kontrolóra, hlavný kontrolór je zamestnancom kraja. Volí ho zastupiteľstvo, stojí na čele ako
vedúci pracovník útvaru hlavného kontrolóra. Útvar hlavného kontrolóra patrí pracovnoprávne
pod predsedu, ale organizačné otázky dovnútra, tzn. aj celý tento predpis, ktorý tu je
predkladaný, je v kompetencii zastupiteľstva. Tak ako celý Organizačný poriadok Úradu
Košického samosprávneho kraja je v kompetencii predsedu a neschvaľuje ho zastupiteľstvo,
tak ako je to aj v miestnej samospráve. Práve preto sa tieto otázky tu neriešia. Otázka
predkladania materiálu do zastupiteľstva vychádza z jedného, že v súčasnom období riadne
zvolený hlavný kontrolór, ktorý je vedúcim pracovníkom, ale bol zvolený zastupiteľstvom. To
je všetko. Postupovali sme v zmysle kompetencií jednotlivých orgánov. Pokiaľ je tam nejaký
problém, treba to potom riešiť aj právne. Nech sa páči, s faktickou poznámkou.“
Poslanec Jutka s faktickou poznámkou: „Pán predseda, to čo ste povedali, nikto
nespochybňuje. Ide o to, že kompetentným orgánom v podstate je vedenie KSK, teda vy, ako
predseda, resp. podpredsedovia KSK. A preto predkladať daný materiál by malo vlastne
vedenie Košického samosprávneho kraja a nie hlavný kontrolór. Čiže myslím si, že toto by
bolo potrebné dať do nejakej parity. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Nech sa páči, s faktickou poznámkou pán hlavný kontrolór.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Ďakujem pekne za slovo, zrejme ide o nedorozumenie,
pretože v minulosti, keď bolo predkladané bývalým, mojím predchodcom, bolo predkladaná
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nie zmena štruktúry, ale bola snaha predložiť pravidlá pre prijímanie kontrolórov. Čiže treba
oddeliť prijímanie organizačnej štruktúry od prijímania konkrétnych ľudí na obsadenie daných
postov. To je kompetencia pána predsedu, ako zástupcu zamestnávateľa. Takže o tom, čo sa tu
diskutuje, to bola snaha prijať nejaké pravidlá pri prijímaní kontrolórov z hľadiska kvalifikácie.
Takže len toľko k tomu. Ďakujem.“
Predseda: „Pokiaľ z formálno-pravného hľadiska, pán poslanec Jutka, vy vidíte problém
v predkladateľovi materiálu a spracovateľovi, nech sa páči, ja v tom nevidím problém, aby som
si osvojil tento materiál, aby sme boli právne absolútne čistý, predkladám tento materiál ja.
Čiže zoberte to aj v tejto pozícii. Zoberte ma ako predkladateľa, ako spracovateľa pána
hlavného kontrolóra. Poprípade môžeme ho predložiť obidvaja, čiže sa pripájam k pánu
Hudákovi, ako predkladateľ. Pán Trnka sa usmieva, možno by ho to tiež napadlo... sorry. Pán
poslanec Duč.“
Poslanec Duč: „Vážené kolegyne, kolegovia, k tomu bodu 5b Navrhovaná zmena organizácie
Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja, nevychádza zo skutočných
potrieb úradu, v tomto prípade mi to pripadá tak, že celá zmena je robená účelovo, so zámerom
zmeny vedúcich zamestnancov a ustanovenia nových vedúcich zamestnancov, ktorí preto, aby
sa dostali do funkcie, budú vám maximálne lojálni s nebezpečným precedensom a možnosťou
zakrývať nedostatky. Organizačnou zmenou sa zníži počet výkonných kontrolórov, lebo
plánujete asistentku, ktorá na útvare nebola. Jej využitie je diskutabilné. Mám aj pochybnosti
a o pravdivé uvádzané dôvody v analýze o zhodnotení. Podľa toho, čo mám informácie,
špecializácia je v každej kontrolnej skupine. Špecializácia súhlasí s predmetom kontroly.
Vedúci kontrolných skupín spracovávajú najmä podstatnú časť smerníc, oblasť rozpočtu,
účtovníctva, finančnú kontrolu a tak ďalej. Členovia kontrolných skupín sa špecializujú najmä
na verejné obstarávanie, platové podmienky, atď.. Špecializácia sa teda uplatňuje. Hlavný
kontrolór neobjasňuje kolízie v kontrolných skupinách z dôvodu fixných kontrolných skupín,
ale ich uvádza. Podľa záveru analýzy zhodnotenia - citujem: „kontrolné skupiny teda
predstavujú jednoúčelové, dočasné heterogénne a doplnkové tímy, zostavované ad hoc rôznymi
kombináciami zo zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra, pracovne zaradených do funkcií vedúci referátu, kontrolór. V zmysle tohto to chápem tak, že budú dve skupiny. Pretože vedúci
referátu bude ako vedúci kontrolnej skupiny s troma kontrolórmi. Vaša pozornosť by mala byť
sústredená na výkon kontroly, aby kontrolné skupiny zodpovedne vykonávali svoju prácu.
Chcem veriť, že zmenou organizačných štruktúr nie je vymeniť vedúcich zamestnancov, ktorí
sú čestní a svoju prácu si vykonávajú zodpovedne za osoby, ktoré budú konať v intenciách
nadriadeného. Ostatné vyššie územné celky postupne rušia oddelenia v zmysle vášho návrhu.
Oddelenia zrušili hlavní kontrolóri napríklad v Banskobystrickom kraji, Žilinskom kraji,
v Nitrianskom kraji a Košický kraj nemá vedúcich oddelení, fungujú na základe vedúcich
oddelení, vedúcich kontrolných skupín. Kolegyne, kolegovia, za účelom zabezpečenia
nezávislosti kontroly vás vyzývam, aby ste neschválili tento predložený návrh. Ďakujem.“
Predseda: „Podľa seba, súdim teba. Dobre, takže nech sa páči, ešte v rozprave niekto? Pokiaľ
nie, rozpravu ukončujem. Čiže poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 8. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. decembra 2014:
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Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 19f ods. 4 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov schvaľuje s účinnosťou
k 1. januáru 2015 zmenu organizácie Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho
kraja podľa návrhu schémy organizačnej štruktúry.
Návrh schémy organizačnej štruktúry

ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA
hlavný kontrolór

referent
odborných
činností asistent

vedúci referátu
kontroly verejných
prostriedkov
a účtovníctva

vedúci referátu
všeobecnej kontroly
a kontroly majetku

kontrolná
skupina

kontrolór

kontrolór

kontrolór

kontrolór

kontrolór

kontrolór

Počet pracovných miest:10
Hlasovanie č. 10

Zmena organizácie Útvaru hlavného kontrolóra Košického
samosprávneho kraja

Za 38 poslancov, proti 3 poslanci, zdržalo sa 10 poslancov.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 6
Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2015 – 2017
Predseda: „Takže môžme ísť k hlavnému bodu dnešného programu, a to je bod číslo 6 Návrh
rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2015 - 2017. Tak, ako som vás informoval
v úvode rokovania, na rokovací stôl vám bol doručený tabuľkový prehľad o vývoji celkového
dlhu Košického samosprávneho kraja. Návrh rozpočtu je zostavený na 3 rozpočtové roky.
Záväznými ukazovateľmi rozpočtu, podľa rozpočtových pravidiel verejnej správy, sa stávajú
iba rozpočtové príjmy a rozpočtované výdavky príslušného rozpočtového roka, t. j. roku 2015.
Celkový návrh rozpočtu na rok 2015 je zostavený ako vyrovnaný, návrh bežného rozpočtu je
prebytkový a návrh kapitálového rozpočtu je schodkový, pričom schodok je vyrovnaný
úverovými zdrojmi a prebytkom bežného rozpočtu príslušného roka.
Návrh rozpočtu výdavkov je predkladaný v programovej štruktúre, ktorá predstavuje zámery
a ciele Košického samosprávneho kraja. V programovej štruktúre je oproti roku 2014 navrhnutá
zmena v programe Kultúra. Podprogram Udržateľnosť výsledkov projektu Košice - Európske
hlavné mesto kultúry 2013 sa navrhuje vypustiť vzhľadom na rozšírenie predmetnej činnosti
Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj o program Terra Incognita.
Rozpis rozpočtu výdavkov podľa jednotlivých programov je uvedený aj v tabuľkových
prehľadoch v prílohách číslo 1 až číslo 15.
Príjmová časť rozpočtu samosprávneho kraja je tvorená daňovými príjmami, predovšetkým
daňou z príjmov fyzických osôb, ktorá je rozpočtovaná podľa prognózy v Návrhu rozpočtu
verejnej správy na rok 2015 až 2017 vo výške 63 040 894 Eur.
Z dôvodu, že legislatívny proces týkajúci sa návrhu zákona o dani z motorových vozidiel ešte
nebol ukončený, je potrebné v Návrhu rozpočtu KSK na roky 2015 -2017 počítať ešte s touto
daňou. Po finalizácii celého legislatívneho procesu bude prípadná zmena týkajúca sa tohto
daňového príjmu premietnutá do rozpočtu Košického samosprávneho kraja. Ďalej sú to
nedaňové príjmy a transfery v rámci verejnej správy.
Splátky úverov a ďalších dlhov a splátok Košického samosprávneho kraja predstavujú pre rok
2015 čiastku 15 275 470 Eur, čo je 17,85 % z vlastných bežných príjmov samosprávneho kraja.
Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli Košického samosprávneho kraja a internetovej
stránke dňa 28. novembra 2014 a k materiálu je doručené aj stanovisko hlavného kontrolóra,
ktorý návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja odporúča schváliť.
Návrh rozpočtu prešiel rokovaniami všetkých komisií, tieto ho odporučili zastupiteľstvu
prerokovať a schváliť v súlade so znením návrhu na uznesenie. Otváram k materiálu rozpravu.
Nech sa páči, pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem, k prejednávanému bodu Návrhu rozpočtu Košického
samosprávneho kraja na rok 2015 - 2017 by som chcel uviesť nasledovné. Privítal by som, aby
v budúcnosti nám predkladateľ z hľadiska lepšej orientácie predložil porovnávacie tabuľky
skutočných stavov za predchádzajúce roky s navrhovaným rozpočtom na konkrétny rok,
aj s percentuálnym vyjadrením nárastu alebo poklesu jednotlivých položiek. Z dôvodovej
správy vyplýva, že celkový návrh rozpočtu je vyrovnaný. Návrh bežného rozpočtu je
prebytkový a návrh kapitálového rozpočtu je schodkový. V tejto súvislosti ma zaujala otázka
príjmov finančných operácií, z ktorej vyplýva, že prijaté bankové úvery v roku 2012
predstavovali skutočnosť 32 000 000 Eur, pardon 3 201 000 Eur v roku 2013 - 8 777 000 Eur.
V roku 2014 očakávaná skutočnosť je 17 308 000 Eur a v roku 2015 sa navrhuje 10 556 000
20

Eur. Dvojnásobný nárast týchto bankových úverov v roku 2014 bolo, podľa môjho názoru,
nezodpovedné., ale k tomu sa bližšie vyjadrím, keď bodom rokovania bude záverečný rozpočet
za rok 2014. Čo je pre mňa neprijateľné to je skutočnosť, že nevidím snahu poklesu prijatých
bankových úverov aspoň na skutočnosť roku 2012, čo by svedčilo o snahe znižovať zadlženosť
KSK tak, ako pán predseda ste sľubovali pred voľbami. Opak je pravdou. Dlh sa zvyšuje
v absolútnych číslach, aj percentuálne, myslím celkové zadlženie k bežným príjmom, pričom
príjmy sú vyššie v budúcom roku 2015, ako sa predpokladalo v minulosti. Stačí sa pozrieť
do tabuľky Výdavkové finančné operácie, z ktorej vyplýva, že v roku 2015 sa počíta so sumou
8 305 000, pritom z dôvodovej správy vyplýva, že splátky úverov a ďalších dlhov a splátok
KSK predstavuje pre rok 2015 čiastku 15 275 000 Eur, z čoho najväčšiu časť tvorí splácanie
úverov a splátky PPP projektov a splátky odkúpených pohľadávok. Vo výdavkovej časti
rozpočtu a to Bežné výdavky v časti Doprava sa suma 32 300 000 Eur odôvodňuje odkúpením
pohľadávok za stavebné úpravy ciest vo vlastníctve KSK, ako aj úhradou straty za
poskytovanie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave pre dopravcov,
vývojom priemerných cien motorovej nafty, výšky inflácie a podobne. Z uvedenej
sumy 17 651 000 Eur predstavujú bežné výdavky v programe Služieb vo verejnom záujme.
V tejto súvislosti by som chcel poukázať na tendenciu poklesu cien motorovej nafty
v poslednom období, ako aj zavedením bezplatnej železničnej dopravy vybraných osôb
od 17. novembra 2014. Preto by som privítal, aby tejto skutočnosti bola venovaná zvýšená
pozornosť a na niektorom z budúcich zasadnutí Zastupiteľstva KSK sa venovalo tejto
problematike predovšetkým z hľadiska dopadu na rozpočet KSK, lebo už tieto opatrenia
v železničnej doprave fungujú približne mesiac a musí nám byť už známy dopad na autobusovú
dopravu, na ktorej stratu prispievame. Pričom v návrhu rozpočtu na rok 2015 sú zahrnuté aj
neuhradené straty za rok 2014. Z vyššie uvedených dôvodov nemôžem hlasovať za návrh
rozpočtu na roky 2015 - 2017. V tejto súvislosti by som taktiež rád predložil jedno uznesenie,
ktorým zabezpečíme, aby sa v budúcnosti nestávalo, že zadlženosť KSK sa bude zvyšovať aj
keď sa tu Úrad KSK tvári, že tomu tak nie je a preto dávam návrh na uznesenie v nasledovnom
znení: Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja žiada predsedu Košického
samosprávneho kraja predkladať ku každej zmene rozpočtu KSK, predložení rozpočtu, aj pri
prerokúvaní záverečného účtu, predložiť prílohu v tabuľkovej forme a to vývoj celkového dlhu
Košického samosprávneho kraja. Taktiež ešte mi po rozume behá par otázok. Pán predseda,
plánujete vypísať novú verejnú súťaž na kúpu vášho služobného auta, už spomínaného dnes?
Zhruba koľko tisíc eur by mohlo stáť? Plánujete si tam dať 14 reproduktorov, ako naposledy
alebo vám tentoraz postačí len 13? Aké auto bude tentoraz preferovať váš šofér, keďže vy
s výbermi auta nikdy nič nemáte? Naposledy si vybral ešte luxusnejšie Audi A6. Aby nielen
mne, ale aj iným ľudom nebehali po rozume takéto myšlienky, navrhujem uznesenie k rozpočtu
v znení: Maximálny možný limit na kúpu jedného osobného automobilu je v hodnote 48 000
Eur. Ďakujem.“
Predseda: „Doporučujem, pán poslanec Trnka, oboznámiť sa zo stanoviskom INECA. Vyšlo
minulý týždeň, tam máte absolútne jasný prehľad o tom, kde sa nachádza Košický
samosprávny kraj len s porovnaním s inými krajmi, pohybujeme sa v strednom pásme s tým, že
treba povedať jedno, že v roku 2006 sme prijali úver miliardu 400 000 000 a investovali sme
vo výške miliarda 200 000 do ciest, ktoré boli v katastrofálnom stave. Čiže tam je pôvod aj
nášho zadlženia a plus samozrejme čerpanie eurofondov, ktoré potrebujú kofinancovanie. Ale
to je zase tiež o niečom inom. Tomu treba aj troška rozumieť. To je za prvé. A za druhé - mať
vaše starosti. Dobre, čiže s faktickou pán poslanec Burian.“
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Poslanec Burian s faktickou poznámkou: „Ďakujem, pán predseda, vážené kolegyne,
kolegovia, zažívame dnes čitateľský spolok na zadnej strane alebo zadnej časti nášho
zastupiteľstva. Každý z týchto pánov poslancov, namiesto toho, že by si niečo naštudoval, číta
niečo a ešte dosť, by som povedal, beletriu, ktorú mu niekto pripravuje. Takže pán Trnka, keď
sa budeme vyjadrovať k tomu, či rastie zadlženosť alebo nie, tak sú základné ukazovatele. Tak,
ako pre štát, keď je to pomer hrubého domáceho produktu k celkovému dlhu, tak isto na
vyššom územnom celku sa posudzuje zadlženosť bežných príjmov k celkovému dlhu. Ak ste si
to prečítali, teda tú tabuľku, ktorú má každý poslanec Košického samosprávneho kraja pred
sebou, tak tá hovorí, že za rok 2013 a 2014 poklesol dlh viac ako jedno percento alebo takmer
o jedno percento. A rok 2014 oproti 2015, o ktorom dnes rozprávame - hlavne pre nás je rok
2015, tak klesne viac ako o 3 %. Pán Trnka, ak si naštudujete nejaké základné ekonomické
pojmy a nebudete čítať z nejakých pripravovaných elaborátov a hlavne ľudí, ktorí tomu asi,
bohužiaľ, veľmi málo rozumejú, tak potom môžeme sa baviť....“
Predseda: „Pán poslanec Burian, faktická, to bola faktická. Keď, tak sa prihlás do diskusie.
S faktickou pán poslanec Trnka.
Poslanec Trnka s faktickou poznámkou: „Ďakujem, ja som chcel reagovať na vás, pán
predseda, nie na pána kolegu, ale asi z časti to bude nutné. Čiže ja som hovoril o tom zadlžení,
ktoré vy ste vraveli pred voľbami, že už sa bude len znižovať. A na tento rok 2014, napríklad
bolo naplánované o 5 či 6 percent nižšie zadlženie, pričom asi o 11 miliónov Eur sú vyššie
príjmy, ako sa očakávalo. Čiže na toto som narážal. Ja dobre viem, ako sa ráta zadlženie, hej?
Nemusí ma to nikto poúčať o tom. Čiže netreba na to nejaké špeciálne vzdelanie. A asi by ste
mali aj lepšie počúvať tú beletriu, pán kolega Burian. Ďakujem.“
Predseda: „S faktickou pán poslanec Duč.“
Poslanec Duč s faktickou poznámkou: „Chcem len tak, podobne tiež k pánovi kolegovi
Burianovi pripomenúť, že nebol by som rád, keby sme si okomentovávali svoje vystúpenia.
Každý si svoje pripraví, aj ja si to pripravujem a nepripravuje mi ho nik. Tým, že ho mám viac,
a som to aj hovoril na začiatku, že je stav aký je, niečo sa snaží už či obísť alebo možno je to
čistá náhoda. Ja som sa aj na komisii vyjadril, že 4x som sa zdržal. Čiže ja som už tam to začal
vysvetľovať. Ale keďže nebolo komu, tak som povedal, že dobre. Tak dovtedy to budem tu
rozprávať. Ako sa to vyčistí predtým, nemusím sa tu toľko ozývať. Takže nepoučujte ma.
Ďakujem.“
Predseda: „Pán poslanec Burian.“
Poslanec Burian: „Veľmi krátko, pán predseda, ďakujem za slovo. Vážené kolegyne,
kolegovia, ak niekto vie, ako sa vypočítava, potom nerozumiem, prečo tu zdržiava toto
zastupiteľstvo takými výlevmi, aké som tu počul? Tak ak niekto niečomu rozumie, tak potom
prečo fabuluje nejaké čísla, ktoré nie sú pravdou? A ak bude mi niekto fabulovať a čítať
z papiera, tak potom musím sa k tomu vyjadriť ako človek, ktorý sa ekonomikou dlhodobo
zaoberá. A preto mi to troška vážne pripadá veľmi nemiestne. A myslím, že príde čas na to, čo
povedal pán predseda v úvode, že tí ľudia, ktorí dnes sa tvária ako tí, ktorí sú záchrancovia
tohto vyššieho územného celku, prípadne všetkých ľudí, tak za chvíľu zistíme, že v akých
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funkciách sa stretnú, aké platové a iné náležitosti budú mať. Sa veľmi teším na to, ako na
nasledujúcom zastupiteľstve budeme o tom alebo budú možno referovať práve takíto ľudia.
Ďakujem pekne.“
Predseda: „Pán poslanec Rusnák. Pán poslanec Trnka, už vám slovo nedám. To nie je... už
vám slovo nedám. Nech sa páči. Pán poslanec Trnka, dám vám slovo v riadnom vystúpení, bez
faktickej. To je všetko. Nech sa páči, pán poslanec Rusnák.“
Poslanec Rusnák: „Ďakujem. Ja, keďže faktická na faktickú nie je prípustná, tak som sa
prihlásil do diskusie. Pán kolega Burian, výlevy - nevýlevy, všetci sme volení. Všetci sme
volení a ktokoľvek z nás, pokiaľ má svoj príspevok a má ho v súlade s platným rokovacím
poriadkom tohto zastupiteľského zboru, môže hovoriť čokoľvek. A nie je vôbec podstatné, či
mu to niekto napíše alebo si dá niekým pripraviť, alebo to má z vlastnej hlavy. Takže poprosím,
skutočne, neurážajme sa vzájomne takýmito vecami o tom, kto aké parametre sivej hmoty,
ktorú má v svojej lebke alebo nemá a čoho je schopný alebo schopný nie je. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Áno, beriem, len je to otázka, potom aj vystúpenia pána Buriana. Čiže
on má tiež právo zaujať stanovisko. To je za prvé. A za druhé poprosím, ak sa skĺzava rozprava
do toho, že od začiatku tu niekto niekoho uráža, že sa osobne vyjadruje k ľuďom, ktorí tu sedia,
spôsobom neadekvátnym, aspoň základné etické pravidlá. Takže to je odpoveď na tvoju
pripomienku, pán poslanec Rusnák. Moment, je tu ešte s vystúpením riadne sa prihlásil pán
poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem. Tak ja, bohužiaľ, nemôžem nič robiť s tým, ak niekomu vadí
kritika. A to, že či to je etické alebo neetické.. myslím, že si každý vie urobiť svoj názor. Ja by
som len ešte chcel zareagovať na pána predsedu finančnej komisie, ktorý možno by bol viac
v obraze, keby bol na tej komisii. Takže nabudúce poprosím tiež, aby sa trošku viac venoval
tomu, vlastne tej funkcii, ktorú má a potom až kritizoval. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem, riaditeľ úradu, pán Bernát.“
Ing. Bernát, riaditeľ úradu: „Dobrý deň prajem, vážený pán predseda, vážení poslanci,
začnem od konca. Škoda, že pán poslanec Trnka táto debata nebola na finančnej komisii. Čo sa
týka vašich výhrad voči zadlženosti kraja, absolútnej zadlženosti kraja a relatívnej zadlženosti
kraja. Hovoríte, že toho roku bude mať pluska - budúci rok bude mať plus 11 miliónov Eur.
Keby ste mali pravdu, čo by som za to dal, len bohužiaľ, tá ekonomika je spravodlivá v tom, že
tie čísla sú merateľné, sú exaktné. Takže dostaneme plus 1,1 milióna Eur, ktoré sú vlastne
určené na to, pán predseda to vo svojom úvodnom príhovore nehovoril, zmení sa filozofia
podporovania neverejných poskytovateľov sociálnej starostlivosti. Tento rok mali účelovú
dotáciu, kde ministerstvo práce uzatváralo zmluvy s jednotlivými poskytovateľmi. Bolo to
celkove cca 1 090 000 Eur. Budúci rok táto dotácia z úrovne ministerstva práce nebude
a musíme to dofinancovať my, z úrovne kraja. Na to je v rozpočte rezerva vo výške 1,4 milióna
Eur. Z toho 1,1 je účinná pre neverejných a 200 000 je určená na riešenie materiálno
technického vybavenia jednotlivých zariadení sociálnych služieb. Čo sa týka zadlženosti,
z toho sa stáva mantra, ktorý kraj je viac zadlžený, ktorý nie je. Robia sa z toho preteky. Dámy
a páni, 20 stavieb za 3 roky tento kraj realizuje. 20 investičných stavieb. Toto nerealizuje
žiadny kraj na Slovensku. Samozrejme, s tým sú spojené aj náklady. Budúci rok máme ambíciu
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cez projekt MUNSEFF, ktorý ste vy odsúhlasili, zrekonštruovať tie ostávajúce sociálne
zariadenia, ktoré neprešli cez eurofondy. To znamená, každé sociálne zariadenie v tomto kraji
bude mať vymenené okná, bude zateplené. Toto na Slovensku nemáte. Ďalej zdedili sme
cca 8 miliónov starých záväzkov nemocníc, pred prvým januárom 2006. To sme zdedili.
Nepochybne je to fakt. Je to číslo. Aj v tej analýze INECO, ktorú keď ste si podrobne
preštudovali, je uvedené, že nie veľmi verifikujú tieto údaje, pretože každý má inú metodiku
poskytovania údajov a niektoré kraje majú dlhy schované v iných organizáciách v ich
zriaďovateľskej pôsobnosti, tzn. v rozpočtových a príspevkových organizáciách. Je to myslené
hlavne na nemocnice, lebo sú kraje, ktoré majú nemocnice v svoje zriaďovateľskej pôsobnosti,
sú to vo forme príspevkových organizácií, resp. akcioviek a tam majú dlhy určite viac, než je.
Keby tieto dlhy sa započítali do toho INECA, tak sme na prvom možno na druhom mieste. Ale
je to tam aj uvedené v tejto analýze, len to treba čítať podrobne. Túto analýzu. Takže toto sú
fakty. Buď budeme investovať, budeme rekonštruovať cesty - 24 miliónov Eur tento rok
a budúci rok budeme investovať do ciest, vďaka eurofondom. Žiaden kraj takúto sumu do ciest
neinvestuje. Žiaden kraj nebol tak úspešný v eurofondoch, ako sme boli my. Keď zoberiem
alokáciu na kraj, tak nám vychádzalo okolo 12 miliónov Eur. Získali sme ďalších 5 kultúrnych
zariadení, ktoré budeme rekonštruovať budúci rok. Zastavme to, nerobme to. Znížime
zadlženosť kraja. Vo februári budete mať materiál, chceme sa uchádzať, na porade predsedu to
bolo v pondelok odsúhlasené, o 3 ďalšie kultúrne pamiatky, ktoré chceme zrekonštruovať.
Neodsúhlasme to a budeme prví v INECU. Budeme mať najmenšiu zadlženosť. Zastavme to,
nemám v tom smere problém. Čo sa týka autobusovej dopravy, železničnej dopravy, dopady
bezplatného cestovania po mesiaci nevie nikto vyhodnotiť. To si trúfam tvrdiť, že sa môže
vyhodnotiť po roku, aby sa zobrali aj sezónne vplyvy, aby sa zobrali do úvahy prázdniny, zima,
leto atď.. Zatiaľ tie dopady pre kraj, pre výšku, teda pre počet cestujúcich nie sú nejak
dramatické, ale to je predčasné hodnotiť. To hovorím, múdrejší budeme po roku. Potrebujeme
celý rok vyhodnotiť. Chvála Bohu, že Košický samosprávny kraj je v tomto smere, čo sa týka
optimalizácie spojov, trúfam si neskromne povedať najďalej a že u nás tých paralelných spojov,
keď išiel autobus a vedľa išiel vlak, niet. Čiže toto je na prospech toho, že ten dopad nebude
pre vás nejakým spôsobom dramatický. Je pravda, že nahráva nám situácia, ktorá sa týka ceny
ropy, nahráva nám situácia, ktorá sa týka inflácie, tzn. že výška toho doplatku pre
prevádzkovateľov autobusovej dopravy nerastie, ale sú tam ešte záväzky, ktoré sú v analýzach,
v rozpočtoch, záverečnej správe. Tie záväzky tam máte, ktoré tlačíme pred sebou. To tlačí
každý jeden kraj, ktorý musí nejakým spôsobom riešiť. Ale hlavný problém v prípade
autobusovej dopravy je pokles cestujúcich. Poraďte, ako sa s týmto fenoménom vysporiadať,
lebo toto je hlavný problém a ešte aj tá štruktúra cestujúcich je taká, že čím ďalej, tým viacej
nám cestujú ľudia, ktorí majú zvýhodnené cestovné. Tzn. že buď sú to deti, mládež, alebo sú to
dôchodcovia. Áno, treba to, ja nespochybňujem to, že majú nárok na zvýhodnené cestovné.
Áno, treba to zvýhodňovať. Len čím ďalej, tým menej ... nám klesá - ako je počet cestujúcich,
ktorí platia plné cestovné. A toto je fakt. Sú to exaktné čísla. Bol aj minulý týždeň v Korzári
článok ohľadom novej webovej aplikácie Môj_autobus.sk. Čiže tie čísla tam máte. Údaje sú,
počet cestujúcich na každom spoji je exaktne daný. Či cestuje zľavnené, či cestuje plné, či platí
plné cestovné. Ale ten pokles je tu jasný. A tento rok sme ukončili 10 ročnú etapu obnovy
vozového parku u autobusov, kde priemerný vek vozového parku z 15 rokov, nám klesol na 6,7
roka. Čiže toľko zatiaľ.“
Predseda: „Ďakujem. Prosím ešte niekto v rozprave? Pokiaľ nie, rozpravu ukončujem,
poprosím návrhovú komisiu.“
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Poslankyňa Grüllingová: „Návrhová komisia obdržala 2 návrhy od pána poslanca Trnku.
Prečítam ich v poradí, ako odzneli v diskusii. Prvý od pána poslanca Trnku: Zastupiteľstvo
Košického samosprávneho kraja žiada predsedu Košického samosprávneho kraja predkladať
ku každej zmene rozpočtu KSK, pri predložení rozpočtu, aj pri prerokúvaní záverečného účtu,
predložiť prílohu v tabuľkovej forme, a to vývoj celkového dlhu Košického samosprávneho
kraja. Ďakujem pán predseda.“
Predseda: „Ďakujem, prosím hlasujte.“
Hlasovanie č. 11

o doplňujúcom návrhu poslanca Trnku

Za 23 poslancov, proti 6 poslancov, zdržalo sa 23 poslancov.
Návrh nebol prijatý.
Poslankyňa Grüllingová: „Druhý návrh, ktorý sme obdržali od pána poslanca Trnku k bodu
číslo 6, dopĺňa veľké C- Schvaľuje: maximálny možný limit na kúpu jedného osobného
automobilu je v hodnote 48 000 Eur. Ďakujem, môžete dať hlasovať pán predseda.“
Predseda: „Prosím hlasujte.“
Hlasovanie č. 12

o doplňujúcom návrhu poslanca Trnku

Za 16 poslancov, proti 9 poslancov, zdržalo sa 26 poslancov.
Návrh nebol prijatý.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 8. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. decembra 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
A) berie na vedomie
Stanovisko Hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja k Návrhu rozpočtu
Košického samosprávneho kraja na roky 2015 – 2017,
B) schvaľuje
1. Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2015 - 2017
2. Rozpočet Košického samosprávneho kraja na rok 2015 takto:
a) Bežný rozpočet Košického samosprávneho kraja na rok 2015
bežné príjmy vo výške
155 789 847 €
bežné výdavky vo výške
155 427 497 €
b) Kapitálový rozpočet Košického samosprávneho kraja na rok 2015
kapitálové príjmy vo výške
39 798 649 €
kapitálové výdavky vo výške
47 385 630 €
c) Finančné operácie Košického samosprávneho kraja na rok 2015
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príjmové finančné operácie vo výške
výdavkové finančné operácie vo výške
Hlasovanie č. 13

15 529 749 €
8 305 118 €

Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2015 –
2017

Za 42 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 10 poslancov.
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
Predseda: „Takže môžme pristúpiť k bodu číslo 7 Informácie o poskytnutých dotáciách
z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia Košického samosprávneho kraja číslo 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení
neskorších zmien a doplnkov. Chceš doplniť materiál pán riaditeľ? Nie? Otváram k nemu
rozpravu. Ukončujem rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 8. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. decembra 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.
Hlasovanie č. 14

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, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 8
Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Poďme k bodu číslo 8 Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho
kraja. V materiáli je navrhovaných 7 zmien. Zároveň je navrhnuté vypustenie niektorých
ustanovení zásad z dôvodu duplicity, prípadne nahradiť novým znením. Materiál prešiel
rokovaniami siedmich komisií: dopravnej, školskej, zdravotnej, sociálnej, kultúrnej, komisie
k hospodáreniu s majetkom a finančnej, ktoré zastupiteľstvu odporučili prerokovať a schváliť.
Pripomienky finančnej komisie spracovateľ materiálu akceptoval. Tieto sú zapracované
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v návrhu zásad. Otváram k materiálu rozpravu. Ukončujem rozpravu, poprosím návrhovú
komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 8. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. decembra 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
a § 9 ods. 1 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov schvaľuje Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
s účinnosťou od 01. 01. 2015.
Hlasovanie č. 15

Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho
kraja

Za 42 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 3 poslanci.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 9
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja,
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja
č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným
umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení Všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 1/2014
Predseda: „Takže poďme k 9-tke, Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického
samosprávneho kraja číslo 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení Všeobecne
záväzného nariadenia KSK číslo 1/2014. V úvode som materiál v podstate uviedol aj s tým
doplnkom, s prílohou, ktorú ste dostali na stôl, vychádzajúcej z kolektívnej zmluvy vyššieho
stupňa. Takže nebudem ja špeciálne materiál dopĺňať. Otváram k materiálu rozpravu.
Ukončujem rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 8. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. decembra 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 § 9 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Košického
samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického
samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení Všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 1/2014.
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Hlasovanie č. 16

Návrh
Všeobecne
záväzného
nariadenia
Košického
samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné
nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012
o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským
zariadeniam v znení Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja č. 1/2014

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 10
Schválenie úkonov súvisiacich so založením akciovej spoločnosti
a výstavbou novej nemocnice v Michalovciach
Predseda: „Takže poďme k desiatke, Schválenie úkonov súvisiacich so založením akciovej
spoločnosti a výstavbou novej nemocnice v Michalovciach. Dovoľte, aby som na rokovaní
privítal zástupcov Svetu zdravia, pána Mička a pána Kumičáka, ktorí sú tu prítomní.
Materiálom sa navrhuje zastupiteľstvu schválenie úkonov súvisiacich so založením akciovej
spoločnosti a výstavbou novej nemocnice v Michalovciach. Návrhom na uznesenie
sa predkladá na schválenie zmena názvu nemocnice, ktorá bola schválená uznesením
číslo 117/2014 v mesiaci august 2014 na „Nemocnica novej generácie v Michalovciach,
a. s.“, nepeňažný vklad KSK do obchodnej spoločnosti vo výške 1 150 000 Eur, Stanovy
obchodnej spoločnosti a schválenie likvidácie rozostavanej stavby v areáli Nemocnice Štefana
Kukuru v Michalovciach.
Nepeňažný vklad do obchodnej spoločnosti predstavujú nehnuteľnosti v nájme spoločnosti
Svet zdravia a. s. nachádzajúce sa prevažne v areáli nemocnice, tieto sú špecifikované v prílohe
uznesenia. Vkladom predmetných nehnuteľností do obchodnej spoločnosti dôjde k splateniu
celej memorandom určenej hodnoty podielu KSK, tzn. 19 % a Mesta Michalovce 1 %
na základnom imaní, pričom pre takto určenú mieru účasti KSK a Mesta Michalovce
na novozaloženej spoločnosti nebude potrebné vynakladať žiadne ďalšie finančné prostriedky,
resp. vkladať do spoločnosti ďalší majetok. Uvedené platí aj v prípade, že výška investície
do výstavby Nemocnice novej generácie v Michalovciach presiahne memorandom
predpokladaný rámec.
V prílohe materiálu sú aj stanovy. Ako jeden zo základných dokumentov akciovej spoločnosti
obsahujú popri všeobecných náležitostiach vyžadovaných Obchodným zákonníkom aj
ustanovenia týkajúce sa ochrany pred scudzením a zaťažením majetku, ktorým sa Košický
samosprávny kraj podieľa na základnom imaní a tvorbe rezervného fondu v tejto spoločnosti.
V zmysle týchto ustanovení nebude bez súhlasu zástupcov Košického samosprávneho kraja,
dozornej rade spoločnosti možné takýto majetok scudziť alebo zaťažiť.
Pokiaľ ide o návrh odstránenia rozostavanej stavby, vychádza zo skutočnosti, že jej dostavbe
braní poškodenie statiky nosných častí konštrukcie a nesúladu s platnými technickými normami
pre zdravotnícke zariadenie.
Materiál prerokovali 3 komisie - zdravotná, finančná a komisia k hospodáreniu s majetkom,
ktoré ho zastupiteľstvu odporučili prerokovať a schváliť. Otváram k materiálu rozpravu. Pán
poslanec Halenár.“
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Poslanec Halenár: „Prešiel som si tú dôvodovú správu, ktorá je tam a musím povedať, že tie
formulácie v návrhu sú neobyčajne komplikované a nedávajú prehľadnú informáciu. Pozemky
v návrhu majú síce identifikačné čísla, avšak na ich základe nie je možné nijako určiť ich
polohu, alebo poprípade zoskupenie. Na základe návrhu, aký máme pred sebou, sa nedá
povedať, akým majetkovým dôsledkom budeme vystavení. A v dôvodovej správe sú naozaj
kotrmelce formulácií, ako príklad uvádzam jeden. Uvedené právo nájmu, myslím, že to je na
tretej strane, bolo zohľadnené pri určení kúpnej ceny akcií spoločnosti NsP Štefana Kukuru
Michalovce, celkom 8 miliónov Eur, ktorú sa právny predchodca spoločnosti Svet zdravia a. s.
v zmysle zmluvy o dočasnom prevode akcií zaviazal zaplatiť. Ja neviem, ale mne to vyvoláva
dojem, ako keby už v nájomnej zmluve v roku 2011 bolo zohľadnené to, čo máme dnes pred
sebou. Uvedené právo nájmu bolo zohľadnené pri určení kúpnej ceny akcií. Môže to, prosím,
niekto nejako vysvetliť? Ďalej, čo je ešte dôležitejšie. Je otázne, ako je možné meniť ideu
nájmu, ktorá bola nosnou - tzn. prenajať všetko, čo súvisí s aktívami, aj pasívami nemocníc na
20 rokov tým, že sa časť predmetu nájmu vloží do akciovej spoločnosti s nájmom. Ak som si
pozrel tie čísla, tak ak bola za 8 miliónov Eur predaná tá nemocnica v Michalovciach, alebo jej
hodnota a dnes je znalcom ohodnocovaný nepeňažný vklad KSK na 7 600 000, myslím - nie
som si istý, či viem správnu sumu, je to v podstate 100 % privatizácie. Je to vlastne
stopercentná hodnota tej nemocnice. Ideme ju privatizovať. Nechápem to, nerozumiem, ako je
možné takto meniť tu ideu nájmu. Či to je nejaký nový trend teraz v prístupe k nemocniciam?
Ja nie som proti. Ja som, mimochodom, hlasoval ako jediný proti tomu nájmu, lebo si myslím,
že čistý je predaj. A tak, ak môže niekto toto vysvetliť, lebo to je v podstate - myslím 95
percent alebo koľko hodnoty tej nemocnice ideme vkladať. Je to v nominálnej hodnote, tzn. že
je to tam zase nejakou formuláciou ponížené na milión a tak ďalej euro. Ja sa musím nechtiac
vrátiť ešte k tomu, čo tu v minulom zastupiteľstve 2009 - 2013 povedal poslanec KSK, pán
Pado. Pán Pado sa k memorandu, ktoré je vlastne základom pre to, čo máme dnes pred sebou
vyjadril, že je to mega zlodejstvo. Značná časť poslancov tu vtedy bola. A povedal aj, že je to
skrytá privatizácia. Dnes v podstate dostávame potvrdené aspoň tú časť o privatizácii. O tej
časti mega zlodejstvo, si môžeme myslieť každý svoje. Takže ak je možné, aspoň tým
poslancom, ktorí sú rozhodnutí hlasovať za, zohľadniť alebo vysvetliť, ako je možné takéto
formulácie tu dávať. Či sa jedná o privatizáciu? Ako je to vlastne v súvise s tým nájmom? Teda
vytiahnuť niečo a celú tu ideu nájmu na 20 rokov vlastne, úplne ju začať prehodnocovať.“
Predseda: „Pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem, no, ja som dlho rozmýšľal, akým spôsobom čo najjednoduchšie
vysvetliť tento zvláštny proces prevodu verejného majetku súkromnému subjektu pri realizácii
verejného záujmu. Napadol mi jeden príbeh. V podstate si môžete každý predstaviť seba
samého stojaceho na ulici pred nejakým domom s veľkým pozemkom. Chcete ho vlastniť, ale
nemáte, resp. nechcete dať zaňho žiadne peniaze. Vlastníkom je KSK. Poskytuje tam verejné
služby. Služby, ktoré viete ako súkromník poskytovať so ziskom. Pričom verejný sektor ich vie
poskytovať spravidla so stratou. Čo je tiež na zamyslenie. Ale nie o tom som chcel hovoriť.
Takže sa dohodnete na 20 ročnom prenájme tohto objektu, s pozemkami, pričom poskytujete
tieto služby - pravdepodobne so ziskom. Avšak ešte stále nie ste majiteľom a nemôžete robiť
hocičo s pozemkami, ktoré máte v prenájme a nesúvisia s poskytovaním tejto verejnej služby.
Tak sa dohodnete s majiteľom, že vytvoríte spoločný podnik s tým, že vy tam investujete, aj
keď veľmi sa vám dávať zo svojho nechce. Našťastie máte tu banky, ktoré veľmi radi požičajú
peniaze. Avšak čo-to treba založiť. Čo by ste tak založili? Áno, správne, nejaké hodnotné
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pozemky by boli fajn. Pričom ich cena v banke môže byť vyššia, ako bola cena na znaleckom
posudku od pôvodného majiteľa. Záver je, že máte novú budovu namiesto starej, na ktorú vám
banka požičala majetok, ktorý ste založili, ste nemuseli nikdy nadobudnúť inou podnikateľskou
činnosťou. A navyše cele vám to zarába peniaze. Bonus - po skončení úverového vzťahu
môžete predať pozemky zhruba 97,7 % plochy, ktoré nebudú zastavané. Čo je na tomto príbehu
najlepšie - na začiatku ste nemali nič, na konci máte 80 % vlastníctvo nového objektu,
aj s nehnuteľnosťami v okolí, na ktoré ste nikdy predtým nemusel nič vyrobiť. Podobnosť
tohoto príbehu s nejakým iným príbehom je čisto náhodná. Avšak pri tomto príbehu mi napadlo
niekoľko otázok súvisiacich s prerokúvaným bodom. Prečo sme Svetu zdraviu prenajali
na začiatku aj pozemky a nie iba budovu? Prečo sa radšej nedohodneme so Svetom zdravia
na ukončení nájmu, následnom odpredaji pozemkov a investovaní do spoločného projektu, kde
by sme pravdepodobne mali vyšší podiel? Ide tu o zdravotnícky alebo zdravotnícko
developerský projekt? Na čo vkladáme do spoločnosti zvyšných 21,5 hektára, ak náš podiel
v spoločnosti bude za každých okolností 19 %? Tak ide alebo nejde aj o zvyšné pozemky?
Prečo niektorí poslanci z Michaloviec rokovali separátne o tomto bode so Svetom zdravia? Je
znalecký posudok taký, aký má byť? Prečo realitne kancelárie v Michalovciach hovoria, že ten
pozemok má hodnotu 50 až 60 Eur za m2 ? Stavebný by mal ešte aj vyššiu. A posudok pritom
hovorí, že ide o 34,9 centov na m2. Nevyužil znalec 20 % maximálnu možnú prípustnú
odchýlku pri koeficientoch? Prečo v zakladateľskej zmluve nechávame priestor na naše
vytlačenie zo spoločnosti? Teraz nemyslím to, že viem, že je tam 83 %, musí byť súhlasu
vlastníkov, čiže aj nás, avšak rozobrali sme to na komisii. A je tam priestor, v tom prípade, ak
KSK sa nezúčastní na valnom zhromaždení. Prečo to nie je lepšie ošetrené v tej zakladateľskej
zmluve? Keďže všetkým tu prítomným v sále, vrátane mňa, ide o zabezpečenie čo najlepšej
zdravotnej starostlivosti a zároveň o to, aby KSK nakladalo so svojím majetkom čo
najefektívnejšie, bez čo najmenších pochybností, dávam návrh na stiahnutie tohto bodu
z rokovania a vytvorenie priestoru na preskúmanie výhodnosti, respektíve nevýhodnosti zmlúv
a ďalších listín nadnárodnej audítorskej firme, ktorá by nás poslancov presvedčila, že toto je
naozaj tá najlepšia cesta. Ďakujem.“
Predseda: „S faktickou pani poslankyňa Rušinová.“
Poslankyňa Rušinová: „Chcem sa opýtať predsedu majetkovej komisie, ako sa vysporiadala
s týmito otázkami, ktoré predložil pán poslanec Trnka?“
Predseda: „Ďakujem. Chce pán poslanec, pán predseda majetkovej komisie odpovedať? Nech
sa páči. Zapnite mikrofón pánovi poslancovi Hojstričovi.“
Poslanec Hojstrič: „Ďakujem pekne, keď ma pamäť neklame, tento bod bol prerokovaný na
komisii k hospodáreniu s majetku Košického samosprávneho kraja. Neviem, akým počtom
hlasov, ale bol schválený. Čiže komisia odporúča schváliť. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem, pán riaditeľ Bernát, nech sa páči.“
Ing. Bernát, riaditeľ úradu: „Ja, až dovolíte, trošku do histórie zájdem, lebo ako predseda
komisie na výber strategického partnera, myslím, že má minimálne morálne právo to urobiť.
Žiaden kraj neurobil medzinárodný tender na výber strategického partnera na prenájom
nemocníc. Filozofia prenájmu nemocníc bola schválená v Zastupiteľstve KSK,
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v predchádzajúcom zastupiteľstve. Robili sme to medzinárodným tendrom. To nerobil žiaden
kraj. Opäť - medzinárodným tendrom sme to robili. Prihlásili sa traja. Komisia doporučila
zmluvu víťazného uchádzača, jednou z podmienok tendra, ktorý schválilo toto zastupiteľstvo,
teda predchádzajúce, bolo to, že uchádzač bude deklarovať záujem o dostavbu nemocnice
v Michalovciach. Deklarovať záujem o dostavbu nemocnice v Michalovciach. To je jediný
záväzok investora vo vzťahu k dostavbe nemocnice v Michalovciach. Myslím si, že investor,
Svet zdravia, tento záväzok už splnil. Deklaroval záujem o dostavbu nemocnice
v Michalovciach. Záleží na tomto poslaneckom zbore, či sa bude alebo nebude
v Michalovciach stavať nová nemocnica. Čo sa týka toho majetku a nemajetku, filozofia
prenájmu bola schválená v zastupiteľstve. Podmienky boli schválené v zastupiteľstve. Bol
privatizačný poradca, myslím, že firma Pricewaterhouse Coopers je dostatočne renomovaná
firma. Je to z prvej trojky. Snáď nikto nespochybňuje kvalitu alebo hodnovernosť firmy
Pricewaterhouse Coopers, ktorá bola ako poradca pri tomto tendri. Nikto nespochybnil priebeh
ani výsledky. Je pravda, že pán poslanec Halenár hlasoval proti, pretože je za čistý predaj, ale
je to vec filozofie, či je to lepšie predaj alebo prenájom. To je zase filozofická debata. Myslím,
že tu na to nie je priestor. Čiže mali sme dané podmienky, nájom a deklarovať záujem
o dostavbu nemocnice v Michalovciach. O tých devätnástich percentách som asi 5x vám
vysvetľoval, prečo je to 19 %. Bod predtým ste nás kritizovali, že zvyšujeme zaťaženosť
a zadlženosť kraja. Teraz ideme investovať, čiže hľadáme takú formu, aby nám to nešlo
do konsolidovaného dlhu, čiže preto je to 19 %, aby to nebol konsolidovaný dlh. Na finančnej
komisii sme rozoberali otázku postavenie alebo nepostavenia kraja ako akcionára. No keď sa
zástupca kraja nezúčastní zasadnutia, tak to si myslím, tak to už je také, ako keď vás zrazí vlak
alebo zrazí vás autobus, tak snáď je to povinnosť zástupcu kraja, aby sa zúčastnil zasadnutí
akciovej spoločnosti. V prípade, že by sa jednalo o tak závažnú vec, ako nejaký predaj
nehnuteľnosti alebo nejaké nakladanie s majetkom. To si myslím, že keby to neurobil....
Momentálne sme za kraj delegovaní ja a pán podpredseda Ďurovčík. Tak si myslím, že to aj
v trestnoprávnej rovine porušili zodpovednosť za správanie k cudziemu majetku. Čiže to je
našou povinnosťou, ako členov dozorných orgánov zúčastňovať sa zasadnutí akciovej
spoločnosti. Zvlášť keby sa prejednávali dôležité body týkajúce sa nakladania
s nehnuteľnosťami. Celková transakcia zatiaľ je, pokiaľ si pamätám, bez dane z pridanej
hodnoty 30 miliónov Eur s DPH, pokiaľ si pamätám, to je 36 miliónov Eur. Podiel kraja, keby
sme dobre počítali, aby sa nám lepšie počítalo - je 7 miliónov Eur. Tzn. keby sme išli načisto,
kraj má vložiť do výstavby novej nemocnice 7 miliónov Eur. Pýtam sa, skade? Na strane jednej
kritizujete, že zadlžujeme kraj, na strane druhej hľadáme formu takú, ktorá by kraj nezadlžila,
ktorá by nešla do konsolidovaných záväzkov nemocníc. To sa vám javí mega zlodejstvom. Čiže
7 miliónov keď nájdete v rozpočte, dáme 7 miliónov, tak táto forma nemusí byť taká, aká je.
Vy mi chcete povedať, developeri v Michalovciach mi chcú povedať, že tieto budovy sa dajú
predať za 7 miliónov Eur? Fajn, nájdite kupujúceho a tieto budovy predáme za 7 miliónov Eur.
A nebudeme hľadať pol roka - ťažké konštrukcie na to, aby sme nejakým spôsobom nie len
deklarovali záujem, ale aby sme reálne začali túto nemocnicu stavať. Hráme s takými kartami,
aké máme. A v takých podmienkach, ako máme. Čiže na strane jednej je tu nájomná zmluva za
jedno euro, ktorá bola schválená v tomto zastupiteľstve, na strane druhej pán Halenár hovoril
o hodnote 8 miliónov, ale to nie je len hodnota nehnuteľnosti, pán Halenár. To je hodnota
podniku, tzn. to sú záväzky, pohľadávky, obrat, zamestnanci, licencie. A samozrejme, že aj
spádová oblasť. To uchádzač vlastne aj zohľadňoval to, že Michalovce sú veľkou spádovou
oblasťou a že táto nemocnica má svoj potenciál. To bolo uvedené aj v ich privatizačnom
projekte, resp. transformačnom projekte. Ale na strane druhej, je tu ten limit. A to je zlý
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materiálno-technický stav budov, ktoré sú v nemocnici v Michalovciach. Čiže tá hodnota bola
aj vlastne kvázi kupujem si trh, kupujem si potenciálneho pacienta. Čiže keď je tu nejaký
príbeh, že niekto sa obohatil, okrem iného, ste zabudli pán Trnka vo svojom príhovore,
vo svojom príbehu, povedať jedno, ale niekto tu investuje 36 miliónov Eur. Takže - Na čom sa
obohatil? Že on je tak šikovný, že dokáže presvedčiť banky, resp. že má taký dobrý projekt, že
tých 36 miliónov Eur vie vrátiť? No, je to - záleží to na tom - je to jeho šikovnosť. Je to jeho
podnikateľské riziko. A je to jeho podnikateľský know-how. Vy ste tu neboli predtým
poslancom, keď sme tu riešili - a to je jedno, či bolo aké zastupiteľstvo, spomínal som do roku 2006 sme zdedili 8 miliónov Eur záväzkov. Odkedy som tu, od roku 2006 sme každé
jedno zastupiteľstvo skoro riešili, či je to Rožňava, Trebišov, Michalovce - nemocnice, ktoré
boli v strate a nám akumulovali väčšie alebo menšie straty. Taká bola skutočnosť. A zrazu opäť
jediný kraj na Slovensku ideme stavať novú nemocnicu. Ideme dokonca, okrem štátu, vlastne
jediný subjekt, ktorý uvažuje o výstavbe novej nemocnice. A vy to nazvete mega zlodejstvom.
No fajn, asi je to mega zlodejstvo, ale keď výsledok toho bude to, že bude postavená nová
moderná nemocnica, nemocnica, aká nemá obdoby na Slovensku, tak ja si myslím, že toto je
ponuka na strane jednej a na strane druhej - neodsúhlaste to, investor splní svoju podmienku,
ktorá je v nájomnej zmluve, čiže deklaruje záujmový stav do nemocnice. Iná možnosť,
bohužiaľ, tu nie je. Ďakujem.“
Predseda: „Pán poslanec Halenár.“
Poslanec Halenár: „Je mi ľúto, pán Bernát, že ste neodpovedali ani na jednu otázku, ktorá tu
bola položená. Je tu nejaká znalecká cena pozemkov, ktoré tu spomenul pán poslanec Trnka.
Je tu nejaká odhadovaná realitnými spoločnosťami. A neodpovedali ste na základnú vec, prečo
dochádza k zmene idey, alebo filozofie ak chcete, z nájmu na privatizáciu jednej štvrtiny toho,
čo sme dávali. Čo je dôvodom? Prečo sa to nedeje transparentne, zrozumiteľne, jasným
predajom, ale akýmsi vkladom? Nepeňažným. Mimochodom, keď ste spomínali, že tých 8
miliónov je včítane, ešte čo ja viem čoho, to je kúpna cena je 8 miliónov kúpna cena. Tzn. že
ak mi teraz vkladáme 7,4 milióna, tak môžme to považovať v podstate - tesne nad 90 percent
privatizácie celej nemocnice v Michalovciach. Toto prosím vysvetlite. Pretože tu je strašná
spústa, prepáčte za výraz, veľké množstvo poslancov zo Smeru, ktorí sú vyznávačmi
myšlienky, že zdravie nie je na predaj a privatizácia nemocníc je jedna katastrofa, ktorá
zaľahne na túto krajinu. A pokiaľ ich nepresvedčíte, tak ja neviem, ako chcete tento bod
schváliť.“
Predseda: „Koniec? Dobre, pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem. Tak ja asi nebudem reagovať na všetko, čo pán riaditeľ Bernát
hovoril, pretože asi tiež nie všetko do detailov zachytil. Ja len pár poznámok. Nenazval som to
megazlodejstvom. Zatiaľ. CT v Piešťanoch bolo tiež pre pacienta. A všetko bolo robené pre
pacienta. Taktiež všetko prešlo komisiou. Prebehlo verejné obstarávanie, atď.., atď.. Tiež to
odsúhlasilo nejaké predstavenstvo. Čiže to, že to prešlo všetkými týmito inštitútmi
a organizáciami nejakými a všetko prebehlo v súlade so zákonom, ešte vždy vlastne
neznamená, že je to najefektívnejšie riešenie. A najhospodárnejšie riešenie pre náš kraj. 36
miliónov Eur - no ja som neštudoval podrobne nejaký výkaz, výmer, atď.., ale beriem to ako
nejakú sumu, ktorá je deklarovaná potenciálnym investorom. To, ako sa tento subjekt správa,
čo sa týka finančných otázok, sme mohli vidieť alebo ako sa správa tento subjekt v spolupráci
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s KSK, sme mohli vidieť pri zápočtoch Svetu zdravia. Čo dodnes nikto mi nevysvetlil, akým
spôsobom vlastne sme mohli chcieť vôbec započítať postele, mreže, a tak ďalej do investícií.
Čiže nehovoril by som tak bohorovne, že 36 miliónov bude tá investícia skutočná. A ja len
chcem, aby to bolo celé čisté a nevznikali pochybnosti. A ešte raz podčiarkujem, nie som
filozoficky proti tomu, aby bola nejaká moderná nemocnica v Michalovciach, alebo kdekoľvek
v našom kraji, len ide o to, že tieto majetkoprávne, by som povedal, presuny a všelijaké otázky
sú veľmi, veľmi sporné. A niektoré čísla mi na tom nesedia. To je celé. Čiže preto som dal ten
procedurálny návrh na prerušenie rokovania o tomto bode, aby sa to mohlo vyčistiť. Ďakujem
pekne.“
Predseda: „Navrhli ste procedurálne stiahnuť materiál, na to nemáte právo. S faktickou pán
poslanec Halenár, potom v diskusii pán poslanec Zahorčák.“
Poslanec Halenár: „Na dokreslenie toho, čo tu teraz práve spomínal kolega, pán poslanec
Trnka, dovolím si vo veľmi skrátenej forme vám prejsť, čo v minulom zastupiteľstve povedal
pán poslanec Pado. Pán poslanec Pado, mimochodom rodom z Michaloviec, prečítal vyhlásenie
pôvodného projektanta NsP, kde sa píše o plnej pripravenosti na dostavbu. Jedným z hlavných
argumentov, prečo sa nebude stavať pôvodná stavba alebo dostavovať, ale bude sa úplne nová
stavať bolo, že pôvodná nevyhovuje zdravotným normám. Ten pôvodný projektant vyhlásil, že
skrátka si stojí za tým, že plne to vyhovuje zdravotným normám. A pán poslanec Pado dodal
ešte jednu veľmi dôležitú vec, že pozemky, ktoré sú vkladom alebo budú vkladom KSK, tvorí
viac než 300 stavebných parciel pre rodinné domy s trhovou cenou najmenej 10 miliónov Eur.
Toto prosím berme do úvahy pri našom hlasovaní.“
Predseda: „Pán poslanec Zahorčák.“
Poslanec Zahorčák: „Ďakujem za slovo, vážený pán predseda, vážené zastupiteľstvo, nielen
mesto Michalovce, ale celé okolie už pomaly viac ako pol storočia vníma problém
zdravotníctva v Michalovciach ako veľmi vážny. A je spôsobený najmä nevyhovujúcou
infraštruktúru zdravotníctva, ako to bolo povedané. Bolo mnoho pokusov na riešenie tohto
problému a musím povedať, že ani jeden z nich sa nepodarilo dotiahnuť k spokojnosti
všetkých. Dnes máme, aj vďaka kroku, ktorý sa hodláme urobiť, šancu toto zmeniť. A ja by
som bol veľmi rád, keby sme tak aj urobili, pretože tie procesy, ktoré sa tu pred časom
naštartovali, tie procesy sa v tomto roku dostávajú a verím, že dostanú do štádia takého, že
budeme môcť začať so samotnými stavebnými prácami. A teda aj problém Michaloviec
a okolia definitívne vyriešiť. Ja tieto vystúpenia, ktoré na všeličo poukazujú, odvolávajú sa na
pána poslanca Pada a na projektanta, ktorý medzičasom už aj zmenil svoje stanoviská
nemôžem vnímať ináč, ako snahu do istej miery tento proces zabrzdiť, pretože neviem, ale zdá
sa mi, ako by niekomu to, že sa do Michaloviec chystá takáto investícia, nie celkom
vyhovovalo. Dnes veľa iných možností nemáme, ani v minulosti sme ich nemali. Veď pokiaľ
by boli, tak určite by sme sa snažili či cez ministerstvo zdravotníctva, či keby to patrilo štátu, či
cez samosprávny kraj, kedy to patrí samosprávnemu kraju by sme tlačili, ale tá suma peňazí,
ktorá je potrebná na dostavanie tohto monobloku je porovnateľná s tou sumou, ktorá je
potrebná na dobudovanie novej budovy. Nehovoriac o tom, že táto je z hľadiska súčasných
potrieb ďaleko vyhovujúcejšia. A verím, že všetky očakávania ľudí naplní. Ja by som teda
naopak poprosil, aby sme sa nedali pomýliť, nedali sa zmiasť, podľa môjho názoru,
neopodstatnenými obavami a smerovaniami toho, čo tu odznelo. Ďakujem pekne.“
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Predseda: „S faktickou pán riaditeľ.“
Ing. Bernát, riaditeľ úradu: „Zareagujem na pána poslanca Halenára, v podstate teraz to
budú, po tomto, v prípadne keď to schválite, čiže tu bude jedna firma Nemocnica novej
generácie Michalovce, ktorá bude vlastníkom toho chirurgického monobloku a potom bude
pôvodná nemocnica, ktorá je držiteľom licencie, ktorá vlastne má zamestnancov. Čiže ona bude
prenajímať majetok, ten nový monoblok bude prenajímať pôvodnej nemocnici. O čo sa tu
jedná? O výške rozsudku, či je to tých 7,4 milióna Eur - ja nebudem spochybňovať autoritu
znalca, resp. znaleckej organizácie, to je na znalcovi, na znaleckej organizácii, ktorá má na to
know-how, má na to pečiatku, má na to oprávnenie. To nie je moja kompetencia spochybňovať,
resp. nespochybňovať hodnovernosť znaleckého posudku. Je to uvedené v materiáli, že znalec
sa musel vysporiadať so skutočnosťou, že dané nehnuteľnosti sú prenajaté za 1 Euro. Čiže
výnos týchto nehnuteľností po dobu dvadsiatich rokov je 1 Euro ročne. Teda aby som ešte
rukolapne povedal, čo akože tu chystáme, na strane jednej máme tu stopercentný podiel na
nehnuteľnostiach, ktoré sú v takom stave, v akom sú. Určite nie sú to nové nehnuteľnosti, ale
sú to nehnuteľnosti niekoľko desiatok rokov staré, v takom stave, v akom sú. Toto vymeníme
za 19 % podiel na novej modernej nemocnici, aká na Slovensku nie je. Čiže my budeme 19
percentným akcionárom v novej modernej nemocnici, aká na Slovensku nie je, čiže vymeníme
staré budovy za 19 percentný podiel na novej modernej nemocnici, aká na Slovensku nie je.
Tak toto je tá ponuka, o ktorej vy máte rozhodnúť.“
Predseda: „Pán poslanec Rusnák.“
Poslanec Rusnák: „Ďakujem pán predseda, bolo tu príliš veľa otázok položených a nie všetky
boli zodpovedané k spokojnosti nás, všetkých. Takže ja by som si dovolil dať návrh na
prerušenie rokovania v tomto bode. Ďakujem.“
Predseda: „Prosím, ako nechcem, pán poslanec Rusnák, ani mimo toho, jednak faktickou sa
hlási v diskusii, ale nechcem byť... Ja si osobne myslím, že je potrebné v tejto otázke
rozhodnúť. Samozrejme, beriem to ako procedurálny návrh, dávaš návrh na prerušenie. Nech sa
páči, hlasujte o návrhu, aby ste nepovedali, že nie som demokrat.“
Hlasovanie č. 17

o procedurálnom návrhu poslanca Rusnáka
rokovania v bode

na prerušenie

Za 11 poslancov, proti 24 poslancov, zdržalo sa 10 poslancov.
Návrh nebol prijatý.
Predseda: „Takže budeme pokračovať ďalej v tomto bode. Pán poslanec Bečarik, s faktickou.“
Poslanec Bečarik s faktickou poznámkou: „Ďakujem, ja len chcem využiť prítomnosť
zástupcov Svetu zdravia, želám im, aby sa im to podarilo, celá tá úvaha až celým
Michalovciam, aby nemocnicu úspešne postavili. Ale chcem ich poprosiť, aby ich to natoľko
nezahltilo, aby nezabudli aj na ostatné nemocnice. Aj na nemocnicu v Spišskej Novej Vsi. Aj tú
odpoveď na moju interpeláciu, že či budeme alebo nebudeme stavať urgentný príjem. Tak keby
mohli niekedy v najbližšej budúcnosti nejakým spôsobom určiť nejaké časové horizonty, ako
sme na to pripravení. Ďakujem.“
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Predseda: „Ďakujem. S faktickou pán poslanec Jutka.“
Poslanec Jutka s faktickou poznámkou: „Pán predseda, v prípade, ak budeme hlasovať
o tomto bode a bude schválený, ja by som vás chcel požiadať, aby ten majetok, ktorý zostane
po nemocnici, teda tie staré budovy, aby bol vyňatý spod účelovosti tohto zariadenia, teda spod
účelovosti poskytovania zdravotnej starostlivosti, lebo tento majetok sa ináč nedá využiť a bude
treba požiadať ministerstvo zdravotníctva o vyňatie tohto majetku a potom následne, prípadne
jeho aj ďalšie upotrebenie, resp. predaj. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Keďže sa v rozprave nikto nehlási, rozpravu ukončujem, poprosím
návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 8. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. decembra 2014:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. h) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, § 9 ods. 3 písm. e) a f) zákona
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov a § 14 písm. q) a v) Zásad hospodárenia
s majetkom Košického samosprávneho kraja
A) schvaľuje
1. zmenu názvu obchodnej spoločnosti Nová nemocnica Michalovce, a. s.
schváleného uznesením Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 117/2014
zo dňa 25. augusta 2014 na Nemocnica novej generácie Michalovce, a. s.,
2. nepeňažný vklad Košického samosprávneho kraja do obchodnej spoločnosti Nemocnica
novej generácie Michalovce, a. s. so sídlom Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice v celkovej
výške 1 150 000 eur, ktorý je špecifikovaný v prílohe tohto uznesenia,
3. Stanovy obchodnej spoločnosti Nemocnica novej generácie Michalovce, a. s.,
4. likvidáciu rozostavanej stavby v areáli Nemocnice Štefana Kukuru Michalovce, a. s.
na časti pozemku registra C KN parc. č. 4286/1 v k. ú. Michalovce;
B) žiada predsedu Košického samosprávneho kraja,
aby po vzniku obchodnej spoločnosti Nemocnica novej generácie Michalovce, a. s. uzatvoril
s touto obchodnou spoločnosťou dohodu, v zmysle ktorej sa obchodná spoločnosť zaviaže
prevziať stavenisko pre výstavbu novej nemocnice najneskôr v prvom štvrťroku 2015 a ukončiť
jej výstavbu do konca roka 2018. V prípade nedodržania uvedených termínov
sa zmluvné strany zaväzujú uskutočniť všetky právne úkony potrebné pre vrátenie nepeňažného
vkladu Košického samosprávneho kraja späť do jeho vlastníctva.
Príloha
Zoznam nehnuteľností, ktoré tvoria nepeňažný vklad Košického samosprávneho kraja
do spoločnosti Nemocnica novej generácie Michalovce, a. s.
1. Nehnuteľnosti v katastrálnom území Michalovce, obec Michalovce, okres
Michalovce, vedené Okresným úradom Michalovce v liste vlastníctve č. 160, a to:
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a) pozemky registra C KN:
por.
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

parcelné
číslo
979
980
981
982
983
3884
3885
3886
3887
3891
3892
3893
3895
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961/1
3961/2
4279
4280
4282
4283
4284
4285
4286/1
4286/2
4287
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298

výmera
v m2
158
719
623
589
1279
1966
307
1659
146
81
774
1414
885
44
4875
11
972
32
35
148
15
8
2189
1249
218
517
345
48
406
37111
856
219
835
235
1071
99
1149
676
92
691
561

druh pozemku
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Ostatné plochy
Zastavané plochy a nádvoria
Ostatné plochy
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Ostatné plochy
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
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42.
43.
44.

4299
4305
4307

363
640
71

Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria

b) stavby:
por.
č.

súpisné
číslo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

1920
995
3842
5721
1266
1266
1266
3971
1266
1266
1266
1266
1266
1266
1266
1266
1266
1266
1266

na pozemku
s parcelným
číslom
981
3885
3893
3959
4279
4283
4285
4286/2
4287
4290
4291
4292
4293
4294
4296
4297
4298
4299
4305

popis stavby
budova
adm.- prev. bud. ubyt.
onkolog. odd. NsP
čist. odpad. vôd
chirurg. pavilón
rehabilitačné odd.
infekčné oddelenie
dostav. skl. a tech.
patológia
ener. cen. kotol. traf.
bufet + prijím. kanc.
inter. - pôrod. pavilón
vrátnica č. 1
adm. bud. a kuchyňa
kyslíková stanica
očno - gynekol. pavilón
detské oddelenie
budova odb. ambul.
práčovňa

adresa
Dukelská 6, Michalovce
Špitálska 11, Michalovce
Špitálska 15, Michalovce
Špitálska, Michalovce
Špitálska 2, Michalovce
Špitálska 2, Michalovce
Špitálska 2, Michalovce
Špitálska 2, Michalovce
Špitálska 2, Michalovce
Špitálska 2, Michalovce
Špitálska 2, Michalovce
Špitálska 2, Michalovce
Špitálska 2, Michalovce
Špitálska 2, Michalovce
Špitálska 2, Michalovce
Špitálska 2, Michalovce
Špitálska 2, Michalovce
Špitálska 2, Michalovce
Špitálska 2, Michalovce

2. Stavby nezapísané v katastri nehnuteľností umiestnené na pozemkoch
uvedených v bode 1 a), a to:
- chodníky, vnútroareálové cesty, oplotenie, žumpy, studňa, inžinierske siete
(kanalizácia, vodovodné, teplovodné, plynové a elektrické prípojky a pod.).
3. Pozemky registra E KN v katastrálnom území Michalovce, obec Michalovce, okres
Michalovce, vedené Okresným úradom Michalovce v liste vlastníctve
č. 8183,
a to:
por.
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

parcelné
číslo
1225/1
1225/2
1227
1228
1230
1231
1233

výmera
v m2
865
19
52
324
54
34
40

druh pozemku
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Záhrady
Záhrady
Záhrady
Zastavané plochy a nádvoria
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8.
9.

1236
1244

40
495

Zastavané plochy a nádvoria
Záhrady

4. Pozemky registra C KN v katastrálnom území Stráňany, obec Michalovce, okres
Michalovce, vedené Okresným úradom Michalovce v liste vlastníctve č. 722, a to:
por.
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

parcelné
číslo
1555/1
1555/5
1555/6
1555/7
1555/8
1555/9
1555/10

výmera
v m2
115290
24948
1406
48050
7
24
159

druh pozemku
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria

Ťarcha v liste vlastníctva č. 722:
Na pozemku registra C KN parc. č. 1555/7 je zapísané vecné bremeno spočívajúce v práve
umiestnenia inžinierskych sietí vrátane ochranného pásma vo vyznačenom rozsahu
v prospech Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, Košice.
Hlasovanie č. 18

Schválenie úkonov súvisiacich so založením akciovej spoločnosti
a výstavbou novej nemocnice v Michalovciach

Za 40 poslancov, proti 2 poslanci, zdržalo sa 6 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 11
Dodatok k Zmluve o dočasnom prevode akcií
Predseda: „Poďme k bodu číslo 11 Dodatok k zmluve o dočasnom prevode akcií. Týka sa to,
samozrejme, tiež bodu, ktorý súvisí - tento bod súvisí s bodom číslo 10. Jedná sa v podstate
o tie postele, o ktorých hovoril pán poslanec Trnka. Navrhuje sa ním odstránenie niektorých
výkladových nejasností týkajúcich sa pojmu investície obchodnej spoločnosti Svet zdravia do
hnuteľných vecí, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré sa následne stanú
vlastníctvom Košického samosprávneho kraja. Budú započítané ako protihodnota voči
zostávajúcim splátkam kúpnej ceny. Zjednodušene povedané, či sa jedná len o investíciu
do majetku, ktorej užívaním spoločnosti na základe nájomných zmlúv, alebo sa môže jednať aj
o investície spočívajúce v obstaraní nových vecí, ktoré sa stanú vlastníctvom Košického
samosprávneho kraja. Materiál prerokovali 3 komisie: zdravotná, finančná, komisia
k hospodáreniu s majetkom, ktorá ho zastupiteľstvu odporučila prerokovať a schváliť. Otváram
rozpravu k materiálu. Nech sa páči. Ukončujem rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 8. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. decembra 2014:
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Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje Dodatok k Zmluve o dočasnom prevode akcií zo dňa 20. 04. 2011 uzavretej medzi
Košickým samosprávnym krajom a právnym predchodcom obchodnej spoločnosti Svet zdravia,
a. s. a to obchodnou spoločnosťou Vranovská investičná, s. r. o.
Hlasovanie č. 19

Dodatok k Zmluve o dočasnom prevode akcií

Za 40 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 5 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Predseda: „Ak dovolíte, o minútu je pol dvanástej, vyhlasujem 10 minútovú prestávku s tým,
že stretneme sa o 11.40. Ďakujem.“
BOD č. 12
Informatívna správa o činnosti pracovnej skupiny pre prípravu
Regionálnej integrovanej územnej stratégie
Predseda: „Informatívna správa o činnosti pracovnej skupiny pre prípravu Regionálnej
integrovanej územnej stratégie. Pán riaditeľ, chceš materiál uviesť?“
Ing. Bernát, riaditeľ úradu: „Ja len chcem vysloviť želanie, že konečne dúfam, že už aj
rokovania budú aj o konkrétnych aktivitách, o konkrétnych výzvach, o konkrétnych projektoch.
Takže čakáme na schválenie dokumentov v Bruseli a dúfam, že niekedy v prvom kvartáli
budúceho roku už tie rokovania budú ku konkrétnym výzvam, ku konkrétnym aktivitám, ktoré
chceme realizovať v tomto programovacom období.“
Predseda: „Len pre vašu informáciu, v poslednej dekáde mesiaca január zvolávame veľkú
konferenciu, celokrajskú, na ktorú pozývame všetky zainteresované subjekty z jednotlivých
oblastí kultúrneho, spoločenského, sociálneho, hospodárskeho, vzdelávacieho systému v rámci
kraja, ktorí budú mať právo sa podieľať na riešení celého tohto programu. Otváram rozpravu
k materiálu. Ukončujem rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 8. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. decembra 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 berie na
vedomie Informatívnu správu o činnosti pracovnej skupiny pre prípravu Regionálnej
integrovanej územnej stratégie.
Hlasovanie č. 20

Informatívna správa o činnosti pracovnej skupiny pre prípravu
Regionálnej integrovanej územnej stratégie

Za 41 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 13
Informácia o realizovaných stavbách na cestách II. a III. triedy
v Košickom kraji z ROP
Predseda: „Bod číslo 13 Informácia o realizovaných stavbách na cestách II. a III. triedy
v Košickom kraji z Regionálneho operačného programu. Pán riaditeľ, chceš materiál uviesť?
Otváram k materiálu rozpravu. Ukončujem rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 8. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. decembra 2014:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov berie na vedomie
Informáciu o realizovaných stavbách na cestách II. a III. triedy v Košickom kraji z ROP.
Hlasovanie č. 21

Informácia o realizovaných stavbách na cestách II. a III. triedy
v Košickom kraji z ROP

Za 43 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 14
Rámcová obsahová náplň zasadnutí
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2015
Predseda: „Bod číslo 14, Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja na I. polrok 2015. Otváram rozpravu. Ukončujem rozpravu, poprosím
návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 8. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. decembra 2014:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov schvaľuje Rámcovú
obsahovú
náplň
zasadnutí
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho
kraja
na I. polrok 2015.
Hlasovanie č. 22

Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2015

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 15
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2015
Predseda: „15-tka Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na I. polrok 2015. Otváram k materiálu rozpravu. Ukončujem rozpravu a poprosím návrhovú
komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 8. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. decembra 2014:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 4 zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2015.
Hlasovanie č. 23

Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na I. polrok 2015

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 16
Informatívna správa o programe Terra Incognita
Predseda: „Bod číslo 16 Informatívna správa o programe Terra Incognita. Pán riaditeľ, chceš
uviesť materiál? Pokiaľ nie, otváram k materiálu rozpravu. Ukončujem rozpravu, poprosím
návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 8. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 16. decembra 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 berie na
vedomie Informatívnu správu o programe Terra Incognita.
Hlasovanie č. 24

Informatívna správa o programe Terra Incognita

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 17
Návrh dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Predseda: „17-tka Návrh dodatku číslo 1 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie
Správa ciest Košického samosprávneho kraja. Pán riaditeľ, chceš uviesť materiál?“
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Ing. Bernát, riaditeľ úradu: „Táto zmena vyplýva na základe kontroly, ktorú realizoval
Najvyšší kontrolný úrad.“
Predseda: „Otváram rozpravu, ukončujem rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 8. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. decembra 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
schvaľuje Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Správa ciest Košického
samosprávneho kraja.
Hlasovanie č. 25

Návrh dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie
Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 18
Návrh na vymenovanie riaditeľa Verejnej knižnice Jána Bocatia
Predseda: „Poďme k 18-tke Návrh na vymenovanie riaditeľa Verejnej knižnice Jána Bocatia.
Pod bodom číslo 18 vám predkladám návrh na vymenovanie inžinierky Sone Jakešovej
do funkcie riaditeľa Verejnej knižnice Jana Bocatia dňom 1. januára 2015. Personálna zmena
vo funkcii riaditeľa Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach je realizovaná na základe
požiadavky o uvoľnenie z funkcie bývalej štatutárnej zástupkyne. Na uvoľnenú funkciu bol
vyhlásený konkurz, ktorý sa uskutočnil dňa 12. novembra 2014. Zo šiestich prihlásených
uchádzačov konkurzná komisia na základe kritérií konkurzných podmienok - hodnotila
i osobne prezentované zámery rozvoja inštitúcie a predložený návrh na menovanie inžinierky
Sone Jakešovej je výsledkom procesu konkurzného konania. Inžinierka Soňa Jakešová je aj
osobne prítomná na rokovaní zastupiteľstva. Otváram k materiálu rozpravu. Pán poslanec
Bauer.“
Poslanec Bauer: „Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, vzhľadom na to, že som bol
požiadaný a myslím si, že by bolo dobré vypočuť si názor odbornej komunity navrhujem, aby
v diskusii mohla vystúpiť zástupkyňa Slovenskej asociácie knižníc, pani Mgr. Emília
Antolíková.“
Predseda: „Prosím hlasujte o tomto procedurálnom návrhu.“
Hlasovanie č. 26

o procedurálnom návrhu poslanca Bauera na udelenie slova
zástupkyni Slovenskej asociácie knižníc Mgr. Emílii Antolíkovej

Za 36 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 9 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Predseda: „Nech sa páči, pani Antolíková.“
42

Mgr. Emília Antolíková: „Príjemné predpoludnie, vážený pán predseda, vážení páni poslanci,
ďakujem vám za možnosť vystúpiť na tomto vašom zastupiteľstve. Som tu nie ako zástupkyňa
Slovenskej asociácie knižníc, aj keď som jej členkou a zastupujem verejné knižnice na
Slovensku, som tu ako knihovník, ako človek, ktorý pracuje 30 rokov v knižnici. A som tu
kvôli tomu, že si veľmi vážim prácu vás, poslancov. A každý z vás si zodpovedá, okrem toho,
že je poslanec, aj je na nejakej pozícii. Dennodenne prichádzate do zamestnania, kde plníte
svoje odborné veci a ste odborníci na svojich miestach. Ja tu dnes stojím preto, aby som
zastupovala slovenských knihovníkov, pretože komisia vám predkladá návrh na riaditeľku
krajskej knižnice v Košiciach, ktorá nespĺňa nielen vzdelanie, ale ani odbornú prax v knižnici
a bude túto knižnicu riadiť. Je na vás, poslancoch, ako rozhodnete, ale prihovára sa slovenská
knihovnícka verejnosť, ktorá sleduje toto vaše hlasovanie, za to, aby ste - keďže ste mali
možnosť - keďže bolo vo výberovom konaní - boli knihovníci prihlásení, tak nevieme, prečo
práve táto pozícia, veľmi dôležitá sa ušla pani Jakešovej? Ďakujem vám a nechávam to na vás.
Veľmi pekne ďakujem, pán predseda.“
Predseda: „Nech sa páči. Vystúpili ste ako súkromná osoba, pani Antolíková? Lebo tak som to
pochopil z vášho vystúpenia.“
Mgr. Emília Antolíková: „Vystupujem tu za knihovníkov, pretože bola vyhlásená petícia, pod
ktorou je po popísaných momentálne 190 knihovníkov zo Slovenska... Sú tam aj zo zahraničia,
ale...“
Predseda: „Ďakujem pekne. Môžem sa opýtať, kde pracujete? Ste u nás, v kraji? Poznáte
pomery v našom kraji, alebo pracujete v inom kraji?“
Mgr. Emília Antolíková: „Pracujem v inom kraji, pracujem v Prešovskom kraji a môj
zriaďovateľ si váži odbornosť a vzdelanosť knihovníkov. A bolo by fajn, keby to bolo tak
aj v našom susedskom kraji. Ide nám len o odbornosť. O nič iné. Ide nám len o to, aby
komunita knihovníkov, ktorej záleží na tom, aby pracovali pod odborným vedením, aby naozaj
mali toto odborné vedenie. Ďakujem.“
Predseda: „Nedá mi, aby som nezareagoval, poviem svoj pohľad, ako predseda, ktorý
predkladá tento návrh. Komisia, ktorú som menoval ja, ako predseda samosprávneho kraja, to
je moja kompetencia a je to môj poradný orgán. Bola zložená od pani Džuganovej, ktorá je
prezidentkou Združenia knihovníkov na Slovensku, cez ďalších odborníkov z nášho kraja, ľudí
ktorí zodpovedajú za tento úsek. Bol tam pán podpredseda Ďurovčík, bol tam riaditeľ úradu,
bola tam vedúca odboru kultúry a predsedníčka kultúrnej komisie pani poslankyňa Lenártová,
námestníčka primátora. V každom prípade, keď mi doniesli výstup z hlasovania komisie, tento
výstup bol pozitívny pre pani Jakešovú. Musím povedať jedno - je to osoba, ktorú ja osobne si
vysoko vážim. Poznám jej schopnosti. Dlhé roky pracuje nielen na úseku masmediálnej
komunikácie, pracovala dlhé roky v oblasti kultúry, je dosť silne zainteresovaná aj do oblasti
knihovníctva. A podľa mojich otázok, ktoré som mal na zasadnutí konkurznej komisie, veľmi
odborne, fundovane sa vyjadrovala ku všetkým otázkam, ktoré boli vznesené. Na druhej strane,
práve tým, že je od nás z kraja, aj pozná - myslím si, veľmi kvalifikovane aj terén, aj ľudí,
pozná jednotlivé mestá, je v dennom kontakte s ľuďmi, ktorí sa v tejto oblasti pohybujú. Dlhé
roky je členkou spoločenstva literárneho Pravé orechové. Má zmapované, pretože Pravé
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orechové dostalo aj podporu samosprávneho kraja. A musím povedať, že majú zmapovaný
aj z tohto pohľadu skoro celý Košický kraj. Vydali množstvo publikácií a spolupracuje dlhé
roky aj s knižnicami. Je hovorkyňou kraja, ktorá sa však nezaoberá priamo tým, že vstupuje na
obraz, to väčšinou rieši Zuzka Bobriková, ale práve jej úlohou je aj kontakt s mnohými týmito
zariadeniami, ktoré my máme v zriaďovacej pôsobnosti. Ja by som si nedovolil spochybňovať
jej osobné kvality tým, že je to neodborník. V žiadnom prípade. Viete, na mnohých miestach,
ako tu všetci sedíme, je veľmi veľa ľudí, ktorí nevykonávajú prácu len presne v tej oblasti,
ktorú vyštudovali. Zaoberajú sa aj inou problematikou a fungujú, a sú kvalitní, a sú dobrí. Sú to
dobrí manažéri, sú to dobrí riadiaci pracovníci. A zúžiť to do tohto pohľadu sa mne zdá, za tie
roky skúseností, veľmi úzke. Na druhej strane treba povedať, že aj za personálnu prácu
a návrhy zastupiteľstvu, zástupcov jednotlivých organizácií, s výnimkou škôl - toto nie je
v mojej kompetencii, napriek tomu, že mnohí z vás mi to prisudzovali aj v minulom roku, keď
to bolo potrebné, pred voľbami v roku 2013, čo sa týkalo Polárnej, napriek tomu, že som
hovoril - ja môžem tak akurát podpísať menovanie a podpísať odvolanie. Bohužiaľ, tak je
konštruovaný zákon vo vzťahu k zriaďovateľovi. Čiže chcem povedať jedno: Ja by som si
určite v živote nedovolil takéto hodnotenie voči ľuďom, ktorí na tomto úrade – príklad - na
Úrad Košického samosprávneho kraja pani Jakešová nastúpila v pontifikáte pána Rudolfa
Bauera, ktorý tu sedí. A od toho času pracovala na tomto úseku a ja som to nikdy nevnímal ani
politicky, ani inač. Usmiali ste sa, lebo ste si povedali, že asi bude Trebuľa tento argument
používať. A určite by ste ho použili aj vy, lebo je to pravda. Ja chcem povedať len z toho
ľudského pohľadu, že každý z nás má svoju kompetenciu, každý z nás berie aj zodpovednosť,
pretože na konci dňa, keď tu sediace média píšu o niektorých momentoch, ktoré sa v práci ani
nevydaria a robia sa aj chyby, chyby ktoré sú mnohokrát nepríjemné, ale musím vám povedať,
že potom sa píše o mne. Potom vy vystupujete, niektorí, veľmi neeticky, netaktne a povedal by
som neslušne. Ale vek niekedy ospravedlňuje. K tomu, že čo človek niekedy povie alebo
nepovie.., je to len, samozrejme, myslené na konkrétnych ľudí, ktorí tu sedia. Hovorím to preto,
že ja sa neznížim na túto úroveň. Len chcem vám povedať, že bol by som veľmi nerád
a, bohužiaľ, táto spoločnosť začína fungovať v tejto pozícií, že mnohokrát dochádza
k situáciám tak ako dnes, žiadosť presne na Ludovika Energy prišla v piatok. A prišlo to pod
takým tlakom, kde - my nie sme proti, ale preboha, nech nám dajú aspoň čas a priestor aj na
odborné zaujatie stanoviska. Na to, aby sme neboli nútení robiť len kroky, ktoré vedú
mnohokrát k tomu, že pod tlakom, doslova politickým, spoločenským, sa prijímajú niekedy
uznesenia, ktoré nemajú analýzu, nemajú svoju hĺbku... a dopady. Počas rokovania prišiel alebo
pred rokovaním prišiel za mnou pán Rovinský s tým, aby sme to rozšírili na celý kraj. A ja
hovorím: „Pán Rovinský, ale ja takýto návrh nepredložím, pretože ja to neviem odborne
posúdiť. Ja nie som odborník v oblasti životného prostredia.“ Takto sa to predsa nerobí. Takže
chcem povedať jedno, ja už som sa stretol v tomto, resp. v minulom volebnom období, alebo
v prvom mojom volebnom období s určitými pohľadmi práve na výber, zhodou okolností
to bolo v Michalovciach, na výber riaditeľky. Mala veľmi podobný scenár. Dokonca aj ľudia
a osoby, ktoré boli v tomto obsadení, tak ako „Na skle maľované“ sa hralo 25 alebo 30 rokov,
takže aj táto hra sa tu hrá už pár rokov. Osoby a obsadenia tie isté. Takže chcem len povedať
k tomu toľko. Určite je to osobný pohľad, je na vás. Ja vám chcem povedať, za tu prítomnú
pani Jakešovú, považujem za schopného človeka, vzdelaného človeka a dokonca ešte
odborníka v tejto oblasti, aj s riadiacimi skúsenosťami. Preto som tento návrh predložil. To je
všetko. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Pani poslankyňa Antónyová.“
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Poslankyňa Antónyová: „Ďakujem za slovo pán predseda, chcem len takto pripomenúť, aby
som zobrala príklad zo zdravotníctva. Pred tridsiatimi rokmi nevedeli sme si predstaviť, že
riaditeľom nemocnice nie je lekár. A veľmi dobre vieme, aká je teraz situácia. Máme veľmi
dobrých odborníkov - lekárov, ale nie každý vie manažovať určitý kolos, určitú inštitúciu. Ja
som len toľko chcela povedať. Časy sa menia.“
Predseda: „Ďakujem, pán poslanec Halenár.“
Poslanec Halenár: „Ja s vami súhlasím, pán predseda, že človek nemusí mať 30 ročnú prax na
niečo, aby dokázal zastávať nejaký post. A možno by nás aj vedela samotná pani kandidátka,
pani Jakešová, nejakými pár vetami presvedčiť, keď by sa jej chcelo vystúpiť, keďže je tu
prítomná a určite by nás presvedčila, ako vás.“
Predseda: „Pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem, ja len veľmi krátko, som rád, že od bodu číslo 2 Interpelácie, ste
si už spomenuli, že kto menoval túto komisiu, aj akí tam boli členovia, aj prečo ste ich
vymenovali. Ja len - malá poznámka, fakt by bolo dobré, ak chcete predchádzať týmto - by som
povedal v úvodzovkách „nedorozumeniam“, aby ste tam niekoho dali aj z opozície. A možno
by vôbec nedochádzalo k takýmto zbytočným prestrelkám. A zároveň - no a ešte by som sa
chcel vyjadriť k druhej veci. V tlačovej správe hovoríte, že vlastne už dopredu ste
prejudikovali, že nebudete vedieť zaplatiť vlastne osobu s 15 ročnou praxou. Tak ja neviem, či
takto sa robí? Či to je normálny priebeh - ako- výberového konania. V tlačovej správe bolo
povedané, že to, že má 15 ročnú prax ešte neznamená, že ju viete zaplatiť. Myslím, že v takom
nejakom duchu to bolo. Čiže bolo by dobré, aby sme sa nehrali na komisie a nejaké formálne...
keď vlastne už aj vy ste teraz povedali, že ste rád, že to vyhrala vlastne pani Jakešová. Čiže
načo sa vôbec bavíme tuná o komisii, keď vlastne úplne jasné, že prečo vyhrala? Ďakujem.“
Predseda: „No, nebudem reagovať. Nech sa páči, ďalej k rozprave. Keď sa do rozpravy nik
nehlási, rozpravu ukončujem a poprosím návrhovú komisiu.“
Poslanec Jutka: „Ďakujem za slovo pán predseda. Keďže návrhová komisia neobdržala
žiaden iný návrh, prečítam pôvodný návrh na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 8. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. decembra 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
na návrh predsedu vymenúva
pani Ing. Soňu Jakešovú dňom 1. januára 2015 do funkcie riaditeľky Verejnej knižnice
Jána Bocatia so sídlom v Košiciach.
Hlasovanie č. 27

Návrh na vymenovanie riaditeľa Verejnej knižnice Jána Bocatia

Za 36 poslancov, proti 3 poslanci, zdržalo sa 7 poslancov.
Návrh bol prijatý.
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Predseda: „Pani Jakešová, gratulujem k ustanoveniu do funkcie riaditeľky. Prajem veľa
úspechov vo vašej práci s tým, že verím, že dokážete v práci, že to bolo správne rozhodnutie.
Ďakujem pekne. Dámy, aj vám ďakujem, môžete zostať do konca rokovania. Je to verejné
zasadnutie.“
BOD č. 19a
Nájom nebytových priestorov v telocvični Hotelovej akadémie na Južnej triede 10
v Košiciach pre KDS - šport z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predseda: „Poďme k bodu číslo 19 Majetkové veci. Bod 19a Nájom nebytových priestorov
v telocvični Hotelovej akadémie na Južnej triede 10 v Košiciach pre KDS šport, z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, je tento materiál. Tzn. je potrebná trojpätinová väčšina. Jedná sa
o volejbalový klub. Začali hrať Košice v extralige. Je to z našej strany pomoc, pretože táto
telocvičňa má aj hľadisko, je možné v tejto telocvični aj mať návštevnosť záujemcov
o volejbal, extraligový volejbal. Otváram rozpravu, pán poslanec Trnka.
Poslanec Trnka: „Ďakujem, ja len - taká otázka, tzn. že oni tam teraz už nebudú môcť byť?
Alebo budú mať väčšie právo tí športovci, na tú telocvičňu? Alebo aký bude režim toho
fungovania? A zároveň ma to aj zaujíma v súvislosti s tým, že vlastne sa pripravuje, alebo už
nepripravuje - ja neviem, ten dlhodobý prenájom toho hotelu? Čiže sa chcem spýtať, či teraz to
je ako cieľ, po častiach všetko niekomu poprenajímať? Ako - v tej hotelovej akadémii?
Až ostane len - ja neviem - 4 triedy tam ostanú? Alebo .. ja ...neviem. Ďakujem.“
Predseda: „Poprosím pána riaditeľa, nech zaujme stanovisko.“
Ing. Bernát, riaditeľ úradu: „Začnem od konca, keď sme uvažovali o Hotelovej akadémii,
hovoríme o podnikateľskej časti. Telocvičňa nie je podnikateľská časť. Telocvičňa je
integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Košický volejbalový klub
po niekoľkých desiatkach rokov postúpil do extraligy. Čiže je to taká nepriama forma podpory
zo strany poslancov KSK tomuto klubu. Starajú sa o skoro 500 detí a robia to výhradne len
zo slovenských peňazí. Čiže starajú sa o mládež, starajú sa o detičky, o dorast, o mládež
a konečne muži postúpili do extraligy. Asi vnímate, aký je problém povedzme v Humennom,
Chemes Humenné je pred krachom. Volejbalový klub, ktorý bol dlhoročne niekoľkonásobný
majster Slovenska, teraz ich prichýlili priatelia v Spišskej Novej Vsi. Nebyť ich, tak Chemes
Humenné by zanikol. Čiže šport na Slovensku živorí. A to je taká forma podpory športu
a športovcov. A ten harmonogram použitia telocvične v prvom rade musí byť, samozrejme,
musí sa vychádzať v ústrety škole a výchovno-vzdelávacím potrebám a aj iným aktivitám.
Chodia tam aj ženy na kalanetiku, atď. Čiže to je len o to, aby platil nižšie nájomné, aby sme
takto nepriamo ich podporili v činnosti, ktorú robia a ktorá je pre všetkých, myslím, že
prospešná.“
Predseda: „Ďakujem, ďalej v rozprave pán poslanec Javorský.“
Poslanec Javorský: „Ja sa veľmi teším z toho, že podporujeme šport. Ja som - ako - aby sme
si boli vedomí, že za chvíľu budeme mať viacej takýchto žiadostí, lebo tak urobíme precedens
tým, že dáme takýto výhodný nájom. Na najbližšie... možno ja, priamo zo Spišskej, dám práve
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pre ten Chemes Humenné, alebo Chemes Spišská Nová Ves... atď bude treba riešiť nájom
ďalšej telocvične. Ďakujem.“
Predseda: „Viete, nechcem to ja rozoberať, bol som 7 rokov primátorom v Košiciach. V roku
1999, keď som nastúpil, bol rozpadnutý hokej. Stratil svojho generálneho majiteľa, sponzora.
Bola rozpadnutá hádzaná, licencia klubu ležala na zemi. Vznikol mestský hádzanársky klub,
prestával fungovať futbal a ja musím povedať, že napríklad v tom čase sme riešili hádzanú tým,
pretože na našom športovom gymnáziu, ktoré je teraz naše, predtým bolo ešte štátne, potom
keď vznikli samosprávne kraje, prešla do zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja.
Riešili sme to tým, že hádzanársku telocvičňu, ktorá bola viac nevyužívaná ako využívaná, sme
dali k dispozícii hádzanárskemu klubu. Schválili sme vtedy nájom 10,- Sk na deň, tzn. mali
3.650,- Sk na rok. Pomáhali sme im ešte aj náhradami energií z časti. A peniaze, ktoré si oni
získali v rámci možností od rôznych sponzorov a ľudí, ktorí mali k tej hádzanej vzťah a chceli
aj materiálne pomôcť, používali na tento klub. Výsledok bol jeden, že v priebehu dvoch rokov
sa stali majstrami Slovenska. Ich juniori boli 2x za sebou majstri Slovenska a keď asi pred
tromi rokmi, 2 roky dozadu, keď si pamätáte, naša reprezentácia sa konečne dostala po rokoch
na majstrovstvá Európy, alebo majstrovstvá sveta, polovica hráčov reprezentácie boli
odchovanci Košíc. A musím vám povedať jedno, že bez samosprávy a samospráv, šport
neprežije. Mňa mrzí jedno, že za tých 25 rokov sa nenašiel model fungovania športu, že sa
nenašli také pravidlá hry, aby boli korektné. A aby tie pravidlá hry boli o tom, že teda peniaze,
ktoré do toho športu idú, aby skutočne sa míňali na šport a nie na rôzne iné aktivity. Bohužiaľ,
v mnohých oblastiach nášho života sa to tak deje. Skutočne, niet inej možnosti. A týka sa to
obcí, týka sa to miest, týka sa to každého, kto chce takýto výsledok. Tu sedí Mišo Rečka, ako
starosta Čane. Keď prišiel s tým, že bude zháňať peniaze na výstavbu zimného štadióna, ja mu
hovorím: „Mišo, si sa zbláznil, veď ako dáme dokopy... Ja by som vedel za všetkých tu
porozprávať, ako sme postavili Steel arénu, aj keď to bolo zložité, ako sa robila tréningová
hala, ako sme dávali dokopy štadión. Mnohí sa môžete usmievať, len neviete o tom nič a nič ste
preto neurobili. Najprv dokážte v živote niečo a potom reagujte. A chcem vám povedať, že boli
to veľmi zložité obdobia. Možno hokej by v Košiciach už vôbec nebol. Nechcem to tu veľmi na
dlho rozprávať, len chcem vám povedať, že skutočne, keby Rečka sa nebol vtedy rozhodol,
nebol by do tohto projektu išiel, dnes Igor Liba tam robí hokejovú školu Košice-okolie, v tejto
juhovýchodnej časti a severnej časti, tie decká chodia tam. Je to obrovské plus. A je to silne na
náklady Čane. Ak samospráva, miestna, nebude vo výraznejšej miere podporovať miestny
šport, aj tieto kluby a mládež, šport na Slovensku bude hynúť tak, ako hynie. Bohužiaľ, mrzí
ma to. Takže toto je z mojej strany. Len možno troška, ako osobná životná skúsenosť, od roku
1985 som sa ako funkcionár pohyboval v oblasti športu. Pred mesiacom som skončil ako
viceprezident košického hokeja, lebo som požiadal o uvoľnenie. Nech sa páči, pani Lenártová.“
Poslankyňa Lenártová: „Ja som chcela iba zareagovať, vážený pán predseda, na pána
Javorského, že budeme veľmi radi, keď bude tých žiadostí viac. V meste Košice máme bežne
osobitné zretele pre športové kluby, ktoré pracujú v školách v telocvičniach, škôl s mládežou.
Vychádzame im v ústrety, platia si média. Nemáme žiadny problém. Harmonogram sa
dodržiava. Čiže, naozaj budeme len radi, ak bude týchto žiadosti viac. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ešte niekto v rozprave? Pokiaľ nie, rozpravu ukončujem
a poprosím návrhovú komisiu.“
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Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 8. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. decembra 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,
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a § 7 ods. 15 Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho
kraja schvaľuje nájom nebytových priestorov v telocvični súpisné č. 2214, na pozemku registra
C KN parcelné číslo 3109/60, v katastrálnom území Južné Mesto, obec Košice – Juh, okres
Košice IV, vedenej Okresným úradom Košice v liste vlastníctva č. 11556 vo vlastníctve
Košického samosprávneho kraja pre KDS – šport, so sídlom Krivá 23, 040 01 Košice - Juh,
IČO: 42 324 181, za nájomné vo výške 7,20 €/hodina, na dobu nájmu 5 rokov, z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, ktorým je podpora mládežníckeho športu - volejbalového družstva
juniorov.
Hlasovanie č. 28

Nájom nebytových priestorov v telocvični Hotelovej akadémie
na Južnej triede 10 v Košiciach pre KDS - šport z dôvodu
hodného osobitného zreteľa

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 19b
Nájom nebytového priestoru v budove Gymnázia na ul. SNP 1 v Gelnici pre
Gréckokatolícku cirkev, farnosť Gelnica z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predseda: „19b Nájom nebytového priestoru v budove Gymnázia na ulici SNP 1 v Gelnici pre
Gréckokatolícku cirkev farnosť Gelnica z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Pán
podpredseda, chceš uviesť materiál? Nech sa páči, otváram rozpravu. Pani poslankyňa
Blaškovičová.“
Poslankyňa Blaškovičová: „Ďakujem pekne, ja by som sa len chcela opýtať - sa tu spomína
učebňa a spomína sa telocvičňa, tak o čom sa teraz budeme baviť? A o čom budeme hlasovať?
O prenájme učebne, alebo o prenájme telocvične? Lebo telocvičňa 60 m2 to asi nebude, však?
Nie je mi to celkom jasné z dôvodovej správy, prosím.“
Predseda: „Prosím, upresnite pani vedúca odboru, pani Šebeňová.“
Ing. Šebeňová, vedúca odboru správy majetku: „Vážený pán predseda, vážené
zastupiteľstvo, jedná sa o prenájom učebne a časti spoločných priestorov pre Grécko-katolícku
cirkev.“
Predseda: „Prečo sa tam ocitla telocvičňa? Ja som si to tiež nevšimol.“
Ing. Šebeňová, vedúca odboru správy majetku: „Neviem o tom, že by sa tam ocitla
telocvičňa.“
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Predseda: „Skontrolujte, ak je tam telocvičňa, telocvičňa vypadáva. Jedná sa len o priestory
učebne a spoločný priestor. Ak je to tam, vypúšťa sa to z materiálu, jedná sa len o toto. Nech
sa páči, pani poslankyňa.“
Poslankyňa Blaškovičová: „Ďakujem pekne, lebo sa tu vlastne, v tej dôvodovej správe, cituje
k žiadosti Grécko-katolíckej cirkvi - farnosť Gelnica, o prenájom telocvične. Tzn. že oni chceli
prenajať telocvičňu, nie učebňu. Alebo ako to? Toto treba uviesť na pravú mieru, prosím.“
Predseda: „Môžem povedať, že určite nechceli prenajať telocvičňu, lebo boli u mňa. Bol pán
Chautur aj so šéfom farnosti a boli požiadať o túto možnosť. Takže určite sa nejedná
o telocvičňu. Určite nie. Ak došlo k pochybeniu, pozrite sa, technicky nejaký škriatok sa tam
mohol vopchať. Určite nie telocvičňu, čiže z dôvodovej správy sa vypúšťa. Dobre. Ešte niekto
v rozprave? Pokiaľ nie, poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 8. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. decembra 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,
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a § 7 ods. 15 Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho
kraja schvaľuje nájom nebytových priestorov v budove školy súpisné č. 1018, na pozemku
registra C KN parcelné číslo 361, v katastrálnom území Gelnica, obec Gelnica, okres Gelnica,
vedenej Okresným úradom Gelnica v liste vlastníctva č. 3249 vo vlastníctve Košického
samosprávneho kraja pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Gelnica, so sídlom Hlavná 112,
056 01 Gelnica, IČO: 42 251 184, za nájomné vo výške 10,37 €/mesiac z dôvodov hodných
osobitného zreteľa, ktorými sú podpora pastoračno-liturgickej činnosti farnosti v rámci voľnočasových aktivít zameraných na formovanie mládeže a rodín formou tvorivých krúžkov
či biblických škôl, odborných teologických prednášok pre seniorov a slávenie
gréckokatolíckych bohoslužieb.
Hlasovanie č. 29

Nájom nebytového priestoru v budove Gymnázia na ul. SNP 1
v Gelnici pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Gelnica z dôvodov
hodných osobitného zreteľa

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 19c
Nájom bývalej Školy v prírode Inovce pre obec Inovce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predseda: „19c - Nájom bývalej školy v prírode Inovce, pre obec Inovce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. Pán podpredseda, chceš uviesť materiál? Pokiaľ nie, otváram k nemu
rozpravu. Pán poslanec Staško.“
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Poslanec Staško: „Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, chcel by som poprosiť
o priazeň pri hlasovaní za toto uznesenie. Chcel by som sa poďakovať vedeniu samosprávneho
kraja, jednotlivým odborom i jednotlivým komisiám a beriem to ako prejav dôvery v najnižší
stupeň územnej samosprávy. Pre obec, pre regionálne združenie i pre miestnu akčnú skupinu
táto stavba je vlastne súčasťou takého polurastu miestnej skupiny v budúcnosti. Počítame
s tým, že i týmto spôsobom vďaka tomuto združeniu chceme zatraktívniť náš región
najvýchodnejšej časti nášho Slovenska. Ešte raz všetkým chcem poďakovať.“
Predseda: „Ďalej v rozprave? Pokiaľ nie, rozpravu ukončujem. Poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 8. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. decembra 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,
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a § 7 ods. 15 Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho
kraja schvaľuje nájom
1. nehnuteľného majetku v katastrálnom území Inovce, obec Inovce, okres Sobrance, a to:
1.1. vedeného Okresným úradom Sobrance v liste vlastníctva č. 239:
a) školy v prírode súpisné číslo 88 na pozemku registra C KN parcelné číslo 217/4,
vrátane príslušenstva,
b) stavby súpisné číslo 97 na pozemku registra C KN parcelné číslo 495/4,
c) prístavby bez súpisného čísla na pozemku registra C KN parcelné číslo 217/5,
d) prístavby bez súpisného čísla na pozemku registra C KN parcelné číslo 217/6,
e) prístrešku bez súpisného čísla na pozemku registra C KN parcelné číslo 217/7,
f) skladu - garáže bez súpisného čísla na pozemku registra C KN parcelné číslo 217/8,
g) stavby bez súpisného čísla na pozemku registra C KN parcelné číslo 495/5,
1.2. vedeného Okresným úradom Sobrance v liste vlastníctva č. 282:
a) pozemku registra C KN parcelné číslo 217/4 o výmere 1045 m2, zastavané plochy
a nádvoria v podiele 246/480,
b) pozemku registra C KN parcelné číslo 217/5 o výmere 37 m2, zastavané
plochy a nádvoria v podiele 246/480,
c) pozemku registra C KN parcelné číslo 217/9 o výmere 599 m2, zastavané plochy
a nádvoria v podiele 246/480,
d) pozemku registra C KN parcelné číslo 218/4 o výmere 728 m2, záhrady
v podiele 246/480,
1.3. stavieb - 2 lyžiarskych vlekov,
2. hnuteľného majetku nachádzajúceho sa v nehnuteľnostiach uvedených v bode 1.1. a) až g)
vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja pre obec Inovce, so sídlom Inovce č. 28,
072 64 Podhoroď, IČO: 00 325 228, za nájomné vo výške 100,00 €/rok, na dobu nájmu
5 rokov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je nájom pre samosprávu
za účelom prevádzkovania zariadenia a skvalitnenia služieb pre ľudí z regiónu ako aj
širšieho okolia.
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Hlasovanie č. 30

Nájom bývalej Školy v prírode Inovce pre obec Inovce z dôvodu
hodného osobitného zreteľa

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 19d
Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Stredné Mesto v Košiciach
pre Mestskú časť Košice - Staré Mesto
Predseda: „Takže poďme, bod 19d, Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku
v katastrálnom území Stredné mesto v Košiciach, pre Mestskú časť Košice - Staré mesto.
Materiál je písomne predložený. Jedná sa o múzeum Vojtecha Löfflera. Otváram k nemu
rozpravu. Ukončujem rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 8. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. decembra 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 501 o výmere 116 m2, záhrady
v katastrálnom území Stredné Mesto, obec Košice – Staré Mesto, okres Košice I, vedený
Okresným úradom Košice v liste vlastníctva č. 5136;
B) schvaľuje
spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku registra C KN parcelné číslo 501 o výmere
116 m2, záhrady v katastrálnom území Stredné Mesto, obec Košice – Staré Mesto, okres Košice
I, vedený Okresným úradom Košice v liste vlastníctva č. 5136 pre Mestskú časť Košice – Staré
mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, IČO: 00 690 937 za kúpnu cenu 9860,00 € z dôvodov
hodných osobitného zreteľa, za ktoré možno považovať predaj pre samosprávu, pozemok slúži
ako prístupová cesta do dvora budovy, ktorou je kultúrne zariadenie
vo vlastníctve nadobúdateľa, pre Košický samosprávny kraj a správcu je prebytočným
a nevyužiteľným majetkom.
Hlasovanie č. 31

Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Stredné
Mesto v Košiciach pre Mestskú časť Košice - Staré Mesto

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 19e
Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Veľké Kapušany priamym predajom
Predseda: „Bod 19e Prevod vlastníctva pozemkov v katastrálnom území Veľké Kapušany
priamym predajom. Otváram k materiálu rozpravu. Ukončujem rozpravu, poprosím návrhovú
komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 8. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. decembra 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 1469/166 o výmere 110 m2, záhrady v katastrálnom území Veľké Kapušany, obec
Veľké Kapušany, okres Michalovce, vedený Okresným úradom Michalovce v liste vlastníctva
č. 1536 priamym predajom pre Annu Jaremovú, rodená Tatárová, bytom Janka Kráľa 11, Veľké
Kapušany za kúpnu cenu 1 100,00 €.
Hlasovanie č. 32

Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Veľké Kapušany priamym
predajom

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 19f
Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Dobšiná priamym predajom
Predseda: „19f Spôsob prevodu vlastníctva pozemkov v katastrálnom území Dobšiná priamym
predajom. Otváram rozpravu. Ukončujem rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 8. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. decembra 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. 1 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva pozemku registra
C KN parcelné číslo 7011/6 o výmere 184 m2, zastavané plochy a nádvoria, v katastrálnom
území Dobšiná, obec Dobšiná, okres Rožňava, vedený Okresným úradom Rožňava v liste
vlastníctva č. 4037 priamym predajom za kúpnu cenu minimálne vo výške 690,00 €.
Hlasovanie č. 33

Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Dobšiná priamym
predajom

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 19g
Spôsob prevodu a prevod vlastníctva budovy na ul. Turgenevova 36 v Košiciach
na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
Predseda: „Bod 19g Spôsob prevodu a prevod vlastníctva budovy na ulici Turgenevova 36
v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže.
Otváram k materiálu rozpravu. Ukončujem rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 8. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. decembra 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
A) rozhodlo
o prebytočnosti budovy súpisné číslo 1722 na pozemku registra C KN parcelné číslo 510/3
v katastrálnom území Južné Mesto, obec Košice – Juh, okres Košice IV, vedenej Okresným
úradom Košice v liste vlastníctva č. 14604;
B) schvaľuje
1. spôsob prevodu a prevod vlastníctva budovy súpisné číslo 1722 na pozemku registra C KN
parcelné číslo 510/3 v katastrálnom území Južné Mesto, obec Košice – Juh, okres
Košice IV, vedenej Okresným úradom Košice v liste vlastníctva č. 14604 na základe
obchodnej verejnej súťaže.
2. podmienky obchodnej verejnej súťaže, a to:
2.1. základné podmienky:
a) minimálnu kúpnu cenu vo výške 1 000 900,00 €,
b) finančnú zábezpeku vo výške 100 090,00 €, 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 predmetnej
nehnuteľnosti 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.
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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.
Hlasovanie č. 34

Spôsob prevodu a prevod vlastníctva budovy na ul. Turgenevova
36 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže
a podmienky obchodnej verejnej súťaže

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 19h
Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Moldava nad Bodvou
pre Nadáciu pre budúcnosť - a jövöért alapítvány
Predseda: „Bod 19h Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v katastrálnom území
Moldava nad Bodvou pre Nadáciu pre budúcnosť - A jövöért alapitvány. Otváram rozpravu
k materiálu. Ukončujem rozpravu, poprosím návrhovú komisiu... Nevidel som vás, nech sa páči
- dobre, pán Trnka.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem. Ja len .. Mňa poprosil kolega Duč, ktorý musel ísť niekde
do Trebišova na voľbu riaditeľa, myslím školy, aby som prečítal v jeho mene príspevok, ktorý
mal pripravený. Takže čítam: „Vážne kolegyne, kolegovia. Zastupiteľstvo Košického
samosprávneho kraja, po uplynutí jedného roka a štyroch mesiacov, opätovne rieši prevod
pozemku parcely číslo 1348/1 v katastrálnom území Moldava nad Bodvou. Ako z dôvodovej
správy vyplýva, že v mesiaci október 2013 KSK uzatvorilo s mestom Moldava nad Bodvou
zmluvu o budúcej kúpnej zmluve číslo 22/2013/IZ, v ktorej sa mesto zaviazalo, že
do 22. 10. 2015 odkúpi predmetnú parcelu vo výmere 25 132 m2 za cenu 10,86 eura za m2.
Táto zmluva sa nenaplnila, lebo časť pozemku o výmere 8 045 m2 bola odčlenená ako parcela
číslo 1348/14, bola predmetom zámeny na základe zámennej zmluvy zo dňa 6. 8. 2014. Teda
zmluva o budúcej zmluve sa nenaplnila. A táto zámena bola zrealizovaná v čase, keď ešte
mesto Moldava nad Bodvou nevyjadrilo súhlas s ukončením zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.
Urobilo to až 25. 9. 2014. Košický samosprávny kraj zrealizoval zámennú zmluvu na časť
nehnuteľnosti, ktorá bola predmetom osobitnej zmluvy o budúcej zmluve. Až v súčasnej dobe
sa v návrhu na uznesenie navrhuje ukončiť predmetnú zmluvu o budúcej zmluve dohodou.
Pýtam sa, prečo sa predkladajú Zastupiteľstvu KSK na schválenie veci dodatočne? Pritom, ako
sa môže ukončiť zmluva o budúcej zmluve, keď už v jej predmete, aj keď iba časť a to parcela
číslo 1348/14 o výmere 8045 m2, nie je vo vlastníctve KSK? V tejto súvislosti by som chcel
poukázať na to, čo sa stalo v minulosti a na čo som vtedy poukazoval. Dňa 5. 4. 2013, ako
členovi Komisie k hospodáreniu s majetkom KSK mi bol doručený materiál označený pod
číslom 13 s návrhom na prevod tohto majetku. V tomto návrhu odbor správy majetku navrhoval
uskutočniť predaj tohto majetku podľa § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 o majetku
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov. Poukázal som na to, že z materiálu nie
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je zrejmé, prečo by sa vôbec mal predať uvedený majetok, keď KSK ročne z neho plynú príjmy
vo výške 135 405 eur? Táto okolnosť je podstatná, lebo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 446/2001,
vyšší územný celok je povinný hospodáriť s majetkom vyššieho územného celku v prospech
rozvoja vyššieho územného celku, jeho obyvateľov a ochrany a tvorby životného prostredia.
A touto povinnosťou sa musíme riadiť pri svojej práci aj my, členovia komisie. V druhom rade
som poukazoval na to, že komisia vo svojom zasadnutí dňa 5. 4. 2013 neodporučila prevod
tohto nehnuteľného majetku. Trval som na tom, že nie je dôvod predať uvedený majetok a nie
sú splnené zákonné podmienky na uplatnenie postupu pri predaji tohto majetku podľa
§ 9 a ods. 8 písm. e) zákona 446/2001. Na základe týchto skutočností som navrhol, aby komisia
zotrvala na svojom pôvodnom rozhodnutí zo dňa 5. 4. 2013. Toto rozhodnutie potvrdila
a neodporučila pôvod tohto majetku. Aj napriek tomu dňa 26. 8. 2013 prevod bol schválený.
Veď tí poslanci, čo ste tu sedeli aj v minulom volebnom období, určite si pamätáte, aké búrlivé
diskusie sa tu zavádzali kvôli tomuto problému. Predseda komisie vtedy na predposlednom
zastupiteľstve sa na protest aj vzdal predčasne svoje funkcie. Rozkúskovaním sa znížila
hodnota celej nehnuteľnosti a trvám aj v súčasnej dobe na tom, že prevod nebol výhodný pre
KSK. Rád by som privítal záruky, že tento majetok bude v skutočnosti slúžiť tomuto
verejnoprospešnému účelu a táto skutočnosť sa zakotvila aj do zmluvy, pripadne, až
do zrealizovania stavieb sa previedlo vlastnícke právo na nadáciu a do tej doby situáciu riešiť
nájomnou zmluvou tak, aby sme v blízkej budúcnosti nemuseli opätovne riešiť túto otázku.
Preto navrhujem rokovanie o tomto bode odročiť. Ďakujem za pozornosť.“
Predseda: „To b) sa nedá, ale ja poprosím pána, jednak podpredsedu samosprávneho kraja, ale
ešte stále do poobedia primátora mesta, ktorý je na strane kupujúceho, lebo nepredávame to
žiadnej fyzickej osobe, predávame to samospráve a má to svoje dôvody, ktoré tu boli veľa krát
vysvetlené. Nech sa páči.“
Ing. Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, myslím si, že
toto sú informácie, ktoré sú poskladané dosť účelne kvôli tomu, aby nejakým spôsobom
spochybnili vec. My sme predali časť tohoto pozemku a je fakt, že tá zmluva medzi mestom
a KSK existuje. Nakoniec túto celú túto záležitosť sme prerokovávali na komisii
k hospodáreniu s majetkom. A práve preto predkladáme teraz aj návrh na to, aby sme zrušili tú
dohodu, že do piatich rokov mesto odkúpi tento pozemok, aby takýto záväzok naďalej
nefiguroval. To, že to kupuje nadácia, je to na základe súhlasu mesta, pretože mesto súhlasí
s tým, aby na tomto pozemku na celom tom areáli, o ktorý sa jedná - za poliklinikou, sa
vystaval školský komplex. Je to za podpory aj maďarskej vlády. A v podstate tie peniaze, ktoré
na tento účel nadácia dostane, nie mesto dostane, sú už dneska na ceste. A v podstate preto sme
vedeli predložiť tento návrh do zastupiteľstva. Tým vlastne splníme tú podmienku, čo je pre
KSK zase dôležité, aby ten pozemok bol odpredaný, pretože KSK síce malo urobenú zmluvu
s mestom Moldava a mesto zabezpečilo to, aby tento pozemok bol odkúpený od KSK tak, ako
teda ten pôvodný zámer bol urobený. To, že medzitým na základe súdnoznaleckého posudku sa
znížila cena z 10,86 na 10,36 je otázka toho, že máme za povinnosť dať urobiť súdnoznalecký
posudok. Teraz je tá cena taká a nadácia, ako taká, nemala problém ani s vyššou cenou. Ale
takáto cena vyšla. Ten účel, samozrejme, musí byť splnený, pretože len tak dostane školské
centrum výpomoc, len tak dostane finančnú pomoc, keď sa bude stavať tato záležitosť. A je
úplne samozrejmé, že celý tento účel je takýmto spôsobom postavený. Nevidím v tom žiaden
problém. Je to čistý úmysel výstavby školy. A myslím si, že tak, ako sme sa bavili o nemocnici,
že teda je veľmi málo samospráv, ktoré stávajú dneska nemocnicu, tak isto je veľmi málo
55

samospráv, ktoré stávajú dneska školu. A také školské centrum, ktoré bude mať od materskej
školy, cez základnú školu, gymnázium aj s internátom, aj so športoviskom na tejto parcele.
Takže toto je vlastne postúpenie toho, čo sme sa zaviazali. My sme zabezpečili na tento účel
nadáciu. V tej nadácii je zastúpené aj mesto Moldava nad Bodvou, takže mesto Moldava
garantuje vlastne to, že na tomto pozemku sa bude stavať škola. Teda na ten účel, o ktorom
tuná hovoríme. Toľko asi. Ďakujem.“
Predseda: „S faktickou pán Trnka.“
Poslanec Trnka s faktickou poznámkou: „Ďakujem. Tak, ja neviem na tieto veci reagovať,
lebo proste - ja som len prečítal, čo som sa dohodol, čiže ja by som len chcel v mene kolegu
dať ten procedurálny návrh na prerušenie rokovania o tomto bode. Keďže asi niektorí majú
s tým nejasnosti. Ďakujem.“
Predseda: „Nehnevajte sa, keď ste chceli tento materiál stiahnuť, mali ste na začiatku
rokovania dať tento návrh. Ja takýto procedurálny návrh nedám. Prosím, rozhodnite - áno,
alebo nie. Tu je predaj pre samosprávu, je to na výstavbu školy. Právne je to ošetrené, ja tam
nevidím žiaden problém. Ešte niekto v rozprave? Pokiaľ nie, poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 8. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. decembra 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 1348/1 o výmere 17 087 m2, orná pôda v
katastrálnom území Moldava nad Bodvou, obec Moldava nad Bodvou, okres
Košice - okolie, vedený Okresným úradom Košice – okolie v liste vlastníctva č. 513;
B) schvaľuje
spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku registra C KN parcelné číslo 1348/1 o výmere
17 087 m2, orná pôda v katastrálnom území Moldava nad Bodvou, obec Moldava nad Bodvou,
okres Košice - okolie, vedený Okresným úradom Košice – okolie v liste vlastníctva č. 513 pre
Nadáciu pre budúcnosť - a jövőért alapítvány, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou, IČO: 42 328
811 za kúpnu cenu 177 100,00 € z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je
verejnoprospešný účel – výstavba športového ihriska a budúceho komplexu základnej
a materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským;
C) žiada
predsedu Košického samosprávneho kraja ukončiť zmluvný vzťah založený s mestom Moldava
nad Bodvou, Školská 2, Moldava nad Bodvou Zmluvou o budúcej kúpnej zmluve
č. 22/2013/IZ zo dňa 16. 10. 2013 schválenou Uznesením Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja č. 620/2013 zo dňa 26. augusta 2013 dohodou.
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Hlasovanie č. 35

Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Moldava
nad Bodvou pre Nadáciu pre budúcnosť - a jövöért alapítvány

Za 37 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 6 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 20
Záver
Predseda: „Takže, vlastne bol to z toho pracovného rokovania záverečný bod. Ale úplný
záverečný je bod číslo 20, to je Záver. Vážené dámy, vážení páni, týmto sme program
8. zasadnutia zastupiteľstva vyčerpali. Prajem vám, aby ste blížiace sa vianočné sviatky prežili
v príjemnej a sviatočnej atmosfére v kruhu blízkych. V Novom roku vám želám šťastné
vykročenie. Končím dnešné zasadnutie. Na ďalšom riadnom 9. zasadnutí Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja sa stretneme 16. februára 2015. Želám vám šťastnú cestu
domov. Ďakujem pekne.“

JUDr. Zdenko Trebuľa
predseda KSK

Ing. Ondrej Bernát
riaditeľ Úradu KSK

MVDr. Anna Jenčová
overovateľ zápisnice

Mgr. Rastislav Javorský
overovateľ zápisnice

Podpísal dňa: 15. 01. 2015

Podpísal dňa: 28. 01. 2015

JUDr. Melánia Kolesárová
vedúca organizačného odboru

Zápisnica vyhotovená dňa 15. 01. 2015
Spracovala na základe prepisu A. Partner
Anna Bónová
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