Zápisnica
z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 15. júna 2015
Miesto zasadnutia: Veľká zasadačka Magistrátu mesta Košice
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
JUDr. Trebuľa, predseda KSK (ďalej len „predseda“): „Takže príjemný dobrý deň, dámy
a páni, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení hostia, poprosím vás keby ste
sa usadili. Otváram 11. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, ktoré bolo
zvolané podľa § 11 ods. 3 Zákona č. 302/2001 Zbierky zákonov o samospráve vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov a § 21 ods. 1 Rokovacieho poriadku
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, na ktorom vás všetkých vítam. Z dnešného
rokovania sú ospravedlnení páni poslanci: pani poslankyňa Ľubica Rošková, pán poslanec
Róbert Puci v súvislosti s povinnosťami v Národnej rade Slovenskej republiky, pán poslanec
Mihalečko a pán poslanec Sačko. Z 57 poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja je prítomných... poprosím členov mandátovej komisie, aby mi oznámili prítomnosť.
Predseda mandátovej komisie.“
Poslankyňa Antónyová, ako členka mandátovej komisie: „Overenie účasti poslancov
na 11. rokovaní zastupiteľstva podľa prezenčnej listiny, z celkového počtu poslancov je
prítomných 46, neprítomných 11.
Predseda: „Ďakujem pekne, tzn. je prítomných 46 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina
a zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice 11. zasadnutia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja určujem pána poslanca Figeľa. Prítomný? Nie
je prítomný, pána poslanca Lászlóa Ivána. Tu je? Lacko tu si, tzn. pána poslanca Jozefa
Makohusa, pokiaľ nie je pán Figeľ prítomný, pán Makohus je prítomný. Čiže poslanec László
Iván a poslanec Jozef Makohus budú overovatelia zápisnice z dnešného 11. zasadnutia. 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, to je v aplikácii Digitálne zastupiteľstvo a tiež na
webovej stránke kraja. Súčasne s pozvánkou a návrhom programu dnešného zasadnutia vám
bol doručený aj časový plán zasadnutí zastupiteľstva na 2. polrok 2015. Dnes na rokovací stôl
vám bol doručený záznam zo stretnutia pracovníkov Strednej odbornej školy Komenského 12,
Trebišov, so zástupcami spoločnosti Deutsch-Slowakische Akademien a.s. zo dňa 9. 6. 2015
a k dnešnému programu predkladám následnú aktualizáciu: Sťahujem z dnešného rokovania
zastupiteľstva materiál pod bodom číslo 9 - Vízia a misia Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na obdobie 2016 - 2022. K tomuto
kroku pristupujeme aj na základe záverov pracovného rokovania predsedov komisií konaného
dňa 11. 6. 2015, ktorým absentuje v materiáli návrh konkrétnych opatrení podľa potreby
jednotlivých regiónov. Teraz prosím vaše pripomienky alebo doplnenie programu. Nech sa
páči. Pokiaľ tak nie je, poprosím vás, keby ste hlasovali o programe dnešného rokovania tak,
ako som ho predložil, tzn. bez bodu číslo 9. Prosím hlasujte.“
Hlasovanie č. 1

o celom programe rokovania

Za 46 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. Pán
poslanec Rusnák.“
Poslanec Rusnák: „Ďakujem, navrhujem pána poslanca Jutku.“
Predseda: „Pán podpredseda Ďurovčík.“
Ing. Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ja navrhujem za Spoločný klub pani poslankyňu
Grüllingovú a pána poslanca Andrejčáka.“
Predseda: „Je ešte nejaký iný návrh? Pokiaľ nie, poprosím vás, aby ste hlasovali o zložení
návrhovej komisie: pani poslankyňa Grüllingová, páni poslanci Jutka a Andrejčák. Prosím
hlasujte.“
Hlasovanie č. 2

o zložení návrhovej komisie

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
Predseda: „Konštatujem, že na 11. rokovaní Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
bude pracovať návrhová komisia v zložení: pani poslankyňa Grüllingová, páni poslanci Jutka
a Andrejčák. Poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta vo vyhradenom 12 rade. Ostatným
poslancom oznamujem, aby svoje návrhy k jednotlivým bodom programu rokovania
predkladali písomne tejto návrhovej komisii, po ústnej informácii prítomných poslancov
a poprosím vás, keby ste svoje mobilné telefóny prepli buď do tichého režimu alebo si ich
vypli, aby sme nerušili rokovanie.“
BOD č. 2
Interpelácie
Predseda: „Takže môžme ísť k bodu číslo 2, Interpelácie. Teraz dávam priestor na vaše
interpelácie, otázky a pripomienky. Nech sa páči, pani poslankyňa Blaškovičová.“
Poslankyňa Blaškovičová: „Ďakujem pekne, pán predseda, pekný deň prajem všetkým.
Chcela by som začať trošičku netradične. Je to interpelácia k vám, kolegovia, takého druhu,
že veľmi rada by som vás všetkých pozvala na projekt, ktorý robíme v spolupráci s Košickým
samosprávnym krajom, na projekt Imaginácie, na predstavenie. Verím, že si nájdete niektorí
čas, veľmi rada vás tam uvidím. A ďakujem za pomoc samosprávnemu kraju, komisii kultúry
a vám všetkým. A tá moja ozajstná interpelácia, pán predseda, chcela by som sa spýtať veľmi často chodievam cestou z Košickej Belej do Folkmáru, ja viem, že bývalé kúpalisko,
areál Zlatník patrí do súkromných rúk nejakej islandskej, tuším, spoločnosti. Vyzerá to
príšerne. Sú tam ešte dopravné značky, ktoré cestou upozorňujú na rekreačný areál, zastavujú
sa tam zahraničné autá, celý ten areál je príšerne zdevastovaný. Je to stále otvorené, ľudia
odtiaľ vynášajú ešte čo sa dá. Neviem, čo sa s tým dá urobiť, ale určite nám to, ako turistická
lokalita, ktorou prechádza množstvo ľudí, nerobí dobré meno. A minimálne nejakým
spôsobom to uzavrieť a dať tam značku, že je to súkromný objekt, že za to, vlastne, nikto
nemôže, lebo fakt pôsobí to veľmi nedobre. A obávam sa, stále čakám, že sa tam stane nejaké
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nešťastie, lebo celý ten areál je voľne prístupný a ktokoľvek sa tam môže nasťahovať a naozaj
sa tam môže čokoľvek udiať. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem, pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem, vážený pán predseda, kolegovia, kolegyne, ja by som mal
niekoľko otázok. Začnem: Koľko finančných prostriedkov vynakladá VÚC KSK ročne na
divadlo Romathan za roky, jednotlivo, od roku 2005. Má Úrad KSK nejaké informácie
o zániku alebo zrušení tohto divadla? Aký je aktuálny postoj KSK ku budúcnosti tohto
divadla? Potom ďalej, prosil by som, zápisnice zo stretnutí pod hlavičkou Via Carpatia, ktoré
sa uskutočňujú na úrovni KSK a susedných žúp, prípadne vyšších územných celkov.
Ak neexistujú tie zápisnice, tak by som prosil o zaslanie nejakých dátumov stretnutí a osôb,
ktoré sa tam zúčastnili a o čom sa tam rokovalo. Potom by som prosil zaslať všetky
rozhodnutia a povolenia, vrátane všetkých príloh k rekonštrukcii električkových tratí, projekty
IKD a MEU v meste Košice, ktoré v súčasnosti prebiehajú. Potom otázka: Boli udelené
nejaké pokuty, resp. sankcie v rámci prebiehajúcich rekonštrukcií električkových tratí, pri
prípadnom nedodržaní harmonogramu rekonštrukcií alebo nedodržania iných podmienok
vyplývajúcich z udelených povolení, rozhodnutí alebo iných zákonných povinností? A potom
by som mal ešte k niektorým bodom ďalšie veci, ale po dohode, minule, s kolegyňou, mám to
písomne, tak neviem - mám to všetko prečítať, či len stačí, že predložím?“
Predseda: „Stačí písomne.“
Poslanec Trnka: „Hej? Dobre, tak ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím, kto ďalší v Interpeláciách? Pokiaľ nie, ja len zareagujem
na pani poslankyňu Blaškovičovú. Zoberieme si to za svoje. V každom prípade je to mimo
kompetencií nás, pretože Zlatník je v intraviláne obce Košická Belá, aj stavebných úradov,
ktorí pôsobia, neviem ktorý stavebný úrad v tejto časti funguje, ty budeš vedieť Ondrej, len
okolie? Preveríme, prešetríme a na základe toho budeme aj my iniciovať v zmysle tvojej
interpelácie, pani poslankyňa, túto filozofiu. Máš pravdu, asi by bolo dobré, keby novela
stavebného zákona obsahovala aj to, aby či miestna alebo územná samospráva mohli sme
do týchto otázok vstupovať určitým spôsobom. Čo sa týka pána poslanca Trnku, budeme
odpovedať písomne. Je to široký rozsah problematiky. Ďakujem. Čiže uzatváram bod
Interpelácie.“
BOD č. 3
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Poďme k bodu číslo 3, Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja. Otváram k materiálu rozpravu. Nech sa páči. Uzatváram rozpravu
poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. júna 2015:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
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A) berie na vedomie
Informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
B) súhlasí
s vypustením zo sledovania uznesenia
 č. 453/2008 z 18. zasadnutia
zo dňa 23. 6. 2008,
 č. 530/2008 z 20. zasadnutia
zo dňa 27. 10. 2008,
 č. 560/2008 z 22. zasadnutia
zo dňa 8. 12. 2008,
 č. 656/2009 z 25. zasadnutia
zo dňa 22. 6. 2009,
 č. 714/2009 z 26. zasadnutia
zo dňa 24. 8. 2009.
Hlasovanie č. 3

Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Informácia o plnení
samosprávneho kraja

uznesení

Zastupiteľstva

Košického

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 4
Správa o výsledkoch kontrol za obdobie apríl a máj 2015,
Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 2. polroka 2015
Predseda: „Takže poďme k bodu číslo 4, Správa o výsledkoch kontrol za obdobie apríl
a máj 2015, Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 2. polroku 2015. Pán hlavný
kontrolór, chceš uviesť materiál? Otváram k materiálu rozpravu. Nech sa páči. Ukončujem
rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. júna 2015:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
A) berie na vedomie
Správu o výsledkoch kontrol za obdobie apríl a máj 2015,
B) schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
na obdobie 2. polroka 2015.
Hlasovanie č. 4

Správa o výsledkoch kontrol za obdobie apríl a máj 2015, Návrh
plánu kontrolnej činnosti na obdobie 2. polroka 2015

Za 48 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 5
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015
Predseda: „Poďme k bodu číslo 5, Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja. Ide
o tretiu úpravu rozpočtu v tomto roku, ktorou sa navrhuje zvýšenie bežných príjmov
o 685 747 €, v prípade bežných výdavkov ide taktiež o zvýšenie o 597 077 €. Taktiež sa
navrhuje zvýšenie kapitálových príjmov o 121 100 € a zvýšenie kapitálových výdavkov
o 209 770 €. Zdôvodnenie jednotlivých úprav je podrobnejšie špecifikované v hlavnom
dokumente s podrobným prehľadom ich špecifikácie v prílohe číslo 1 až 7. Materiál prešiel
rokovaním všetkých komisií, ktoré ho zastupiteľstvu odporučili prerokovať a schváliť.
Otváram rozpravu k materiálu. Ukončujem rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. júna 2015:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
1.

Úpravu bežného rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015 takto:
zvýšiť bežné príjmy
zvýšiť bežné výdavky

2.

o
o

685 747 €
597 077 €

Úpravu kapitálového rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015 takto:
zvýšiť kapitálové príjmy
zvýšiť kapitálové výdavky

Hlasovanie č. 5

o
o

121 100 €
209 770 €

Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 6
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: „K bodu číslo 6, Informácia 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.
Pán riaditeľ, ako predkladateľ, chceš materiál uviesť? Ďakujem, otváram rozpravu. Pán
poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem, pán predseda, pozrel som si zoznam členov Rotary
Internationale Districtu 22-40 a keďže som ani netušil, že niektorých poznám, lebo nikdy som
ten zoznam nejako nesledoval, môžem povedať, že je dosť pravdepodobné, že táto dotácia,
ktorú ste dali vo výške 2 500 € z verejných zdrojov ich skôr urazila, keďže čiastka tvorí asi
100 € na hlavu člena tohto klubu. A keďže teraz vyzerajú, ako keby nemali nejakých 100 €
a potrebujú na konferenciu od Košického samosprávneho kraja z verejného rozpočtu, ktorý je
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po uši zadlžený, tak nie som si istý, či v tomto smere ste im urobili dobré meno. Čiže ja by
som poprosil nejaké vysvetlenie, prečo práve na túto konferenciu a práve tejto organizácii?
A po druhé, tiež si vôbec - a vôbec, že vás napadlo dávať takýmto ľuďom dotáciu z verejných
zdrojov, z peňazí nás všetkých. Fakt tomu nerozumiem. Poprosím reakciu. Ďakujem.“
Predseda: „Pán poslanec, nechcem byť ani invektívny, budem reagovať kľudne a slušne.
V prvom rade toto združenie osôb, Rotary klub, je klub medzinárodne pôsobiaci vo väčšine
krajín sveta s tým, že dostalo sa takej úcty, že bývalá predsedníčka tohto klubu, pani Jozefína
Poláková, je zároveň aj členkou celého districtu česko-slovenského a v Košiciach sa
uskutočnilo zasadnutie a konferencia Rotary klubu česko-slovenského. Čiže boli pozvaní
všetci zástupcovia Rotary klubov z Čiech, aj Slovenska, aj so zahraničnými hosťami. Je to
určite jedno vysoké vyznamenanie aj pre mesto Košice, pre kraj a pre nás všetkých. Pretože,
pokiaľ ja mám informácie, nemohol som sa zúčastniť tohto otvorenia, pretože som mal iné
pracovné povinnosti, ale treba povedať, že určite práve zasadnutie a stretnutie ľudí tohto
rangu urobilo mestu a kraju veľmi dobrú reprezentáciu. Ak vám život dá to šťastie a raz vás
niekto pozve aj do takejto výnimočnej spoločnosti a budete členom, potom možno na otázku,
ktorú ste mi dali na záver, že to nechápete, tak to možno pochopíte. Treba si veci vysvetľovať.
Človek prechádza nejakým vývojom v živote. Tak si myslím, že aj vás to zasiahne, nakoniec,
ale v každom prípade, je to v súlade so všeobecne záväzným nariadením. A podporil som
podujatie, ktoré ja, ako predseda samosprávneho kraja, aj po porade s mne blízkymi ľuďmi,
som sa snažil vyriešiť týmto spôsobom. Požiadavku mali ešte vyššiu. To nie je len o tom. Je to
aj o tom, aby bolo cítiť, že samosprávne orgány, či už na úrovni kraja alebo mesta sú súčasťou
tohto procesu. Nie je to len o Rotary, máme v Košiciach viacero klubov, ja neviem, je tu
Liones, je tu Ivanis, je tu dámsky spolok Soroptimist, to je dámsky klub. A určite aj
v budúcnosti, pokiaľ bude takáto možnosť a budú stretnutia na tejto úrovni, určite, že ja, ako
osoba, sa k tomu postavím pozitívne. Čiže z mojej strany toľko. Veľmi zložito by som to
možno vysvetľoval a netreba za všetkým vždy hľadať... treba aj pozitívne
v živote rozmýšľať. A ono sa človek vekom k tomu dopracuje. To je za prvé. A za druhé, až
keď človek niečo v živote dokáže, potom by mal všetko okolo seba kritizovať. Nech sa páči,
pani poslankyňa Blaškovičová.“
Poslankyňa Blaškovičová: „Ďakujem pekne, pán predseda, rada by som doplnila tvoje slová.
Možno ste si niektorí všimli, že na tej pozvánke, čo máte pred sebou, sú dve logá. Vľavo je
logo Staromestského divadla Petra Raševa a vpravo je logo Rotary klubu. Je to aj kvôli tomu,
že nielen tak, ako povedal pán predseda, Rotary klub je jeden z najprestížnejších svetových
spoločenských klubov, ale Rotary robí množstvo úžasných podujatí, ktorými podporuje
projekty a ľudí a snaží sa zabrániť chudobe, podporuje očkovania v treťom svete. Je to
spoločenský klub, ktorý vznikol preto, aby šíril dobro vo svete. Nie je to, prosím, o ľuďoch.
Ja som si tiež o sebe prečítala mnohokrát „Blaškovičová dostala“. Nedostala „Blaškovičová“,
dostalo vždy Staromestské divadlo. Žiadny z tých ľudí sa neobohatil ani jedným centom. Boli
to peniaze na podporu podujatia, ktoré bolo prestížne pre Košice, ktoré pomohlo tomu, aby
sem prišli ľudia, aby sa šírilo dobré meno tohto mesta. Naozaj si myslím, pán kolega, že treba
zvažovať slová. Treba sa pozrieť na to, čo to prináša. Viete, naozaj, mnohokrát ide podpora
tam, kde to nie je treba, ale keby ste sa opýtali, koľko stála táto konferencia a koľko zaplatili
jednotliví členovia a aké sú ich členské príspevky a na čo tie členské príspevky idú. Nejdú na
ich prospech. Idú naozaj na prospech toho, čo robia pre toto mesto, pre tento región, pre celý
district. Takže ja si veľmi vážim, čo robia tieto kluby, naozaj, ako šíria dobré meno nášho
mesta a regiónu. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem, pán poslanec Rusnák.“
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Poslanec Rusnák: „Ďakujem vážený pán predseda, tu nikto nespochybňuje legislatívnu
správnosť, resp. že si legislatívne tú dotáciu mohol udeliť. Pán kolega Trnka akurát chcel
povedať to, je to aj môj názor, myslím si, že ľudia združení v tomto klube nie sú odkázaní,
podľa môjho názoru, na 2 500 eurovú pomoc od Košického samosprávneho kraja, v ktorom
žije kopa, kopa ľudí na hraniciach chudoby, odkázanosti, atď.. atď.. O to išlo asi pánovi
kolegovi Trnkovi a toto je tá pointa. Ani nie to, čo hovorila pani kolegyňa Blaškovičová.
To, že títo páni majú nejaké príspevky a výška ich príspevkov - sú tam dobrovoľne, pokiaľ
viem. Takže... Ďakujem.“
Predseda: „Pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem. Tak ja neviem, ešte asi doplním, ja si myslím, že z VZN-ka by
mali byť financované nejaké udalosti, akcie, projekty, ktoré by bez tej dotácie nemohli byť
zrealizované. A toto určite nebol tento prípad. A neviem, možno s vekom prichádza to, že
obhajovať neobhájiteľné. Ja dúfam, že sa toho nedožijem. Ďakujem.“
Predseda: „Ja dúfam, že dostanete raz rozum, pán poslanec Trnka. Už to dlho trvá. To je
všetko. Ešte niekto v rozprave? Pokiaľ nie, rozpravu ukončujem, poprosím návrhovú
komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. júna 2015:
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. 6

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 42 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 6 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 7
Poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre Európske zoskupenie
územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným
Predseda: „Poďme k bodu číslo 7, Poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre
Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným. Predkladám
vám materiál, ktorý hovorí o tom, aby sme poskytli Via Carpatii, ako projektu, ktorý robíme
spolu, predovšetkým so župou BAZ - Borssod – Abov – Zemplén, po schválenie tu
v zastupiteľstve do budúcich období tak, aby sme boli tými, a ujali sme sa toho hneď na
začiatku, ktorí budeme mať možnosť do budúcich období spolurozhodovať o tom, aby
predovšetkým pri menších projektoch sme celé to územie, naše južné, spolu aj oživili, aby
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sme mohli investovať finančné prostriedky z iných zdrojov do toho, či sa to týka toho malého
pohraničného styku, resp. infraštruktúry cestnej, cyklotrás, ďalších projektov, ktoré sú
pripravované, aby sme to mohli spustiť. V súčasnom období sme vo vysokej fáze
rozpracovanosti a vyzerá tak, že áno, my budeme tí, ktorí na území Slovenska budeme
o tomto rozhodovať a spolurozhodovať. Čiže na základe toho, aby sme mohli do mnohých
týchto projektov ísť, budeme potrebovať tak isto kofinancovanie a podieľať sa predovšetkým
na príprave projektov. Preto aj nenavrhujeme jednorázovo, aby sme uvoľnili túto čiastku, ale
postupne tak, ako projekty budú bežať, aby sme mali v rámci nášho rozpočtu dostatok
finančných prostriedkov. To isté sa robí na strane župy Borssod – Abov - Zemplén s tým, že
máme v júli zasadnutie valnej hromady aj spolu s mojím kolegom a s tým, že ja, zhodou
okolností, zajtra idem aj na iné podujatie do Miškolca, takže myslím si, že všetky tie ostatné
materiály to obsahuje aj tento návrh. Materiál prešiel rokovaním troch komisií, regionálny
rozvoj, finančnej a komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, ktoré ho
zastupiteľstvu odporučili prerokovať a schváliť. Otváram k materiálu rozpravu. Nech sa páči.
Ukončujem rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. júna 2015:
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) schvaľuje
poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci v celkovej výške 200 tisíc Eur
pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným
so splátkou do 31. 12. 2020,
B) žiada
predsedu Košického samosprávneho kraja zabezpečiť poskytnutie finančných prostriedkov
na bezúročnú návratnú finančnú výpomoc vo výške 200 tisíc Eur z rezervného fondu
Košického samosprávneho kraja prostredníctvom rozpočtu Košického samosprávneho kraja.
Hlasovanie č. 7

Poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre
Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia
s ručením obmedzeným

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 8
Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK za školský rok 2013/2014
Predseda: „Takže poďme k bodu číslo 8, Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za školský rok 2013/2014. Pán riaditeľ, ako
predkladateľ, chceš materiál uviesť? Nie? Otváram rozpravu k materiálu. Ukončujem
rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.“
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Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. júna 2015:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 a § 4 ods. 1 písm. k) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a § 9 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších predpisov berie na vedomie Hodnotiacu správu o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja za školský rok 2013/2014.
Hlasovanie č. 8

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK za školský rok 2013/2014

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 10
Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2014,
Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2015
Predseda: „Deviatku sme vypustili, tak poďme k desiatke, Výročná správa Agentúry na
podporu regionálneho rozvoja Košice, nezisková organizácia za rok 2014, Plán činnosti
Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, nezisková organizácia na rok 2015.
Otváram k materiálu rozpravu. Nech sa páči. Ukončujem rozpravu, poprosím návrhovú
komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. júna 2015:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. h) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) schvaľuje
Výročnú správu Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2014,
B) berie na vedomie
Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2015.
Hlasovanie č. 9

Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja
Košice, n. o. za rok 2014, Plán činnosti Agentúry na podporu
regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2015

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 11
Informatívna správa o integrovanom dopravnom systéme (IDS) v Košickom kraji
Predseda: „Jedenástka, Informatívna správa o integrovanom dopravnom systéme
v Košickom kraji. Pán riaditeľ, ako predkladateľ, chceš uviesť materiál? Pokiaľ nie otváram
rozpravu. Ukončujem rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu, pardon, troška vám to dlhšie
trvá sa prihlásiť. Dúfam, že to nie je vo všetkom. Nech sa páči, pán Trnka. Neukončujem
rozpravu.“
Poslanec Trnka: „No, logicky, IDS-ka mala za cieľ aj šetriť verejné zdroje. Avšak zatiaľ sa
tak neudialo. Akurát to, že zhruba 2× viac dáva náš kraj peňazí dopravcom, teda na úhradu
straty. Teraz sa to nazýva, myslím, príspevok a dopravcovia prepravia dvakrát menej
cestujúcich. Chcel by som sa spýtať, koľko odhadujete alebo o koľko odhadujete vyššie
náklady na autobusovú dopravu a o koľko menej cestujúcich v roku 2017? Alebo o koľko si
trúfate tieto čísla zlepšiť, resp. či vôbec sú nejaké dokumenty k tomu? Alebo ste to riešili?
A potom by ma zaujímalo, či ste, pán predseda, stotožnený s tým, čo ešte treba urobiť,
tzn. že 62 a pol percenta denných výkonov v železničnej doprave pripadá na osobné
a zrýchlené vlaky, ktoré mali už v roku 2006 padnúť pod pôsobnosť samosprávnych krajov,
samozrejme, aj s finančnými prostriedkami. Avšak niekto to zastavil. Už dávno to malo byť
delimitované, teda tieto právomoci železničnej verejnej dopravy na samosprávne kraje, resp.
aké sú tie dôvody? Prečo nie sú? A chce to urobiť Úrad KSK s centrálnou vládou, alebo že či
je tu tá vôľa? Alebo už sa o tom vôbec nediskutuje? Ďakujem.“
Predseda: „Poprosím teraz pána vedúceho odboru dopravy, keby zareagoval.“
Ing. Olexa, PhD., vedúci odboru dopravy: „Vážený pán predseda, vážené zastupiteľstvo,
dovoľte, aby som zareagoval na túto otázku. Táto otázka nesúvisí bezprostredne s touto
správou, pretože táto správa hovorí o tom, ako sa čerpajú finančné zdroje a pripraví finančné
zdroje k stavbe infraštruktúry jednotlivých dopravných stavieb. Táto otázka súvisí v podstate
s tým riešením, čo sú problémy okolo nulového cestovného. To sme, samozrejme, rozoberali.
Túto záležitosť máme, tieto výsledky, čiže nie je problémom, keby pán poslanec Trnka chcel,
tak mu ich vieme dať k dispozícii, že ako s týmto stojíme. A čo sa týka železnice, to je vlastne
otázka, ktorú rozhodlo ministerstvo dopravy z hľadiska riadiaceho orgánu na odobratie
kompetencie, aby samosprávne kraje dostali priame finančné zdroje na krytie prímestskej
železničnej dopravy. Zatiaľ je to v štádiu riešenia a určite sa dočkáme riešenia takého, že sa
bude hľadať aj iná dopravná ekonomická filozofia z hľadiska riešenia samosprávnych krajov
vo financovaní v železničnej a autobusovej doprave. Čiže táto otázka naozaj nesúvisí
s predmetom tejto správy.“
Predseda: „Ďakujem, s faktickou pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka s faktickou poznámkou: „Ďakujem, ale ja som len chcel vedieť od vás, pán
predseda, či vy ste stotožnený s tou myšlienkou, že by sa to malo presunúť, teda tá osobná
železničná doprava pod kraje tak, ako to bolo plánované niekedy.“
Predseda: „Neodpovedáte ani vy na všetky moje otázky. Nechajte na moje vnútro, či som
stotožnený alebo nie, pán poslanec Trnka. Dobre, jednu vec vám len poviem, zažil som
situáciu, keď boli diskusie, tu sedí pán poslanec Bauer a svojho času bola diskusia
o košickom letisku. A bol som v Nemecku, bol som zhodou okolností v Mníchove, bavil som
sa tam s predstaviteľmi samosprávy, bol to zhodou okolností námestník primátora z Mníchova
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a bola tam vtedy diskusia o tom, že či áno letisku alebo nie pre Košice. Časť mal dostať kraj
a časť mesto. A poviem vám len jedno, že boli 2 krát radi v Mníchove. Prvýkrát, keď dostali
letisko mníchovské a druhýkrát, keď ho predali. A musím vám povedať jedno, otázka
železníc, prímestskej železničnej dopravy, pri tomto systéme financovania, ako je to
nastavené v Slovenskej republike od roku 1993 si myslím, že bolo by treba veľmi systémové
zmeny na to, aby kraje boli schopné sa o tieto železnice postarať. Po tých krokoch, ktoré sa už
v minulosti urobili - naprieč všetkými vládami, ktoré tu boli. Takže myslím si, že ste dosť
rozumný človek na to, aby ste pochopili, čo som vám povedal. Všetko z mojej strany. Pán
vedúci, nech sa páči, posaď sa. Ďalej v rozprave? Pokiaľ nie, rozpravu ukončujem, poprosím
návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. júna 2015:
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
Informatívnu správu o integrovanom dopravnom systéme (IDS) v Košickom kraji.
Hlasovanie č. 10

Informatívna správa o integrovanom dopravnom systéme (IDS)
v Košickom kraji

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 12
Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2014/2015
Predseda: „Takže poďme k dvanástke, Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy
v zimnom období 2014/2015. Pán riaditeľ, chceš materiál uviesť? Pokiaľ nie, otváram k nemu
rozpravu. Pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem. No, pobavila ma veta z hlavného dokumentu, citujem: „Je
nevyhnutná obnova techniky s cieľom zefektívniť zimnú údržbu ciest tak z časového, ako aj
z finančného hľadiska“. Zastaraná technika je témou minimálne odkedy som tu ja poslancom,
čiže rok a pol. A predpokladám, že to bola téma ešte aj predtým. Za ten čas sa však udialo, že
sme túto tému niekoľkokrát v súvislosti s potrebou rekonštrukcie ciest II. a III. triedy
rozoberali s rovnakým záverom. Je nevyhnutná obnova techniky. Na minimálne jednej
komisii sľúbil, myslím, že to bol pán riaditeľ Bernát, že Úrad KSK predloží plán rekonštrukcií
ciest, aj obnovu a vozového parku Správy ciest KSK. Dokonca sme na jednej finančnej
komisii aj schválili v tomto zmysle uznesenie s nejakým prísľubom, že to bude niekedy
v máji. Pokiaľ si dobre pamätám, na februárovom zastupiteľstve som chcel, aby takéto
uznesenie, ktoré finančná komisia schválila bolo schválené aj tu na zastupiteľstve. Avšak
chcem aj vám kolegovia pripomenúť, že ste neodsúhlasili takýto bod programu. Pritom som
chcel to isté uznesenie predložiť len z jediného dôvodu, že prijaté uznesenie z komisie nie je
pre Úrad KSK záväzné, avšak uznesenie prijaté tu na zastupiteľstve je. Nechcel som, aby sa
prešvihol, v úvodzovkách , termín a úrad bol zaviazaný takýto materiál predložiť do 13. mája
2015. Hovorím, no a máme tu jún a ja sa dočítam, že je nevyhnutná obnova techniky s cieľom
zefektívniť zimnú údržbu ciest z časového, ako aj z finančného hľadiska. Pripadá mi to dosť
také trochu smiešne. A hlavne nechápem kolegov z finančnej komisie, ktorí hlasovali za toto
uznesenie. A keď sa neplní, netrápi to nikoho. Preto sa opäť pýtam, kedy predloží Úrad KSK
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dlhodobú stratégiu rekonštrukcie a opráv ciest II. a III. triedy, vrátane technológie? Ďakujem
za odpoveď.“
Predseda: „Pán riaditeľ, nech sa páči.“
Ing. Bernát, riaditeľ úradu: „Dobrý deň prajem, vážený pán predseda, vážené poslankyne,
vážení poslanci, dlhodobá stratégia sa nerobí za 1 deň. Bohužiaľ, sme v období, keď ešte
nemáme definitívne podobu, ako bude vyzerať RIUS. Možno je to pre vás maličkosť, ale je to
pre nás kľúčový dokument, pretože ešte nevieme teraz na 100 %, ktoré cesty budeme vedieť
rekonštruovať prostredníctvom RIUS-u, resp. I-ROP-u, a ktoré cesty nebudeme vedieť
rekonštruovať prostredníctvom I-ROP-u. Ja nemám taký čarovný prútik, že sa postavím pred
ministerstvo a poviem, že dajte mi 5. júna materiál, ako bude vyzerať I-ROP, lebo ja to
potrebujem predložiť zastupiteľstvu. Čiže na to, aby ste robili stratégiu, musíte hľadať
viaczdrojové financovanie, ale keď nemáte hlavný zdroj definitívne určený, tak neviete
predložiť celkovú stratégiu obnovy, nielen obnovy infraštruktúry, ale obnovy techniky. Ja nie
som na vine za to, že tie rokovania trvajú tak dlho, ako trvajú. A ja ich, jednoducho, neviem
urýchliť, ale predsa nebudeme každé zastupiteľstvo dávať zmenu filozofie I-ROP-u, resp.
momentálne to vyzerá tak, že cesty III. triedy nebude možno rekonštruovať prostredníctvom
štrukturálnych fondov. Zatiaľ to vyzerá tak, ale či to bude v definitívnej podobe? Kým nie je
nič podpísané, kým nie je nič dohodnuté, tak nič neplatí. To mi, dúfam, dáte za pravdu. A čo
sa týka ďalších zdrojov financovania rekonštrukcie, či infraštruktúry, či obnovy, verte mi, že
pracujeme na tom materiáli. Sme v rokovaní s Európskou investičnou bankou, ale tieto
rokovania tiež netrvajú ani jeden, ani dva dni. Čiže chceme vyrokovať také podmienky, ktoré
budú pre tento región najlepšie. Ale kým nebude definitívne schválený I-ROP, definitívne
schválené úseky, ktoré bude možné rekonštruovať prostredníctvom I-ROP-u, tak jednoducho
je ťažké robiť stratégiu obnovy cestnej infraštruktúry na 5 rokov dopredu. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem, s faktickou pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka s faktickou poznámkou: „Ďakujem, tak ja som nevravel, že by to malo
trvať jeden, dva dni, ale minimálne od jesene to riešime na finančnej komisii. Pomaly každú
komisiu. A nehovorím o tom, že na dopravnej komisii sa to rieši určite ešte intenzívnejšie.
Takže mne to je trošku zvláštne, že v podstatne vy ste sa zaviazali nejakému termínu a teraz
sa ako keby vyhovárate na tú I-ROP-ku, ale tá I-ROP-ka je možnože sa bude ešte naťahovať
aj o dosť dlho. A potom možno bude aj pomaly koniec funkčného obdobia. Tak ja neviem,
možno nejaké alternatívy by bolo treba urobiť. Ak I-ROP-ka bude takto, ak nie, tak takto. A je
to zvláštne, proste. Ďakujem.“
Predseda: „Ďalej v rozprave? Pokiaľ sa nik nehlási, rozpravu ukončujem. Poprosím návrhovú
komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. júna 2015:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. c)
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov berie na vedomie Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom
období 2014/2015.
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Hlasovanie č. 11

Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom
období 2014/2015

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 13
Právne úkony v súvislosti s obchodnou spoločnosťou ORID, s. r. o.
Predseda: „Poďme k 13, Právne úkony v súvislosti s obchodnou spoločnosťou ORID, s. r. o.
Materiál bol na rokovaní finančnej komisie, ktorá odporučila zastupiteľstvu prerokovať
a schváliť. Otváram rozpravu k materiálu. Ukončujem rozpravu, poprosím návrhovú
komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. júna 2015:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. h) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a § 13 ods. 5 písm. d) Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
A) na návrh predsedu vymenúva
Ing. Ladislava Olexu, PhD. do funkcie konateľa obchodnej spoločnosti ORID, s. r. o.
za mesačnú odmenu 1,- €,
B) schvaľuje
Ročnú účtovnú závierku za rok 2014 obchodnej spoločnosti ORID, s. r. o.
Hlasovanie č. 12

Právne úkony
ORID, s. r. o.

v

súvislosti

s

obchodnou

spoločnosťou

Za 50 poslancov, proti 1 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 14
Rámcová obsahová náplň zasadnutí
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2015
Predseda: „Takže poďme k 14, Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja na II. polrok 2015. Otváram rozpravu. Ukončujem rozpravu, poprosím
návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. júna 2015:
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 II. polrok 2015.
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Hlasovanie č. 13

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

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 15
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2015
Predseda: „15-tka, Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na II. polrok 2015. Otváram k materiálu rozpravu. Ukončujem rozpravu, poprosím návrhovú
komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. júna 2015:
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 II. polrok 2015.
Hlasovanie č. 14

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

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 16
Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja
za rok 2014
Predseda: „Bod 16, - Ústna informácia podania oznámení funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2014.
Prosím pána poslanca Hlinku, predsedu komisie na ochranu verejného záujmu, aby predniesol
ústnu informáciu. Nech sa páči.“
Poslanec Hlinka: „Ďakujem, pán predseda. Vážené poslankyne, vážení poslanci, z poverenia
Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov a na základe uznesenia číslo 1/2015, ktoré komisia
prijala na 1. pracovnom rokovaní v máji 2015 vás informujem o splnení si povinností
poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja, podľa ústavného zákona
č. 357/2004 Zbierky zákonov o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení ústavného zákona číslo 545/2005 Zbierky zákonov. V záujme splnenia
si povinností všetkými poslancami a predsedom Košického samosprávneho kraja podľa
čl. 7 ods. 1 počas výkonu funkcie poslanca a predsedu vždy do 31. marca podať písomné
oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok boli poslanci a predseda KSK na túto povinnosť
upozornení listom predsedu komisie dňa 5. februára tohto roku, vrátane fyzického
a e-mailového doručenia príslušného tlačiva. Oznámenia o splnení povinností zo strany
všetkých poslancov a predsedu KSK komisia preverila na pracovnom rokovaní dňa 13. mája
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tohto roku skonštatovaním, že všetci túto povinnosť splnili v zákonom stanovenej lehote.
Zistené drobné formálne nedostatky v oznámeniach na základe výzvy predsedu komisie
poslanci operatívne následne odstránili. Zverejnenie údajov z oznámení funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja
v rozsahu stanovenom v ústavnom zákone bude z úrovne komisie realizované formou
sprístupnenia na webovej stránke Košického samosprávneho kraja do júla 2015. Zároveň vás
informujem, že návrhovej komisii predkladám návrh na uznesenie, aby zastupiteľstvo
prednesenú ústnu informáciu zobralo na vedomie. Všetko z mojej strany.“
Predseda: „Ďakujem, otváram rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ sa nik nehlási, ukončujem
rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. júna 2015:
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 Ústnu informáciu o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2014.
Hlasovanie č. 15

Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov
a predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2014

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 17a
Nájom telocvične Hotelovej akadémie, Južná trieda 10, Košice pre občianske združenie
Basketbalový klub JF Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predseda: „Takže poďme k sedemnástke, majetkové veci, bod 17a - Nájom telocviční
Hotelovej akadémie Južná trieda 10, Košice, pre Občianske združenie basketbalový klub JF
Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Postúpili do extraligy basketbalisti, po rokoch,
sú povinní držať aj mládežnícke celky. Gratulujem Michalovčanom k 1. miestu a postupu
do Fortuna ligy vo futbale. Takže otváram k materiálu rozpravu. Nech sa páči. Pokiaľ sa nik
nehlási, poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. júna 2015:
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 § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov schvaľuje nájom telocvične súpisné č. 2214, na pozemku registra C KN
parcelné číslo 3109/60, vedenej Okresným úradom Košice v liste vlastníctva č. 11556
vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja katastrálne územie Južné Mesto, obec Košice
– Juh, okres Košice IV vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja v správe Hotelovej
akadémie, Južná trieda 10 v Košiciach pre občianske združenie Basketbalový klub JF Košice,
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so sídlom Opálová 2, Košice – Západ, za nájomné vo výške 1,00 €/rok s povinnosťou
refundovať prevádzkové náklady na jednu hodinu nájmu, na neurčitú dobu nájmu, z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, ktorým je podpora mládežníckeho športu – tréningy
mládežníckeho basketbalového družstva.
Hlasovanie č. 16

Nájom telocvične Hotelovej akadémie, Južná trieda 10, Košice
pre občianske združenie Basketbalový klub JF Košice z dôvodu
hodného osobitného zreteľa

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 17b
Nájom hnuteľných vecí pre Svet zdravia, a. s.
Predseda: „Takže poďme k 17 b - Nájom hnuteľných vecí pre Svet zdravia. Pán riaditeľ,
chceš uviesť materiál? Nie. Otváram rozpravu k materiálu. Pán poslanec Halenár.“
Poslanec Halenár: „No, k tej dôvodovej správe sa chcelo trošku viacej venovať, že čo
vlastne bolo uznané? A keď hovoríte, že niečo nebolo uznané, lebo v podstate, keď som dobre
tomu porozumel, jedná sa o zníženie kúpnej ceny za nájom. Keď sme tu schvaľovali nájom,
dúfam, že sa nemýlim 16 miliónov € na 20 rokov to bolo. Tak v podstate, keď si teraz
nájomca nakúpi to, čo potrebuje k prevádzke, iste - tam ste ukázali, že 500 tlačiarní
nepotrebuje k prevádzke, teda priamo, ale všetko, čo potrebuje k prevádzke, tak to cez KSK
dostane. V podstate, KSK dostane menej peňazí za ten nájom? Dobre tomu rozumiem?
Najprv by som toto potreboval vyjasniť. Ak áno, ak je to tak, tak by to chcelo nejaký aj ten
zoznam predložiť, že čo vlastne uznávané, že čo je dôvodom, že dostaneme menej peňazí.“
Predseda: „Všetko? Pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem. Ja by som sa chcel spýtať, pán predseda, či ste pred podpisom
zmluvy alebo pri podpise zmluvy so Svetom zdravia a. s. aspoň zhruba tušili v akých
objemoch si budú započítavať investície počas doby nájmu v našich nemocniciach? Ak áno,
zhruba v akých sumách tieto zápočty boli odhadované? Tiež ešte ďalšia otázka - existuje
nejaký presný postup, na základe ktorého by sa investície presne alebo by bolo jasné presne,
ktoré sa majú započítať. Tak ako to myslím, že to tu už bol taký návrh v minulosti, a aby sme
sa tu nemuseli potom naťahovať, že či tá posteľ alebo tá tlačiareň má byť alebo nemá byť
započítaná ako investícia. Ďakujem.“
Predseda: „Pani poslankyňa Grüllingová.“
Poslankyňa Grüllingová: „Ja som vlastne chcela zareagovať na pána kolegu Trnku. Pán
kolega, ak ste si dobre preštudovali tu prílohou, je to všetko - je to technika, ktorá je
nevyhnutná pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Ak si pozriete zoznam, ktorý tam je, sú
to naozaj špičkové veci, s ktorými môžu kolegovia v jednotlivých nemocniciach pracovať.
A skutočne musím povedať, že tak dobre rozhodnutie, ako sme spravili v tom roku 2011, a to
sme boli prvý samosprávny kraj, veľmi dobre. Nechcem sa naozaj vracať do histórie
a nechcem, aby sme zbytočne túto tému teda predlžovali, ale verte, nemocnica Rožňava,
možno aj nemocnica Trebišov, by neboli už a nefungovali by. A myslím si, že prvoradé pre
nás je, aby sme zabezpečili dostupnosť a zvyšovali kvalitu poskytovania zdravotnej
starostlivosti. A presne ten zoznam, ktorý je v prílohe tohoto uznesenia je presne ten, ktorý
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opäť môže zvýšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti. Máte tam digitálny mamografický prístroj
a všetko špičkovú techniku. Takže nehovoríme o posteliach. Ďakujem.“
Predseda: „S faktickou, pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka s faktickou poznámkou: „Tak ja som nehovoril, inak neviem prečo
reagujete vy, keď som sa pýtal pána predsedu? Neviem, či ste boli pri podpise zmluvy a či
tieto odhady zápočtov ste mali k dispozícii? Čiže - a taktiež nespochybňujem to, že nejakým
spôsobom, alebo že tie prístroje nie sú vhodné, kvalitné, atď.. atď.. Len by som sa rád
dopracoval k tomu, lebo začíname tu mať niektorí pocit, teraz myslím v opozícií, že či keď sa
všetky zápočty zrealizujú, že či tá suma výsledná nebude nižšia, ako druhý uchádzač v poradí
o dvadsaťročný nájom, myslím, že to bolo. Čiže kvôli tomu sa pýtam a nie kvôli tomu, že či
tie prístroje sú - nie sú potrebné, a či zvyšujú kvalitu alebo nezvyšujú kvalitu. Ďakujem.“
Predseda: „S faktickou pani poslankyňa Grüllingová.“
Poslankyňa Grüllingová s faktickou poznámkou: „Pán kolega, vyjadrujem sa kvôli tomu
nielen preto, že som lekár, ale som aj predseda zdravotnej komisie. Celý tento materiál bol
prerokovaný na zdravotnej komisii, kde sú aj zástupcovia opozície. Bolo to absolútne bez
výhrad, ale sú to teda kolegovia, ktorí rozumejú problematike. Ďakujem veľmi pekne.“
Predseda: „Pán poslanec Halenár.“
Poslanec Halenár: „Pokiaľ viem, tak bol záväzok Svet zdravia investovať do roku 2013
sedem a pol milióna €. Neviem, nakoľko... mohli by sme dostať povedzme túto informáciu, či
tento záväzok bol splnený? A myslím, že by sme mohli. Ten zoznam, ktorý bol predložený,
jednoducho, len kryje to, čo nájomca považoval za potrebné, vzhľadom na to, aby dosahoval
svoje predpokladané príjmy, tzn. aby mal podľa hospodárskeho, teda podľa svojho biznis
plánu taký hospodársky výsledok, aký si predstavoval. Inými slovami, ak toto mu všetko
započítame do ceny, tak v podstate mu povieme - inými slovami – „v podstate každý rok
môžte si nakúpiť čo chcete, my vám to uznáme, pretože sú tu naozaj špičkové produkty pre
diagnostiku, pre... to je jedno prečo a môže sa stať, že po dvadsiatich rokoch Svet zdravia
nezaplatí nič, pretože všetko si z ceny, ktorú mohol dať nám, tzn. KSK, aby sme mohli použiť
tieto peniaze na iné účely, tak použil na to, aby vylepšoval svoju pozíciu na trhu. Tak toto je
môj problém. Alebo toto je moja otázka, s ktorou predpokladám, že sa na Úrade KSK tiež
zaoberali ľudia. Ďakujem.“
Predseda: „Pán poslanec Trnka, snažte sa konzistentne vystúpiť. Zhromaždite si myšlienky
tak, aby ste v jednom, maximálne dvoch vystúpeniach povedali, čo chcete povedať. Buďte
taký láskavý. Dám vám slovo. Potom vám už slovo nedám. Nech sa páči.“
Poslanec Trnka: „Ja som len chcel, pán predseda, poprosiť, aby ste aj pri ostatných kolegoch
dbali tak pedantne na dodržiavanie rokovacieho poriadku, ako pri mne, lebo kolegyňa
reagovala faktickou na faktickú a niekoľkokrát v minulosti ste ma na to upozorňovali. Čiže to
je jedna vec. A druhá vec - to bola skôr finančná otázka, nie zdravotná.“
Predseda: „Máte asi nejaký osobný problém, pán poslanec Trnka, ale s tým sa treba
vysporiadať vnútorne. Pán riaditeľ, nech sa páči, zareaguj.“
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Ing. Bernát, riaditeľ úradu: „Pôjdem trošku od lesa. Filozofia dočasného prevodu akcií bola
schválená predchádzajúcim zastupiteľstvom. Dočasný prevod akcií, bola to najväčšia
transakcia v dejinách Košického samosprávneho kraja. Transakcia, ktorú myslím, že obdivujú
všetky kraje u nás. A učia sa od nás. Ako ekonóm, ako analytik, určite je jasné, že jedna vec je
základné imanie a druhá vec je vlastné imanie. Vlastné imanie dvoch nemocníc v čase
transakcie bolo záporné. Čiže darmo vy prídete a spočítate budovu, spočítate stoly, stoličky,
postele, ale keď do toho dáte záväzky, tak dostanete zápornú hodnotu. To je jedna vec. Druhá
vec je tá, že odhady, koľko bude percento zápočtu, to je to isté, ako - ja neviem odhadnúť, aká
bude ropa Brent o 10 rokov. Rád by som to vedel. Bol by som možno miliardár. Ale,
bohužiaľ, neviem. Sú to veci, ktoré sú vo vývoji, sú to veci, ktoré my nevieme odhadnúť, ale
tu je primárny cieľ samosprávneho kraja - zabezpečiť kvalitnú a dostupnú zdravotnú
starostlivosť. Touto transakciou sa dosiahlo to, že rožňavská nemocnica za minulý rok má
vyše milióna zisku. To je vec, ktorá - keď pred troma rokmi by sme to povedali, tak myslím,
že by ten, čo by to povedal, by bol zdravý na psychiatriu. Čiže tie kroky, ktoré sa urobili, sú
myslím že prospešné. A nie je účelom, aby samosprávny kraj získaval dividendy alebo
získaval zisky zo zdravotnej starostlivosti, ale účelom je to, aby zdravotná starostlivosť aj
úroveň išla hore. A myslím, že vstupom Sveta zdravia tá úroveň poskytovania zdravotnej
starostlivosti išla prudko hore. A čo dostaneme? Či dostaneme peniaze? No po skončení, keď
to bude takto pokračovať ako pokračujú, tak dostaneme konsolidované nemocnice, ktorých
hodnota určite bude vyššia, než pred transakciou. Čiže keď pred transakciou hodnota
nemocníc sa blížila k nule, tak pevne verím, keď budú pokračovať v nastúpenom trende, tak
tí, čo tu budú po tých pätnástich rokoch, získajú jedny 4 bohaté nevesty, ktoré budú mať
vysokú hodnotu, oveľa vyššiu, než mali pred touto transakciou. Čiže to nie sú len cash platby,
ktoré by sme dostali v podobe nájomného, resp. kúpnej ceny, lebo nájomné je jedno euro, ale
v podobe kúpnej ceny. Ale je to aj to, ako sa zhodnocuje majetok. A stále hovoríte, že netreba
predávať, treba zhodnocovať. Tak ja si myslím, že týmto sa nám zhodnocuje majetok, lebo
tým, že sa to započítava, ostáva to vo vlastníctve KSK. Stále od vás počúvam „nepredávajme,
zhodnocujme“, čiže teraz ideme zhodnocovať, tak hovoríte že je to zlé. Tak neviem potom, čo
je správne, či zhodnocovať alebo nezhodnocovať? A otázky typu, aké percento zápočtu, fakt
to sa - hovorím jedno, to je to isté, ako tá ropa Brent o 10 rokov. A to sa jednoducho nedá
odpovedať.“
Predseda: „Tým odpovedal pán riaditeľ aj za mňa. Nech sa páči, pán poslanec Zahorčák.“
Poslanec Zahorčák: „Ďakujem za slovo, vážený pán predseda, vážené zastupiteľstvo, úplne
sa stotožňujem s tým, čo povedal pán riaditeľ a na doplnenie len chcem povedať, že napr.
Michalovce, neviem ako je to v iných nemocniciach, je výrazne vidieť, že toto sa mení
k lepšiemu. Naozaj, nakupujú sa prístroje, ktoré sú potrebné. Začalo sa robiť už na novej
nemocnici, takže bol to rozhodne dobrý krok. Aj toto, čo dnes tu máme na stole si myslím, že
jednomyseľne treba podporiť. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem, na margo len možno myšlienku - bol predsedom tohto kraja pán Bauer
v čase, keď kompetencie prichádzali. Keď prichádzali nemocnice, musím povedať ako je, sme
ho aj s tímom ľudí ľutovali, pretože dostať do vienka nemocnice druhého typu bez toho, aby
boli zorganizovaní ľudia, ktorí do týchto riadiacich procesov mali vstupovať, aby tomu aj
rozumeli, aby tam boli odborníci, to nie je jednoduchý proces. A život to ukázal, myslím si, vo
väčšine prípadov, plus rozpočet samosprávnych krajov nebol nastavený tak, aby boli schopné
okrem jednoduchej reprodukcie zabezpečiť rozšírenú reprodukciu, aby sa kumuloval dostatok
zdrojov, aby sa do nemocníc dalo investovať. My sme, skutočne, celé to obdobie a tí, čo tu
sedeli to veľmi dobre vedia, nielen odborníci, lekári, ale aj ostatní poslanci sme zabezpečovali
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doslova holé prežitie. Poskytovali sme finančné prostriedky na to, aby zaplatili tieto
nemocnice elementárne zdroje, aby zaplatili energie, aby bolo na mzdy. Takže myslím, že toto
rozhodnutie, ktoré zastupiteľstvo prijalo, bolo veľmi správne. To, čo povedal aj pán riaditeľ je
vyčerpávajúce. Ale nech sa páči, pán Halenár v rozprave.“
Poslanec Halenár: „No, skúste pridať toho poslanca, prosím. Nedostal som odpoveď na tých
sedem a pol milióna. A teraz – viete, pán riaditeľ, mimochodom hlasoval som ako jediný
proti tomu nájmu, lebo si myslím, že iba predaj je naozaj čistá forma odovzdania majetku.
A mimochodom, pokiaľ bude VÚC-ka ešte o tých 20 rokov nájmu jestvovať ako inštitút, tak
potom sa budeme baviť o cene, aká bude cena. Mimochodom, prístroje nakúpené v roku 2015
o tých 17, pardon o tých 16 rokov, tak nejako som zvedavý, akú budú mať cenu. Ale, bavíme
sa tu naozaj o tom, že či má to, čo máme predložené pred nás, má pre nás takú hodnotu, aby
sme s tým súhlasili, že budeme mať o milión menej? To je vlastne gro, o čo tu ide. A ide tu
o založenie nejakého trendu alebo nejakého spôsobu nakladania s naším, teda s tým zvereným
majetkom. Ešte stále je to náš majetok, aj keď je prenajatý. Inými slovami chcem zdôrazniť,
pre všetkých, čo budú hlasovať, že takýmto spôsobom môže vlastne splatiť celú kúpnu cenu
za tie akcie nájomca iba tým, že bude investovať do, prečo nie, do špičkových prístrojov, aby
si udržal vysokú konkurencieschopnosť na zdravotníckom trhu. A mimochodom to, čo ste
povedali, pán riaditeľ, že nemocnice v privátnych rukách dosahujú zisky, to nie je nič
prekvapujúce. Je to iba možno celkom zaujímavý postreh pre poslancov zo Smeru, ktorí sú tu
a sedia v Zastupiteľstve KSK, pretože Smer, ako politická strana je zásadne proti privatizácii
a proti presunu nemocníc do privátnych rúk. A je vidieť na ekonomických číslach, dokonca
podľa vyjadrenia primátora Michaloviec, že tie nemocnice chytajú úplne iný dych, keď sú
v privátnych rukách. Takže, len keby ste vedeli odpovedať, tých 7 a pol milióna, čo bol
záväzok preinvestovať. A mimochodom, ešte drobná poznámka k tomu, že čo bolo započítané
a čo nie, my sme - ako KSK, sme ešte na seba prevzali, opravte ma, ak sa mýlim, 2,2 milióna
z nevysporiadaných pohľadávok k dátumu prevodu akcií za nájom. Tak len taká drobná
informácia pre ostatných poslancov, ako sa tu narába s miliónmi eur. Chcel by som počuť tých
sedem a pol milióna, pán riaditeľ.“
Predseda: „V každom prípade, pán poslanec Halenár, v 2001 roku vznikali samosprávne
kraje. Pokiaľ si pamätám, bola to vláda pána Dzurindu, ktorá posunula tieto nemocnice na
samosprávy bez toho, aby vytvorila základné predpoklady, aby sa tieto nemocnice dali
rôznym spôsobom riadiť, bez toho, aby boli skupiny odborníkov, ktoré by dokázali tieto
nemocnice riadiť. Štát mal s týmto obrovské problémy. Či to bolo, bez ohľadu na to, kto bol
ministrom zdravotníctva, a za ktorej vlády to bolo a v každej z týchto vlád, aj štátne
nemocnice vytvárajú dlhy, pokiaľ ja registrujem. Takže pán riaditeľ, buď taký dobrý,
odpovedz.“
Ing. Bernát, riaditeľ úradu: „Ja si myslím, že nie je problém na augustové zastupiteľstvo
predložiť komplexný materiál o všetkých zápočtoch, ktoré sa realizovali v rámci transakcie
KSK - Svet zdravia, lebo myslím, že teraz, aby ste chceli odo mňa, že tých sedem a pol
milióna bolo použitých na to.. Takto - to jednoducho vám takto nebudem odpovedať, lebo
nebudem presný, ale zaujala ma tá vaša posledná veta, ako sa tu narába s miliónmi. Takže
opäť pôjdem od lesa. Keď začala transakcia - výber strategického partnera na dočasný prevod
akcií robil sa due diligence, čiže vznikli dataroomy, kde vlastne potenciálni uchádzači boli
štyria. Mohli prísť a mohli si zobrať a naštudovať ekonomické dáta, medicínske dáta,
ohľadom nemocníc. Boli to také obrovské kopy papierov, na základe toho títo štyria
uchádzači predložili, resp. nakoniec predložili iba dvaja svoje ponuky. A je to úplne
štandardný proces, že medzi obdobím dataroomu due diligence a medzi obdobím podpísania
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zmluvy vtedy prebehol rok. Tak tá hodnota firmy sa buď zvýši alebo zníži. Veď hodnota firmy
nie je fixná. Nokia pred desiatimi rokmi bola tretia najbohatšia firma na svete. Kde je teraz?
Čiže je to úplne štandardný proces, že po podpise zmluvy sa urobila mimoriadna účtovná
uzávierka a rozdiel medzi stavom v due diligence a stavom pri podpise uzávierky buď plus
alebo mínus sa zúčtovali. Úplne štandardný proces. Myslím, že všade sa to takto robí. Čiže vy
neviete zafixovať hodnotu firmy na istú hodnotu, ktorá sa rok a pol nebude meniť. Nerástli
záväzky, vtedy nemocnice boli v dobrej kondícii, vtedy a to bol ten rozdiel, za ten rok sa
vyrobila tá sekera vyše 2 milióny. Ďalšia sekera sa vyrobila, to bolo to hospodárenie
nemocníc. Veď každé zastupiteľstvo sme tu mali návratnú, nenávratnú výpomoc. Väčšinou to
bola Rožňava, sem tam bol aj Trebišov, ale to bolo evergreenom. Pomaly každé zastupiteľstvo
sa riešili tieto veci. Takže to boli tie dva milióny. Takže poprosím zvážte tie milióny horedole. Ale bol to úplne štandardný proces, ktorý bol v súlade s legislatívou.“
Predseda: „S faktickou pán poslanec Halenár.“
Poslanec Halenár s faktickou poznámkou: „Ja som reagoval ešte na predsedu, ako sa zúfalo
vyhováral, že to ešte nejaký Dzurinda čosi spôsobil. Nespôsobil nič. Spôsobil iba to, že
dostali sme pod priamu kontrolu štyri nemocnice. Veľké nemocnice. Súhlasím s tým, že nám
vláda jednoducho nedala na to peniaze. Ja neviem, kto vtedy podpisoval tie príslušné
dokumenty, že to takto potvrdil. V poriadku. A chcem povedať, že nemohúcnosť KSK pri
riadení tých štyroch nemocníc sa prejavila v tom, že za 8 rokov zaplatila alebo vliala do tých
nemocníc 21 miliónov Sk, aby za 8 rokov, tzn. v roku 2010 dospela k stavu, ktorý tu spomína
aj pán riaditeľ úradu, že niektoré tie nemocnice boli v zápornej hodnote. To je presne
schopnosť verejného alebo užívateľa, teda majiteľa, ktorý má vzťah...“
Predseda: „Máte faktickú poznámku...“
Poslanec Halenár: „Áno, keď mi dovolíte ešte dopovedať, že to je ten rozdiel medzi
vlastnením nejakej firmy, ako hovorí pán riaditeľ, privátnymi vlastníkmi a verejnými
vlastníkmi, napr. VÚC-kou.“
Predseda: „Pán poslanec Burian.“
Poslanec Burian: „Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážené zastupiteľstvo, ja len nemám dnes pred sebou dáta, ale skúste si uvedomiť základný stav. Tie ponuky sa podávali...
každý, to už aj pán riaditeľ hovoril, po nejakom due diligence a každá spoločnosť mala
možnosť ponúknuť najlepšiu cenu. Musím upozorniť vás, že druhá ponuka v podstate riešila
len a len prenájom za symbolickú hodnotu, kdežto spoločnosť, ktorá to privatizovala,
v podstate, najprv zaplatila všetky záväzky, ktoré tieto nemocnice mali voči vyššiemu
územnému celku a to bolo niekde okolo dvoch miliónov Eur, pokiaľ si dobre pamätám
a druhú časť zaplatili v cashi, a to bolo cez 2 milióny Eur. V tom záväzku, alebo v tej dohode
bolo definované, že zvyšná časť bude buď zápočtom voči tomu, čo KSK uzná ako investíciu
do zvýšenia kvality zdravotných zariadení alebo to neuzná. A ten rozdiel bude musieť tá
konkrétna spoločnosť, zaplatiť - Svet zdravia. Takže ak by tu už bola aj len druhá ponuka, tak
je hlboko za tým, čo vlastne bolo ponúknuté. A teraz ešte pre pána Halenára - ako taká bola
polemika, že v rukách súkromného vlastníka je to lepšie. Pokiaľ je to lepšie spravované, áno,
v určitých chvíľach sa dá uznať, že teda v niektorých situáciách áno. Keď tie nemocnice boli
prevzaté tak, ako boli prevzaté, s pozdĺžnosťami - a VÚC-ky do toho neinvestovali alebo
veľmi málo investovali. A treba si uvedomiť, ak by tu bol unitárny systém, Svet zdravia
v živote by do tejto investície nešlo. Unitárny systém znamená, že by tu bola iba jedna
poisťovňa a nie na to, že tu je ďalšia poisťovňa, ktorá si môže takýmto spôsobom zazmluvniť
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služby práve týchto nemocníc. Možno na jednej strane pre KSK je to výhoda, možno
z celospoločenského hľadiska, neviem, či je to systém, ktorý do budúcna udrží vôbec v chode
celé zdravotníctvo, vzhľadom k tomu, že teda generuje zdroje alebo negeneruje toľko zdrojov,
koľko je potrebných v tomto systéme. Takže aby sme boli objektívni, aj unitárny systém má
niečo teda spoločné s tým, čo teraz tu riešime, ale hlavne treba povedať, ak by sme nič
neriešili, KSK by bolo pred alebo pred stavom toho, že musel centralizovať celý tento systém
a rozhodnúť o ďalšej budúcnosti, aby neboli poddimenzované tieto nemocnice, lebo tak ako
to už povedala, myslím že Maja Grüllingová, ako predsedníčka zdravotnej komisie, ten stav
nemocníc fakt rapídne ide hore. Možno aj vďaka tomu, že teda je tu Dôvera a Dôvera si môže
nejakým spôsobom zabezpečiť vyššiu kvalitu služieb pre takéto zariadenia zazmluvnením
takýchto zariadení. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem, ešte pán riaditeľ medzi tým.“
Ing. Bernát, riaditeľ úradu: „Ja len jednou vetou, vidím, že reinkarnujeme minulosť. Druhá
ponuka nesplnila jednu, myslím, že veľmi podstatnú podmienku. Záväzok výstavby, resp.
dostavby monobloku v Michalovciach a to bola podmienka, ktorá bola záväzná, ktorá bola
schválená v zastupiteľstve. A to bola nutná podmienka. A táto druhá spoločnosť túto
podmienku nesplnila. Takže nesplnila všetky podmienky, ktoré boli v tomto medzinárodnom
tendri. Ďakujem.“
Predseda: „Pán poslanec Komara.“
Poslanec Komara: „Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda, ja sa chcem poďakovať
Svetu zdravia, manažmentu, že v týchto dňoch uviedli do života v nemocnici Spišskej Novej
Vsi modernú magnetickú rezonanciu v hodnote 900 tisíc Eur. Pacienti zatiaľ dochádzali
do Popradu, prípadne do Prešova a museli čakať, samozrejme, niekoľko mesiacov. Tie lehoty
sa skrátili na niekoľko dní. Verím, že vedenie a manažment Sveta zdravia v krátkom čase tak
isto uvedie do života urgentný príjem, čo sľúbili. A preto poprosím, aby ste tlmočili, pán
predseda, poďakovanie.“
Predseda: „Ďakujem. Ešte niekto v rozprave? Pokiaľ nie, rozpravu ukončujem, poprosím
návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. júna 2015:
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, § 7 bod 8 písm. a) a §14 bod 2 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom
Košického samosprávneho kraja schvaľuje rozšírenie nájmu hnuteľných vecí uvedených
v prílohe uznesenia pre Svet zdravia, a. s., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25,
Bratislava, IČO: 35 960 884 z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúcom v charaktere
hnuteľných vecí, ktoré slúžia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo s jej
poskytovaním bezprostredne súvisia, a to za rovnakých podmienok ako je nájom hnuteľných
vecí na základe Nájomných zmlúv č. 5/2011/NZ, č. 6/2011/NZ, č. 7/2011/NZ a č. 8/2011/NZ
uzavretých dňa 26. 08. 2011 medzi Košickým samosprávnym krajom a spoločnosťou Svet
zdravia, a. s., vrátane ich dodatkov.
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Príloha

Por. č.

Popis

NsP SNV
počet
kusov

NsP MI
počet
kusov
1

NsP RV
počet
kusov

NsP TV
počet
kusov

1.

digitálny mamografický prístroj PLANMED

1

2.

digitálny skiagraf

1

3.

elektrická odsávačka MEVACS M90

2

4.

kardiotokograf

2

5.

elektrokardiograf s BTL MT Plus

1

6.

Isolette 8000 Inkubátor

1

7.

pôrodné lôžka

4

8.

pľúcny ventilátor Savina 300

1

1

9

Capsula XL2 - Skia vrátane skiagrafických kaziet a PC

1

2

10.

Diagnostická stanica 3Mpx s dvomi monitormi

1

1

11.

hybrid shaver handpiece

1

12.

náradie na operáciu kolena (prísluš.k shaver-u), komplet

1

13.

artroskopická pumpa set

1

14.

hybrid shaver handpiece - príslušenstvo, komplet

1

15.

elektrická odsávačka MEVACS s príslušenstvom

1

4

16.

anesteziologické prístroje

2

1

17.

Corometrics

1

18.

pľúcny ventilátor Carina 300

1

19.

monitory životných funkcií, centrálny monitorovací systém,komplet

1

20.

elektrochirurgická jednotka Olympus

1

21.

autoklávový teleskop

1

22.

signalizačné zariadenie TREX, komplet

1

23.

panoramatický RTG

1

1

24.

Responder AED Defibrilator Czech

1

2

25.

BTL-4920 magnet,komplet

1

26.

plynový varný kotol

1

27.

monitory vitálnych funkcií

8

28.

shaver set

1

29.

artroskopická veža, komplet

1

30.

mobilné RTG zariadenie s C-ramenom

1

31.

Capsula XL2 - mamo upgrade vrátane skiagrafických kaziet a PC

1

32.

Diagnostická stanica 5Mpx s dvomi monitormi

1

33.

polypektom.jednotka OLYMPUS s príslušenstvom

1

34.

VIDEOGASTROSCOPE

1

35.

optický biometer, automatický perimeter

2

Hlasovanie č. 17

2

2

1

Nájom hnuteľných vecí pre Svet zdravia, a. s.

Za 41 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 8 poslancov.
Návrh bol prijatý.
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BOD 17c
Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach
v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Predseda: „Takže poďme k bodu číslo 17c, Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov
v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
Komisia k hospodáreniu s majetkom, ako aj zdravotná komisia, odporúčajú schváliť
predlženie doby nájmu. Otváram rozpravu k materiálu. Ukončujem rozpravu poprosím
návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. júna 2015:
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,
§ 7 ods. 8 písm. b) a § 14 ods. 2 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom Košického
samosprávneho kraja
schvaľuje
predĺženie doby nájmu do 31. 12. 2019 pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
uvedených v prílohe uznesenia, ktorí majú prenajaté nebytové priestory v zdravotníckych
zariadeniach v Košiciach vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja za účelom
poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Príloha
Zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
ZZ Mäsiarska
Por. číslo
Nájomca
MEDICAMB s.r.o.
1.
MUDr. Kovácsová
ZZ Jazero
Por. číslo
Nájomca

Doba nájmu
do 31.08.2015
Doba nájmu

1.

MUDr. Lucia Bohušová

do 31.07.2015

2.

MUDr. Daniela Sopková

do 30.09.2015

3.

Pedit s.r.o.
MUDr. Šályová

do 31.10.2015

ZZ Juh
Por .číslo
1.
2.

Nájomca
JACINA s.r.o.,
MUDr. Rolko
ALERGOMED, s.r.o.
MUDr. Hutková

Doba nájmu

Účel nájmu
ambulancia – interná
Účel nájmu
ambulancia –
stomatológia
ambulancia pediatria
ambulancia pediatria
Účel nájmu

do 31.10.2015

ambulancia - urológia

do 31.12.2015

ambulancia pediatria

ZZ
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Poštová
Por. číslo
1.
2.

Nájomca
CASSIA s.r.o.
PharmDr. Šikorská
MUDr. Etela Sokolová

Hlasovanie č. 18

Doba nájmu
do 30.11.2015
do 31.07.2015

Účel nájmu
lekáreň
ambulancia všeobecné lekárstvo

Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych
zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 3 poslanci.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 17d
Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 150/2014 zo dňa 13. októbra 2014 a zmena
uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 619/2013 zo dňa 26. augusta 2013 - Spôsob prevodu
a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Strážske na základe OVS a podmienky OVS
Predseda: „Takže poďme k bodu 17d, Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja číslo 150/2014 zo dňa 13. októbra 2014 a zmena uznesenia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja číslo 619/2013 zo dňa 26. augusta 2013 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v katastrálnom území Strážske na základe
obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže. Toto uznesenie
č. 150/2014, ktorým bolo schválenie zníženia minimálnej kúpnej ceny sa navrhuje
zastupiteľstvu zrušiť z dôvodu opätovnej neúspešnosti obchodnej verejnej súťaže. Obchodná
verejná súťaž na nehnuteľnosti bývalej liečebne dlhodobo chorých bola zahlásená už 5x, 1x
za kúpnu cenu 310 tisíc 100 €, 3x za 200 tisíc € a 1x za 140 tisíc €. Z dôvodu neúspešných
súťaží komisia k hospodáreniu s majetkom odporučila znížiť kúpnu cenu na 100 tisíc € ako aj
zábezpeku vo výške 10 tisíc €. Z dôvodu zrušenia správy katastra zákonom č. 180/2013 Z. z.
a presunu ich kompetencie na okresné úrady je zároveň potrebné zmeniť v uznesení
č. 619/2013 okrem zníženia minimálnej kúpnej ceny a zábezpeky aj skutočnosť tejto
legislatívnej zmeny. Obe uznesenia tvoria prílohu materiálu. Otváram rozpravu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. júna 2015:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
§ 9 ods. 3 písm. a), b) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov
A) zrušuje
uznesenie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 150/2014 zo dňa 13. októbra
2014 Zrušenie uznesenia č. 41/2014 zo dňa 24. februára 2014 a zmena uznesenia č. 619/2013
zo dňa 26. augusta 2013 - Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Strážske
na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže;
B) schvaľuje
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zmenu uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 619/2013
zo dňa 26. augusta 2013 - Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Strážske
na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže:
1. v časti A) rozhodlo a v časti B) schvaľuje v bode 1. tak, že vypúšťa slová „Správou katastra
Michalovce“ a nahrádza ich slovami „Okresným úradom Michalovce“,
2. v časti B) schvaľuje tak, že v bode 2.1. písm. a) vypúšťa slová „minimálna kúpna cena
vo výške 310 100,00 €“ a nahrádza ich slovami „minimálnu kúpnu cenu vo výške
100 000,00 €“ a v bode 2.1. písm. b) vypúšťa slová „finančná zábezpeka vo
výške 31 010,00 €“ a nahrádza ich slovami „finančnú zábezpeku vo výške 10 000,00 €“.
Hlasovanie č. 19

Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 150/2014 zo dňa
13. októbra 2014 a zmena uznesenia Zastupiteľstva KSK
č. 619/2013 zo dňa 26. augusta 2013 - Spôsob prevodu
a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Strážske na základe
OVS a podmienky OVS

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD 17e
Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Kráľovce
Predseda: „17e, Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v katastrálnom území
Kráľovce. Otváram k materiálu rozpravu. Ukončujem rozpravu poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. júna 2015:
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 pozemkov registra C KN parcelné číslo 542/13 o výmere 129 m2, zastavané
plochy a nádvoria, parcelné číslo 542/15 o výmere 94 m2, zastavané plochy a nádvoria,
parcelné číslo 542/16 o výmere 76 m2, zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území
Kráľovce, obec Kráľovce, okres Košice - okolie, vedených Okresným úradom
Košice – okolie v liste vlastníctva č. 633;
B) schvaľuje
spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v katastrálnom území Kráľovce,
obec Kráľovce, okres Košice - okolie, vedených Okresným úradom Košice - okolie v liste
vlastníctva číslo 633, a to:
1. pozemku registra C KN parcelné číslo 542/13 o výmere 129 m2, zastavané plochy
a nádvoria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov pre Ondreja Jureka, rodený Jurek
a Máriu Jurekovú, rodená Tóthová, bytom Kráľovce 87 za celkovú kúpnu cenu 336,00 €,
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2. pozemku registra C KN parcelné číslo 542/15 o výmere 94 m2, zastavané plochy
a nádvoria do podielového spoluvlastníctva každá v podiele ½ pre:
a) Martu Štefkovú, rodená Štefková, bytom Kráľovce 89 za kúpnu cenu 122,50 €,
b) Jarmilu Martonovú, rodená Štefková, bytom Sofijská 14, Košice za kúpnu cenu 122,50 €,
3. pozemku registra C KN parcelné číslo 542/16 o výmere 76 m2, zastavané plochy
a nádvoria do podielového spoluvlastníctva každý v podiele ¼ pre:
a) Helenu Sabolovú, rodená Mattová, bytom Bačkovík 43 za kúpnu cenu 49,50 €,
b) Ľudmilu Romaňákovú, rodená Mattová, bytom Hniezdne 411 za kúpnu cenu 49,50 €,
c) Martu Mattovú, rodená Mattová, bytom Kráľovce 90 za kúpnu cenu 49,50 €,
d) Pavla Mattu, rodený Matta, bytom Kráľovce 185 za kúpnu cenu 49,50 €,
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorými sú, že pozemky sú priľahlými plochami
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľov a svojím umiestnením a využitím tvoria
neoddeliteľný celok s ich nehnuteľnosťami, pre Košický samosprávny kraj a správcu sú
prebytočným a nevyužiteľným majetkom.
Hlasovanie č. 20

Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Kráľovce

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 17f
Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Prakovce na základe
obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
Predseda: „17f, Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v katastrálnom území
Prakovce na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže.
Otváram rozpravu. Ukončujem rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. júna 2015:
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) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z.
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) rozhodlo
o prebytočnosti nehnuteľností v katastrálnom území Prakovce, obec Prakovce, okres Gelnica,
vedených Okresným úradom Gelnica v liste vlastníctva č. 532, a to:
a) dielne bez súpisného čísla na pozemku registra C KN parcelné číslo 665,
b) pozemku registra C KN parcelné číslo 665 o výmere 1099 m2, zastavané plochy
a nádvoria;
B) schvaľuje
1. spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v katastrálnom území Prakovce,
obec Prakovce, okres Gelnica, vedených Okresným úradom Gelnica v liste vlastníctva
č. 532, a to:
a) dielne bez súpisného čísla na pozemku registra C KN parcelné číslo 665,
b) pozemku registra C KN parcelné číslo 665 o výmere 1099 m2, zastavané plochy a nádvoria
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na základe obchodnej verejnej súťaže.
2. podmienky obchodnej verejnej súťaže, a to:
2.1. základné podmienky:
a) minimálnu kúpnu cenu vo výške 60 000,00 €,
b) finančnú zábezpeku vo výške 6 000,00 €, 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.
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. 21

Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú.
Prakovce na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky
obchodnej verejnej súťaže

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 18
Návrh na vymenovanie riaditeľa Baníckeho múzea v Rožňave
Predseda: „Takže poďme k personálnym veciam, bod číslo 18 - Návrh na vymenovanie
riaditeľa Baníckeho múzea v Rožňave. Predkladám návrh na vymenovanie pána Mgr. Pavla
Lackaniča, tu prítomného, nech sa páči, do funkcie riaditeľa Baníckeho múzea v Rožňave
dňom 1. júla 2015. Na uvedenú funkciu bol vyhlásený konkurz, ktorý sa uskutočnil
dňa 26. mája 2015. Zo štyroch prihlásených uchádzačov konkurzná komisia na základe
kritérií konkurzných podmienok hodnotila i osobne prezentované zámery rozvoja inštitúcie
a predložený návrh na menovanie magistra Pavla Lackaniča je výsledkom procesu
konkurzného konania. Pán Pavol Lackanič má ukončené vysokoškolské vzdelanie na
Filozofickej fakulte Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave, odbor etnológia. Vzdelanie
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si doplnil ešte jednoročným štúdiom na Fakulte histórie Univerzity v Sofii, v Bulharsku.
Má skúsenosti s prácou vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, komunálnej samosprávy
vo funkcii starostu obce Okružná. Ako expert pre tradičnú ľudovú kultúru je členom
akvizičného a digitalizačného tímu národného projektu Digitálny fond tradičnej ľudovej
kultúry, centra pre tradičnú ľudovú kultúru, Slovenského ľudového umeleckého kolektívu.
Pán Lackanič je prítomný na zastupiteľstve. Nech sa páči, otváram rozpravu. Pokiaľ máte
nejaké dotazy na pána magistra Lackaniča, nech sa páči. Pán poslanec Halenár.“
Poslanec Halenár: „Vie pán Lackanič nám povedať pár slov, ako si predstavuje svoju
činnosť tam? Poprípade, či má nejaký taký cieľ, ktorý by chcel naplniť v nejakom časovom
období?“
Predseda: „Nech sa páči, pán Lackanič.“
Mgr. Lackanič: „Takže pokiaľ ide o časový cieľ, ťažko ohraničiť vlastne moje zámery.
Ide o Banícke múzeum v Rožňave, ktoré vlastne vystihuje ten charakter toho regiónu, ktorý
bol v minulosti zameraný na baníctvo a na hutníctvo. Takže hlavný zámer, môj zámer, je
obnoviť meno múzea, prezentovať ho v očiach aj verejnosti a nadviazať predovšetkým na dve
oblasti. Na baníctvo a, samozrejme, ak je v blízkosti Slovenský kras so známymi jaskyňami,
tak aj túto zložku zapracovať vlastne do zámerov do budúcnosti múzea. Takto asi stručne.
Ďalej, samozrejme, spolupráca so všetkými inštitúciami v meste, v regióne, ako aj
v samotnom Košickom samosprávnom kraji.“
Predseda: „Myslím, že dosť podrobne na konkurznej komisii pán Lackanič prezentoval, tak
ako každý ostatný, zámery. Nech sa páči ďalej. Pokiaľ nie, uzatváram rozpravu, poprosím
návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. júna 2015:
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
pána Mgr. Pavla Lackaniča dňom 1. júla 2015 do funkcie riaditeľa Baníckeho múzea
v Rožňave.
Hlasovanie č. 22

Návrh na vymenovanie riaditeľa Baníckeho múzea v Rožňave

Za 51 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Predseda: „Pán magister, gratulujem k menovaniu do funkcie. Prajem vám veľa úspechov.
Čaká vás veľa roboty, pretože tam sú aj investičné časti, v súčasnom období malo by sa
múzeum dostať do inej, aj materiálnej pozície, ako v súčasnom období. Takže verím, že
v spolupráci s naším odborom kultúry a cestovného ruchu, ale aj so samotným samosprávnym
krajom, s mestom Rožňava, je tu prítomný aj pán primátor Burdiga, verím, že aj s inými
inštitúciami sa podarí zámery naplniť. Ďakujem pekne. Blahoželám.“
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BOD č. 19
Prechod zriaďovateľskej pôsobnosti Strednej odbornej školy, Komenského 12, Trebišov
z KSK na spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien, a. s., Školská 5, Brezno
Predseda: „Takže poďme k bodu číslo 19, Prechod zriaďovateľskej pôsobnosti Strednej
odbornej školy Komenského 12, Trebišov z Košického samosprávneho kraja na spoločnosť
Deutsch-Slowakische Akademien a. s., Školská 5, Brezno. Prosím pána riaditeľa úradu, ako
predkladateľa materiálu, o jeho uvedenie. Nech sa páči, pán riaditeľ.“
Ing. Bernát, riaditeľ úradu: „Ďakujem pekne za slovo. Takže pred uvedením materiálu vám
dávam do pozornosti list, ktorý ste dostali na dnešné rokovanie, to je záznam zo stretnutia
pracovníkov Strednej odbornej školy Komenského 12, Trebišov, so zástupcami spoločnosti
Deutsch-Slowakische Akademien z 9. 6. 2015. Hneď na úvod predstavenia tohto materiálu
chcem upozorniť na pár skutočností, a to v prvom rade to, že jedná sa o nájomný vzťah, čiže
vlastníctvo nehnuteľností a hnuteľného majetku sa nemení. Ten nájomný vzťah bude trvať 15
rokov, samotnú nájomnú zmluvu budete schvaľovať na augustovom zastupiteľstve
s podmienkami nájmu s tým, že budúci prevádzkovateľ sa zaviazal preinvestovať sumu 500
tisíc Eur na zlepšenie materiálno-technického vybavenia na tejto škole. Konkrétne podmienky
budú, samozrejme, zadefinované v nájomnej zmluve, školné bude 0 Eur počas celého trvania
vzťahu, bude bezplatné školné. Zachovajú sa súčasné učebné odbory s tým, že podľa analýz
trhu práce bude ambícia, samozrejme, získať nové učebné odbory, ale až od školského roku
2016/2017. Areál Viničiek, to zdôrazňujem, nikdy, nikdy nebol predmetom danej transakcie.
Areál Viničiek ostáva vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja a prejde zrejme pod
zriaďovateľskú pôsobnosť Strednej odbornej školy v Košiciach v Barci. Čiže vždy to bolo
mimo Viničiek. S areálom Viničiek sa nikdy nerátalo v tomto projekte a nedôjde k ukončeniu
zmluvného vzťahu so zamestnancami. V podstate vymení sa tam len zriaďovateľ, ale IČO
ostáva, DIČ zostáva, čiže vlastne zamestnanci nebudú podpisovať žiadne dodatky k zmluvám.
Platia tie pracovné zmluvy, ktoré zamestnanci majú, samozrejme, aj vrátane kolektívnej
zmluvy, ktorú zamestnanci majú podpísanú so svojím zamestnávateľom. Ako je aj uvedené
v materiáli, vlastne škola momentálne funguje na 138 % normatívu. Bez areálu Viničiek je to
123,9 % normatívu. Pre vašu informáciu, bez areálu Viničiek to je 239 tisíc ročne naviac, než
by mali dostať v zmysle normatívu. Áno, vnútorné zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja majú na činnosť 250 tisíc Eur, to len aby ste vedeli ten
pomer. Čo sa týka Deutsch-Slowakische Akademien, tak jej zakladateľom je spoločnosť
EBD, ktorá vznikla v roku 1990 v Nemecku, v tridsiatich siedmich školiacich strediskách
v ôsmich uznaných stredných školách, má školy, ktoré sídlia Magdeburgu, Halle, Lipsku,
Brandenburgu. Je členom asociácie vzdelávacích organizácií so štyridsiatimi siedmimi členmi
z dvadsiatich siedmich krajín. Nezamestnanosť bola v Nemecku v roku 2005 vo výške
11,5 %, v marci 2015 dosiahla 6,4 %. Nezamestnanosť mladých vo veku od 15 do 24 rokov
bola teraz na úrovni 7,6 %, priemer Európskej únie 23,5 %. Na Slovensku je nezamestnanosť
mladých 34,5 %. Je namieste otázka, čo je príčinou tohto stavu. Po tom, čo zavedenie agendy
20-10 plánu Lisabonskej stratégie, aby Európska únia bola do konca roku 2010
najvyspelejšou a najdynamickejšou znalostnou ekonomikou na svete skončilo fiaskom. Po
tom, čo vtedajší spolkový kancelár Gerhard Schröder nazval Nemecko chorým členom
Európskej únie, zaviedli Nemci v roku 2005 zásadnú reformu vzdelávania trhu práce, podpory
rodiny a dôchodkového systému, tzv. Hartzovu reformu. Systém fordern und fördern,
vyžadovať a podporovať v Nemecku má 60 % stredoškolákov možnosť pracovať popri škole
vo firmách. V škole strávia jednu tretinu času a zvyšok vyučovania tvorí prax v konkrétnej
dielni, vo fabrike, kde na nich dozerajú odborní zamestnanci z praxe. Košický samosprávny
kraj má možnosť zaviesť v našom kraji najúspešnejšiu schému učňovskej prípravy
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v Európskej únii. Môžeme uplatňovať primerané riešenia aj na školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Môžu byť pre nás inšpiráciou, jedným
zo základných predpokladov ekonomického rozmachu. V Nemecku je silná priemyselná
základňa a sieť špecializovaných malých a stredných podnikov a systém učňovského
vzdelávania, ktorý je založený na prepojení škôl s miestnymi firmami. Máme šancu získať
nové formy vzdelávania, preškolenia, rekvalifikácie za účelom lepšej pripravenosti
absolventov a zvýšenie kvalifikácie na trhu práce, získať skúsenosti v oblasti duálneho
vzdelávania, zabezpečiť vyššiu účasť študentov na praxi. Výsledkom by mal byť kvalitný
absolvent, ktorý spĺňa požiadavky konkrétneho zamestnávateľa. Prebehne zmena učebných
odborov postupne tak, aby zriaďovateľ aktuálne technicky a vzdelávacie trendy reagoval na
nich a požiadavky zamestnávateľov v regióne. Štúdium nesmie byť len o maturitnom
vysvedčení, ale najmä o vzdelávaní a kvalifikácii. Pri súčasnom systéme vzdelávania školy
dokážu prežiť bez podnikateľskej sféry. Školy nepotrebujú podniky, dostanú peniaze od štátu,
resp. od vyššieho územného celku prostredníctvom normatívu. Nemusia sa snažiť zvyšovať
kvalitu. Stačí naháňať kvantitu. Na základe zadefinovania potrieb trhu práce, na automobilový
priemysel na Slovensku potrebuje na nasledujúcich 5 rokov 320 tisíc nových pracovných síl.
Nielen vzdelaných, ale najmä kvalifikovaných. Máme veľa vzdelaných, ale málo
kvalifikovaných ľudí. Školy sa viac-menej úspešne snažia rôznymi marketingovými ťahmi
získavať študentov. Nie vždy, ale im dávame kvalitné vzdelávanie. Dávame im iba, bohužiaľ,
papier. Iba 6,5 % absolventov strednej školy sa zamestná v odbore, ktorý vyštudujú. Podľa
viceprezidenta Zväzu automobilového priemyslu, pána Holečka, ďalší trvalo udržateľný
rozvoj automobilového priemyslu, ktorý je motorom ekonomiky Slovenska, resp. príchod
štvrtej automobilky nie je ani tak podmienený nedostatkom kvalitnej diaľničnej siete, ale
predovšetkým nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. A to si myslím, že môže potvrdiť aj
pán starosta Konkoly. Vážení poslanci, situácia v strednom odbornom školstve na Slovensku
nie je dobrá. Máme šancu urobiť pozitívne rozhodnutie v prospech mladých ľudí nášho kraja.
Aký chceme mať kraj, také musíme mať vzdelanie. Ďakujem.“
Predseda: „Otváram rozpravu. Pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem, ja by som rád ešte vedel, lebo to som sa nedočítal nikde, z akých
dôvodov nesúhlasila rada školy so zmenou zriaďovateľa. Mohol by niekto z rady školy, ak tu
je prítomný, neviem, kto nesúhlasí, vystúpiť a uviesť tie dôvody? Pretože ako to, čo hovorí
riaditeľ, ako úradu, má logiku. Len neviem, prečo oni potom nesúhlasili s týmto? A tiež by
som chcel počuť vysvetlenie od niekoho z rady školy alebo od riaditeľa školy, čo všetko
urobil pre nadviazanie spolupráce tejto školy s podnikateľskými subjektmi, resp. prečo túto
spoluprácu nevie zabezpečiť on? Lebo teraz vlastne sme, ako keby, nútení v mene nejakého
vyššieho záujmu meniť zriaďovateľa. Tzn. zaujíma ma, ak je tu nejaká spoločnosť, ktorá vie
tieto kontakty poskytnúť, je ochotná investovať, či je to nutné urobiť týmto spôsobom, že
zmení zriaďovateľa, alebo či to nie je možné urobiť nejakým iným, ja neviem, nejakou
zmluvou o spolupráci. Vie Úrad KSK o nejakých? A ešte by ma zaujímalo, ale to nevravím, že
to je pravda, to len niekto sa ma to pýtal. Čiže ja by som rád vedel, či vie Úrad KSK
o nejakých prepojeniach medzi touto spoločnosťou a pánom Vladimírom Sotákom, riaditeľa
železiarní – myslím? A potom sa chcem spýtať, ďalej čo bude nasledovať, lebo tam
v materiáloch, niekde som sa dočítal aj o Strednej priemyselnej stavebnej a geodetickej. Čiže
to má isť následne potom, ako tiež tá zmena zriaďovateľa aj v tejto škole? Alebo neviem
z toho vzišlo. Alebo ako je to s týmto prípadom? Ďakujem.“
Predseda: „Pán poslanec Halenár.“
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Poslanec Halenár: „Veľmi zaujímavé, čo tu prednášal pán riaditeľ, len sa chcem opýtať, aký
materiál to je, z niečoho ste to čítali, alebo máme to aj predložené? Veď, čiže môžeme s tým...
môžeme... čerpáte dúfam z nejakých podkladov. Preto ste to takto uviedli zo záznamu. Určite
bude veľmi zaujímavé tie čísla, čo ste vravel, že 6,5 % iba teda z absolventov nejakých
odborných škôl zostáva v tom odbore, v ktorom vyštudovali. Neviem, či som to dobre
zachytil, ale je to naozaj desivé číslo. Mimochodom v Košiciach máme automobilovú školu,
strednú, celkom by ma zaujímalo, že ako tam ten projekt beží. Môj osobný názor z toho, čo
som počul tu a z čoho je - čo je predložený je, že je to je veľmi vítaná v podstate konkurencia.
Projektom, ktoré tu naštartoval Košický samosprávny kraj aspoň uvidíme, nakoľko
v úvodzovkách, projekty, ktoré spustil školský odbor, tzn. všetko, čo sme počúvali tu roky
dozadu, že aká je spolupráca s podnikateľskou sférou, ako sa snažia zapracovávať
a spolupracovať teda jednotlivé školy s príslušnými podnikateľskými subjektmi, nakoľko toto
funguje. A nakoľko bude fungovať tento projekt, ktorý tu je pred nami predložený, vzhľadom
na túto jednu školu. Ja si myslím, že to znie veľmi nádejne, povzbudivo. A určite budem
hlasovať za. Ďakujem.“
Predseda: „Pán poslanec Čižmár.“
Poslanec Čižmár: „Ďakujem za slovo. Keďže som bol vyzvaný pánom poslancom Trnkom
a som, myslím, že jediný, ktorý je členom rady školy, tak len veľmi krátko. Na tú jeho prvú
časť otázky, prečo rada školy mala negatívne stanovisko, z toho, čo mi je známe, keďže som
sa zúčastnil rady školy v závere, v tom čase prebiehala aj komisia školstva, pozostávali
názory hlavne zamestnancov, to upozorňujem, zamestnancov, ktorí sa vyjadrili negatívne,
pozostávali z nedostatku informácií. A tie informácie boli následne prezentované Úradom
Košického samosprávneho kraja, aj zástupcom zriaďovateľa na spoločnom stretnutí, ktoré sa
uskutočnilo 9. 6. 2015. Čiže ak to zhrniem, suma sumárum, to negatívne stanovisko, aspoň
podľa toho, čo som ja vnímal zamestnancov strednej odbornej školy vyplývalo z toho, že
nemali dostatočné informácie o tom, či budú ešte zachované odbory, ktoré na tejto škole
momentálne sú, aké bude personálne zabezpečenie tejto školy v budúcnosti a či sa bude platiť
školné. Na tieto otázky, tak ako to vyplýva zo záznamu, ktorý sme dostali pred
zastupiteľstvom, bolo zodpovedané na spoločnom stretnutí so zamestnancami školy. Toľko asi
z mojej strany.“
Predseda: „Ďakujem, pán poslanec Konkoly.“
Poslanec Konkoly: „Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, myslím že tento bod
rokovania otvára určitú víziu, ktorú už ja viac jak 11 rokov, už máme vypracovaný projekt
Európskej integrovanej školy, kde od materskej, základnej, odbornej, strednej odbornej,
gymnázia, vysokej školy univerzitného typu s prepojením na výrobný proces, ktorý prebieha
v samotnej priemyselnej zóne a zohľadňuje potrebu odborne kvalifikovaných kádrov, ktorí
vnímajú, viac menej vyžaduje veda a technika, ktorá napreduje vôkol nás. Tzn. že tento
projekt je, predpokladám, že bude úspešný. Títo páni ma aj navštívili v Kechneci a stotožnili
sa s touto koncepciou, ktorú my máme vypracovanú. Isteže, každé nové niečo prináša. Viete,
len neriešme veci po starom to, čo je nepoužiteľné. Treba si uvedomiť, že je nepotrebný každý
rok omeškania. Viac-menej spáchame zločin na budúce generácie. Stále sa snažíme niečo
podsúvať, reorganizovať, spájať, ale treba hmotne, objemovo a vyučovacím procesom dávať
tej generácii to, čo mu prináleží. Toľko môžeme očakávať od rôznych generácií, koľko sme
do nich investovali. A najlepšie investícia je vzdelanie, takže akékoľvek nejaké špekulácie,
žiaľ. Nedávno som sa vrátil aj z Taiwanu, doporučujem vám, aby ste tam išli, tak pochopíte,
že v akom stave sa nachádzame my, kde treba sa rýchle dopracovať, aké vízie treba otvárať,
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a ktorým smerom treba smerovať celú tú ekonomiku. Bez pevného vzdelania, by som
povedal, pevných základov, perspektívy zohľadňujúcu vedu, techniku, neviem si predstaviť,
ale jedno určite, mám dobré skúsenosti, že v mnohých otázkach o problémoch veľmi pekne
obšírne vieme rozprávať, ale keď už treba priložiť ruku k dielu a tvoriť a vytvoriť hodnoty,
tak snažíme spochybňovať a znášať do tejto problematiky určité nejasnosti. A ja som
presvedčený, že je to správny krok a je to potrebné. Treba to niekde začať. I keď by sa
nedarilo. Síce už tento rok od 1. septembra už otvorím základnú školu Európskej integrovanej
školy, ale to je pramálo na to, aby tá terajšia budúca generácia sa nerozutekala po celej Európe
a hneď po celom svete. Takže držím palce a určite budem nápomocný v tom, aby sme v tejto
otázke urobili rázny a pevný krok dopredu. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem, pán poslanec Sobek.“
Poslanec Sobek: „Ďakujem, vážený pán predseda, určite nie som proti dobrým veciam, len
trošku v tej dôvodovej správe mi chýba, aj keď je tam dosť rozvedená, ten prechod
zriaďovateľskej pôsobnosti Strednej odbornej školy v Trebišove pod Deutsch-Slowakische
Akademien. Je tam spomenuté trošku okrajovo, akože od 1. augusta prejde pracovisko
Viničky do správy inej strednej odbornej školy, ako zriaďovateľskej pôsobnosti KSK,
so zameraním na poľnohospodárstvo. Mal by som otázku - chcel by som vedieť, či bude alebo
je záujem zachovať to? Rozvíjať toto pracovisko, ktoré vo Viničkách je. Bol som tam
v školskej rade. Viem, že nie je ľahké presvedčiť ľudí, pedagogický zbor, aj študentov,
o čo tam šlo. Podarilo sa nám to, dovolím si povedať, dobrou alebo veľmi dobrou
komunikáciou, ako s rodičmi, tak so študentmi, tak aj s pedagógmi. Trošku to možno chýbalo
pri, resp. pred zasadnutím školskej rady, ktorá bola strednej odbornej škole v Trebišove. Ak je
snaha rozvíjať to pracovisko, resp. tú činnosť, ktorá tam vo Viničkách bola, pretože je to,
dovolím si povedať, také naše rodinné striebro. Je to skvost. 600 m krásnej pivnice. Perfektný,
krásny archív, vynikajúce víno a určite obyvatelia majú záujem a sú zvedaví na to, ako to
ďalej bude pokračovať. Chcel by som vás poprosiť, pokiaľ sa bude robiť zmluva, o ktorej
bolo hovorené a budú tam dané konkrétne podmienky v tej strednej odbornej škole s
poľnohospodárskym zameraním v Košiciach, aby sme boli prizvaní aj my poslanci, aby sme
mohli skonzultovať to spoločne s vami.“
Predseda: „Ďakujem. Beží v súčasnom období správne konanie. Slovenský pozemkový fond
bol na šetrení na mieste. Určite aj tu sedia poslanci, ktorí situáciu poznajú ďaleko
podrobnejšie. Dnes okolo tejto školy už z tých pozemkov, ktoré tam boli, aj vinice, ktoré sú
málo, čo patrí tejto škole, väčšinou sú to buď reštitúcie alebo od Slovenského pozemkového
fondu skúpené hony. Takže škola tam má minimum. Bude toto veľmi zložité. Druhá vec a tú
informáciu treba mať - my sme zastavili tým, že sme dali rozklad v správnom konaní, pretože
niekoho napadlo dokonca ísť s tou pivnicou, ktorú spomínaš, pán poslanec, aj do situácie,
neviem, kto to bol, raz to možno život ukáže, ale dokonca do situácie, kde zahrnuli túto
pivnicu, ktorá bola postavená podľa našich informácií, niekedy začiatkom 60. rokov
do reštitúcií. Čiže my sme okamžite podali rozklad. Bolo to zrušené a teraz Slovenský
pozemkový fond je na miestnom šetrení. A pán Bauer, ty ako bývalý predseda, tak sú
spochybnené ešte aj kroky z tohto pohľadu vo vzťahu k prevzatiu školy. Ja verím, že tento
proces právne ustojíme, aj voči Slovenskému pozemkovému fondu a že zostane aspoň budova
a tá pivnica pod ňou v majetku Košického samosprávneho kraja. Čiže ten proces je veľmi,
veľmi, veľmi zložitý. Zatiaľ sa nám právne darí v tom, aby sme ten majetok udržali. Ale je tu
tendencia spochybniť to od samého počiatku. Tak asi toľko k celým Viničkám. My sme sa
snažili urobiť všetko preto, aby sme udržali školu. Bohužiaľ, stali sa v 90. rokoch skutočnosti,
ktoré boli nezvratné a škoda školy, ktorá mala vynikajúcu úroveň. Toto by možno čakalo aj
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túto školu. Ja to poviem tak, ako to je, pretože ten záujem výrazne klesal, treba to naštartovať
a nič iné mi nezostalo. Ja tak isto vidím riešenie týchto problémov, ako pán poslanec
Konkoly. A treba povedať, aj moja snaha bola, aj je, pomôcť v jeho snažení. A tak v živote
chodí - úspech sa neodpúšťa, Jozef. Toľko z mojej strany. Pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka: „Ja len krátku otázku, lebo asi niekto pozabudol. Ja len že, čo bude s tou
Strednou priemyselnou stavebnou a geodetickou? Lebo tá bola tiež v materiáloch, či má
nasledovať tiež podobný proces, resp. že či si vieme potom predstaviť aj ďalšie školy, budú
týmto spôsobom riešené? Ďakujem.“
Predseda: „Musím vám povedať, že do porady predsedu a všetky takéto materiály idú cez
poradu predsedu, potom sú posúvané do komisie atď.., ja som sa s takým niečím v nejakej
pracovnej rovine nestretol. Takže keby vznikla taká situácia, určite to pôjde cez komisiu
školstva a cez systém, ktorý tu je. A každý bude mať možnosť sa k tomu vyjadriť. Zatiaľ som
ja nezachytil takúto situáciu. Ak niekto niekde vo svojich filozofiách uvažoval, ale v tomto
momente určite takýto zámer nie je. Nech sa páči, pán riaditeľ.“
Ing. Bernát, riaditeľ úradu: „Ďakujem za slovo, len vysvetlím - oni mali záujem o viacero
škôl. Takže tak, ako bola tá Stredná odborná škola stavebná, boli tam aj, myslím že Strážske,
čo mali záujem - o viacero škôl, lebo podobný projekt vlastne bude predmetom rokovania
Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja v stredu, tento týždeň. Oni majú dve školy,
takže mali záujem o viacero škôl. Takže preto jedna z nich bola vytipovaná, ako vytipovaná tá
SOŠ - Stredná odborná škola stavebná.“
Predseda: „Ale preto hovorím, že sa to nedostalo do žiadnej inej polohy. Bolo to asi len
v rovine nejakých diskusií. Ešte niečo podstatné, pán poslanec Trnka? Tak s faktickou
počkajte, ešte som vám nedal slovo s faktickou poznámkou. Nech sa páči.“
Poslanec Trnka s faktickou poznámkou: „Ja len, že je to v tom materiáli, ktorý je normálne
zverejnený, ako k tomuto bodu, že mali žiadosť, teda dali žiadosť o súhlas so zmenou
zriaďovateľa aj s touto školou. Preto som sa spýtal, to nie v rovine diskusií. Ja len to som
chcel vedieť, aký je stav. Ďakujem.“
Predseda: „Dostali ste odpoveď. Ešte niekto v rozprave? Pokiaľ nie, rozpravu ukončujem,
poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 15. júna 2015:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 4 ods. 1 písm. k) a § 11 ods. 2 zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a § 9 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších predpisov
A) schvaľuje
prechod zriaďovateľskej pôsobnosti z Košického samosprávneho kraja na spoločnosť
Deutsch-Slowakische Akademien, a. s., Školská 5, Brezno od 1. septembra 2015:
1) Strednej odbornej školy, Komenského 12, Trebišov,
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2) Školského internátu, Komenského 12, Trebišov ako súčasti Strednej odbornej školy,
Komenského 12, Trebišov,
3) Školskej jedálne, Komenského 12, Trebišov ako súčasti Strednej odbornej školy,
Komenského 12, Trebišov,
B) súhlasí
so zmenou v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, ktorá spočíva v zmene
zriaďovateľa z Košického samosprávneho kraja na spoločnosť Deutsch-Slowakische
Akademien, a. s., Školská 5, Brezno od 1. septembra 2015:
1) Strednej odbornej školy, Komenského 12, Trebišov,
2) Školského internátu, Komenského 12, Trebišov ako súčasti Strednej odbornej školy,
Komenského 12, Trebišov,
3) Školskej jedálne, Komenského 12, Trebišov ako súčasti Strednej odbornej školy,
Komenského 12, Trebišov.
Hlasovanie č. 23

Prechod zriaďovateľskej pôsobnosti Strednej odbornej školy,
Komenského 12, Trebišov z KSK na spoločnosť DeutschSlowakische Akademien, a. s., Školská 5, Brezno

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 3 poslanci.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 20
Záver
Predseda: „Takže môžeme ísť k bodu číslo 20 – Záver. Vážené panie poslankyne, páni
poslanci, dámy, páni, týmto sme program 11. zasadnutia zastupiteľstva vyčerpali. Končím
dnešné zasadnutie. Všetkým vám prajem príjemné prežitie dovoleniek a na ďalšom
12. zasadnutí zastupiteľstva sa stretneme 24. augusta 2015. Želám vám šťastnú cestu domov.
Ďakujem.“

JUDr. Zdenko Trebuľa
predseda KSK

Ing. Ondrej Bernát
riaditeľ Úradu KSK

MUDr. Jozef Makohus
overovateľ zápisnice

Ing. László Iván
overovateľ zápisnice

Podpísal dňa: 02. 07. 2015

Podpísal dňa: 29. 07. 2015

JUDr. Melánia Kolesárová
vedúca organizačného odboru

Zápisnica vyhotovená dňa 02. 07. 2015
Spracovala na základe prepisu A. Partner
Anna Bónová
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