Zápisnica
zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 7. decembra 2015
Miesto zasadnutia: Veľká zasadačka Magistrátu mesta Košice
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
JUDr. Trebuľa, predseda KSK (ďalej len „predseda“): „Vážené poslankyne, vážení
poslanci, vážení hostia, otváram 14. 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 pani poslankyne a páni poslanci: pani
poslankyňa Rošková, pán poslanec Puci, pán poslanec Duč, pán poslanec Konkoly a pán
poslanec Hlinka. Z 57 poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja je
prítomných, buďte takí láskaví, keby ste sa mohli prezentovať, 44 poslancov, čo je
nadpolovičná väčšina a zastupiteľstvo je uznášania schopné. Prosím členov stálej mandátovej
komisie, aby túto skutočnosť potvrdili pani poslankyňa Brziaková.“
Poslankyňa Brziaková: „Overenie účasti poslancov na rokovaní zastupiteľstva podľa
prezenčnej listiny, prítomných je 46 poslancov, neprítomní 11.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Za overovateľov zápisnice 14. zasadnutia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja určujem poslancov - pána poslanca Igora Petrika a pána
poslanca Jána Paľovčíka.
Návrh programu dnešného rokovania bol pripravený v súlade s § 20 Rokovacieho poriadku
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Materiály, vrátane stanovísk komisií, vám
boli sprístupnené na internom portáli, t. j. v aplikácii Digitálne zastupiteľstvo a tiež na
webovej stránke kraja.
V úvode rokovania zastupiteľstva vás upozorňujem na nepresnosti v troch materiáloch
nasledovne: U dvoch majetkových materiálov pod číslom 16c) - Spôsob prevodu a prevod
vlastníctva nehnuteľností v areáli na Bačíkovej ulici 7 v Košiciach pre SOLMEA s. r. o. v návrhu na uznesenie v časti A) rozhodlo písm. a) a B) schvaľuje písm. a) pri pozemku reg.
C KN parc. č. 269/6 o výmere 175 m² je nesprávne uvedený druh „zastavané plochy
a nádvoria“. Správne má byť „ostatné plochy“.
Bod 16e) - Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v katastrálnom území Byster v obci
Sady nad Torysou pre vlastníkov rodinného domu - v návrhu na uznesenie v časti B)
schvaľuje za slová „o výmere 6 m²“ je potrebné doplniť „zastavané plochy a nádvoria“.
Aktualizované návrhy na uznesenie budú k dispozícii návrhovej komisii.
Bod číslo 9 - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja
na obdobie 2016 – 2022 - zverejnený materiál vo wordovskej a verzii PDF nie je v súlade,
pokiaľ ide o hlavný dokument materiálu. Vo verzii PDF nie sú zapracované pripomienky
finančnej komisie a verejnosti k ťažbe nerastných surovín. Čiže vo wordovskej verzii je to
v poriadku. Nepresnosti sa týkajú strán 64, v tabuľke a na strane 71. Realizovaná úprava
na týchto stránkach je vám predložená na rokovací stôl ako aktualizácia k bodu číslo 9 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a je realizovaná po rokovaní predsedov
komisií, aj na webovej stránke a v aplikácii Digitálne zastupiteľstvo.

Teraz prosím vaše pripomienky alebo doplnenia programu. Nech sa páči. Pokiaľ tomu tak nie
je, dávam hlasovať o návrhu programu tak, ako vám bol predložený v pozvánkach. Prosím
hlasujte.“
Hlasovanie č. 1

o celom programe rokovania

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Predseda: „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 podpredseda Ďurovčík.“
Ing. Ďurovčík, podpredseda: „Vážený pán predseda, za spoločný klub navrhujem pani
poslankyňu Grüllingovú a pána poslanca Andrejčáka.“
Predseda: „Ďakujem, pán poslanec Rusnák.“
Poslanec Rusnák: „Pán poslanec Jutka.“
Predseda: „Ďakujem, je ďalší návrh? Pokiaľ nie, dávam hlasovať o členoch návrhovej
komisie v zložení: pani poslankyňa Grüllingová, pán poslanec Andrejčák a pán poslanec
Jutka. Prosím hlasujte.“
Hlasovanie č. 2

o zložení návrhovej komisie

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
Predseda: „Konštatujem, že na 14. rokovaní Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
bude návrhová komisia pracovať v zložení: pani poslankyňa Grüllingová, pán poslanec
Andrejčák, pán poslanec Jutka. Zároveň žiadam členov návrhovej komisie, aby zaujali svoje
miesta vo vyhradenom 12. rade. Ďakujem. Ostatným poslancom oznamujem, aby svoje
návrhy k jednotlivým bodom programu rokovania predkladali písomne tejto návrhovej
komisii po ústnej informácii prítomných poslancov a poprosím vás ešte, aby ste si mobilné
telefóny buď ich vypli alebo prepli do tichého režimu. Ďakujem.“
BOD č. 2
Interpelácie
Predseda: „Prikročíme k bodu číslo 2 – Interpelácie. Teraz dávam priestor na vaše
interpelácie, otázky a pripomienky. Nech sa páči, pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka: „Dobrý deň, ďakujem pán predseda, ja by som mal niekoľko interpelácií.
Budem ich aj čítať, lebo minule som bol upozornený, že treba aj prečítať nielen odovzdať
na papieri vytlačené.
Čiže 1. interpelácia: V roku 2013 ste verejne deklarovali, že po „kauze Žarnay“, nemusíme to
tak nazývať, ste vydali príkaz o tom, že rušíte možnosť stredným školám objednávať externé
právne služby. Prosil by som o zaslanie tohto príkazu v písomnej forme, respektíve nejaké
potvrdenie, kde je to jasne zadefinované.
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2. interpelácia: Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja uznesením číslo 246/2011
prijatým na svojom 9. rokovaní dňa 18. 4. 2011 schválilo Zásady hospodárenia s majetkom,
podľa § 13 ods. 5a. Schvaľovanie účtovnej závierky a rozdelenie zisku prináleží
Zastupiteľstvu KSK a predseda KSK je viazaný uznesením zastupiteľstva. Preto sa pýtam:
a) Ktorým uznesením Zastupiteľstva KSK bola schválená účtovná závierka likvidovaných
spoločností Správa majetku KSK, spol. s r. o. a Správa nebytových priestorov Moldava nad
Bodvou s. r. o.
b) Ktorým uznesením Zastupiteľstva KSK boli schválené záverečné správy likvidátorov
týchto dvoch spoločností a návrh na rozdelenie zostatkového zisku a majetku.
c) Kto a akými dokladmi dal návrh na výmaz obidvoch spoločností z Obchodného registra.
3. interpelácia: Prosím o zaslanie dokumentov, respektíve stratégie s názvom Stratégia trvalej
udržateľnosti financovania opráv a údržby ciest II. a III. triedy v Košickom kraji. Bola
podpísaná 26. marca 2015 a predpokladám, že už je hotová.
4. interpelácia: Keďže v zime tohto roku ste vraveli, že je predčasné ešte hovoriť o nejakých
záveroch, čo sa týka nejakej úpravy spojov v súvislosti so zavedením vlakov zadarmo, prosím
opäť o zaslanie informácií, o koľko sa znížil počet cestujúcich na jednotlivých trasách
autobusov v roku 2015 oproti minulému roku v rovnakom období.
5. interpelácia: Parkovisko pred Obecným úradom Dvorianky, už som sa na to raz pýtal, ešte
vraj neboli ukončené všetky práce. Predpokladám, že v tomto čase už sú a preto by som si
prosil zaslať kópiu objednávky, faktúry a preberací protokol na vykonané práce pre túto obec
a konkrétne pre parkovisko, ktoré bolo realizované Správou ciest KSK.
6. interpelácia: Za Kysakom, bol taký článok: „Za Kysakom pribudol unikátny asfalt, ktorý
nevidel valec.“ Z fotografie uvedenej pri článku je vidieť neodborne vykonanú súvislú opravu
polovice jazdného pruhu cesty III. triedy, ktorá je vo vlastníctve KSK. K uvedenému sa
vyjadril v novinách už riaditeľ Správy ciest KSK, pán inžinier Bartoš, ktorý povedal, citujem:
„Je to stále lepšie, ako by tam mali byť diery.“ Interpelujem preto vás, pán predseda, aké
opatrenia ste urobili voči zodpovedným zamestnancom Správy ciest KSK, ktorí takýmto
činom minimálne porušili - po 1. Zákon č. 302/2001 o majetku vyšších územných celkov § 7,
v ktorom sa píše, že správca je povinný majetok vyššieho územného celku zveľaďovať,
chrániť a zhodnocovať. Po 2. Zákon 135/1961 o pozemných komunikáciách § 2, na základe
ktorého Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo technické
podmienky TP8 z roku 2013, kde je uvedené, okrem iného, akým spôsobom sa má vykonávať
údržba ciest, vrátane ciest III. triedy. Je neprípustné, aby takýmto spôsobom sa hospodárilo
s majetkom KSK. Vrhá to zlé meno na našu samosprávu a na nás všetkých, si myslím.
7. interpelácia: Organizačná štruktúra Úradu KSK, podľa § 21 zákona 302/2001 o samospráve
vyšších územných celkov - predseda vydáva organizačný poriadok úradu. Žiadam, aby mi bol
poskytnutý aktuálne platný organizačný poriadok Úradu KSK, nakoľko na webe nie je
prístupný. Napr. Prešovský samosprávny kraj má tento organizačný poriadok sprístupnený.
8. interpelácia: Posypová soľ - na základe zákona o účtovníctve môžu samosprávne kraje
do svojho majetku uvádzať len posypovú soľ v trhovej cene, ktorú vyhlasuje bratislavská
burza. Keďže aj KSK nenakupuje posypovú soľ na tejto burze, ale od dodávateľa, ktorého
ceny sa neodvíjajú od ceny na bratislavskej burze, zaujíma ma, v akej hodnote Úrad KSK
účtuje túto posypovú soľ, keďže nákup drahšej soli by sa nemal do majetku kraja započítavať
v plnej hodnote a ako ju vedie v účtovníctve.
9. interpelácia: Tohto roku vznikol na Úrade KSK odbor pre verejné obstarávanie, kontroling
a interný audit. Prosil by som o zaslanie informácie, koľko obstarávaní tento odbor od svojho
vzniku spracoval, ktoré boli zverejnené vo vestníku verejného obstarávania a zároveň táto
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súťaž aj prebehla. Tak tiež by som prosil zaslať pracovné náplne jednotlivých zamestnancov
tohto odboru, ak je to možné.
10. interpelácia: Rád by som tiež upriamil vašu pozornosť hlavne na poslednú zákazku
týkajúcu sa zákonného poistenia a pripoistenia flotily vozidiel KSK. Súťažné podklady boli
nastavené zreteľne s cieľom, aby ani jeden záujemca, ktorý poskytuje poisťovacie služby,
nemal šancu splniť podmienky účasti a bolo možné potom vykonať priame rokovacie
konanie. Preto vás interpelujem, pán predseda, v tejto veci, aby ste mi podali vysvetlenie,
prečo v tak závažnej zákazke, v ktorej vystupuje ako objednávateľ KSK, nikto z volených
funkcionárov, ba dokonca ani vedúci príslušného odboru, ani riaditeľ, nie sú na týchto
súťažných podkladoch podpísaní. Kto kontroluje činnosť referátu verejného obstarávania
a kto zodpovedá za súlad zverejnených v súťaži so zákonom o verejnom obstarávaní.
Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem, dostanete písomnú odpoveď. Čo sa týka tej prvej otázky
v interpeláciách - stredné školy majú právnu subjektivitu ja im nemôžem prikazovať, ja som
doporučil, tzn. že tá vaša prvá otázka sa troška míňa terča, ale nevadí, odpoveď dostanete.
A soľ nenakupuje Úrad Košického samosprávneho kraja, ani títo úradníci, ktorí tu sedia.
Nikto. Žiaden odbor. Soľ nakupuje Správa ciest Košického samosprávneho kraja. Takže len
toľko. Na ostatné otázky dostanete písomné odpovede. Nech sa páči ďalej. Ak nie, uzatváram
bod číslo 2 - Interpelácie.“
BOD č. 3
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Prikročíme k bodu číslo 3 - Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja. Otváram k materiálu rozpravu. Nech sa páči. Ukončujem
rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 7. decembra 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) berie na vedomie
Informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
B) súhlasí
s vypustením zo sledovania uznesenia:
 č. 559/2013 z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo dňa
29. 04. 2013,
 č. 609/2013 z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo dňa
26. 08. 2013.
Hlasovanie č. 3

Informácia o plnení
samosprávneho kraja

uznesení

Zastupiteľstva

Košického

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 4
Správa o výsledkoch kontrol za obdobie október a november 2015,
Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1. polroka 2016
Predseda: „Poďme k bodu 4 - Správa o výsledkoch kontrol za obdobie október a november
2015, Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1. polroka 2016. Pán hlavný kontrolór
chceš materiál uviesť?“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Nie, ďakujem, pán predseda.“
Predseda: „Ďakujem pekne, otváram k materiálu rozpravu. Ukončujem rozpravu poprosím
návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 7. decembra 2015:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
A) berie na vedomie
Správu o výsledkoch kontrol za obdobie október a november 2015,
B) schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
na obdobie 1. polroka 2016.
Hlasovanie č. 4

Správa o výsledkoch kontrol za obdobie október a november
2015, Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1. polroka 2016

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 5
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015
Predseda: „Bod číslo 5 - Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015.
Ide o piatu úpravu rozpočtu v tomto roku, ktorou sa navrhuje zvýšenie bežných príjmov
o 229 280 €, v prípade bežných výdavkov ide taktiež o zvýšenie o 225 424 €. V prípade
kapitálových príjmov sa navrhuje zvýšenie o 48 000 € a zvýšenie kapitálových výdavkov
o 51 856 €. Zdôvodnenie jednotlivých úprav je podrobnejšie špecifikované v hlavnom
dokumente s podrobným prehľadom ich špecifikácie v prílohách číslo 1 až 7. Materiál prešiel
rokovaním všetkých komisií, ktoré ho odporučili zastupiteľstvu prerokovať a schváliť.
Otváram k materiálu rozpravu. Ukončujem rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 7. decembra 2015:
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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

o
o

229 280 €
225 424 €

2. Úpravu kapitálového rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015 takto:
zvýšiť kapitálové príjmy
zvýšiť kapitálové výdavky
Hlasovanie č. 5

o
o

48 000 €
51 856 €

Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2015

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 6
Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2016 – 2018
Predseda: „Poďme k bodu číslo 6 a to je Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja
na roky 2016 až rok 2018. Návrh rozpočtu je zostavený na tri rozpočtové roky. Záväznými
ukazovateľmi rozpočtu podľa rozpočtových pravidiel verejnej správy sa stávajú iba
rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky príslušného rozpočtového roka, t. j. roku 2016.
Celkový návrh rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný, návrh bežného rozpočtu je prebytkový
a návrh kapitálového rozpočtu je schodkový, pričom schodok je vyrovnaný prebytkom
bežného rozpočtu príslušného roka, použitím ostatných peňažných fondov a úverovými
zdrojmi.
Návrh rozpočtu výdavkov je predkladaný v programovej štruktúre, ktorá predstavuje zámery
a ciele KSK. V programovej štruktúre je oproti roku 2015 navrhnutá zmena v programe
Kultúra, ktorý sa navrhuje doplniť o podprogram Kultúrne dedičstvo a kreativita. V mzdovej
oblasti je v návrhu rozpočtu zohľadnená štvorpercentná valorizácia miezd a platov. Rozvoj
kraja je plánovaný najmä z finančných prostriedkov z fondov EÚ a štátneho rozpočtu,
z úverových zdrojov a v menšom rozsahu z predaja majetku kraja a z daňových príjmov.
Rozpis rozpočtu výdavkov, podľa jednotlivých programov, je uvedený aj v tabuľkových
prehľadoch, v prílohách číslo 1 až číslo 15. Vývoj dlhovej služby kraja, ako aj vývoj
celkového dlhu je uvedený v prílohe číslo 16 a číslo 16a.
Príjmová časť rozpočtu samosprávneho kraja je tvorená daňovými príjmami - daňou
z príjmov fyzických osôb, ktorá je rozpočtovaná podľa prognózy v Návrhu rozpočtu verejnej
správy na rok 2016 až 2018 vo výške 84 630 290 €. Ďalej sú to nedaňové príjmy a transfery
v rámci verejnej správy.
Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli Košického samosprávneho kraja,
internetovej stránke dňa 20. novembra 2015 a k materiálu je doručené aj stanovisko hlavného
kontrolóra, ktorý návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja odporúča schváliť.
Návrh rozpočtu prešiel rokovaniami všetkých komisií, tieto ho odporučili zastupiteľstvu
prerokovať a schváliť v súlade so znením návrhu na uznesenie. Otváram k materiálu
rozpravu. Nech sa páči, pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem, v súvislosti s prerokovaným rozpočtom KSK na roky 2016
až 2018 by som si dovolil pár, alebo niekoľko poznámok. Ďalší rozvoj by mal byť možný iba
z prostriedkov fondov EÚ, štátneho rozpočtu, úverov a v menšom rozsahu z predaja majetku
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KSK a daňových príjmov. Tak sa to uvádza v predloženom materiáli zo strany predkladateľa.
Táto filozofia zostaveného rozpočtu sa tiahne celým návrhom rozpočtu. Suma, s ktorou návrh
rozpočtu pracuje, zhruba 195 miliónov, je to suma, ktorá by mala byť na strane príjmov, ako
aj na strane výdavkov. Z hľadiska príjmov „za zaujímavú“ v úvodzovkách považujem príjmy
z finančných operácií vo výške 143 miliónov 496 tisíc, pardon 14 miliónov 496 tisíc, čo
pozostáva z prijatia úveru na financovanie investičných projektov vo výške 5 miliónov
617 tisíc, atď.. Úver od Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 6 miliónov 110 tisíc €,
splátky úveru 2 a pol milióna – zhruba. Celková suma predstavuje teda 8,92 % celkových
príjmov. Musím konštatovať, že zadlžovanie KSK, bohužiaľ, pokračuje aj naďalej. Ešte
biednejší je pohľad na rozpočet, keď si odmyslíme príjmy a výdavky v rozpočte, ktoré sú len
ako prenesený výkon štátnej správy, niekoľkokrát sme sa už o tom bavili aj na komisiách,
myslím a potom zadlženie vyskakuje nad 100 %. Bohužiaľ, neobstojí ani ten argument, že to
robia aj inde. Kladiem si otázku potom, kde je tá hranica, ktorá by svedčila o neprimeranom
riziku tohto rozpočtu. Bežné výdavky na Úrad KSK na rok 2016 predstavujú
sumu 10 032 113 €, čo činí 6,24 % celkových výdavkov na rok 2016. Z toho je len splácanie
úrokov z úveru vo výške 1 milión 085 tisíc. Uvedenú sumu považujem za neprimerane
vysokú, aj keď predkladateľ hneď na úvod uvádza, že zohľadňuje aj mzdovú oblasť
s valorizáciou 4 %, teda štvorpercentný nárast miezd. Je tu namieste otázka, či je potrebný tak
rozsiahly aparát Úradu KSK. Nedaňové príjmy by mali predstavovať sumu 8 977 tisíc €,
čo predstavuje iba 5,58 % celkových príjmov. Nie je možné zvýšiť tieto príjmy a nepočítať
iba s príjmami z fondov EÚ a štátneho rozpočtu? A to už ani nehovorím o absentujúcej snahe
akokoľvek znížiť výdavky na dopravu, na tzv. výkony vo verejnom záujme. Plánujete navýšiť
výdavky na SAD-ky, ktorým klesá počet prepravovaných osôb oproti minulému roku
o 1 396 890 €. Za daného stavu dávam procedurálny návrh na prerušenie rokovania v tomto
bode programu a návrh rozpočtu vrátiť na prepracovanie predkladateľovi. Ďakujem.“
Predseda: „Pán poslanec Halenár.“
Poslanec Halenár: „Ďakujem, zo všetkých položiek, ktoré nám rozpočet ponúka, ma tiež
zaujala položka úrokov vo výške - myslím istina je tam 4 milióny, úroky milión, čo je 25 %.
Nejaký komentár k tomu by sa zišiel, za akých okolností, čo to je, či to je ešte ten z európskej
banky a vlastne tam sme hovorili, že aké výborné úroky sú tam na tých 20 rokov, myslím to
dostalo KSK. Takže nejaký komentár k tej výške úrokov. A mňa tiež zaujalo, ako pána
poslanca Trnku, v bežných výdavkoch máme medzi ostatnými subjektmi v položke Doprava,
sú to tie výkony vo verejnom záujme. Nejaký komentár by naozaj bol dobrý, aby sme
pochopili, prečo sa neustále navyšuje táto položka. Či to je tým, že SAD-ky alebo pardon,
prepáčte za výraz, ARRIVA Michalovce a Eurobus Košice vykazujú vyššie prepravy, ako sa
ako tu už bolo spomínané, prejavuje vplyv zavedenia vlakov zadarmo pre študentov na
kapacitné možnosti, resp. na obsadenosť týchto prepravcov a nejak viac detailov by to
chcelo, aby sme pochopili skrátka kvôli čomu je treba to navyšovať. Do pozornosti poslancov
iba uvádzam, že v roku 2013 to bolo 13 miliónov €, čo šlo z rozpočtu KSK presne na tento
účel a následne od roku 2014 sa to drží na nejakých temer 18 miliónoch alebo 17 a pol.
A teraz je to 19 miliónov. Tak toľko zatiaľ k tomu. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem, pán poslanec Burian.“
Poslanec Burian: „Ďakujem pekne pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia a vážený
kolega Trnka, ja by som vám odporúčal, aby ste si pozreli, myslím že to je tabuľka 16 - Vývoj
dlhu Košického samosprávneho kraja. Ak ste si nevšimli, tak ten dlh sa znižuje. Z roku 2015 36 %, na necelých 34 % v roku 2016, teda na budúci rok. Ak si uvedomujete, že tak isto ako
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sa vykazuje a každý ekonóm vie, že sa vykazuje dlh voči HDP, teda voči objemu príjmov
alebo objemu výkonov, ktoré má daná inštitúcia, tak sa aj tak považuje vykazovanie dlhu
aj v Košickom samosprávnom kraji. Máte pravdu, to že celkový objem sa zvyšuje
o nepatrných 100 tisíc €, ale ešte raz zopakujem, ako ekonóm by ste asi mali vedieť, alebo
ako človek, ktorý sa radí s nejakými ľuďmi, ktorí mu potom pripravujú nejaké náležitosti,
nejaké stanoviská, tak by ste si mali uvedomiť, že ten celkový dlh, ktorý sa považuje na
objem, veľkosť príjmov, sa znižuje a teda ten je dnes na úrovni 33,7 %, teda pardon na budúci
rok, v roku 2016. Takže zavádzanie takého typu, že sa zvyšuje dlh Košického samosprávneho
kraja je mimo misu. Nehovoriac o tom, že prognóza, ktorá hovorí na ďalšie roky, prvýkrát
prekročíme hranicu pod 30 %. Znovu opakujem, pod 30 %. Budeme jedným z najlepších
vyšších územných celkov v rámci dlhovej služby na Slovensku. Ďakujem.“
Predseda: „S faktickou pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka s faktickou poznámkou: „Ďakujem, ja len by som chcel pripomenúť pánovi
kolegovi, predsedovi finančnej komisie, lebo asi to ušlo jeho pozornosti, že na poslednej
komisii sme mali materiál predložený, čo sa týka úveru z EIB, ktorý sa plánuje
v budúcom roku. Myslím, že to je - teraz neviem z hlavy - okolo 16 miliónov €. Čiže toto, čo
ste práve spomenuli, bude tak platné možno dva-tri mesiace a potom to opäť vyskočí.
Ďakujem.“
Predseda: „Ďalšie vystúpenie v diskusii, pán poslanec Halenár? Nech sa páči.“
Poslanec Halenár: „Jednu z vecí, ktoré som pozabudol je, myslím, že asi rok alebo dva
roky dozadu sme sa tu práve s pánom poslancom Burianom, cez diskusiu v rozpočte bavili
o tom, že možno by bolo aj dobré nejaký systém hľadať, ako - v podstate ide o tú verejnú
dopravu, teda resp. o tú dopravu vo verejnom záujme. Ak pozrieme len absolútne číslo 19
miliónov, v podstate to vychádza na nejakých 12 % rozpočtu KSK. Pri napätom rozpočte
KSK mať lepšiu sumu alebo, povedal by som, čo najnižšiu, je naozaj veľmi zaujímavé. Asi
dva roky dozadu sme sa bavili o tom, že je treba hľadať nejaký systém a možnože by bolo
dobré, ak by Košický samosprávny kraj zvážil nasadenie nejakej externej poradenskej firmy,
ktorá by vedela zo skúseností, ktoré sú či v tejto krajine, či v iných krajinách Európskej únie,
ako vlastne tam funguje doprava vo verejnom záujme, respektíve vôbec ako tam funguje
systém stimulácie alebo dotácie dopravy. Ak také vôbec niečo jestvuje, že vo verejnom
záujme niekde, ja neviem - v Británii alebo v Belgicku, alebo v Česku, napr. Tak toto je môj
konkrétny návrh bez toho, aby som dával návrh na uznesenie, že či by sme mohli začať
nejaké aktivity a vyhľadať nejakú externú firmu, ktorá by toto vedela dať nejako na papier a
dať nám aspoň nejaké vodítka, aby pre rozpočet 2017 sme už mohli aj trochu teda uvažovať
nad zefektívnením tohto výdavku. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem, pán riaditeľ, chceš zareagovať?“
Ing. Bernát, riaditeľ úradu: „Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda, vážené
poslankyne, vážení poslanci, ak dovolíte pár poznámok. Som tu vo funkcii riaditeľa šiesty
rok, schvaľujeme šiesty rozpočet a trúfam si tvrdiť, že taký dobrý rozpočet, ako je teraz, sme
ešte nemali. Poviem prečo. V podstate, čo sa týka príjmov z predaja majetku, rátam iba
so sumou 200 tisíc €. Takže to je tak marginálna suma. Čo sa týka splátok úverov
a enormných splátok úverov, je to jeden milión €. K sume, čo sa týka podielu na bežných
príjmoch, keď sú to bežné príjmy 70 miliónov €, tak jeden milión nie je to nejak dramatická
a podstatná suma, ale čo je podstatné je to, že nemôžete hodnotiť rozpočet len podľa toho, aká
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je miera zadlženia, koľko je výška úverov, resp. aká je výška úrokov, ale zabúdate na jednu
podstatnú vec a to sú kapitálové výdavky. Ja budem veľmi rád, keď všetky mestské časti, keď
všetky mestá, obce budú mať taký pomer, ako má Košický samosprávny kraj. Keď máme
bežné príjmy - hovorím mimo škôl - máme 70 miliónov € a kapitálové výdavky rátame 28
miliónov €. To je 40 % bežného príjmu. Takže budúci rok 28 miliónov € sa investuje
do majetku KSK. A túto skutočnosť treba zobrať do úvahy. Čiže netreba zobrať do úvahy len
to, aká je výška úverov, aká je výška úrokov, ale je to, či sa do majetku investuje alebo či sa
do majetku neinvestuje. A myslím povinnosť dobrého gazdu, dobrého správcu je majetok
zveľaďovať a do majetku investovať. Takže 40 % z bežných príjmov bude budúci rok, keď
všetko dobre pôjde, budeme investovať do majetku kraja. A tieto investície určite bude
v regióne vidieť a bude v regióne cítiť. Určite aj my prispejeme k tomu, že vzniknú nové
pracovné príležitosti. Určite aj my prispejeme k tomu, že bude rásť HDP v krajine. Čo sa týka
počtu zamestnancov, je to vec uhla pohľadu. Za posledných 6 rokov nedošlo k nárastu počtu
zamestnancov. V podstate sme na čísle okolo 190. Sme plne porovnateľní s ostatnými
samosprávnymi krajmi. A veľmi rád sa porovnám aj s mestami, aj s mestskými časťami, či
majú takýto počet zamestnancov na tie kompetencie, ktoré samosprávny kraj má vykonávať.
A čo sa týka autobusov, SAD-iek, určite sa nedá robiť parciálne po ôsmich krajoch
harmonizácia, optimalizácia autobusovej dopravy. Jedinou cestou je, keď to bude centrálne
z úrovne krajiny, tzn. keď bude národná autorita, kde sa získajú tie synergické efekty, kde sa
optimalizujú všetky druhy dopravy. Tzn. vlaky, autobusy, keď sú niekde lode, tak aj lode
a vtedy je šanca usporiť, vtedy je šanca získať nejaké prostriedky, aby nárast výdavkov nebol
taký dramatický, pretože tie čísla sú hrozné. Áno, z nejakých dvanástich percent z roku 2006
podielu na bežnom rozpočte, sme až skoro 19, necelých 20 % to bude budúci rok. Čiže ten
nárast je enormný a určite viem si predstaviť tých 20 % v rozpočte použiť na cestnú
infraštruktúru, viem si predstaviť použiť do opráv a údržby ciest II. a III. triedy. Ale
jednoducho optimalizovať, ideálne optimalizovať vtedy, ak je jedna národná autorita, až sa
všetky druhy dopravy dajú do jedného koša, až sa zoptimalizuje ten model jednotlivých
druhov prepráv. Nie je problém vám poskytnúť prehľad o výdavkoch na autobusovú dopravu
podľa jednotlivých krajov, takýto materiál máme spracovaný. Čiže vieme ho dať, či na
rokovanie komisií, či na rokovanie zastupiteľstiev a tam budete vidieť, že v podstate, čo sa
týka výšky príspevku na jeden osobokilometer, tak si myslím, že sme na druhom mieste
v rámci Slovenska. Ale je to číslo, ktoré neustále rastie. A hlavným dôvodom toho nárastu
výkonov na verejnú dopravu je pokles cestujúcich, ktoré má, samozrejme, viacero príčin.
Hlavnou príčinou je rast nezamestnanosti v jednotlivých regiónoch. Sú regióny, jednoducho,
kde nie je zamestnanosť. A gro cestujúcich nám tvoria ľudia, ktorí majú určitú formu zľavy.
Či sú to deti, študenti alebo sú to dôchodcovia. Určite najlepšie je mať plne obsadený autobus,
ktorý je plne platiacimi a to znamená zamestnancami, ktorí chodia do fabrík. Ideálne je mať
trojzmennú prevádzku a navážať tam zamestnancov na každú zmenu a mať plné autobusy.
Takýto prípad bol napr. v Strážskom, kde bol Steel Mills, kde sme účelovo prispôsobili
cestovný poriadok, navážali sme tam zamestnancov, len bohužiaľ, fabrika je zastavená. Čiže
máte stratu. A toto nie je vec, ktorú spôsobil, samozrejme, Košický samosprávny kraj. Ale
takýto prehľad o výdavkoch, o výške dotácií nie je problém vám poskytnúť. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem, s faktickou pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka s faktickou poznámkou: „Ďakujem, ja len v skratke na pána riaditeľa dve
malé poznámky. No, existuje tzv. ORID, teda nejaký integrátor, ktorý mal byť zriadený, teda
je zriadený zo zákona a mal znižovať náklady na tieto výkony vo verejnom záujme.
Namiesto toho, aby prichádzali nejaké návrhy, po rokoch nás tu len zabávate nejakým
vymenúvaním a sťahovaním nejakých zástupcov tejto spoločnosti, ktorá vlastne nefunguje,
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ale to len tak na margo toho, že výhovorky, že sa to zvyšuje a nedá sa s tým nič robiť.
Tak v podstate nevyužívajú sa tie možnosti, ako by sa mali. A druhá vec, ak by bol štát
zadlžený cez 100 % a niekto by sa pochválil, že ide štát investovať do majetku vo výške
neviem - 30 % svojich bežných príjmov, tak neviem, čo by k tomu povedal. Ďakujem.“
Predseda: „Keď sa už bavíme o zabávaní, myslím, že nás zabávate celú dobu. Takže
poprosím, udržte svoje vystúpenie v nejakom rámci slušnosti, buďte taký láskavý pán Trnka.
V každom prípade ORID nevznikla na základe zákona. Poprosím, naštudujte si to a potom sa
takto vyjadrujte a nebudem to komentovať. Nech sa páči, pán poslanec Halenár.“
Poslanec Halenár: „Pán riaditeľ, dúfam, že to neznamená, keď ste zdôraznili kapitálové
výdavky Košického samosprávneho kraja, že tie ostatné otázky už sú nezaujímavé, a že nie je
nutné na nich odpovedať. Úrok jeden milión pri istine 4 milióny, ktorú budeme platiť v roku
2016, je určite vecou, ktorú by bolo potrebné skomentovať. A čo sa týka toho národného
prepravcu, pardon, národného integrátora, neviem či vás dobre interpretujem, aké kroky už
boli urobené z úrovne KSK pre takéto niečo. Osobne si myslím, že iniciovať takúto vec,
určite by privítali aj iné kraje, ale mať pri tom v ruke aj nejaké dáta, nejaké podstatné údaje,
ktoré by k tomu mohli už aspoň nasmerovať nejakú tú inštitúciu, akokoľvek ju nazveme, je
určite užitočné. A preto celkom mi chýba v tom vašom vystúpení to, že ste sa ani slovko
nezmienili, či Košický samosprávny kraj bude robiť alebo vyvíjať nejaké aktivity smerom
k získaniu nejakej externej firmy, ktorá by toto vedela urobiť, resp. nejaké porovnanie naozaj
toho, na koľko toto funguje v iných krajinách Európy, alebo porovnateľných regiónoch
Európy. Hocijaké kritérium, keď sa vyberie. Toto mi teda chýba, že tu nie je taká tá reakcia
a v podstate sa zakopáva pod koberec dlhoročný problém a očakávam teda odpoveď na tú
otázku, čo bolo urobené z úrovne KSK preto, aby taký nejaký národný integrátor, alebo
nejaká inštitúcia vznikla. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem, znova sa dostaneme do nejakej roviny, že pokiaľ nie je hneď odpoveď,
tak hodnotíte to, pán poslanec, s tým, že niekto zakopáva pod koberec. Príďte na odbor
dopravy, poďte sa pozrieť na to more podnetov, ktoré sme my dávali voči ministerstvu
dopravy. Jedno, cez ktorú vládu. Ja to teraz nebudem hodnotiť vo vzťahu k autobusovým
prepravcom a vo vzťahu k výkonom vo verejnom záujme, pretože nás to tak isto trápi. Takže
buďte taký dobrý, nájdite si priestor a čas, ja viem, že máte dosť povinností, ale dôjdite na
Úrad Košického samosprávneho kraja, zájdite na odbor dopravy. Ako poslanec máte nárok
a pozrite sa a nájdete tam určite možno 80 alebo 85 % odpovedí na vaše otázky. Je to zhruba
tak. Je to v rukách ministerstva dopravy. Je to skutočne situácia, kde je potrebné, by som
povedal, racionalizovať. My sme si toho vedomí. Bohužiaľ, platíme za vzduch. Na to, aby
sme zabezpečili dostupnosť. Aj soboty, nedele. Je mnoho obcí u nás, po kraji, to by vám
vedeli povedať Sobrančania, kde boli skutočne pokusy o to, aby sme znižovali počet
vozokilometrov. Nakoniec to nešlo, pretože jediný spôsob prepravy z týchto obcí, je týmto
spôsobom. Tlačíme to do menších autobusov, tlačíme to do toho, aby používali autobusy
mikrobusy, len tie náklady nie sú tak výrazne nižšie oproti veľkým autobusom. A my potom
doplácame na to, že sa vozí vzduch a prázdne sedadlá. Pretože my to platiť musíme. Nechcem
rozoberať ďalšie, iné otázky. Som hlboko presvedčený... Už tretíkrát idete diskutovať. Tak
buď máte faktickú, alebo povedzte všetko naraz, buďte taký láskavý. Takže ja vám len
odpovedám na to, že nikto nič nezametá pod koberec. Je tu dlhoročná snaha o to a nielen
z úrovne Košického samosprávneho kraja, aj ďalších krajov, aby vznikla národná autorita,
ktorá skutočne, či je to to, čo povedal pán riaditeľ, či je to železničná preprava alebo je to
autobusová preprava, aby došlo k situácii, aby to, o čo sme sa snažili, nie na základe zákona,
pán poslanec Trnka, na základe vlastnej iniciatívy. Bohužiaľ, nenašli sme dostatočnú
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podporou. Možno aj tu, v týchto priestoroch, ale u iného zastupiteľstva, ktoré tu bolo svojho
času. Nehovorím o tomto. Takže treba len tak zahrabať troška v tej pamäti. Ešte ju máte
mladú. Ja viem, že je to zložitejšie, ale tam nájdete odpovede na mnohé otázky, ktoré ste
posunuli. Takže to je asi toľko. Nech sa páči, pán Halenár s faktickou ste chceli niečo ešte
povedať.“
Poslanec Halenár s faktickou poznámkou: „Nedokážem povedať na začiatku diskusného
príspevku všetko, čo zaznie po ňom. Z logiky veci. Skrátka, ak niečo zaznie po mojom
diskusnom príspevku, chcem na to reagovať a reagoval pán riaditeľ, tak som myslel, že už
bude reagovať na to, čo poviem. Dobre, ak menšie autobusy nepomáhajú, zrejme je treba
vymyslieť zasa niečo iné. Je treba, aby sme začali naozaj vážne uvažovať nad tým, akým
spôsobom je treba tých ľudí, ktorých chceme dostať z bodu A niekde zo Sobraniec, niekde na
iné miesto tam dopraviť. A zrejme vzhľadom na to, čo tu už všetko bolo povedané,
zvyšovanie nákladov na to, aby sme prepravovali vzduch, nedáva logiku. Skrátka mne - to sú
všetko peniaze daňových poplatníkov o čom sa teraz zhovárame. Tzn., že ak je zo 17 000 600
teraz 19 miliónov a napriek tomu, že teraz, čo to tu zaznelo, že jednoducho nevieme ani
menšie autobusy, vždy len vzduch prevádzame, tak prečo potom platíme viac? Napadá ma
jedna otázka. Naozaj, ak by - to sa deje, ale v iných krajinách, kde je zdieľanie rôznych
prostriedkov a rôznych automobilov na to - a sú obrovské firmy potom vznikajú, že či by
nebolo dobré začať využívať zdieľanie rôznych foriem prepravy, ktorá sa deje zo Sobraniec
niekde inde. A začať to iniciovať z jedného mesta a možno to rozšíriť aj niekde inde. Tak len
toľko.“
Predseda: „Jednoduché riešenie. Navrhnite zrušiť tieto spoje do týchto častí kraja. A som
zvedavý na reakciu. Tam nemáte svojich voličov vy vôbec, ale navrhnite pre tých ľudí, ktorí
nemajú iný spôsob prepravy. Urobte to. Som zvedavý a choďte im to tým ľuďom vysvetliť.
To je všetko. Buďte taký dobrý, ja držím protokol a nevykrikujem tu ako jeden hulvát
z lavice. Buďte taký láskavý, naučte sa chovať. Máte 60 rokov. Buďte taký láskavý naučte sa
chovať. Nedám vám viac slovo, keď takýmto spôsobom chcete vy tu vystupovať. Udržte
troška.. Ste starosta mestskej časti, poslanec, troška sa kontrolujte pán Halenár. Máte dosť
rokov na to, aby ste sa kontrolovali. Chcem poprosiť pán riaditeľ.“
Ing. Bernát, riaditeľ úradu: „Ja len dve faktické poznámky, aby som zajtra....“
Predseda: „Buďte taký láskavý, keď chcete niečo, prihláste sa do rozpravy. Buď vám dám
slovo alebo vám slovo nedám.“
Ing. Bernát, riaditeľ úradu: „Ja len dve faktické poznámky, aby som sa zajtra nedočítal
v novinách, že KSK berie úvery za 25 % úrok. Takže celková miera dlhu v rámci KSK, keď
zoberiem aj kofinancovanie štrukturálnych fondov, je 63 miliónov €. Takže z tých 63
miliónov €, úrok je ten jeden milión €. Takže nie je to žiadnych 20 tisíc. Zo 63 miliónov je
úrok 1 milión EUR. Čo sa týka prijatia, neprijatia úveru - tu musíte zobrať do úvahy, že my
úvery prijímame, zároveň aj splácame. Hlavne v prípade kofinancovaní, ide o kontokorentný
úver. Tzn. keď nám prichádzajú refundácie v rámci SORO, to je príjmová
a potom my platíme a čakáme. Takže to sú príjmové a výdavkové operácie, ktoré v podstate
každú faktúru takto riešime, ale len pre vašu informáciu, posledná refundácia za EHMK,
koncom minulého týždňa, čiže po dvoch rokoch nám došla refundácia za Európske hlavné
mesto kultúry. Takže to obdobie refundácie trvá až tak dlho. A jednoducho my nemôžeme
teraz 2 roky neplatiť dodávateľom, pretože nemáme refundované prostriedky
zo štrukturálnych fondov. Tento systém sme nevymysleli, ale je taký. Tzn. že zo 63 miliónov
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istiny sú úroky 1 milión €. A čo sa týka tých autobusov, ja len jednu kratučkú poznámku. Ja
som v minulosti bol aj starosta jednej malej dedinky. A bol som pred takou ťažkou voľbou,
keď som mal možnosť buď SAD-ky zrušiť a 5 ľudí z dediny príde o robotu, alebo budeme
kofinancovať tento spoj a ten posledný spoj bude chodiť a tých 5 ľudí bude mať prácu. Sú to
ľudia, ktorí sú nízkopríjmoví. Čiže ich príjem je na hranici minimálnej mzdy, plus mínus pár v tom čase korún. Takže máte možnosť, áno, porušiť spoje a tým pádom títo ľudia jednoducho
budú mať problém s mobilitou. Čiže budú mať problém sa dostať za tou prácou. Ale je to
racionálne je to efektívne. Alebo budete prispievať z peňazí daňových poplatníkov, ale aspoň
títo ľudia budú mať prácu. Lebo sami viete, že jedna vec je priemerná mzda a druhá vec je,
zvlášť v našom kraji, je strašne veľa ľudí, ktorých príjem je na hranici minimálnej mzdy.
A ten výdavok na dopravu pre nich je významnou položkou. A jednoducho nemajú na to, aby
sa individuálne vedeli dopravovať zo svojho trvalého bydliska za prácou. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem, pán poslanec Petrik.“
Poslanec Igor Petrik: „Ďakujem pekne za slovo, ja by som chcel povedať pár informácií,
alebo trošku objasniť situáciu, čo sa týka autobusovej dopravy, alebo z toho zvyšovania tých
kilometrov a toho platenia. Myslím si, že ja to viem aj porovnať, pretože sme na hranici kraja,
teda Prešovského a Košického kraja a zúčastňujem sa aj porád samosprávneho kraja
v Prešove. A chcem iba povedať, že v našom kraji, čo sa týka integrovanosti dopravy, sme
podstatne, ale podstatne ďalej, ako napr. Prešovský samosprávny kraj. A s tým samozrejme
súvisí aj tá služba, ktorú vykonáva samosprávny kraj, čo sa týka autobusovej dopravy. Chcem
tým povedať, že samozrejme chápem to a súhlasím s tým, aby sa riešili otázky znižovania
nákladov na autobusovú dopravu a hľadali sa varianty, ale určite nie tak rázne, ako bolo
povedané a uvažované do budúcna, možnože znižovaním nejakých spojov. Pretože tieto
porady integrovanosti dopravy, čo sa týka samosprávneho kraja jednotlivých samospráv
prebiehajú vždy každým rokom pri grafikonoch a tam sú silné výhrady jednotlivých
zástupcov samospráv. Čiže tam sú ťažké komunikácie, ťažké diskusie o tom, že ktorý spoj
ako ho upraviť. Pretože vychádza to skutočne z tých skutočností alebo udalostí, čo sa deje
v jednotlivých lokalitách, to znamená, či prichádza nejaký investor, alebo či investor končí,
ale určite treba pochopiť aj to, že tieto pripomienky jednotlivých zástupcov samospráv sú
v tom danom okamihu a v priebehu tohto obdobia dochádza k zmenám aj týchto
podnikateľských aktivít a samozrejme potom je ťažká reakcia, keď sa urobí spoj, upraví sa
spoj a potom následne sa stane, že jednoducho bohužiaľ ten dopravný prostriedok chodí
prázdny, resp. vozíme vzduch. Ale v každom prípade musím povedať, že to riešenie
integrovanosti v našom kraji je na vysokej úrovni. Už len porovnajúc našu prácou
s Prešovským samosprávnym krajom. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem, pán poslanec Staško s faktickou.“
Poslanec Staško s faktickou poznámkou: „Vážený pán predseda, vážení páni poslanci,
z úst pána predsedu odznelo, že uráža sa tu poslanecký zbor. Ja by som povedal, uráža sa tu
aj región, ktorý ja zastupujem, pretože mi to pripadá tak, že pár poslancov je tu úplne
izolovaných a chceli by sme s pánom Lešom viackrát parciálne stretnutia, kde fakt sme
špekulovali, dali hlavy dokopy. Tí ľudia sú existenčne viazaní na tieto spoje. Skúste niekedy,
ja vás pozývam, pán Trnka, a pán - tak isto – druhý kolega, príďte niekedy do nášho regiónu
a pozrite sa, ako vyzeráme, ako to beží v našom regióne. Je rozdiel sedieť tu a riešiť 18
miliónov a je rozdiel prísť tam a stretnúť sa. Sú to plnohodnotní ľudia samosprávneho kraja.
Keď si pozriete rozpočet, veľa finančných prostriedkov sa netýka nášho okresu, ktorý
zastupujeme, ale aspoň táto doprava a my ju potrebujeme, tí ľudia ju potrebujú. Nie je
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jednoduché žiť v týchto regiónoch a vy chcete zobrať – alebo - keby ste mali lepší návrh.
Príďte! Poraďte! Preplácať im lístky autobusové, alebo také niečo. Zabezpečiť to iným
spôsobom, len treba dať aj návrh nejaký. Nielen tu točiť celý čas okolo 18 miliónov, keď sa
nemýlim, finančných prostriedkov. Ja srdečne pozývam týchto dvoch pánov, aby ste prišli, sa
vám budeme venovať s pánom Lešom a prejdeme náš región, či je to potrebné, či nie je to
potrebné. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem, do diskusie pán poslanec Trnka ešte.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem, ja len veľmi krátko kolegovi Staškovi, však minule sme sa aj
u vás stretli, pokiaľ si dobre pamätám. Takže chodím po regióne, rozprávam s tými ľuďmi,
viem, na čo ste narážali, avšak ja som hovoril predtým o tejto spoločnosti ORID, ktorá by
mala priniesť tieto riešenia, pričom je jedno z akého titulu vznikla. To nebola podstata toho
celého. Čiže toľko už len na záver k tomu. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Ďalej v rozprave? Ak sa do rozpravy nik nehlási, rozpravu ukončujem,
poprosím návrhovú komisiu.“
Poslanec Jutka: „Ďakujem veľmi pekne za slovo pán predseda, keďže návrhová komisia
neobdržala žiadny pozmeňujúci návrh, bol tu síce procedurálny návrh na ukončenie rozpravy,
ale považujem ho za bezpredmetný, keďže je ukončená rozprava, návrhová komisia nemá...
potrebuje písomne – nie? Dobre, takže...“
Predseda: „Nech sa páči, máte, tam je návrhová komisia, dajte návrhovej komisii na
stiahnutie.“
Poslanec Jutka: „Presne, návrhová komisia číta to, čo má na papieri.“
Predseda: „V úvode som jasne hovoril o tom a tak platí rokovací poriadok, že návrhová
komisia má obdržať písomne návrh, pokiaľ je nejaký pozmeňovací návrh. Chcete v tomto
momente stiahnuť rozpočet z rokovania? To je malý moment, ale nech sa páči, máte na to
právo.“
Poslanec Jutka: „Dobre, pán predseda, návrhová komisia obdržala dodatočne procedurálny
návrh na prerušenie rokovania v bode číslo 6.“
Predseda: „Prosím hlasujte.“
Hlasovanie č. 6

o procedurálnom návrhu poslanca Trnku – návrh na prerušenie
rokovania v danom bode

Za 6 poslancov, proti 35 poslancov, zdržalo sa 9 poslancov.
Návrh nebol prijatý.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 7. decembra 2015:
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Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) berie na vedomie
Stanovisko Hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja k Návrhu rozpočtu
Košického samosprávneho kraja na roky 2016 – 2018,
B) schvaľuje
1. Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2016 – 2018
2. Rozpočet Košického samosprávneho kraja na rok 2016 takto:
a) Bežný rozpočet Košického samosprávneho kraja na rok 2016
bežné príjmy vo výške
bežné výdavky vo výške

164 489 747 €
160 757 337 €

b) Kapitálový rozpočet Košického samosprávneho kraja na rok 2016
kapitálové príjmy vo výške
kapitálové výdavky vo výške

16 860 742 €
28 214 253 €

c) Finančné operácie Košického samosprávneho kraja na rok 2016
príjmové finančné operácie vo výške
výdavkové finančné operácie vo výške
Hlasovanie č. 7

14 349 680 €
6 728 579 €

Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky
2016 – 2018

Za 41 poslancov, proti 2 poslanci, zdržalo sa 6 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Predseda: „Je schválený rozpočet Košického samosprávneho kraja na rok 2016. Gratulujem.“
BOD č. 7
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho
kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Predseda: „Poďme k bodu číslo 7, je to 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, chceš materiál uviesť ako predkladateľ? Nie. Otváram rozpravu,
nech sa páči. Ukončujem rozpravu, poprosím návrhovú komisiou.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 7. decembra 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
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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. 8

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 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 8
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa
mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012
o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným
umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam
v znení neskorších predpisov
Predseda: „Môžeme ísť k bodu číslo 8 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Košického
samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení
neskorších predpisov. Otváram k materiálu rozpravu. Treba povedať, že v zákonom
stanovenej lehote k návrhu všeobecne záväzného nariadenia neboli prednesené pripomienky.
Je potrebná trojpätinová väčšina. Otváram rozpravu. Ukončujem rozpravu, poprosím
návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 7. decembra 2015:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 1, § 11 ods. 2 písm. a) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a § 9 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie
Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického
samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení
neskorších predpisov.
Hlasovanie č. 9

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

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 9
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Košického samosprávneho kraja na obdobie 2016 - 2022
Predseda: „Môžeme prikročiť k bodu číslo 9 - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Košického samosprávneho kraja na obdobie rokov 2016 - 2022. Treba povedať, že pri jeho
spracovaní bola primerane akceptovaná Metodika na vypracovanie programu hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja obcí, vyšších územných celkov, verzia 2.0, odporúčaná
Ministerstvom dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Predložený
materiál je spracovaný ako otvorený dokument, ktorý bude vyhodnocovaný raz ročne
spravidla ku koncu príslušného roka, a ktorý môžu obyvatelia kraja priebežne
pripomienkovať prostredníctvom interaktívnej webovej stránky KSK. Pripomienky budú
priebežne vyhodnocované a zapracovávané raz ročne pri jeho vyhodnocovaní.
Spolu s územným plánom ide o základný a kľúčový dokument pre riadenie samosprávy
v oblasti regionálneho rozvoja. Doterajší PHSR KSK na roky 2007 - 2013 bol úzko naviazaný
na Národný strategický referenčný rámec, na základe ktorého boli prerozdeľované prostriedky
kohéznej pomoci Európskej únie v programovom období 2007 - 2013. Vychádzal
zo skutočnosti, že prostriedky kohéznej pomoci, ktoré mali byť len doplnkovým zdrojom
financovania potrieb znižovania regionálnych rozdielov, boli na Slovensku prakticky jediným
zdrojom financovania regionálneho rozvoja, okrem úverových zdrojov.
Pri spracovaní nového PHSR bolo potrebné zmeniť uhol pohľadu, prestať viazať štruktúry
PHSR na kohéznu pomoc a vytýčiť nové strategické ciele pre riešenie nepriaznivej situácie
v Košickom kraji. Základná myšlienka stratégie PHSR preto vychádza z poznatku, že výhody
globalizácie sa najviac prejavujú v rozvinutých regiónoch, teda tam, kde je vysoká kúpna sila
a rozvinutá a intenzívna doprava. V podmienkach menej rozvinutých regiónov s nízkou
kúpnou silou a s nedostatočne vybudovanou dopravnou infraštruktúrou, môže globalizácia
spôsobovať prehlbovanie medziregionálnych rozdielov. Riešením je teda „regionalizácia“,
cesta transformácie a reštrukturalizácie regiónu, čo je v Európskej únii v súčasnosti jednou
z kľúčových tém sociálnych, ekonomických a priestorovo-plánovacích diskusií. Je to agenda
podporovaná najmä Výborom regiónov Európskej únie. Členom je pán podpredseda
Zachariaš, vo výbore regiónu.
V rámci transformácie regiónu je navrhované využitie jedného z najefektívnejších nástrojov,
ktorým je posilňovanie regionálnej identity. Preto je navrhovaná masívna podpora spájania
a združovania jednotlivých aktérov z akademickej, podnikateľskej a verejnej obce s cieľom
mobilizácie sociálneho kapitálu obyvateľov kraja pri hľadaní riešení aktuálnych problémov
v oblasti regionálneho rozvoja.
V prílohe dôvodovej správy je prehľad strategických cieľov programu a k nim priradených
špecifických cieľov. Zároveň do pôvodného materiálu boli zapracované pripomienky
finančnej komisie k analytickej časti napojenie Spišského regiónu na rozvojovú os prvého
stupňa a pripomienky verejnosti k analytickej časti a k strategickej časti nadradenie ochrany
prírodného dedičstva nad ekonomické záujmy ťažby rádioaktívnych nerastných surovín.
Materiál prešiel rokovaním jedenástich komisií, ktoré ho zastupiteľstvu odporučili prerokovať
a schváliť. Ja chcem z tohto miesta poďakovať celého tímu spracovateľov na čele s pánom
inžinierom Fülöpom, bol to veľmi široký a nebol to jednoduchý materiál, pretože na stôl sme
dostali skutočne materiál, ktorý by do budúcich období, samozrejme, ešte po doplnení,
otvárajú sa nové oblasti. Oblasť priemyslu, automobilového priemyslu etc.. Sú tu ďalšie
filozofie do budúcich období, ktoré po doplnení sa môže stať veľmi dobrým materiálom aj pre
centrálne orgány na Slovensku, v rámci exekutívy, aj pre Národnú radu Slovenskej republiky,
aby tie regionálne rozdiely, ktoré tu sú - lebo minule som čítal v jednom nemenovanom
týždenníku, pán prof. Korec zo Slovenskej akadémie okrem iného, okrem infraštruktúry, etc..
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povedal jedno, že jeden z problémov je, ja to nazvem tak kulantne, tak slabšia mentálna
úroveň obyvateľov celého východoslovenského regiónu, nehovoril len o košickom, a že sa
teda nevyplatí investovať tu, v týchto zaostalých regiónoch, že sa vyplatí investovať len
v západnej časti krajiny, lebo tam sa tie finančné prostriedky ďaleko lepšie otočia a ďaleko
viac prinesú ako tu, lebo tu ako keby spadli do kanála. Musím povedať, že v mnohých
diskusiách, ktoré sme medzitým na túto tému viedli, to každého z nás urazilo, pretože to tak
nie je. Tu sú ľudia skutočne bystrí, šikovní, kreatívni, rozumní. Samozrejme, potrebujeme
podstatne väčšiu, masívnejšiu podporu z centra, hlavného mesta, z vlády a jednotlivých vlád
bez ohľadu na to, ktorá vláda je na čele. Takže otváram rozpravu k tomuto materiálu. Nech sa
páči, pán poslanec Halenár.“
Poslanec Halenár: „No, snažil som sa prejsť celý ten materiál. Dostal som sa len po stranu
dvanásť. Naozaj môžem povedať, že to je čítanie, ktoré vyráža dych. Napr. na strane dvanásť
začnem, stade tretí odstavec: „a tak v dôsledku nerovnomerného prerozdeľovania bohatstva
vo svete je neustále narastajúca početne veľká masa ľudí vytlačená na perifériu spoločnosti“.
Chcem povedať, že ja neviem odkiaľ má tím ľudí, ktorí toto robili, takúto informáciu. Bežne
dostupné informácie sú, že za posledných niekoľko desiatok rokov sa počet chudobných
vo svete globálne znížil o polovicu. To je možné nájsť, napr. na BBC stránkach. A konkrétne
sú predpovede, že do roku 2030, tzn. o 15 rokov, by mal stúpnuť počet ľudí, ktorí sa budú
zaraďovať do strednej triedy na 4,9 miliardy. Globálne. Strednú triedu Organizácia spojených
národov považuje ľudí s príjmom od 10 do 100 USD denne? Áno, denne. Chcem tým
povedať, že základné predpoklady, z ktorých vychádza celé to PHSR sú nezmyslom. Je treba
povedať ešte ďalšiu vec, keď sa prechádza ku konkrétnostiam a povedzme, dá sa súhlasiť
s tým, že nízke mzdy a nezamestnanosť je naozaj problémom tohto regiónu, nie je tu žiadne
naznačenie východísk. Východiská, ktoré sú na strane 12, úplne posledný odstavec,
naznačené východisko je: „uprednostňovanie individuálnych stratégií a princípov súťaživosti
pred kolektívnym prístupom k riešeniu problémov totiž spôsobuje, že vyhrať môžu len
niektorí, samozrejme, tí najschopnejší. Tí, ktorí nepatria ku skupine víťazov sa postupne
prepadávajú na okraj spoločnosti. Preto ako alternatívnu k súčasným individuálnym
stratégiám vidíme hľadanie cesty, ako uspokojovať miestne potreby, najmä tie kľúčové, ako
sú jedlo, odev a energie. A z miestnych zdrojov
cestou kreovania dobrovoľných
spoločenstiev.“ Takže namiesto toho, aby sme dávali rybárovi alebo tomu, kto je hladný
udicu, aby si išiel chytiť rybu, tak namiesto toho mu dávame odev, jedlo a energie. Cestou
kreovania dobrovoľných spoločenstiev. To by naozaj chcelo vysvetliť, čo to je, ako to má
fungovať, ako to má bežať. Je treba povedať, že ak vychádzame z takýchto zlých
predpokladov, ktoré jednoznačne sú zlé predpoklady, celý ten PHSR sa dostáva do slepej
uličky. Je treba povedať ďalšiu vec, že v PHSR ja som osobne do tej strany dvanásť nenašiel
zmienku o tom, ako by sme, v akom stave je, riešili povedzme problémom vyššej vzdelanosti.
Tzn. dosahovať vyššiu úroveň ako výsledkov študentov, tak učiteľov a, samozrejme, tým
pádom škôl. Nevidel som tam zmienku, ale hovorím, je to len moja netrpezlivosť. Jednoducho
nebol som ochotný venovať viac času tomu čítaniu a osobne si myslím, že cesta vzdelanosti
alebo zvyšovania vzdelania môže byť jedným z hlavných faktorov, ako vlastne odbúravať
postupne nízke mzdy a nezamestnanosť. Ďalšiu vec, ktorú vidím ako naozaj veľké ohrozenie,
je tam spomenuté, že jeden z hlavných benefitov alebo pozitívnych ukazovateľov v kraji je
rozvoj informačných technológií. Áno, súhlasím, ale tie informačné technológie tu nevznikli
ako dôsledok schopností ľudí, ale sú tu vyslovene ako off-shore podniky. A je treba povedať,
že akonáhle tie materské firmy rozhodnú, že niekde sú ešte lepšie podmienky pre tieto
off-hore firmy, tak si myslím, že bez problémov celú firmu v priebehu veľmi krátkej doby
dokážu premiestniť do inej krajiny. A toto je to, čo ja vidím nie ako veľké plus, ktorý
vychádza z nejakých základov, ale je to plus len súčasného stavu. A je to naozaj aj na strane
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plusov, aj na strane ohrození. Ja by som to dal aj na jedno, aj na druhé miesto. Tak toľko,
ďakujem.“
Predseda: „Za stranou 13 sú východiská. Treba si to čítať ďalej. Pán poslanec Kokarda.“
Poslanec Kokarda: „Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, o možnosť
vystúpiť k tomuto bodu ma požiadal pán Labaš, ako občan, tak chcem požiadať, či mu to
vieme umožniť. Ďakujem.“
Predseda: „Ktorý občan? Neviem, o koho sa jedná?“
Poslanec Kokarda: „Pán Labaš.“
Predseda: „Súhlasíte? Má niekto nejakú výhradu? No, 5 minút, tak klasicky, nech sa páči pán
Labaš.“
Ing. Karol Labaš: „Dobrý deň, vážený pán predseda, vážený poslanecký zbor, ja
predovšetkým chcem poďakovať Úradu Košického samosprávneho kraja za to, že akceptoval
a vložil do Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja naše pripomienky, týkajú sa ťažby
uránu, resp. nášho dlhodobého boja proti ťažbe uránu. Ako vidíme, stále prebiehajú aktivity
na to, aby pokračoval geologický dlhodobý prieskum, aby sa dospelo aj k povoleniu na ťažbu
uránu. Nestačia politické prehlásenia, dokonca nestačia ani uznesenia zastupiteľstiev, vrátane
vášho zastupiteľstva o zákaze ťažby uránu, pretože aktivity v tichosti prebiehajú ďalej.
Dovolím si vás informovať, lebo teraz nejako to mediálne zverejňovanie troška opadlo, ale
napriek tomu tie aktivity pokračujú v tom, že momentálne banská spoločnosť Ludovika
Energy sa súdi so štátom o 25 miliónov € za to, že investovali do geologického prieskumu.
Vraj v tejto výške tieto peniaze a geologický prieskum nebol predložený a zároveň tá istá
spoločnosť požiadala o nový prieskum 10 ročný. Našou zásluhou, aj zásluhou niektorých
obcí, ktoré podávali rozklad je, tak sa podarilo aspoň pozastaviť povolenie ďalšieho
prieskumu. Zaujímavé sú aj veci okolo vlastníctva tej firmy Ludovika Energy. Momentálne
sa, čerstvá informácia je, zmenil sa vlastník. Aj toto svedčí o tom, že o ťažbu uránu je
enormný záujem. Nepostačuje ani legislatívna úprava, podľa ktorej.. teda neodrádza tých
záujemcov o ťažbu uránu ani legislatívna úprava, ktorá bola urobená v geologickom zákone
a zakazuje s určenými podmienkami ťažby uránu. Takže ja by som vás chcel požiadať, pokiaľ
by ste.., podľa informácie pána predsedu ste dostali na stôl tie zmeny. Verím, že aj naše zmeny
a pripomienky sú tam zahrnuté, a aby ste sa skutočne zasadili o to, aby sme sa mohli
definitívne zbaviť tejto hrozby, pretože banský úrad pri povoľovaní, keď by došlo
k požiadaniu o banskú činnosť, nebude prihliadať na žiadne vyhlásenia, ale bude prihliadať na
to, či ten navrhovateľ splnil zákonné podmienky. Práve plán hospodárskeho a sociálneho
rozvoja je inštitútom, ktorý v prípade, že by boli tie naše pripomienky akceptované, tak musí
na to pri rozhodovaní prihliadať a musí na to prihliadnuť, takže nemôže povoliť proste ich
porušenie. Takže ďakujem za pozornosť.“
Predseda: „Ďakujem, pán Labaš. S faktickou pani poslankyňa Rušinová.“
Poslankyňa Rušinová s faktickou poznámkou: „Dobrý deň, pán predseda, kolegovia,
kolegyne, ja by som sa pozastavila nad poznámkou svojho kolegu, že došiel po stranu
dvanásť. Som tiež poslankyňou Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a nedokázala
by som hlasovať alebo vyjadriť svoj názor k materiálu, ktorý nám bol, alebo mi bol
predložený, aby som si ho minimálne neprečítala, nie preštudovala, ale prečítala. Tento
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materiál bol predložený vo všetkých komisiách. Čiže každý jeden z nás sa mal možnosť
oboznámiť s týmto materiálom. Keď nie doma, osobne, ale na komisiách. A môžem povedať,
úprimne, lebo som si tento materiál prečítala, niektoré časti preštudovala, že tím ľudí, ktorí
tento materiál spracovali, si dal na tom veľmi záležať, aby ho spracoval tak, ako je
spracovaný. My, ako mesto, sme tiež.. alebo predkladáme plán hospodárskeho sociálneho
rozvoja a viem, čo je to za robota, čo musia títo ľudia urobiť, čo musia naštudovať dať na
papier, a aby to bolo v súlade s predstavami občanov a obyvateľov nášho mesta a tu
Košického samosprávneho kraja, aby takýto materiál dali dokopy alebo ho spracovali. Ja ho
hodnotím ako veľmi dobrý. Možnože mi kolega povie, že je to uhol pohľadu. Neviem akého,
ale ja som ho naozaj prečítala, preštudovala a s čistým svedomím zahlasujem za tento
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. A taktiež na finančnej komisii som mala
pripomienku alebo žiadala som o doplnenie toho dokumentu, to tam bolo zapracované a som
spokojná. Takže ďakujem kolektívu, ktorý spracoval tento materiál. Ďakujem pánovi
riaditeľovi a predsedovi Košického samosprávneho kraja. A neprihrievam si polievočku.
Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne, keďže sa do rozpravy nik nehlási, rozpravu ukončujem,
poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 7. decembra 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 schvaľuje Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na obdobie 2016 –
2022.
Hlasovanie č. 10

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického
samosprávneho kraja na obdobie 2016 - 2022

Za 40 poslancov, proti 1 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 10
Vyhodnotenie úspor tepelnej energie v objektoch škôl a školských zariadení
v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za rok 2014
Predseda: „Môžeme ísť k bodu číslo 10 - Vyhodnotenie úspor tepelnej energie v objektoch
škôl a školských zariadení v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za rok 2014. Pán
riaditeľ, ako predkladateľ materiálu, chceš materiál uviesť? Pokiaľ nie, otváram k materiálu
rozpravu. Pán poslanec Halenár.“
Poslanec Halenár: „No, celkom dobre sa to čítalo, ale ja tu mám pár poznámok k tomu.
Také škaredé veci písali v Trende, že „Okolo tepla pre košické školy je horúco“. Akým
spôsobom teda Košický samosprávny kraj dosiahol, že obrovské percento, snáď 95 alebo
koľko percent škôl zo sedemdesiatich, teda podpísalo tú zmluvu s Dalkiou, s ktorou má KSK
18-ročný kontrakt, zmluvu. Ale v tom celkovom, v tej dôvodovej správe by som potreboval
vedieť - na strane druhej, asi ôsmy, deviaty riadok: „Celková spotrebovaná energia
na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody v referenčnom roku 2009 upravená
na klimatické bla-bla-bla a oproti roku 2009 v roku 2014 je úspora.“ A tá úspora je naozaj
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taká, ako dokonca deklarovali. Je to nejakých 11 %. Veľmi mi tam chýba odpoveď na otázku,
prečo sa vybral referenčný rok 2009, prečo sa nevybrali referenčné roky - ja neviem 2009,
2010, 2011 alebo viac rokov spriemerovať, a aby to malo nejaký... Ja neviem, aké bolo
počasie v roku 2009. Je možné, že bolo mimoriadne nevýhodné z hľadiska vykurovania
a tepelnej energie. Možnože práve opak. Takže keby tam bolo viac rokov spriemerovaných,
tak celkom by ten údaj mal svoju naozaj celkom silnú výpovednú hodnotu. A nedáva ešte
jednu celkom dôležitú odpoveď a to, nakoľko bol zachovaný tepelný komfort v tých školách,
tzn. nakoľko tí riaditelia mali okamžite vyriešené svoje problémy, ktoré potrebovali teda
riešiť. Áno. A k tomu je tu totižto také, na tom úplne poslednom odstavčeku pred záverom je:
„z vyúčtovania celkovej ročnej odmeny predloženej poskytovateľom služby za rok 2014
vyplynul preplatok v celkovej sume 172 tisíc s DPH. No tak keď nedávame informáciu, že
koľko bolo platené na preddavkoch, tak to, že vrátené preddavky, to je absolútne bezcenná
informácia. Ja by som chcel, aby sme takéto bezcenné informácie jednoducho nedostávali,
ak nevieme, že koľko je platené na preddavkoch. A potom ešte by ma zaujímalo, jedna škola
je tu uvedená v tom článku Trendu z roku 2013 je to myslím, je to Stredná priemyselná škola
strojnícka na Komenského ulici, ktorá sa rozhodla isť samostatne, teda s Dalkiou nepodpísali
nič a celkom by ma zaujímalo, aké oni majú výsledky, či sa im darilo postupovať samostatne,
alebo mali horšie výsledky než ostatné školy. Ďakujem.“
Predseda: „Pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem, tak ja už som sa k Dalkii vyjadroval viackrát, ale teraz by som
sa chcel zamerať na jednu inú vec. V prílohe číslo 1 je uvedená zrealizovaná investícia
v roku 2014 pre Spojenú školu Zimná 96, Dobšiná, v celkovej čiastke 130 468,76 €.
V poznámkach z účtovnej závierky pre rok 2014 Spojenej školy Dobšiná nevyplýva čitateľne
zrealizovanie uvedenej investície, nakoľko nie je vo výdavkovej časti uvedená investícia.
Vo výdavkovej časti sú uvedené len ostatné služby za energetické služby v čiastke 54 179.
V prílohe číslo 2 je uvedená realizácia opravy nádoby ústredného kúrenia, ktorá
v poznámkach z účtovnej závierky za rok 2014 pre uvedenú školu jednoznačne tiež nevyplýva
a nie je uvedená predmetná vykonaná oprava. Je potrebné predložiť na kontrolu faktúry
a odovzdávacie protokoly, z ktorých by bolo možné ozrejmiť skutočnosť prevedenia
vykonanej investície, vrátane všetkých škôl. V zozname väčších opráv realizovaných v roku
2014 nie sú vyčíslené celkové opravy pre jednotlivé školy, nie je možné konštatovanie, preto
nie je možné konštatovanie ozrejmenie, či teda celkové náklady klesli, ako to vyplýva
z dôvodovej správy. Je potrebné stanoviť a prepočítať celkovú cenu tepla podľa stanovenej
tabuľky od URSO, aby bolo možné reálne konštatovať, či cena tepla klesla v skutočnosti,
podľa predloženej dôvodovej správy a to nasledovne v členení na variabilné a fixné náklady
z dôvodu nezapočítania vykonaných opráv a investícií do celkovej ceny tepla a nie je možné
jednoznačne konštatovať, že celkové náklady klesli. V prílohe číslo tri sú uvedené grafy pre
vyhodnotenie potrieb zemného plynu v roku 2014 v kW hodinách, z ktorého nie je
jednoznačne čitateľné klesanie ceny tepla, keďže podľa tabuľky od ÚRSO vyplýva
skutočnosť, že klesaním spotreby tepla k celkovým nákladom tvoriacich variabilné náklady
vrátane investícií, celková jednotková cena tepla narastá. Je potrebné prepracovať, respektíve
doplniť grafy pre vývoj jednotkovej ceny tepla so započítaním všetkých nákladov aj
investícii, ako aj grafy pre celkové náklady jednotlivých škôl, keďže nie je možné porovnávať
takýmto spôsobom rok 2014 oproti takzvanému referenčnému roku 2009, pokiaľ nie sú
zahrnuté všetky náklady, ako to robia všetci dodávatelia tepla. V závere dôvodovej správy je
uvedené, že bola dosiahnutá úspora energií o 5 438 100 kW hodín, čo predstavuje 11 %
celkových dosiahnutých úspor, ktoré nie je možné objektívne vyhodnotiť, pokiaľ nie je známa
celková cena tepla. Je preto potrebné dopracovať do záveru dôvodovej správy celkové
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vyhodnotenie, vrátane všetkých investícií a vykonaných opráv, ako aj v predchádzajúcich
bodoch, ako to uvádza aj tabuľka od ÚRSO. Teda aby bolo možné jednoznačne konštatovať,
že v skutočnosti došlo k úspore energií, ale z hľadiska celkových nákladov a nie v množstve
energií, môže to byť zavádzajúcim údajom. Veď predsa aj samotní dodávatelia tepla deklarujú
pokles spotreby energií z dôvodu zmeny klimatických zmien, rôzne počasie v jednotlivých
rokoch, avšak práve tým dochádza k navyšovaniu ceny tepla. Veď predsa náklady neklesajú
so spotrebou energií. Ďakujem.“
Predseda: „Pán riaditeľ Bernát chce reagovať.“
Ing. Bernát, riaditeľ úradu: „Priznám sa, nie som expert na tepelnú energetiku a určite ani
pán poslanec to, čo prečítal tomu nerozumie, ale dve poznámky, keď môžem. Referenčný
rok 2009, keď sa robilo výberové konanie, verejné obstarávanie, keď sa robil kontrakt, tak
začal v roku 2009. Čiže keď vy robíte kontrakt na 15 - 20 rokov, musíte mať nejaký
referenčný rok. Musíte mať nejakú porovnávaciu základňu, na základe ktorej potom viete
porovnať, či ten investor splní alebo nesplní tieto podmienky. Ale samozrejme, že tento rok
2009, potom je upravený každý rok o teplo-dni, čiže aká je priemerná teplota, či je globálne
otepľovanie alebo nie. Čiže každý jeden rok sa prepočítava na teplo-stupne, spotreba by mala
byť 49 657 kW, ale po prepočte na teplo-stupne vychádza tých 44 000, čiže vychádza nižšie,
pretože všetci vieme, že sú teplejšie zimy, než boli v minulosti. Je to vzorec, ktorému, ako
som povedal, ja nerozumiem, ale musíte mať porovnávaciu základňu. Ináč by ste nevedeli
vyhodnotiť. Myslím, že tam boli 4 ponuky vo výberovom konaní, bolo to aj na úrade pre
verejné obstarávanie, čiže musíte mať nejakú porovnávaciu základňu, aby ste vedeli
porovnať, či ten investor to splnil alebo nesplnil. K tomu druhému príspevku, pána poslanca
Trnku, tu cena tepla je nepodstatná, pretože my nevieme ovplyvniť, aká bude cena tepla. Na
cenu tepla vplýva strašne veľa faktorov, ktoré my nevieme ovplyvniť. Cenu tepla určuje
predsa Úrad pre reguláciu sieťových odvetví – ÚRSO. My môžeme porovnávať mernú
jednotku. Teraz sú to kilowatthodiny, vtedy to boli kJ, respektíve metre kubické. Čiže my
vieme toto porovnávať, pretože my nevieme porovnať, aká bude cena tepla. A tá úspora na
kilowatthodinách sa dosiahla tých 5 438, ktoré je exaktne dané na základe meradiel, ktoré sú
certifikované, sú ciachované. Čiže tá úspora sa vie exaktne vypočítať a exaktne určiť. A čo sa
týka tepelnej pohody, na to je vyhláška. V prípade, že tepelná pohoda nie je, tak ad 1) riaditeľ
má povinnosť urgovať dodávateľa tepla, respektíve správcu tepelného zariadenia, keď nie je
táto tepelná pohoda, respektíve inšpektorát práce. Pretože keď nie tepelná pohoda, tak sú
porušené podmienky na to, aby vlastne pracovníci mohli pracovať. Takže na to sú presne
stanovené vyhlášky, predpisy a normy tak, ako keď je v lete veľmi teplo, tak aj podobne
v zime, čiže keď sa nedosahuje teplota, ktorá je určená, tak môžu, či je to dodávateľ, Veolia,
alebo je to inšpektorát práce, riaditelia môžu tento inštitút použiť. Neviem o tom, že by sa
niekto sťažoval z titulu toho, že by sa nedosiahol tepelný komfort, aký určuje vyhláška.
Ďakujem.“
Predseda: „S faktickou pán poslanec Halenár.“
Poslanec Halenár s faktickou poznámkou: „Ja na pána poslanca Trnku som ešte chcel
reagovať faktickou a to, že keď sa dožaduje viacerých doplňujúcich materiálov, celkom ho
v tom chápem, pretože všetci sme boli svedkami toho, ako predchádzajúci hlavný kontrolór,
pán Farkaš, sa sťažoval na to, že nie je mu umožnené, aby získal materiály Úradu KSK pre
vykonanie kontroly práve tých zmlúv a celého toho procesu firmy Dalkia, základné školy
a Úrad KSK. Dôvodom bolo, možno si to ešte niektorí pamätáme, že práve v ten deň ochorela
pracovníčka, kedy bolo treba dať materiály. A nik iný na Úrade KSK jednoducho nevedel
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hlavnému kontrolórovi dať materiály. Tak ja si myslím, že to tiež ukazuje na úroveň riadenia
a akým spôsobom je zastupiteľnosť na Úrade KSK. Keď to zoberiem z tej lepšej stránky, že
nebudem negatívne na to pozerať, že Úrad KSK nechcel dať bývalému hlavnému
kontrolórovi materiály...“
Predseda: „Pán poslanec, hodnoťte úroveň svojho riadenia u vás na KVP-čku, buďte taký
láskavý. Potom vás voľby budú hodnotiť a ľudia. Si to vyprosím od vás. Pán poslanec Trnka
s faktickou.“
Poslanec Trnka s faktickou poznámkou: „Ďakujem, ja len k tej investícii. Ešte na Spojenej
škole na Zimnej - práve kolega mi tu ozrejmil, že tam bola zrealizovaná tá investícia. Avšak
v tej účtovnej závierke to nefiguruje. Čiže pravdepodobne nastal problém niekde na strednej
škole. Tak ja len poprosím, dať to do poriadku. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Ďalej v rozprave? Pokiaľ nik, rozpravu ukončujem, poprosím návrhovú
komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 7. decembra 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
Vyhodnotenie úspor tepelnej energie v objektoch škôl a školských zariadení v pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja za rok 2014.
Hlasovanie č. 11

Vyhodnotenie úspor tepelnej energie v objektoch škôl
a školských zariadení v pôsobnosti Košického samosprávneho
kraja za rok 2014

Za 42 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 11
Priebežné vyhodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej
dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji a aktualizácia Stratégie
rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji
Predseda: „Bod číslo 11 - Priebežné vyhodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo stratégie
rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji a aktualizácia
Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji.
Otváram k materiálu rozpravu. Pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem. Pán predseda, chcem sa konkrétne vás spýtať, pretože mi boli
zaslané nejaké listy, ktoré ste vy písali na ministerstvo, ešte aj ako pán primátor a teraz aj ako
predseda KSK – cyklotrasy, respektíve cesty pre bicykle, ktorými by sa dalo chodiť
po krajnici medzi mestom a U.S. Steel-kou a potom medzi Budimírom a mestom Košice. Len
som to nenašiel teraz v tomto predkladanom materiáli, akým spôsobom je to celkovo riešené.
Čiže sa len chcem spýtať, či už ste nejakým spôsobom upustili od tejto možnosti alebo
nejakým iným spôsobom, ktorý nie je tam napísaný v tom predkladanom materiáli a ako to
chcete riešiť tento problém. Ďakujem.“
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Predseda: „Odpoviem veľmi jednoducho, táto cesta bola preradená do rýchlostných
komunikácií a tam nič také neprichádza do úvahy. Bohužiaľ. Snažili sme sa o to, aby táto
cesta bola vypustená z rýchlostných komunikácií, pretože podľa nášho názoru nespĺňa tieto
parametre, pretože má kríženia, aj vodorovné. Tam nie sú nadjazdy, tam sú spomalenia na
celej ceste až po fabriku. Viete dobre, tam je každých pol kilometra znižované zo šesťdesiatky
– osemdesiatky – stodesiatky - zase idete nazad, pretože rýchla cesta by mala vyzerať ináč.
Nielen že má 4 pruhy. A to bol obrovský problém a nielen náš. My sme rokovali aj s vedením
fabriky vtedy, snažili sme sa tieto veci vyriešiť. Zatiaľ sa to nedarí. Zatiaľ ju drží národná
diaľničná v systéme R-kových ciest. To je asi moja odpoveď. S faktickou pán Trnka.“
Poslanec Trnka s faktickou poznámkou: „No, čiže teraz záver je taký, že nie je riešenie...“
Predseda: „Došla odpoveď, že ju neprekategorizujú a na R-kových cestách, bohužiaľ, nie je
možnosť, aby cyklisti vôbec chodili. Ten, kto tam chodí po tej ceste ako cyklista, vyrába sám
sebe problém a môže byť orgánmi polície pokutovaný.“
Poslanec Trnka: „No jasné, len to iné riešenie, že prečo nie je navrhnuté potom tuná v tomto
materiáli, napr. ... alebo aspoň...“
Predseda: „Myslím si, že to je otázka skôr pre mestské zastupiteľstvo. Je to v intraviláne
Košíc. Cesty II., III. triedy, našťastie sa podarilo „jedničky“ dať svojho času previesť - predať
za korunu v roku 2001 sme za korunu predali nazad štátu 37 km. Tým sme dosiahli obrovskú
úsporou, pretože to si mesto hradilo samo. Keď som minule počúval pána Nesrovnala,
primátora Bratislavy, ktorý tvrdil, že jediná výnimka na Slovensku, kto sa stará o „dvojky,
trojky“, je Bratislava, nie to pravda. Tak isto „dvojky a trojky“ od roku 1990 má aj mesto
Košice a zo svojho rozpočtu to financuje. Takže tam, kde je naša kompetencia, môžeme
vstupovať, kde nie je, tak tam nevstupujeme. Toľko. Ukončujem rozpravu, poprosím
návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 7. decembra 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
A) berie na vedomie
priebežné vyhodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej
dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji,
B) schvaľuje
aktualizáciu Stratégie rozvoja cyklistickej
samosprávnom kraji.
Hlasovanie č. 12

dopravy a cykloturistiky v Košickom

Priebežné vyhodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich
zo Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky
v Košickom samosprávnom kraji a aktualizácia Stratégie
rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom
samosprávnom kraji
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Za 43 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 12
Informatívna správa o termináli integrovanej osobnej prepravy
„Moldava nad Bodvou, mesto“
Predseda: „Môžeme ísť k 12-ke - Informatívna správa o termináli integrovanej osobnej
prepravy „Moldava nad Bodvou, mesto“. V podstate teraz 13-teho by terminál mal byť
oficiálne uvedený do prevádzky. Otváram rozpravu k materiálu. Pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem, súčasný stav obsluhy územia zo strany železničnej spoločnosti,
momentálne 4 páry spojov tratí Turňa nad Bodvou – Moldava, železničná stanica – Košice,
Hlavná stanica. Po novom by to malo byť 7 párov spojov na trati Moldava nad Bodvou, mesto
- Moldava nad Bodvou, železničná stanica, Košice, hlavná stanica s výhľadom na 9 párov.
Chcem sa spýtať, aký bude dopad na KSK a cestujúcu verejnosť spustením tohto systému.
Výsledok novej koncepcie od 13. 12. 2015 podľa predloženej správy znamená nárast
kilometrov, namiesto šetrenia prímestskej autobusovej dopravy z dôvodu naloženia
cestujúcich na terminál, tzn. aj nárast nákladov z rozpočtu KSK, o ktorom sme sa tu bavili
pred chvíľou na príspevok autobusovým dopravcom, vrátane nákladov na prevádzku
terminálu, ktoré si Železnice Slovenskej republiky vyfakturujú dopravcom a tí to premietnu
do straty. Dopad na cestujúcu verejnosť by mal byť záporný, pretože nastane nútené
prestupovanie a tým aj zvýšené riziko meškania do cieľovej zastávky. Na prestup zo štyroch
autobusov prichádzajúcich z rôznych smerov do terminálu Moldava nad Bodvou s kapacitou
45 osôb krát 4 - to sa rovná 180 miest. Na sedenie bude k dispozícii v súprave motorového
vlaku len 78 miest na sedenie a to ešte je potrebné pripočítať cestujúcich, ktorí prídu na
terminál autami, bicyklami alebo peši a ďalších, ktorí budú chcieť do motorovej jednotky
nastúpiť na nácestných zastávkach v smere od Moldavy do Košíc. Kapacita motorovej
jednotky typu 813 + 913, ktoré budú nasledovné 78 miest a státie 111 cestujúcich. Vzhľadom
na to, že cestujúci študenti, ako aj dôchodcovia, majú cestovné 0 EUR, bude v rannej špičke
kapacita nedostatočná a budú musieť zrejme premávať aj autobusové spoje v takom rozsahu,
ako sú dnes, ale nie bezplatne pre uvedené skupiny cestujúcich. Preto navrhujem, aby
Železničná spoločnosť Slovensko bola požiadaná o nasadenia modernejších vlakových súprav
s väčším, aspoň dvojnásobným počtom ponúkaných miest na sedenie. V dnešnej dobe sa
nikomu nechce ráno stáť pol hodiny pri ceste za povinnosťami a to aj z hľadiska bezpečnosti.
V tomto smere sa mi preto zdá predložený materiál nedostatočne spracovaný a vidím v tom
riziká. Ako sme to mohli aj nedávno počuť zo spustenia BID v Bratislave, aj keď z hľadiska
rozsahu je to určite neporovnateľné. Vyzerá to tak, že predsa len chýba ten náš ORID, ktorý
by všetky možné riziká vedel pred zahájením TIOP Moldava nad Bodvou do prevádzky
identifikovať a spustiť celú prevádzku na ostro bez ďalších potrebných korektúr, ktoré
v tomto prípade určite bude potrebné realizovať. A hlavne, čo sa od integrovanej dopravy
očakávalo, je harmonizácia medzi jednotlivými druhmi dopráv operujúcich na jednom území,
s cieľom zníženia celkových nákladov potrebných na úhradu straty, respektíve poskytovaného
príspevku z verejných zdrojov. A v tomto prípade toto zníženie nie je vypočítané. Práve
naopak, všetky verejné náklady budú podľa materiálu oproti doterajším vyššie. Je potrebné,
aby materiál bol v tomto smere dopracovaný podrobnejšie a predložený na najbližšie
zastupiteľstvo aj s poznatkami, ktoré budú zistené z reálneho prevádzkovania nového systému
za obdobie do 31. januára 2016. Ďakujem.“
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Predseda: „Pán poslanec, škoda, že ste si to nepoňali troška v širšom, že ste si zobrali len túto
faktografiu, ktorú ste teraz predniesli. Alebo ten, s kým ste konzultovali. V každom prípade si
treba uvedomiť, že tento projekt nie je projektom Košického samosprávneho kraja, ale
ministerstva dopravy a železničnej spoločnosti - za prvé. Za druhé - tento projekt bol
súčasťou celého systému integrácie dopravných systémov Elektrifikácia Haniska - Železničná
spoločnosť, Terminál Moldava - Železničná spoločnosť a následne zokruhovanie celého
systému cez trend-train na Košice, tzn. druhá etapa trend-trainu, ktorá má isť ďalej od nás,
od budovy, spojiť sa dole po Masarykovej a napojenie na železničnú stanicu. V takom
prípade trend-train vlaky by boli naskočili v tejto situácii, o ktorej hovoríte vy a tá budúcnosť
by mala byť taká a v podstate by mali odľahčiť verejnú dopravu. To je za prvé. Za druhé v každom prípade to, čo hovoríte vy, my sme už dávno urobili. My sme žiadali aj navýšenie,
dokonca ešte aj v harmonograme, aj v jednotlivých cestovných poriadkoch, ale bude aj..
môže na túto tému, keď vás to tak zaujíma.. Škoda, že si tieto vaše nevedomosti
neoddiskutujete v rámci celej prípravy na zastupiteľstvo, nezájdete na príslušný odbor, máte
túto možnosť a nezistíte si fakty, lebo potom skutočne idete úplným „šrégom“, idete od témy,
lebo nemáte všetky informácie. Čiže keď sa vrátim k tejto základnej filozofii - my sme
od začiatku hneď aj upozorňovali na zníženie počtu vlakov, že to bude nápor k nám
a navýšenie finančných prostriedkov na výkony vo verejnom záujme. Čo sa aj stalo. Aj teraz,
pri návštevách štátneho tajomníka v pondelok a v piatok z ministerstva dopravy, pána
Stromčeka, toto bola jedna dlhá vážna téma, ktorú sme diskutovali a žiadali sme, žiadali sme
to aj písomne predtým, o navýšenie jednotlivých tých súprav, tých dvojičiek, ktoré
v podstate... Áno, boli 4, nakoniec ich navýšili na základe nášho tlaku na sedem, sedem
nestačí, podľa nášho názoru a zníži sa komfort. Upozorňovali sme na to, je to v rukách
železničnej spoločnosti dnes. Takže poprosím pána Olexu, ale najprv vám dám slovo, v rámci
faktickej, aby vám tieto veci detailne vysvetlil, pretože vytrhli ste z kontextu časť a to je zlé.
Keby ste mali podstatne širšie informácie, určite by ste takéto vystúpenie nemali. Ale nech sa
páči s faktickou.“
Poslanec Trnka s faktickou poznámkou: „No, ja viem, že vychádzate z toho, že všetky vaše
informácie a všetko, čo robíte je stopercentné, ale asi sa nezhodneme v tomto. Čiže, asi
z toho vyplývajú niektoré vaše vyjadrenia. Nebudem ich ďalej rozvádzať a komentovať. A po
druhé ten trend-train, všetci vieme, že nebude. Čiže asi toľko k tomu. Ďakujem.“
Predseda: „Nech sa páči, pán vedúci.“
Ing. Olexa, PhD., vedúci odboru dopravy: „Vážený pán predseda, vážené zastupiteľstvo,
dovoľte, aby som dal bližšiu informáciu k tejto téme. Materiál bol prerokovaný v komisiách
príslušného zastupiteľstva v komisii dopravy, bol prerokovaný aj v komisii regionálneho
rozvoja a môžem povedať jednu vec, jedná sa o pilotný projekt - budovanie integrácie
dopravy, terminál integrovanej osobnej prepravy, ktorý je postavený, je financovaný
z finančných zdrojov Európskej únie. Treba vnímať, že je to iniciatíva ministerstva
a Železničnej spoločnosti ŽSR, ktorý je vlastne investorom, je správcom a je
prevádzkovateľom tohto terminálu. My sme v podnájme z hľadiska väzieb autobusovej
dopravy, kde sa zabezpečuje prípojovosť zo všetkých okolitých obcí, ktoré sú tam a tým
stúpa lepšia obslužnosť územia celého toho gemerského regiónu. Preukázali sme pripojovosť
na sedem párov vlakov. Napísali sme aj požiadavku na ministerstvo na desať párov vlakov,
aby sme tieto veci mohli lepšie riešiť do budúcna. Ďalej treba vidieť aj vzťah tohto terminálu
k zamestnanosti v U.S. Steele, kde chceme v podstate robiť návoz na päť zmien. Tiež je to
konzultované s vedením U.S. Steelu. Čo sa týka celkového objemu kilometrov a nárastu
z hľadiska Košického samosprávneho kraja nedochádza k nárastu tak, že by to ovplyvnilo
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vývoj u nás. Tzn., že my sme z hľadiska parciálnych porád, ktoré prebiehali v celom
Košickom samosprávnom kraji hľadali využitie všetkých autobusových spojov, to čo už bola
predchádzajúca diskusia a našli sme také riešenie, že vieme v podstate skvalitniť prestup
cestujúcich suchou nohou. Dá sa povedať, že vlak a autobus sú tam na vzdialenosti zhruba
dvoch metrov. Bližšie informácie ku terminálu vieme dať aj ďalej, ale čo sa týka nejakej tej
ekonomiky, samozrejme, že to budeme teraz vyhodnocovať, počnúc 13. decembrom. Je treba
vnímať jednu vec, že sa to nedá uzavrieť do konca januára, pretože je nepravidelnosť
v systéme - padáme do sedla - sú tam Vianoce, nový rok. My to vyhodnotíme po 1. štvrťroku
a budeme určite robiť aj opatrenia z hľadiska ekonomiky. Venujeme tomu maximálnu
pozornosť. A nadväzuje tento terminál na budovanie ďalších terminálov. Terminál
integrovanej prepravy v Trebišove, kde sa to už projektuje. Tak isto terminál integrovanej
osobnej prepravy Michalovce, kde sa to tiež už projektuje. A treba vnímať, že tam sa
projektuje aj trať Haniska pri Košiciach - Veľká Ida - Moldava nad Bodvou. Tzn., že tam
prejde k elektrifikácii a potom môže dôjsť k tomu, že dosiahneme lepšiu obslužnosť územia
koľajovou dopravou tým, že budeme v celom regióne v celom uzle Košíc a, samozrejme,
v budúcnosti aj Prešova vedieť lepšie využívať elektrické vlaky.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ešte niekto do rozpravy? Ďakujem pekne pán vedúci, môžeš sa
posadiť. Keď nie, rozpravu ukončujem, poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 7. decembra 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 termináli integrovanej osobnej prepravy „Moldava nad Bodvou,
mesto“.
Hlasovanie č. 13

Informatívna správa o termináli integrovanej osobnej prepravy
„Moldava nad Bodvou, mesto“

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 13
Rámcová obsahová náplň zasadnutí
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2016
Predseda: „Poďme k 13-ke - Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja. Otváram k materiálu rozpravu. Ukončujem rozpravu, poprosím
návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 7. decembra 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 I. polrok 2016.
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Hlasovanie č. 14

Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja na I. polrok 2016

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 14
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2016
Predseda: „14-ka - Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na 1. polrok 2016. Otváram rozpravu k materiálu. Ukončujem rozpravu, poprosím návrhovú
komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 7. decembra 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 I. polrok 2016.
Hlasovanie č. 15

Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja na I. polrok 2016

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 15
Návrh na vymenovanie riaditeľa Východoslovenskej galérie v Košiciach
Predseda: „Máme tu pätnástku - Návrh na vymenovanie riaditeľa Východoslovenskej galérie
v Košiciach. Predkladám návrh na vymenovanie magistry umenia Doroty Kenderovej, tu je
prítomná, nech sa páči pani magisterka, keby ste sa mohli predstaviť, do funkcie riaditeľky
Východoslovenskej galérie v Košiciach dňom 1. februára 2016. Personálna zmena je
realizovaná na základe požiadavky o uvoľnenie z funkcie bývalého štatutárneho zástupcu
akademického arch. Martina Račka. Na uvoľnenú funkciu bol vyhlásený konkurz
dňa 26. mája 2015. Konkurzná komisia sa rozhodla nenavrhnúť na vymenovanie ani jedného
zo šiestich prihlásených uchádzačov. Na základe rozhodnutia predsedu KSK od 1. apríla bol
poverený vedením Východoslovenskej galérie Mgr. Milan Biath. Je prítomný, zamestnanec
nášho odboru kultúry, ktorý mal zodpovednosť za túto oblasť. Dňa 24. 10. 2015 boli
opakovane vyhlásené podmienky nového konkurzného konania. Z celkovo jedenástich
prihlásených uchádzačov splnilo sedem uchádzačov všetky kritériá. Konkurzná komisia na
základe kritérií hodnotila i prezentované koncepčné zámery a rozvojové programy, ich
potenciál podieľať sa na kvalitatívnom rozvoji organizácie v ďalšom období. Z týchto
siedmich uchádzačov je predložený návrh na vymenovanie magistry umenia Doroty
Kenderovej, je to výsledok procesu konkurzného konania. Tak ako som povedal, pani
magistra je prítomná tu. Pokiaľ budete mať na ňu otázky, samozrejme, je pripravená
odpovedať. Nech sa páči, otváram rozpravu. Pán poslanec Halenár.“
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Poslanec Halenár: „Rád by som sa opýtal pani Kenderovej, čo teda vidí na
Východoslovenskej galérii také, čo je skôr negatívne, čo by chcela zlepšiť a čo vidí pozitívne,
na čo by sa sústredila, že je to dobre a tým pádom treba ešte šliapnuť na plyn a dať tomu ešte
väčší dôraz a nejakú svoju vlastnú predstavu o tom, čo chce ona, ako nová riaditeľka, priniesť
ako svoj osobný prínos k fungovaniu tej inštitúcie.“
Mgr. art. Dorota Kenderová, Art.D.: „Vážený pán predseda, vážení páni poslanci, vážené
panie poslankyne. Takže tá prvá otázka vlastne znela, že čo vidím ako slabiny. Tak možnože
slabiny Východoslovenskej galérie spočívajú práve v tom, že nie je tam úplne prehľadná
dramaturgia jednotlivých budov. Nie je vytvorená doteraz stála expozícia jednej z takých
najvzácnejších, podľa mňa, zbierok slovenského výtvarného umenia, čo je Košická moderna
a preto si myslím, že toto je vlastne aj jeden bod, ktorý by som ja chcela rozvinúť, alebo ten
taký strategický bod, ktorý by som chcela rozvinúť. Vytvoriť stálu expozíciu a sprehľadniť
dramaturgiu tých dvoch budov. Potom ďalšia taká, možnože slabšia stránka, ktorá mne zatiaľ
prišla iba z tých externých materiálov, ktoré som si naštudovala je trošku taký rozbitý
kolektív, čiže stabilizácia kolektívu a potom, čo ja by sa mohla priniesť, je na základe mojej
skúsenosti s vedením galérie - 12 rokov v Bratislave - tak je veľmi bohatý networking a práve
toto prepájanie, ako keby – inštitúcii, nie len regionálneho, ale celoslovenského a možno
medzinárodného networkingu, tak to je vlastne taký môj cieľ, aby tie spolupráce nejak
fungovali a posunulo to tak Východoslovenskú galériu nad ten svoj región. To je asi všetko,
v skratke. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím, v rozprave ešte niekto? Pokiaľ nie, rozpravu ukončujem
a poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 7. decembra 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
pani Mgr. art. Dorotu Kenderovú, Art.D. dňom 1. februára 2016 do funkcie riaditeľky
Východoslovenskej galérie v Košiciach.
Hlasovanie č. 16

Návrh na vymenovanie riaditeľa Východoslovenskej galérie
v Košiciach

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Predseda: „Aj v mene vašom, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som
zagratuloval pani Kenderovej k vymenovaniu do funkcie riaditeľky Východoslovenskej
galérie v Košiciach, poprial jej v tejto náročnej funkcii veľa úspechov, trpezlivosti a určite aj
tých, ktorí do týchto procesov budú vstupovať z úrovne Košického samosprávneho kraja,
verím, že aj z iných inštitúcií ale aj z mesta Košice, pretože Východoslovenská galéria sídli tu
v Košiciach a je takým tiež jedným klenotom tohto mesta a kraja, že budú hľadať všetky
prvky a možnosti spolupráce tak, aby sme galériu posunuli vyššie. Zároveň chcem poďakovať
Milanovi Biathovi za to obdobie, keď sa snažil stabilizovať jeden z tých problémov, ktoré boli
- skutočne ten kolektív je potrebné stabilizovať, ukľudniť a zorientovať ho, skutočne na to
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základné posunúť galériu ďaleko ďalej. Prajem vám pri tom veľa úspechov. Nech sa darí.
Ďakujem pekne.“
BOD č. 16a
Nájom športových zariadení vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predseda: „Poďme k bodu 16 - majetkové veci. V bode 16a máme Nájom športových
zariadení vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného
zreteľa. Pán podpredseda Ďurovčík, chceš materiál uviesť? A v každom prípade, je to
materiál, ktorý si zasluhuje pozornosť, pretože vytvára sa priestor predovšetkým pre mladých,
pre mládežnícke kluby, pre žiakov, pre juniorov, pre tých ktorý – proste, ak im vieme pomôcť,
toto je konkrétna pomoc, ktorá športu a rozvoju športu, myslím, že má aj dosť silnú výzvu na
zákon o športe, ktorý teraz nastupuje a tým pádom pre tie kluby a aj pre tých, ktorí nielen po
polo - profesionálne, ale profesionálne športujú, ale aj pre tých, ktorí skôr v amatérskych
podmienkach to robia, sa vytvára priestor na ďalší výrazný rozvoj a posun tej telesnej kultúry.
Takže otváram rozpravu k materiálu. Ukončujem rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 7. decembra 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 § 9 ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov schvaľuje Dodatok č. 1, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady hospodárenia
s majetkom Košického samosprávneho kraja.
Hlasovanie č. 17

Nájom športových zariadení vo vlastníctve Košického
samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 16b
Nájom nebytových priestorov a pozemku pre občianske združenie BONA FIDE
v areáli na Strojárenskej 3 v Košiciach
Predseda: „Bod 16 b - Nájom nebytových priestorov a pozemku pre Občianske združenie
BONA FIDE, v areáli na Strojárenskej 3 v Košiciach. Otváram rozpravu. Je potrebná
trojpätinová väčšina. Pani poslankyňa Blaškovičová.“
Poslankyňa Blaškovičová: „Ďakujem pekne pán predseda, prajem všetkým kolegyniam,
kolegom pekný deň. Je mi trošku ľúto, že sme nemali tento materiál na rokovaní kultúrnej
komisie, iste by som sa bola pýtala na veci, ktoré by ma zaujímali, lebo myslím, že som to
čítala dosť pozorne a tá veľká disproporcia medzi tým, čo očakávalo Občianske združenie
BONA FIDE a medzi tým, čo navrhuje majetková komisia je dosť veľká. A nedočítala som sa,
žiaľ, aký je výmer tej plochy, za ktorú sa bude platiť 25 €/m2 - tam bol len celkový výmer možno som bola nepozorná, ale snažila som sa to tam nájsť. Takže by ma celkom zaujímalo,
že koľko bude konečný ročný nájom občianskeho združenia za celý ten priestor, pretože sa mi
to zdá pomerne vysoká suma, aj napriek tomu, že sú tam tie komerčné aktivity, že odkiaľ
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bude občianske združenie získavať finančné zdroje na to, aby to uhradilo. A ďalšia vec, práve
v tej súvislosti, hľadala som aj na stránke podmienky, za akých BONA FIDE prenajíma tie
priestory, tzn. za akých môže získať nejaké finančné prostriedky. Neviem, či ten hostel je už
funkčný, dokončený. Ohľadne toho som nenašla vôbec nič, že či je možné využívať
ubytovanie hostelové aj pre iných, ako rezidentov priamo pôsobiacich na projektoch
v Tabačke, či do toho naozaj môžu vstupovať aj niektoré iné kultúrne inštitúcie
spolupracujúce s Košickým samosprávnym krajom. V materiáli som čítala aj to, že budú sa
môcť priestory bezodplatne využívať na workshopové aktivity a v tejto súvislosti by ma
zaujímalo, že či už nejaké teda workshopové aktivity tam samosprávny kraj robil, tzn. že
v akej miere zo strany Košického samosprávneho kraja sú tieto priestory využívané, pretože
viem, že sa tam deju skvelé veci, aj som bola prispievateľkou cez crowdfunding na projekty
v Tabačke, ale občas mám taký pocit, ako keby sme boli my, poslanci, málo informovaní
o tých možnostiach, ktoré aj my by sme mohli využívať. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pán riaditeľ, môžeš zodpovedať?“
Ing. Bernát, riaditeľ úradu: „Dobrý deň, vlastne začnem od konca, tá posledná aktivita,
ktorú tam realizoval Košický samosprávny kraj, bola záverečná konferencia
k regionálnemu operačnému programu. Tá bola v piatok minulý týždeň. Medzitým bola aj
konferencia o cestovnom ruchu. Chystáme tam pravidelne už, myslím že 11. ročník Most
úsmevov, ktorý sa roky robil v Divadle Actores v Rožňave. Čiže, samozrejme, že plánujeme
intenzívne tieto priestory využívať aj pre potreby a pre aktivity, ktoré bude realizovať Košický
samosprávny kraj a určite teraz, hlavne v období, keď začína nové programovacie obdobie,
takže tých konferencií bude oveľa viacej, takže vždy nájdeme nejaký rozumný kompromis.
Čiže v zmysle týchto podmienok, že bezplatne, len za servis, ktorý tam je nutné pri týchto
akciách robiť. Takže myslím, že aj starostovia, starostky, primátori, ktorí tam boli na tejto
konferencii veľmi ocenili tento priestor. Čo sa týka podnájomných zmlúv, tak všetky
podnájomné zmluvy musia mať predchádzajúci súhlas Košického samosprávneho kraja,
majetkovoprávneho odboru, takže každá podnájomná zmluva, ktorú uzatvára Občianske
združenie BONA FIDE podlieha predchádzajúcemu súhlasu majetkovoprávneho odboru.
Momentálne tam je myslím, 10 podnájomných zmlúv, ktoré nie je samozrejmé problém
k dispozícii ponúknuť. Ja som aj navrhol občianskemu združeniu zrealizovanie samostatného
zasadnutia kultúrnej komisie na jedno monotematické stretnutie k Tabačke k tomu, čo tá
Tabačka znamená, čo sa podarilo urobiť, respektíve čo sa plánuje urobiť z hľadiska
budúcnosti. Pretože chceme s občianskym združením intenzívne spolupracovať aj z hľadiska
kreatívnej ekonomiky, z hľadiska nového programovacieho obdobia. Čiže vidíme tam
priestor, ako celý areál využiť v rámci kreatívnej ekonomiky. Plánujeme v tomto
programovacom období pripraviť projekt na ďalšie rozšírenia, rekonštrukciu priestorov a už
to bude v réžii samosprávneho kraja, nie Občianskeho združenia BONA FIDE a využiť ten
synergický efekt. Čiže ja som teda aj navrhol, že po Vianociach, niekedy v januári, aby sa
dohodlo také samostatné zasadnutie kultúrnej komisie, kde by sa odprezentovala aj tá
predstava, vízia, čo BONA FIDE urobilo, resp. čo plánuje urobiť a nájsť tam nejaké spoločné
prieniky k tomu, aby sa toto zaradenie ďalej rozširovalo, respektíve aby bolo úspešné, aby
slúžilo k tomu účelu, na ktorý sme ho zrekonštruovali. Pretože tu treba povedať, že celá
rekonštrukcia, čo sa týka investícií, bola na pleciach Úradu Košického samosprávneho kraja,
resp. rozpočtu samosprávneho kraja. Tam ešte museli zrealizovať rekonštrukciu fasády
z Hlavnej ulice, lebo strecha je v havarijnom stave. Na niektorých miestach zateká a plus tam
treba zrealizovať protihlukové opatrenia, pretože susedia, ktorí sú v tesnej blízkosti tohto
objektu, tak sa sťažujú na hlučnosť. Čiže spracovanie protihlukovej štúdie tiež budeme
musieť zrealizovať. Tu treba povedať, že pôvodná predstava bola taká, že investície, ktoré
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zrealizuje BONA FIDE sa nezapočítajú s nájomným. Tu v tejto nájomnej zmluve, máte to aj
uvedené, že časť investície sa započítala s nájomným. Nechcem tu podrobne rozoberať
jednotlivé nuansy tejto zmluvy, ja osobne navrhujem samostatné zasadnutie kultúrnej
komisie, monotematické k tomuto bodu, len aby sme sa porozprávali o budúcnosti
a perspektívach rozvoja tohto objektu. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Ešte k rozprave niekto? Pokiaľ nie, rozpravu ukončujem, poprosím
návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 7. decembra 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 ods. 8 písm. b) a § 14 ods. 2 písm. c) Zásad hospodárenia
s majetkom Košického samosprávneho kraja schvaľuje nájom nebytových priestorov
a pozemku vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja v areáli na Strojárenskej ulici 3
v Košiciach, a to:
a) nebytové priestory nachádzajúce sa na podzemnom, prvom a druhom podlaží
v budove so súpisným číslom 1068 (budova XI) na pozemku registra C KN parcelné
číslo 3205/6 a časti budovy so súpisným číslom 1067 (budova X/a a budova X/b)
na pozemku registra C KN parcelné číslo 3205/7,
b) nebytové priestory nachádzajúce sa v časti budovy so súpisným číslom 1064
(budova IX) na pozemku registra C KN parcelné číslo 3205/2, pozostávajúce zo
štyroch miestností na prízemí budovy,
c) nebytové priestory nachádzajúce sa v časti budovy so súpisným číslom 1064
(budova VIII) na pozemku registra C KN parcelné číslo 3205/2, pozostávajúce
z dvoch miestností na prízemí budovy,
d) nebytové priestory v časti budovy so súpisným číslom 1063 (budova III/b)
na pozemku registra C KN parcelné číslo 3205/1, pozostávajúce zo štyroch miestností
na prízemí budovy,
o celkovej výmere 2 766,89 m2,
e) pozemok registra C KN parcelné číslo 3205/21 o výmere 558 m²,
v katastrálnom území Letná, obec Košice – Staré Mesto, okres Košice I, zapísané v liste
vlastníctva č. 11618 (budovy a pozemky), vedenom Okresným úradom Košice,
katastrálnym odborom,
- pre občianske združenie BONA FIDE, so sídlom
Gorkého 2, Košice,
IČO: 31 310 711,
- za účelom prevádzkovania kultúrneho centra s kreatívnym hub-om (Tabačky
Kulturfabrik) a zabezpečenia činností doplňujúcich prevádzkovanie kultúrneho centra,
- za ročné nájomné vo výške 10, 51 €/m2 za nebytové priestory využívané na kultúrne
účely a 25,00 €/m2 za nebytové priestory využívané na činnosti doplňujúce
prevádzkovanie kultúrneho centra a 4,20 €/m2 za pozemok,
- s dobou nájmu 10 rokov, ktorá začne plynúť od účinnosti nájomnej zmluvy uzavretej
v súlade s týmto uznesením,
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorými sú zabezpečenie kvalitného zázemia
pre prezentovanie a rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu a využitie potenciálu kreatívnej
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ekonomiky pre posilnenie zamestnanosti, konkurencieschopnosti a atraktivity Košického
regiónu v súlade s Koncepciou rozvoja kreatívnej ekonomiky schválenej uznesením
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja číslo 238/2011 zo dňa 18. 04. 2011.
Hlasovanie č. 18

Nájom nebytových priestorov a pozemku pre občianske
združenie BONA FIDE v areáli na Strojárenskej 3 v Košiciach

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 16c
Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v areáli na Bačíkovej ulici 7
v Košiciach pre SOLMEA s. r. o.
Predseda: „Poďme k bodu 16c - Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v areáli
na Bačíkovej ulici 7 v Košiciach, pre SOLMEA s. r. o. Tak isto treba trojpätinovú väčšinu.
Otváram rozpravu k materiálu. Pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka: „Ja by som sa len chcel spýtať, lebo nikde som to nenašiel na stránke,
možno že to tam aj je, ale aj teraz som to ešte pre istotu prezeral, ale nenašiel som to, za akým
účelom táto spoločnosť vlastne... alebo chceme jej previesť tento majetok? Ja mám nejaké
informácie z minulosti, len sa chcem uistiť, či vlastne je to to isté? Ďakujem.“
Predseda: „Nie je prevádzaná, ona ten majetok kupuje.
Poslanec Trnka: „Čiže - prevádzame do ich majetku. Dobre. Kupujú to.“
Predseda: „Cez obchodnú verejnú súťaž to kupovali.“
Poslanec Trnka: „Čo je účel?“
Predseda: „Pani Ing. Šebeňová, nech sa páči. Otázka znela, že za akým účelom.“
Ing. Šebeňová, vedúca majetkovoprávneho odboru: „Vážený pán predseda, vážené
zastupiteľstvo, tak ako je povedané v materiáli, je ako dôvod hodného osobitného zreteľa,
nehnuteľnosti – budovy, sa predávali na základe obchodnej verejnej súťaže.
V podmienkach obchodnej verejnej súťaže, ktoré schvaľovalo toto zastupiteľstvo bolo
uvedené, že v prípade, ak vlastník sa rozhodne odpredávať dvor, ponúkne ho na predaj
vlastníkom nehnuteľností, ktoré sa v tomto dvore nachádzajú. Nehnuteľnosti, ktoré sú
v prílohe vyznačené takou slabou ružovou farbou, odkúpila na základe obchodnej verejnej
súťaže SOLMEA s. r. o. A tak, ako vidíte už dnes, táto nehnuteľnosť sa rekonštruuje a za
chvíľu bude daná do prevádzky. SOLMEA s. r. o. požiadala o odkúpenie časti dvora s tým, že
pozemok, ktorý je pred nehnuteľnosťou, je odpredávaný do výlučného vlastníctva. V tomto
prípade sú to dva pozemky, ktoré tvoria predmet predaja a pozemok, ktorý je tam naznačený
takou zelenou farbou, to je budúca obslužná komunikácia, sa odpredáva do podielového
spoluvlastníctva v podieloch ¼. Chcem poukázať na to, že už na predchádzajúcom
zastupiteľstve bol odsúhlasený taktiež predaj pozemku do výlučného vlastníctva a podiel 1/4
na budúcej obslužnej komunikácii pre vlastníka nehnuteľnosti, ktorý ju taktiež získal na
základe obchodnej verejnej súťaže a to Stavochem s. r. o Košice. V súčasnosti už prebieha
vklad v katastri nehnuteľností.“
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Predseda: „Čo je účel, si nepovedala.“
Ing. Šebeňová, vedúca majetkovoprávneho odboru: „Účel to je použitie, tak ako som
povedala, pozemok pred nehnuteľnosťou do výlučného vlastníctva. Čiže bude s najväčšou
pravdepodobnosťou využitý na parkovanie pre príslušného vlastníka nehnuteľnosti. Bez toho
dnes stavebný úrad nepovolí žiadnu rekonštrukciu budovy a následne jej prevádzku.
Pozemok, ktorý je tam naznačený, tá obslužná komunikácia, bude slúžiť na prevádzku
v rámci toho dvora. Tzn. pohyb motorových vozidiel. V súčasnosti sa využíva len prvá brána,
ale s tým, že sa sprejazdní dvor, bude sa používať aj druhá brána, ktorá je dnes ešte
nefunkčná.“
Predseda: „Ďakujem. Ešte niekto v rozprave? Pokiaľ nie, rozpravu ukončujem, poprosím
návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 7. decembra 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 v katastrálnom území Stredné Mesto, obec Košice – Staré Mesto,
okres Košice I, vedených Okresným úradom Košice v liste vlastníctva č. 11684, a to:
a) pozemku registra C KN parcelné číslo 269/6 o výmere 175 m2, ostatné plochy vrátane
príslušenstva,
b) pozemku registra C KN parcelné číslo 269/24 o výmere 444 m2, zastavané plochy
a nádvoria vrátane príslušenstva;
B) schvaľuje
spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v katastrálnom území Stredné Mesto,
obec Košice – Staré Mesto, okres Košice I, vedených Okresným úradom Košice
v liste vlastníctva č. 11684, a to:
a) pozemku registra C KN parcelné číslo 269/6 o výmere 175 m2, ostatné plochy vrátane
príslušenstva,
b) pozemku registra C KN parcelné číslo 269/24 o výmere 444 m2, zastavané plochy
a nádvoria vrátane príslušenstva,
c) pozemku registra C KN parcelné číslo 269/25 o výmere 613 m2, zastavané plochy
a nádvoria vrátane príslušenstva v podiele ¼
pre SOLMEA s. r. o., Bačíkova 7, Košice, IČO: 47 179 554 za kúpnu cenu 123 000,00 €
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je záväzok Košického samosprávneho kraja
z podmienok obchodnej verejnej súťaže a z kúpnej zmluvy uzatvorenej so SOLMEA s. r. o.
v prípade zámeru predaja pozemkov tvoriacich dvor v areáli ponúknuť ich prednostne
na odkúpenie spoločnosti.
Hlasovanie č. 19

Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v areáli
na Bačíkovej ulici 7 v Košiciach pre SOLMEA s. r. o.

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 16d
Zámena pozemkov v k. ú. Michalovce medzi
Košickým samosprávnym krajom a AHA, s. r. o., Košice
Predseda: „Bod 16d - Zámena pozemkov v katastrálnom území Michalovce, medzi
Košickým samosprávnym krajom a veľké A, veľké H, veľké A, čiže AHA s. r. o. Košice.
Otváram rozpravu. Ak sa nikto do rozpravy nehlási, rozpravu ukončujem. Poprosím návrhovú
komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 7. decembra 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 v katastrálnom území Michalovce, obec Michalovce,
okres Michalovce, odčlenených na základe geometrického plánu číslo 34834001-69/2014
zo dňa 20. 08. 2015 vyhotoveného GEODET Ing. Milošom Jackom, PhD. a vedených
Okresným úradom Michalovce v liste vlastníctva číslo 1902, a to:
a) časti pozemku registra C KN parcelné číslo 19/1 o výmere 9 m2, zastavané plochy
a nádvoria,
b) časti pozemku registra C KN parcelné číslo 19/2 o výmere 59 m2, zastavané plochy
a nádvoria;
B) schvaľuje
zámenu pozemkov odčlenených na základe geometrického plánu číslo 34834001-69/2014
zo dňa 20. 08. 2015 vyhotoveného GEODET Ing. Milošom Jackom, PhD. vo vlastníctve
Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, IČO: 35 541 016
v katastrálnom území Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, vedené Okresným
úradom Michalovce v liste vlastníctva číslo 1902, a to:
a) časti pozemku registra C KN parcelné číslo 19/1 o výmere 9 m2, zastavané plochy
a nádvoria,
b) časti pozemku registra C KN parcelné číslo 19/2 (novovytvorený pozemok parcelné
číslo 19/4) o výmere 59 m2, zastavané plochy a nádvoria,
za pozemky vo vlastníctve AHA, s. r. o., Košice, Štefana Kukuru 12, Michalovce,
IČO: 31 708 765 v katastrálnom území Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce,
vedené Okresným úradom Michalovce v liste vlastníctva číslo 6606, a to:
a) časť pozemku registra C KN parcelné číslo 12/19 o výmere 12 m2, ostatné plochy,
b) časť pozemku registra C KN parcelné číslo 19/3 o výmere 30 m2, zastavané plochy
a nádvoria,
c) časť pozemku registra C KN parcelné číslo 23/1 (novovytvorený pozemok parcelné
číslo 23/3) o výmere 22 m2, zastavané plochy a nádvoria,
bez finančného vyrovnania s podmienkou bezodplatného zriadenia vecných bremien
spočívajúcich v práve prechodu, prejazdu a uloženia plynovej prípojky na pozemkoch
vo vlastníctve AHA, s. r. o., Košice v prospech Košického samosprávneho kraja z dôvodov
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hodných osobitného zreteľa, ktorými sú majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod časťou
stavby vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja (pozemky pod schodmi do suterénu,
pod bočnými a hlavnými schodmi) a spoločnosti AHA, s. r. o., Košice (pozemky pod
parkovou zeleňou a časťou dvora), pre Košický samosprávny kraj a správcu sú pozemky
prebytočné.
Hlasovanie č. 20

Zámena pozemkov v k. ú. Michalovce medzi Košickým
samosprávnym krajom a AHA, s. r. o., Košice

Za 43 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 16e
Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Byster
v obci Sady nad Torysou pre vlastníkov rodinného domu
Predseda: „Poďme k bodu 16e - Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku
v katastrálnom území Byster v obci Sady nad Torysou pre vlastníkov rodinného domu.
Je to 6 m². Otváram rozpravu. Ukončujem rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 7. decembra 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. b) zákona č. 446/2001 Z. z.
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) rozhodlo
o prebytočnosti časti pozemku registra C KN parcelné číslo 953/2 o výmere 6 m2, zastavané
plochy a nádvoria, v katastrálnom území Byster, obec Sady nad Torysou, okres Košice okolie, vedenom Okresným úradom Košice - okolie v liste vlastníctva č. 264
podľa geometrického plánu číslo 315/2014 zo dňa 09. 10. 2015 vyhotoveného GEOTOP
Košice, s. r. o.;
B) schvaľuje
spôsob prevodu a prevod vlastníctva časti pozemku registra C KN parcelné číslo 953/2
o výmere 6 m2, zastavané plochy a nádvoria, v katastrálnom území Byster, obec Sady nad
Torysou, okres Košice - okolie, vedenom Okresným úradom Košice - okolie v liste vlastníctva
č. 264 podľa geometrického plánu číslo 315/2014 zo dňa 09. 10. 2015 vyhotoveného
GEOTOP Košice, s. r. o. pre Rudolfa Frischa, rodený Frisch a Boženu Frischovú, rodená
Kohoutová, obaja bytom Byster 195, Sady nad Torysou do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov za kúpnu cenu 257,00 €.
Hlasovanie č. 21

Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Byster
v obci Sady nad Torysou pre vlastníkov rodinného domu

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 16f
Spôsob prevodu a prevod vlastníctva trafostanice, vrátane pozemku a technológie
v k. ú. Vrbovec v Michalovciach pre Východoslovenskú distribučnú, a. s.
Predseda: „16 f - Spôsob prevodu a prevod vlastníctva trafostanice, vrátane pozemku
a technológie v katastrálnom území Vrbovec v Michalovciach pre Východoslovenskú
distribučnú a. s. Otváram rozpravu. Ukončujem rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 7. decembra 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 trafostanice súp. č. 5772 na pozemku registra C KN parcelné číslo 427/11
a pozemku registra C KN parc. č. 427/11 o výmere 36 m2, zastavané plochy a nádvoria,
v katastrálnom území Vrbovec, obec Michalovce, okres Michalovce, vedených Okresným
úradom Michalovce v liste vlastníctva č. 6126;
B) schvaľuje
spôsob prevodu a prevod vlastníctva trafostanice súp. č. 5772 na pozemku registra C KN
parcelné číslo 427/11 a pozemku registra C KN parc. č. 427/11 o výmere 36 m 2, zastavané
plochy a nádvoria, v katastrálnom území Vrbovec, obec Michalovce, okres Michalovce,
vedených Okresným úradom Michalovce v liste vlastníctva č. 6126 a technológie trafostanice
pre Východoslovenskú distribučnú, a. s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36 599 361, za kúpnu
cenu 12 428,00 €, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorými sú, že trafostanicu
prevádzkuje a užíva nadobúdateľ, jedná sa o vyhradené technické zariadenie, na ktorého
prevádzku je oprávnený prevádzkovateľ distribučnej sústavy v súlade so zákonom
č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pre Košický
samosprávny kraj a správcu sú trafostanica, pozemok pod trafostanicou a technológia
trafostanice prebytočným majetkom.
Hlasovanie č. 22

Spôsob prevodu a prevod vlastníctva trafostanice, vrátane
pozemku a technológie v k. ú. Vrbovec v Michalovciach pre
Východoslovenskú distribučnú, a. s.

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 17
Personálne zmeny v Sociálnej komisii
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Poďme k bodu číslo 17 - Personálne zmeny v Sociálnej komisii Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja. Táto zmena je realizovaná na základe žiadosti člena
komisie, pána poslanca Sobeka, ktorou sa vzdal funkcie člena sociálnej komisie. Vzdanie sa
členstva v komisii, vychádzajúc z § 58 ods. 8 Rokovacieho poriadku zastupiteľstva, je účinné
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dňom zasadnutia zastupiteľstva, na ktorom bolo vzdanie sa členstva v komisii zastupiteľstvu
oznámené. Otváram rozpravu. Ukončujem rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 7. decembra 2015:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a § 58 ods. 8 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja berie
na vedomie vzdanie sa MUDr. Juraja Sobeka funkcie člena Sociálnej komisie Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja dňom 7. decembra 2015.
Hlasovanie č. 23

Personálne zmeny v Sociálnej komisii Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 18
Záver
Predseda: „Máme tu bod číslo 18 - to je Záver. Vážené dámy, vážení páni, týmto sme
program 14. zasadnutia zastupiteľstva vyčerpali. Prajem vám, aby ste blížiace sa vianočné
sviatky prežili v príjemnej a sviatočnej atmosfére v kruhu blízkych a v Novom roku 2016 vám
želám šťastné vykročenie. Končím dnešné zasadnutie. na ďalšom, riadnom, 15-tom zasadnutí
zastupiteľstva sa stretneme 22. februára 2016. Želám vám šťastnú cestu domov. Ďakujem.“

JUDr. Zdenko Trebuľa
predseda KSK

Ing. Ondrej Bernát
riaditeľ Úradu KSK

MUDr. Ján Paľovčík
overovateľ zápisnice

Ing. Igor Petrik
overovateľ zápisnice

Podpísal dňa: 22. 01. 2016

Podpísal dňa: 20. 01. 2016

JUDr. Melánia Kolesárová
riaditeľka kancelárie predsedu

Zápisnica vyhotovená dňa 13. 01. 2016
Spracovala na základe prepisu A. Partner
Anna Bónová
37

