Zápisnica
z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 22. februára 2016
Miesto zasadnutia: Veľká zasadačka Magistrátu mesta Košice
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
JUDr. Trebuľa, predseda KSK (ďalej len „predseda“): „Vážené pani poslankyne,
poslanci, vážení hostia. Otváram 15. 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 poslankyňa a poslanci: pani
Ľubica Blaškovičová, pani Ľubica Rošková, pán poslanec Marek Vargovčák a pán poslanec
Paľovčík. Niekto ďalší medzitým? U mňa sa neospravedlnili ďalší. Ďakujem. Z 57 poslancov
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja je prítomná, a to nám zistí mandátová
komisia, aby nám povedala tú realitu. Za mandátovú komisiu, nech sa páči.“
Poslankyňa Brziaková: „Overenie účasti poslancov na 15. rokovaní zastupiteľstva podľa
prezenčnej listiny. Z celkového počtu poslancov je prítomných 44, neprítomných 13.“
Predseda: „Ďakujem pekne pani poslankyni Brziakovej. Čiže je prítomných 44 z 57, čo je
nadpolovičná väčšina a zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice
15. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja určujem pánov poslancov pána doktora Jozefa Figeľa. Prítomný? Takže pána doktora Komaru, je prítomný a pána
doktora Boleslava Lešu. Keď pán Figeľ nie je prítomný, zatiaľ. Ďakujem pekne. Čiže pán
doktor Komara a pán doktor Lešo. 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, a to v aplikácii
Digitálne zastupiteľstvo a tiež aj na webovej stránke kraja.
Na rokovací stôl je vám predložený podklad od predsedu Komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pána Hlinku, v súvislosti s povinnosťami,
ktoré poslanec je povinný komisii predložiť každoročne počas výkonu funkcie k termínu 31.
marca. Po informácii od pána poslanca Hlinku vám dávam do pozornosti, že uvedené
podklady vám budú doručené aj v e-mailovej podobe.
Predložený návrh programu upravujem nasledovne. Sťahujem z rokovania materiál: pod
bodom č. 7 Stratégia podpory rozvoja dobrovoľníctva v Košickom kraji. Tento krok
realizujem aj vzhľadom na závery prijaté finančnou komisiou, na rokovaní ktorej materiál
nezískal podporu nadpolovičnej väčšiny hlasov. Nakoniec po diskusiách sa dohodli, že ešte
do aprílového zastupiteľstva sa niektoré otázky prediskutujú, vyjasnia a v prípade, ak budú
uzavreté, predložím materiál na aprílové rokovanie zastupiteľstva. Ale to len v tom prípade,
ak materiál získa potrebnú väčšinu, z hľadiska aj rokovania komisií.
Ďalej dopĺňam pod bodom číslo 12i) Opravu uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 305/2015
zo dňa 7. decembra 2015 – Zámena pozemkov v k. ú. Michalovce medzi Košickým
samosprávnym krajom a -(veľké) A (veľké) H (veľké) A , čo znamená AHA, s. r. o. , Košice.
Ide o majetkový materiál týkajúci sa zámeny pozemkov. Namiesto 9 m2 má byť správny údaj
6 m2. Materiál je vám predložený na rokovací stôl.
Ešte dávam do pozornosti, že bod číslo 11 - Personálna zmena v komisii regionálneho
rozvoja súvisí s doplnením komisie o člena, poslanca pána Jakubova, ktorý za chvíľku zloží

sľub poslanca. Teraz prosím o vaše pripomienky alebo doplnenia programu. Pán poslanec
Rusnák.“
Poslanec Rusnák: „Ďakujem za slovo pán predseda. Vážený pán predseda, kolegyne,
kolegovia, dnes je tomu 10 dní, čo je na webovskej stránke Najvyššieho kontrolného úradu
zverejnený materiál Výsledky kontroly NKÚ v Obchodnej akadémii, Polárna 1, Košice.
Očakával som, pravdupovediac, že prerokovanie tohto materiálu bude zaradené na rokovanie
dnešného zastupiteľstva. Ja by som si dovolil dať návrh zaradiť ako bod 3a) bod s názvom
Výsledky kontroly NKÚ v Obchodnej akadémii, Polárna 1, Košice . Ďakujem.“
Predseda: „Ktorej kontroly? Poprosím, špecifikuj, pretože kontrol tam bolo. Toto je tuším
ôsma. Nech sa páči.“
Poslanec Rusnák : „Týka sa to kontroly Najvyššieho kontrolného úradu, ktorej výsledky
a protokol bol zverejnený 12.2. tohto roku.“
Predseda: „Čiže upresníme, kontroly NKÚ.“
Poslanec Rusnák: „NKÚ. To som povedal. Kontroly NKÚ, kontrola Najvyššieho
kontrolného úradu v Obchodnej akadémii, Polárna 1, Košice. Ďakujem.“
Predseda: „Škoda, že si nedošiel na poradu predsedov poslaneckých klubov. Neinformoval,
aby aj audítori boli informovaní a ja by som mohol materiál pripraviť. Takže asi toľko. Ale
dobre, samozrejme. Budeme hlasovať. Pán poslanec Trnka s faktickou.“
Poslanec Trnka s faktickou poznámkou: „Ja som len chcel doplniť presne o ktorý protokol
a zoznam ide. Ale už keď je to všetkým jasné, tak sťahujem. Ďakujem.“
Predseda: „Ešte ďalej v rámci doplnenia programu? Pokiaľ nie, prikročme k hlasovaniu
o programe rokovania. Je tu jeden návrh a to pod bodom 3a) Výsledky kontroly NKÚ vo
vzťahu k Polárnej 1. Prosím hlasujte.“
Hlasovanie č. 1

o doplnený bod programu rokovania

Za 11 poslancov, proti 10 poslancov, zdržalo sa 22 poslancov.
Návrh neprešiel. Takže poďme ďalej. Poďme hlasovať o celom programe. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 2

o celom programe rokovania

Za 38 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 6 poslancov.
Uznesenie bolo schválené.
Predseda: „Ďakujem pekne. Môžeme pokračovať v programe. Konštatujem, že program bol
schválený. Teraz prosím predsedov poslanecký klubov, aby navrhli svojich zástupcov do
návrhovej komisie, ktorá pripraví návrhy uznesení k jednotlivým bodom rokovania tak, ako
vyplynú z diskusie. Poprosím pán podpredseda Ďurovčík.“
Ing. Ďurovčík, podpredseda: „Vážené kolegyne, kolegovia, za spoločný poslanecký klub
navrhujem pani poslankyňu Grüllingovú a pána poslanca Andrejčáka.“
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Predseda: „A pán poslanec Rusnák.“
Poslanec Rusnák: „Pán poslanec Jutka.“
Predseda: „Má niekto pripomienky alebo iný návrh? Pokiaľ nie, prosím hlasujte za zloženie
návrhovej komisie: pani poslankyňa Grüllingová, páni poslanci Jutka a Andrejčák. Prosím
hlasujte.“
Hlasovanie č. 3

o zložení návrhovej komisie

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Uznesenie bolo schválené.
Predseda: „Konštatujem, že na 15. rokovaní Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
bude návrhová komisia pracovať v zložení: pani poslankyňa Grüllingová, páni poslanci
Andrejčák a Jutka. Už vás ani nemusím požiadať, sedíte v 12. vyhradenom 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, mobilné telefóny buď vypnite, alebo dajte ich len do tichého
režimu, aby sme sa vzájomne nevyrušovali. Ďakujem.“
BOD č. 1a)
Zloženie sľubu poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Prikročíme k bodu 1a) – Zloženie sľubu poslanca Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja. Vážené poslankyne, vážení poslanci, v súvislosti so vzdaním sa mandátu
poslanca pánom doktorom Rudolfom Bauerom, PhD. dňa 07. 12. 2015 vo Volebnom obvode
Košice II., som v súlade s ustanovením § 160 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v lehote do pätnástich dní
vyhlásil nastúpenie náhradníka na uvoľnený mandát, ktorým je Ing. Ján Jakubov, ktorý
v danom volebnom obvode, v ktorom sa uvoľnil mandát poslanca, získal najvyšší počet
platných hlasov - 1 852, ale nebol zvolený za poslanca.
Zmena legislatívy, ktorou táto kompetencia prešla zo zastupiteľstva na predsedu
samosprávneho kraja odo dňa 1. júla 2015, bola informovaná dňa 15. 12. 2015 mandátová
komisia a následne dňa 16. 12. 2015 listom riaditeľa úradu boli ste o tejto skutočnosti
informovaní aj vy, poslanci.
Vyhlásenie nastúpenia bolo realizované formou zverejnenia na úradnej tabuli a na webovej
stránke Košického samosprávneho kraja. Osvedčenie o tom, že sa pán Ing. Ján Jakubov stal
poslancom bolo mu odovzdané dňa 16. 12. 2015.
Teraz pristúpime k slávnostnému aktu skladania sľubu poslanca Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja.
Prosím pána Jakubova, aby prečítal zákonom predpísaný sľub poslanca Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja, ktoré zároveň potvrdí slovami : „ To sľubujem. „
Zároveň žiadam všetkých prítomných, aby počas sľubu stáli.
Poslanec Jakubov: Sľub poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy samosprávneho kraja, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony,
zákony a ostatné všeobecne záväzné predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca ich budem
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ „To sľubujem.“
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Poznámka: Predseda prevzal insígnie od najstaršieho poslanca zastupiteľstva MUDr. Juraja
Sobeka, zišiel od predsedníckeho stola k stolíku, kde bolo pripravené k podpisu tlačivo sľubu
poslanca. Po prečítaní sľubu za moderátorským pultom pristúpil poslanec Ing. Ján Jakubov
k predsedovi Košického samosprávneho kraja, zložil do jeho rúk sľub poslanca a následne
potvrdil sľub aj jeho podpisom.
Po zložení sľubu poslanec Ing. Ján Jakubov zaujal svoje miesto podľa zasadacieho poriadku
pri poslaneckom klube SMER - SD; NEKA; SMK - MKP; MOST - HÍD a predseda sa
vrátil na svoje pracovné miesto bez insígnií.
Predseda: „Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. februára 2016:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
konštatuje,
že poslanec Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Ing. Ján Jakubov zložil zákonom
predpísaný sľub bez výhrad a tým sa ujal svojej funkcie.
Hlasovanie č. 4

o zložení sľubu poslanca Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 0 poslanec.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
Predseda: „Vážení poslanci Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, dovoľte mi, aby
som aj vo vašom mene poprial Ing. Jánovi Jakubovovi veľa úspechov v poslaneckej práci.
Ďakujem pekne.“
BOD č. 2
Interpelácie
Predseda: „Prikročíme k bodu číslo 2. To sú Interpelácie. Teraz dávam priestor na vaše
interpelácie otázky a pripomienky. Nech sa páči. Pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem. Dobrý deň pán predseda, kolegyne, kolegovia. V prvom rade by
som poprosil zaslať odpovede na moje predchádzajúce otázky v originálnom vyhotovení,
keďže sa ku mne dostala len akási kópia. Myslím tie interpelácie zo 7. decembra 2015. Ďalšie
otázky, ktoré by som mal, sa týkajú už toho, čo som sa dotazoval už minule. To znamená :
1. interpelácia : Môže Správa ciest KSK vykonávať údržbu ciest aj inak, ako za dodržania
technických podmienok TP 8/2013 stanovených Ministerstvom dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja? Ak áno, za akých okolností? Podotýkam, že táto doplňujúca otázka,
keďže minule som sa niečo dotazoval, a nebolo mi odpovedané, priamo, tak poprosím aj do
budúcna , aby mi boli zodpovedané otázky tak, ako ich kladiem, a nebolo mi odpovedané na
veci, ktoré sa nepýtam. Potom tuná zbytočne si tu posielame poštu, ktorá občas nedôjde atď.,
atď.
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2. interpelácia: Ďalšia otázka ohľadom SAD. Prosím opäť, prečo KSK nekoná
a neracionalizuje a neharmonizuje SAD so železničnou dopravou? So železničnou dopravou
na koridoroch, kde je súbeh obidvoch dopráv? KSK uhrádza stratu vo verejnom záujme. Kto
ju vyhodnocuje? Akú kvalifikáciu musí, podľa vás, takýto človek spĺňať, aby ju mohol
vyhodnocovať? Poprosil by som zaslať aj pracovnú náplň tohto zamestnanca alebo
zamestnancov.
3. interpelácia: Otázky ohľadom súťaže povinného zmluvného poistenia flotily vozidiel.
Prečo bola ustanovená táto podmienka? V predchádzajúcom období troch rokov mal
uzatvorenú aspoň jednu poistnú zmluvu na flotilu vozidiel s počtom minimálne 300 vozidiel?
Prečo nestačila podmienka mať uzatvorenú aspoň jednu poistnú zmluvu na flotilu vozidiel s
počtom minimálne, napr. 30 vozidiel? Aký rozdiel vidí úrad medzi týmito počtami? Prečo sa v
tejto súťaži uskutočňuje priame rokovanie len s jedným uchádzačom a s ostatnými
záujemcami sa nerokovalo? Prečo bol na priame rokovanie, konanie uprednostnený práve
tento jeden uchádzač a s ním aj uzatvorená zmluva? Prečo nie je zverejnená v profile
verejného obstarávateľa zápisnica z priameho rokovacieho konania? Prečo nie je zverejnená
uzatvorená zmluva s prílohami v profile verejného obstarávateľa? A prečo je uzatvorená
zmluva nie je zverejnená na webe, teda resp. nie sú zverejnené prílohy na webe KSK?
4. interpelácia: Ďalšia interpelácia sa týka opäť už toho, čo som sa dotazoval a ohľadom
zlikvidovaných spoločností. Na poslednom zastupiteľstve som vzniesol interpeláciu vo veci
ukončenia činnosti týchto dvoch obchodných spoločností. Týka sa to - po 1. ) Správy
nebytových priestorov KSK, s.r.o. , v likvidácii, z Moldavy nad Bodvou. Po druhé - Správa
majetku KSK, s.r.o. v likvidácii, Poštová 15, Košice. Na interpeláciu, v ktorej som okrem
iného, v ktorej som sa okrem iného pýtal, ktorým uznesením zastupiteľstva KSK bola
schválená záverečná správa likvidátora a návrh na predloženie zostatku obidvoch spoločností
mi bolo písomne odpovedané, že uvedené nie je v kompetencii zastupiteľstva KSK a uvedené
dokumenty schválil, ste schválil priamo Vy, pán predseda. Preto, resp. dňa 27. 5. 2014 pri
výkone pôsobnosti valného zhromaždenia ste schválili uvedené dokumenty pre Správu
nebytových priestorov KSK, v likvidácii. Dňa 28. 11. 2014 pri výkone pôsobnosti valného
zhromaždenia ste schválili uvedené dokumenty aj pre Správu majetku Košického
samosprávneho kraja, v likvidácii. Uvedené dokumenty mali byť v súlade s platnou
legislatívou zaslané Okresnému súdu Košice I. Obchodnému registru za účelom výmazu
obidvoch spoločností z obchodného registra. V Obchodnom registri Okresného súdu
Košice I. K dnešnému dňu pri uvedených spoločnostiach uvedené dokumenty sa
nenachádzajú. Obchodný register ich neuviedol ani v Zbierke listín. Žiadam Vás preto, pán
predseda, aby ste mi zaslali kópie uvedených dokumentov týkajúcich sa likvidácie
spoločností, a preto majetku Košického samosprávneho kraja.
5. interpelácia: Ďalej by som ešte poprosil o zaslanie dokladov, ktoré oprávňujú Správu ciest
KSK podnikať v oblasti cestnej dopravy a vykonávať cestnú nákladnú dopravu pre cudziu
potrebu v súlade so Zákonom o cestnej doprave.
6. interpelácia: Taktiež prosím o zaslanie menovitého zoznamu kompetencií, ktorý ste pán
predseda v súlade s paragrafom 16 ods. 3 zákona 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších
územných celkov, preniesol na organizačné útvary úradu, ktoré sú určené v Organizačnom
poriadku Úradu KSK a o nich rozhodujú vo Vašom mene, teda v mene predsedu KSK.
7. interpelácia: Tiež prosím poslať Štatút KSK, ktorý sa nenachádza na web stránke úradu, tak
ako aj iné, podľa mňa dôležité dokumenty. Ďakujem.“
Predseda: „Pán poslanec Rusnák“
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Poslanec Rusnák: „Ďakujem pán predseda. Ja by som sa chcel opýtať, vzhľadom k tomu, že
Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom aj stredného školstva, stredných škôl, aké je
oficiálne stanovisko Košického samosprávneho kraja, ako zriaďovateľa k správe a výsledkom
kontroly Najvyššieho kontrolného úradu v Obchodnej akadémii, Polárna 1, Košice.
Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Budeme odpovedať písomne. To sú veľmi široké otázky. Nech sa páči.
Ďalej v interpeláciách? Ak sa nikto nehlási, ukončujem bod Interpelácie.“
BOD č. 3
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Presunieme sa ďalej k bodu číslo 3, to sú Informácie o plnení uznesení
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Otváram k materiálu rozpravu. Nech sa
páči. Keď sa nik nehlási ukončujem rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. februára 2016:
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. 728/2009 z 26. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo dňa
24. 08. 2009,
 č. 393/2012 z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo dňa
16. 04. 2012,
 č. 396/2012 z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo dňa
16. 04. 2012.
Hlasovanie č. 5

Informácia o plnení
samosprávneho kraja

uznesení

Zastupiteľstva

Košického

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené.
BOD č. 4a
Správa o výsledkoch kontrol za obdobie december 2015 a január 2016
Predseda: „Ďakujem, takže môžeme prísť k bodu č. 4a - Správa o výsledkoch kontrol za
obdobie december 2015 a január 2016. Pán hlavný kontrolór uvedieš materiál?“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „ Nie, ďakujem pán predseda.“
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Predseda: „Otváram k materiálu rozpravu. Nech sa páči. Ukončujem rozpravu poprosím
návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. februára 2016:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
berie na vedomie
Správu o výsledkoch kontrol za obdobie december 2015 a január 2016.
Hlasovanie č. 6

Správa o výsledkoch kontrol za obdobie december 2015
a január 2016

Za 48 poslancov, proti 1 poslancov, zdržal sa 0 poslanec.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.
BOD č. 4b
Správa o kontrolnej činnosti
Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2015
Predseda: „Takže poďme k správe o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Košického samosprávneho kraja. Je to bod 4b. Pán hlavný kontrolór, materiál chceš uviesť?“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór: „Áno.“
Predseda: „Nech sa páči.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór: „Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené
poslankyne, vážení poslanci. Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra KSK za
rok 2015 je predkladaná Zastupiteľstvu KSK v zmysle § 19e ods. 1 písm. e) zákona
o samosprávnych krajoch. Obsahuje okrem zhodnotenia kontrolnej činnosti aj informácie
o ostatnej mimo kontrolnej činnosti a informácie o personálnych a materiálnych podmienkach
na výkon kontroly. Rok 2015 bol pre Útvar hlavného kontrolóra rokom významnej zmeny v
organizačnej štruktúre útvaru, ale najmä zmeny v procese výkonu kontroly vďaka novým
pravidlám kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra KSK schválených zastupiteľstvom
v decembri v roku 2014. Tieto kľúčové zmeny umožnili vykonávanie kontrol na princípe
nielen overenia zákonnosti, ale aj predkladania odporúčaní pre kontrolovaný subjekt
a zameriavať sa na identifikované riziká, teda cielený výber pri výkone tematických kontrol.
Okrem úloh priamej kontrolnej činnosti boli plnené aj ostatné mimo kontrolné úlohy
a iniciatívne realizované iné činnosti súvisiace s úlohami Útvaru hlavného kontrolóra. Oproti
predchádzajúcemu obdobiu bol v roku 2015 spustený monitoring dlhu KSK, ktorý je
vykonávaný na mesačnej báze a údaje v tabuľkovej aj grafickej forme sú zverejňované na
webovom sídle KSK. Vypracovaný návrh smernice s vnútorným systémom vybavovania
podnetov fyzickej osoby o protispoločenskej činnosti. V rámci medzirezortného
pripomienkového konania vypracovaný návrh 19 pripomienok návrhu zákona o finančnej
kontrole a audite. Spracované interné postupy manuálu pre vybrané tematickej kontroly,
spracovaný register kontrolných zistení a odporúčaní na webovom sídle KSK, ktorý
predstavuje významný nástroj prevencie. Záverom konštatujem, že Útvar hlavného
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kontrolóra KSK v hodnotenom roku 2015 dôsledne plní úlohy v kontrolnej činnosti
vyplývajúcej zo schválených plánov kontrolnej činnosti. Všetky kontroly boli ukončené
oboznámením so záznamom alebo prerokovaním správy s kontrolovaným subjektom
a spísaním zápisnice. Kontrolované subjekty prijali opatrenia na nápravu nedostatkov
zistených kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku a písomný zoznam týchto opatrení
predložili Útvaru hlavného kontrolóra KSK. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Otváram rozpravu k materiálu. Pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem pekne, tak pán hlavný kontrolór Ing. Hudák, ja by som trošku aj
keďže nám nebol schválený bod, ktorý sme navrhovali, tak sčasti to musíme aj tuná riešiť.
Ešte predtým ako ste sa stali kontrolórom, ste hlavným kontrolórom KSK, ste boli členom
pracovnej skupiny na kontrolu kauzy, nazvime to kauzy Žarnay, tzn. Obchodnej akadémie
Polárna 1, ktorá mala odpovedať na otázku či bolo alebo nebolo hospodárne nakladanie
s verejnými zdrojmi v tejto inštitúcii, v ktorej zriaďovateľom je KSK. Po prečítaní niekoľko
stranového protokolu z NKÚ je vlastne nad slnko jasné, že dochádzalo k šafáreniu
s verejnými prostriedkami a navyše, neotváral by som to tuná, ale ide o to, že Vy ako osoba
ste boli členom tejto skupiny a ste dospeli k iným záverom ako dospel aj Váš predchodca
a zároveň ako dospelo NKÚ. To znamená, že došlo k porušeniam zákona a Vy ste si tieto
skutočnosti nevšimli. A z tohto dôvodu, aj keď ja osobne nemám nič proti Vám, Vaša
dôveryhodnosť opäť klesla, teraz myslím, že môžem povedať aj za náš klub. Čiže z tohto
dôvodu môžeme si to rozobrať aj podrobnejšie. Ja navrhujem, mám návrh na takéto
uznesenie. Keďže ešte ste neboli hlavný kontrolór, ale sú spochybnené aj všetky Vaše ďalšie
kontroly týmto Vaším postojom, tak dávam tento návrh na uznesenie. Zastupiteľstvo KSK
podľa zákona 302 z 2001 o samospráve vyšších územných celkov, v znení neskorších
predpisov sa uznieslo alebo dáva návrh, aby sa uznieslo na tomto: Poslanci KSK vyslovujú
nespokojnosť s prácou Ing. Ľubomíra Hudáka, z dôvodu nedôsledného a nekompetentného
zaujatia postoja v prípade kontroly hospodárnosti a efektívnosti rozpočtovej organizácie KSK
- Obchodná akadémia, Polárna 1, v Košiciach. Ešte by som dodal, že bohužiaľ, keďže nebol
schválený tento bod, kde by sme si to mohli podrobnejšie rozdiskutovať a rozanalyzovať,
ja osobne mám pocit, že nie ste vy vinný za tú situáciu, pretože ju spôsobil niekto úplné iný,
avšak, vy ako keď ste chceli byť, alebo aj ste už momentálne hlavný kontrolór, tak takéto veci
by ste nemali a nemôžete prehliadať. A navyše to vyzerá, ako keby ste kryli po niekom
prešľapy. A toto hlavný kontrolór nemôže robiť. Tuná, na tomto fóre. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Pán poslanec Halenár.“
Poslanec Halenár: „Ako sa môžem pozerať na správu hlavného kontrolóra, pána Hudáka,
ktorý nám ju predkladá inak, než vo svetle zistení Najvyššieho kontrolného úradu. Ak sa
totižto pozerám na tie správy, premýšľam nad tým čo je tam napísané, čo tam napísané nie je.
Vrátim sa, ako môj kolega, pán poslanec Trnka k Vašej správe, ktorú ste predložili myslím
niekedy, to je jedno kedy, v súvislosti s Obchodnou akadémiou, Polárna. V nej ste
konštatovali naozaj nejaké drobné nedostatky. Vo svetle správy NKÚ, môže to vyzerať tak,
že buď ste opomenuli to, pri tom istom množstve podkladov, ako mal NKÚ a pôvodný
najvyšší hlavný kontrolór pán Farkaš, alebo ste to tam neuviedli. Ja neviem, ktorá z tých
dvoch alternatív je horšia pre Vás. Pre mňa sú obe neprijateľné. Ukázali ste sa ako muž, ktorý
nie je hodný postu hlavného kontrolóra. A je jedno, ktorá z tých dvoch alternatív, ktoré som tu
predniesol, je pravdivá. Chcem povedať, že celý prípad Obchodnej akadémie je problémom
práve preto, lebo človek, ktorý sa pýtal na to, ako sú vynakladané prostriedky v školstve,
niesol za to zodpovednosť prepustením zo zamestnania z organizačných dôvodov. A človek,
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ktorý sa ho zastal, ďalší učiteľ na škole, pán Matejovský, bol prepustený taktiež. A keď sme
dostali na rokovanie túto vec my, ako poslanci KSK, väčšina z nás mlčala, alebo sa niektorí
z nás postavili na stranu Obchodnej akadémie, že áno, tak to je v poriadku, ako to bežalo.
Vidíme teraz, že v tejto krajine, nielen to, čo sa deje v hlavnom meste alebo, povedzme,
v Národnej rade, ale aj to, čo sa deje tu v tomto meste, v Košiciach, ukazuje,
že nespravodlivosť momentálne víťazí. Ľudia, ktorí sú čestní, sú vyhadzovaní z práce. Ľudia
ako bývalý hlavný kontrolór, pán Farkaš, ktorý predviedol excelentnú prácu v prípade
Obchodnej akadémie, získal iba 10 hlasov vo voľbách pre hlavného kontrolóra. Žiaľ, muž
ako Vy, pán Hudák, ste získali tých hlasov 40. Je to ukážka biedy tohto zastupiteľstva.
Ukážka toho, na čo poukazovali aj média, že jestvuje prepojenie medzi pracovníkmi Úradu
KSK a službami alebo školou, ktorá objednávala služby externého právnika. Toto všetko ste
Vy nenašli. Tým ja považujem Vašu prácu, za bezvýznamnú a nemá zmysel sa jej venovať.“
Predseda: „Pán hlavný kontrolór, keď chceš reagovať, nech sa páči.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór: „Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Halenár, v týchto
priestoroch v decembri, na decembrovom zastupiteľstve v roku 2014, ste povedali, že nie ste
profesionálny kontrolór. A ja s týmto s Vami plne súhlasím. Pretože profesionálny kontrolór
pri kontrolnej činnosti posudzuje relevantné dokumenty a relevantné informácie. Pretože
profesionálny kontrolór porovnáva porovnateľné. Profesionálny kontrolór pozná také pojmy
ako predmet kontroly, kontrolované obdobie a podľa rozsahu kontrolnej činnosti
samozrejme, aj obdobie výkonu kontrolnej akcie. Profesionálny kontrolór pozná aj odbornú
terminológiu. A teda porovnajme porovnateľné. Predmetom kontroly NKÚ bolo hospodárenie
s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom. A teda kontrolovali od cestovných
príkazov, samozrejme aj právne služby, ale aj eurofondy na projekty Európskeho sociálneho
fondu, až po majetok, nájom, výpožičku, až po vnútorný kontrolný systém. Kontrola, v ktorej
som bol ako kontrolór, ako člen kontrolnej skupiny ja, účastný, mala poverenie na kontrolu
hospodárenia s právnymi službami. Teda, len právne služby. Predmetom kontroly, ktorú
poveril Farkaš, robila okrem právnych služieb aj vnútorné smernice, aj vnútornú organizáciu,
organizačnú štruktúru, odmeňovanie, vrátane príplatkov. Takže v rámci predmetu
porovnávame porovnateľné. Kontrolované obdobie. Kontrola NKÚ kontrolovala 5 rokov,
Farkašova kontrola 4 roky, my sme kontrolovali 2 roky. Rozsah, a teda podľa tohto rozsahu
kontrolnej činnosti aj teda doba kontrolnej akcie NKÚ strávili kontrolóri na škole 2 mesiace,
Farkašova kontrola strávila 2 a pol mesiaca, my sme kontrolovali 2 týždne. Takže
porovnávajme porovnateľné. Teraz k výsledkom. Ja som sa tiež dopočul v televízii, že NKÚ
zistilo, že 51.000 je nehospodárne použitie verejných prostriedkov, čiže podľa písm. j). V
článku som sa dočítal, že nad rámec oprávnenia boli použité prostriedky v tejto sume. Ani
jedno ani druhé nie je pravda. A preto porovnávajme relevantné dokumenty. A teda ja tu mám
niekde protokol NKÚ, strana 16 a teda ak porovnávame právne služby, vyčíslenie,
nehospodárne použitie verejných prostriedkov podľa písmena j) 1.800 Eur. V správe, v ktorej
som bol ja kontrolór, sme vyčíslili 2.400 Eur nehospodárne a to bolo aj v médiách.
A Farkašova kontrola konštatovala nehospodárne použitie 12.000 Eur. Tak pre názornosť ešte
raz. Farkaš 12.000, my sme mali 2.400 a NKÚ 1.800 Eur. Takže porovnávajme porovnateľné.
K verejnému obstarávaniu nebudem tak isto tu rozoberať jednotlivé zistenia, ktoré boli
a prebehli v médiách. Ale samozrejme, budem rád ak prídete na Útvar hlavného kontrolóra
a všetko vám podrobne vysvetlím, pán poslanec. Ale, ale snáď len v krátkosti k tomu
verejnému obstarávaniu. Zo zákona, v zákone sú stanovené vlastné limity a zatriedenie
zákaziek. Išlo o zákazku s nízkou hodnotou, a to, to bolo konštatované aj v našej správe, a to
nespochybnila ani kontrola NKÚ a ani kontrola Farkašova. Čo sa týka postupov, pri zákazke s
nízkou hodnotou, ak je teda jasné alebo išlo o zákazku s nízkou hodnotou, tak z jedného
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usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie, je jediným vzťahom k zákazke s nízkou
hodnotou, ale len jednou. Zákon o verejnom obstarávaní neupravuje, pokiaľ ide o zadávanie
zákazky s nízkou hodnotou žiaden formálny postup. Zdôrazňujem ten pojem "formálny
postup". Pretože aj v minulosti na tomto zastupiteľstve tu bolo poukazované na nejaké,
nejaké terminológie a trošku zosmiešňované. Takže, tento formálny postup poviem som
nevymyslel ja. Používa ho Úrad pre verejné obstarávanie. Vytvárajú sa predpoklady upraviť
prostredníctvom vnútorných predpisov verejné obstarávanie pravidlá zadávania zákaziek
s nízkymi hodnotami. Praktická aplikácia tohto postupu zadávania zákaziek je ale potrebné
odvodzovať z vnútorných predpisov verejného obstarávateľa, ktorými sú upravené podrobné
pravidlá zadávania zákaziek s nízkou hodnotou. A teda aj súlad použitého postupu zadávania
zákaziek s nízkou hodnotou, treba podľa nášho názoru odvodzovať z takýchto vlastných
pravidiel prijatých verejným obstarávateľom. Konkrétne v tejto kontrole, škola mala vlastnú
smernicu na zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou a táto smernica nebola porušená. To sme
konštatovali. To isté je uvedené, resp. to nekonštatovali porušenie smernice. Ani Farkašova
kontrola, ani úrad, ani Najvyšší kontrolný úrad v rámci svojho protokolu. Takže
porovnávajme porovnateľné. Čo sa týka toho, že kontrolór má nejaké pochybnosti, nejaké
podozrenia, toto nie je dôvod na to, aby kontrolór kvalifikoval porušenie nejakých
všeobecných zásad a porušenie všeobecne záväzného právneho predpisu. Pretože podozrenia
tu prešetrujú iné kompetentné orgány v rámci legislatívy platnej v Slovenskej republike.
A tieto kompetentné orgány, pokiaľ mám vedomosti, tu aj konali. Myslím tým Obvodné
oddelenie, Národnú kriminálnu agentúru, ktoré svoje stanovisko tak isto zaujali. Takže pán
poslanec, neznevažujte moju prácu a prácu kolegov, členov kontrolnej skupiny, nejakými
takými pseudo výsledkami alebo nejakým mediálnym ohurovaním. Pretože to, čo je
v protokole, to je podstatné. A záverom snáď Vás chcem len uistiť, že pokiaľ ja budem hlavný
kontrolór, tak Útvar hlavného kontrolóra bude vykonávať kontrolu na základe určitých
princípov, a to najmä, že pri kontrole verejného obstarávania budú brané v úvahu Metodické
usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie. Po druhé, dôkazné bremeno a teda preukázania
kontrolných zistení budú na pleciach kontrolného orgánu, teda nás, kontrolórov, pretože
kontrolór dáva výrok o tom, že je niečo niekedy v nesúlade s nejakým predpisom. A teda je
jeho povinnosťou preukázať. Nie prenášať toto bremeno na kontrolovaný subjekt. A nejaké
podozrenia budú, by mali preverovať iné kompetentné orgány v rámci platnej legislatívy
v Slovenskej republike. A po tretie, kontroly budú vykonávané s cieľom zistiť, či
kontrolovaný subjekt robí dobre a nie s cieľom stoj, čo stoj, dokázať mu, že robí zle. A tieto,
tieto, minimálne tieto základné princípy kontroly, pokiaľ ja budem hlavným kontrolórom, tak
na Útvare hlavného kontrolóra budú takto uplatňované, aplikované, či sa vám to, pán
poslanec, bude páčiť, alebo nie. Ďakujem pekne.“
Predseda: „S faktickou pán poslanec Halenár.“
Poslanec Halenár s faktickou poznámkou: „Tak, čítame dúfam, tú istú 16 stranu. A je
treba, aby ste tú sumu 1.800 Eur povedali v kontexte . Ja toľko času nemám a nie je to tak,
ako ste povedali. Nie je to za vyhodnotenie právnych služieb. Čítajte ju v kontexte a povedzte
ju všetkým poslancom. Ku verejnému obstarávaniu v Obchodnej akadémii. Ste uviedli ako
člen kontrolnej skupiny v správe: "Proces verejného obstarávania právnych služieb prebehol
bez nedostatkov." Tak prečítajte prosím, niečo z tej správy NKÚ, kde sa dozvieme o tom,
že ako bez nedostatkov prebiehal proces verejného obstarávania. Buďte taký dobrý. Súčasne
ste konštatovali, ako člen kontrolnej skupiny v správe : "Kontrolná skupina získala primerané
uistenie, že právne služby boli advokátkou poskytované." Naozaj, vysoko profesionálny
prístup! Toto chcete, vy povedať, že toto budete robiť celý čas? Vy ste zrelý na odvolanie už
dnes.“
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Predseda: „Pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka : „Ďakujem pekne. Tak, neviem, pán kontrolór sa ku mne nevyjadroval, tak
neviem, či to mám brať teraz v dobrom alebo v zlom. Ja len by som doplnil, že to nie je
celkom tak, že čo bolo zistené, že jedine bola nejaká suma. Nejde len o sumu, ktorá bola
vyčíslená ako nehospodárne nakladanie. Však tu je viacero záverov, ktoré, by som povedal,
že spochybňujú celé, celý manažment alebo celý manažment Obchodnej akadémie. Napr.
predmet zákazky nezodpovedal nevyhnutným potrebám kontrolovaného subjektu. Pri
zadávaní zákazky na poskytnutie právnej pomoci poukázali na neuplatňovanie princípu
rovnakého zaobchádzania aj princípu transparentnosti a princípu hospodárnosti a efektívnosti
atď., atď. Tam je viacero porušení zákona. Tam nie je len vyčíslená nejaká suma, ktorá bola
nehospodárne. A porovnávať neporovnateľné, no ja by som skôr povedal, pán kontrolór,
obhajujete neobhájiteľné. Ďakujem.“
Predseda: „Pán poslanec Rusnák. V rozprave.“
Poslanec Rusnák: „Ďakujem za slovo, pán predseda. Viete, pán kontrolór, ono existuje
právo, sú paragrafy, sú veci, ktoré sú dané zákonmi a legislatívnym prostredím. Okrem toho
ale existuje spravodlivosť. Tá je daná aj inými vecami, o ktorých veľakrát nerozhodujeme ani
my. A potom je tu ešte elementárna slušnosť. S návrhom na zaradenie. Ja som pôvodne
nechcel vystúpiť, rozhodol som sa až keď ste teraz v tomto bode hovoril vy, pretože. Prečo
som vlastne navrhoval tento bod zaradiť? Aj preto, aby sme dostali možno tej elementárnej
slušnosti. Keď si to v krátkosti zhrnieme, tak vlastne predseda rady školy zhruba pred cca
3 rokmi upozornil, že právne služby na Obchodnej akadémii sú alebo používané, peniaze na
ne používané nie sú celkom v poriadku a tie služby, ktoré by mali byť vykonávané, možno
vykonávané nie sú. NKÚ konštatovalo, že tieto právne služby neboli potrebné alebo nebolo
potrebné ich riešiť takouto, takouto súťažou. NKÚ konštatuje, pán kontrolór. Darmo krútite
hlavou, mám tu pred sebou protokol, môžem to odcitoval. Tvrdí Najvyšší kontrolný úrad,
že mohol to urobiť aj, aj zriaďovateľ vo svojej réžii, nakoľko, nakoľko v roku 2010 škola
nemala, čo potvrdil aj riaditeľ, žiadne, žiadne veci, právne spory. Viete, to je aj o tom, pán
kontrolór, že potom sa môžeme baviť, že fakt, aká má byť naša dôvera k Vám, ak nachádzame
takéto veci a voči tomu pánu, pánu Žarnayovi a to možno je otázka ako ani nie na vás, ale
možno na zriaďovateľa, keďže zastupiteľstvo je jedným z orgánov zriaďovateľa, tak si
myslím, že malo by k tomu zaujať stanovisko a poctivé stanovisko. Bolo by možno stačilo
možno iba sa ospravedlniť, že "mea culpa". Možno sme v niečom nepostupovali správne
a možno sme urobili niekde chybu. Viete, ono niekedy, niekedy treba k takýmto veciam
pristupovať aj s dávkou pokory. Pretože nikdy nevieme, kedy sa nám takáto drobná
neprávosť môže vrátiť. Ďakujem.“
Predseda: „Keby si celý život takto postupoval aj vo funkciách, v ktorých si bol, pán
poslanec. A keby nebol február a koniec februára a neboli 5. marca voľby, tak možno by ste
ani toľko pozornosti tomuto prípadu nevenovali. V diskusii ešte raz pán Halenár. Premyslite
si, čo chcete povedať, aby sme, aby ste 3 krát alebo 4 krát v diskusii nevystupovali. Čiže
druhýkrát, pán Halenár, nech sa páči.“
Poslanec Halenár: „Poslanec! Prosím v tejto miestnosti žiadam, žiadam predsedu KSK, aby
oslovoval, oslovoval poslancov a špeciálne ja teda by som chcel, aby ste ma oslovovali "
poslanec" alebo pridať slovíčko poslanec pred meno. Ja teda dúfam, že pán hlavný kontrolór
vystúpi, prečíta v kontexte, aj tých 1.800 Eur. Dúfam teda , že pán hlavný kontrolór obháji
svoju profesionalitu, tým čo som tu prečítal, že je, že bol členom skupiny, ktorá "získala
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primerané uistenie, že právne služby boli advokátkou poskytované". Chcem, aby to počuli
všetci poslanci KSK, ako profesionálne pracujete, že získavate primerané uistenia. To je to,
čo je, čo je podstatné, čo je dôležité. A Vaše mlčanie ukazuje, že tu je problém. Totižto
problém vznikol tým, že človek, obyčajný učiteľ, prepáčte za slovo "obyčajný" upozornil,
alebo v snahe, keďže školy vieme aké majú problémy finančné a vieme ako sa búria učitelia,
pretože nemajú toľko peňazí na platy, koľko by si predstavovali. Upozorní na nehospodárne
nakladanie s prostriedkami a on je prepustený. A ešte učiteľ, ktorý sa ho zastane, je tak isto
prepustený. A my, ako zriaďovateľ, my sa na to pozeráme už 2 roky, a Vy, ako hlavný
kontrolór ste to vlastne tou svojou správou prikryli. Teda, ako člen tej skupiny. To je to, o
čom sa tu teraz zhovárame. O stave v tejto krajine! O stave, ku ktorému Vy, pán Hudák,
prispievate výraznou mierou. Okrem toho, že tam došlo k tým, k tomu nehospodárnemu
nakladaniu prostriedkov, čo sa týka externých právnych služieb, došlo tam k nehospodárnemu
nakladaniu s prostriedkami v ďaleko vyššom, väčšom rozsahu. Desaťtisícoch Eur, vzhľadom
na to, že škola sa rozhodla zamestnávať ďalších pracovníkov, pričom učitelia dlhodobo
nedostávali alebo možno len niektorí, teraz nie som si istý, žiadne príplatky k platom. O tom
je treba hovoriť pán Hudák! Že my sme na tom príklade Obchodnej akadémie a za Vášho
výrazného prispenia, keďže ste sa, ja neviem, či za úspech v tomto prípade, dostali na post
hlavného kontrolóra. Jasne výraznou mierou prispievame. O tomto sa tu zhovárame! Že ľudia,
ktorí poukážu na to, že sa čosi nedeje správne, nakoniec oni jediní nesú zodpovednosť. Pán
Žarnay sa už myslím tretí rok, alebo ktorý rok súdi o neplatnosť výpovede. My sme
zriaďovateľ, Košický samosprávny kraj, my by sme mali byť tí, ktorí poukážeme, alebo
pomôžeme si správami, povedzme aj Najvyššieho kontrolného úradu k tomu, aby sme
nastolili stav spravodlivosti. Aby sme riaditeľovi Obchodnej akadémie povedali, že "tak,
takto nie !" A ukázali tým príklad všetkým ďalším riaditeľom, ktorí by sa pokúšali o niečo
podobné. Avšak teraz ukazujeme celej krajine úplne opačný príklad! "Len konajte tak!
Vyhadzujte učiteľov, ktorí ukazujú na to, čo sa deje vo Vašej škole. Nič sa Vám nestane.
Nebojte sa! Konajte tak, riaditelia! "
Predseda: „Pán hlavný kontrolór.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór: „Ďakujem za slovo. Takže, aby som sa vyjadril. Vo svojom
prvom vstupe som hovoril, že nebudem podrobne rozoberať, lebo na to nie je tu čas. Ale snáď
len k niektorým veciam. Čiže "primerané uistenie". Pán poslanec, v prvom svojom vstupe
som povedal, že kontrolór pozná aj terminológiu. Pojem "primerané uistenie" je normálny,
legitímny a bežný odborný pojem v kontrolórskej a audítorskej praxi. Kľudne môžete sa pýtať
aj renomovaných auditórskych spoločností, či primerané uistenie pojem poznajú? Tento
pojem používa napr. aj Najvyšší kontrolný úrad, odporúčam, na internete si pozrite Etický
kódex vo vzťahu k výsledkom kontroly. Pozrite si výsledné materiály, protokol NKÚ, ktorý
používa tento pojem, pozrite si nejaké výsledky kontroly z vládneho auditu, ktorý tento pojem
používa. Napríklad, tento pojem je použitý aj v medzinárodných kontrolných štandardoch
INTOSAI. Mám ich u seba v kancelárii, môžete prísť, veľmi rád vám ich poskytnem. Má
to síce 150 strán a ako z komisií viem, Vy veľmi rád nemáte, keď je niečo nejaký materiál
nad 50 strán, ale nevadí, ja vám to nájdem a ukážem. Čo sa týka toho "primeraného uistenia"
keď hovoríme, že niekto niečo vytrhuje z kontextu. Tak teraz si povedzme: Vy ste citovali
áno, "kontrolná skupina získala primerané uistenie, že právne služby boli poskytovateľkou,
právnou advokátkou škole poskytované", ale už ste nedodali "a nie je spochybnený nárok na
vyplatenie odmeny dohodnutej v zmluvách o právnej pomoci". Toto je úplný názor. Takže
nevytrhávajte z kontextu. To bolo konštatované. Ak náhodou niekomu to ušlo, tieto zmluvy
boli stanovené na paušál. Zdôrazňujem paušálne právne služby. Čiže nie za úkony. Pretože za
úkony je stanovená vyhláška Ministerstva spravodlivosti a za konkrétne právne úkony sa
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platí. Ide na paušálne právne služby. Takže keď bolo skonštatované, že nie je spochybnené
vyplatenie tejto odmeny na základe paušálnych služieb. Ja už neviem, akým spôsobom Vám
to mám vysvetliť. Asi snáď možno na telefónnych prístrojoch. Ak máte nejaký paušál na
telefóny, mobily a Vy nepretelefonujete ani minútu, tak vám ten operátor povie, že nemusíte
za daný mesiac platiť tento paušál? Takže o tom to je. A teda nevytrhávajte z kontextu. To je
k tým príplatkom. A ešte k tomu poznamenávam. Z hľadiska rozsahu kontroly, teraz som aj
zabudol čo. Nevadí, nevadí. Ak chcete, tak môžete ma ešte upozorniť na čo mám reagovať.
Ale nemám problém, ešte raz, aj pánovi poslancovi Trnkovi aj vám, hovorím, že nemám
problém, za všetkými výsledkami, ktoré sú uvedené v tejto kontrole si stojím a nemám
kedykoľvek a kdekoľvek v odbornej debate si tieto zistenia obhájiť. Tak asi len toľko.
Ďakujem pekne.“
Predseda: „S faktickou ešte pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka s faktickou poznámkou: „Ďakujem. Tak ja len som chcel najskôr doplniť
pána kolegu ohľadom toho, že práve, kolegyne, kolegovia, máme dneska takú jedinečnú
príležitosť takou malou troškou zmeniť aj našu krajinu. Keďže vždy sa to skladá z nejakých
takýchto častí, malých. A nehovorím, že je to nejaká obrovská kauza, alebo teraz oproti tým,
čo sa deje v našej krajine, ale fakt, je to jedinečná príležitosť kedy môžeme ukázať a vyslať
signál, tejto spoločnosti, že niektorí, v úvodzovkách "obyčajní" alebo obyčajný človek má
šancu proste ukázať, že kde je pravda a môže to urobiť v tejto krajine. No a ešte k pánovi
Hudákovi. Tak paušál, tam viete, keď si prečítate podrobne tú správu z NKÚ, tak tam sa
robila súťaž na dva krát. A ako ste povedali, že za paušál, keď máte paušál, nemusíte zákonite
pretelefonovať niečo. Ale prečo si potom kúpite ešte zas taký istý paušál alebo väčší, za
vyššiu sumu, keď nepreukážete, že ste ho vôbec potrebovali. Čiže tam, tam je aj tento rozmer.
Ďakujem.“
Predseda: „Ešte niekto v rozprave? Pán hlavný kontrolór.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór : „Ďakujem pekne, ďakujem pekne za slovo. Už len asi raz.
Čo sa týka toho, tých 1.800 Eur, lebo na to som zabudol, že mám čítať vlastne v kontexte,
takže áno, pán poslanec, 1.800 Eur je nehospodárne použitie vyčíslené nehospodárne použitie
verejných prostriedkov v prípade právnych služieb. A keď ideme čítať v kontexte, tak
protokol NKÚ si pozrite na strane 2, kde je urobené zhrnutie a teda, aká suma nehospodárne
použitie verejných prostriedkov, aká suma tam je? Čiže to, čo som povedal, že v médiách a to
je čisto len mediálna bublina, že 51.000 nehospodárne použitie verejných prostriedkov. To
nie je pravda. Z tých 51.000 podstatná suma a teda tých 48.695 je úplne v inej kategórii. To
tu nebudeme rozoberať. Len trošku sa pozrieť, že reálne o čo tam išlo. Tých 48.000. O aké
porušenie finančnej disciplíny, o nejaké bezodkladné nevrátenie verejných prostriedkov. Čiže
boli, ale podľa názoru NKÚ, neboli bezodkladne. Čiže, ak hovoríme tu, že nevytrhávajme z
kontextu, tak nevytrhávajte z kontextu ani Vy. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ešte s faktickou, poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka s faktickou poznámkou: „Ja si dám takú tú námahu a pošlem všetkým
kolegom a kolegyniam tú správu z NKÚ a poprosím fakt všetkých kolegov, aby ste si ju
prečítali, pretože fakt je to už smiešne. Tuná proste čítame ten istý papier a pán hlavný
kontrolór proste tam vidí úplne iné veci. Ako som povedal, tam nejde len o to finančné
vyčíslenie, ale aj viacnásobné porušenie iných zákonov a iných paragrafov, ktoré sa nedajú
vyčísliť. Ďakujem.“
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Predseda: „Ďakujem. Ešte niekto? Pokiaľ nie, končím bod 4b, poprosím návrhovú komisiu.“
Poslanec Jutka: „Takže ďakujem za slovo, pán predseda. Návrhová komisia obdržala jeden
pozmeňujúci návrh, takže prečítam ho v poradí. Návrh na uznesenie: Zastupiteľstvo
Košického samosprávneho kraja, podľa zákona č. 302 z roku 2001 Zbierky zákonov
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov vyslovuje, poslanci
Košického samosprávneho kraja vyslovujú nespokojnosť s prácou Ing. Ľubomíra Hudáka
z dôvodu nedôsledného a nekompetentného zaujatia postoja v prípade kontroly hospodárnosti
a efektívnosti rozpočtovej organizácie KSK, Obchodná akadémia, Polárna 1 v Košiciach.
Ďakujem pekne.“
Predseda: „Prosím hlasujte.“
Hlasovanie č. 7

o pozmeňujúcom návrhu poslanca Trnku

Za 10 poslancov, proti 37 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Uznesenie neprešlo. Nech sa páči.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. februára 2016:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
za rok 2015.
Hlasovanie č. 8

Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Košického samosprávneho kraja za rok 2015

Za 41 poslancov, proti 1 poslancov, zdržal sa 7 poslanec.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.
BOD č. 4c
Zmena organizácie Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Takže poďme k bodu 4c. Tak isto sa to týka Útvaru hlavného kontrolóra. Na
základe jeho požiadania, z hľadiska posilnenia, posilnenia útvaru, navýšenia počtu
pracovníkov na útvare. Je predložený materiál - Zmena organizačnej štruktúry o jedného
pracovníka. Otváram rozpravu k materiálu. Ukončujem rozpravu, poprosím návrhovú
komisiu.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. februára 2016:
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Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 19f ods. 4 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
s účinnosťou k 1. marcu 2016 zmenu organizácie Útvaru hlavného kontrolóra Košického
samosprávneho kraja podľa predloženého návrhu s počtom pracovných miest 11.
Hlasovanie č. 9

Zmena organizácie Útvaru hlavného kontrolóra Košického
samosprávneho kraja

Za 41 poslancov, proti 1 poslanec, zdržali sa 7 poslanci.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
BOD č. 5
Delegovanie zástupcov Košického samosprávneho kraja
do orgánov neziskovej organizácie PRO COMITATU, n. o.
Predseda: „Takže poďme k 5 - Delegovanie zástupcov Košického samosprávneho kraja do
orgánov neziskovej organizácie PRO COMITATU, n. o.. Pán riaditeľ, chceš materiál uviesť?
Nech sa páči.“
Ing. Bernát, riaditeľ úradu: „Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, páni poslanci,
pani poslankyne, v podstate našim cieľom, našou ambíciou je reštartovať projekt Spišský
Jeruzalem, pretože vidíme v tom obrovský potenciál z hľadiska náboženského turizmu.
Spolupracujeme aj so Spišským biskupstvom, s Prešovským samosprávnym krajom. Takže
dúfam, že tento projekt sa nám podarí. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Otváram rozpravu. Ukončujem rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. februára 2016:
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
deleguje
1. za člena do Správnej rady organizácie PRO COMITATU, n. o. Ing. Ondreja Bernáta,
2. za člena do Dozornej rady organizácie PRO COMITATU, n. o. Ing. Vladimíra Saxu.
Hlasovanie č. 10

Delegovanie zástupcov Košického samosprávneho
do orgánov neziskovej organizácie Pro Comitatu n. o.

kraja

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené.
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BOD č. 6
Zaradenie elokovaných pracovísk stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
Predseda: „Takže môžeme ísť k 6- tke - Zaradenie elokovaných pracovísk stredných škôl v
zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do siete škôl a školských
zariadení. Pán riaditeľ, chceš materiál uviesť? Pokiaľ nie, otváram k nemu rozpravu.
Ukončujem rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. februára 2016:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 4 ods. 1 písm. k), § 11 ods. 2 zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a § 9 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších predpisov
schvaľuje
predloženie žiadostí Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
na zaradenie elokovaných pracovísk stredných škôl do siete škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky od 1. septembra 2016:
1. Elokované pracovisko, Vodárenská 19, Košice, ako súčasť Strednej odbornej školy
Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice
2. Elokované pracovisko, Bystrany 107, ako súčasť Strednej odbornej školy,
Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
3. Elokované pracovisko, Rudňany 5, ako súčasť Strednej odbornej školy, Markušovská
cesta 4, Spišská Nová Ves
4. Elokované pracovisko, Hlavná 23, Viničky, ako súčasť Strednej odbornej školy
poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice
5. Elokované pracovisko, Blatné Remety 98, ako súčasť Spojenej školy, Kollárova 17,
Sečovce (predmetné elokované pracovisko sa vzťahuje na Strednú odbornú školu,
Kollárova 17, Sečovce ako organizačnú zložku Spojenej školy, Kollárova 17,
Sečovce)
Hlasovanie č. 11

Zaradenie
elokovaných
pracovísk
stredných
škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.
BOD č. 8
Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2016+
Predseda: „Sedmičku sme vypustili, takže poďme k osmičke. Regionálna inovačná stratégia
Košického kraja 2016+. Myslím si, že jeden z najdôležitejších materiálov do nasledujúcich
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období, ktorý otvorí, otvorí aj samosprávnemu kraju a jeho úradu priestor k tomu, aby do
nasledujúcich období jednak spolupráca s komplet celým terénom od neziskoviek až po
inštitúcie, ktoré odborne pôsobia na jednotlivých úsekoch. Tak, aby sme mohli seriózne
pomôcť aj miestnej samospráve a hľadali cesty k tomu ako kraj rozvíjať. Otváram k nemu
diskusiu. Ukončujem rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. februára 2016:
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) ruší
uznesenie č. 410/2008 zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 28. apríla 2008 v Košiciach k Regionálnej inovačnej stratégii Košického
samosprávneho kraja pre obdobie 2008 – 2015,
B) schvaľuje
Regionálnu inovačnú stratégiu Košického kraja 2016+ (RIS 2016+).
Hlasovanie č. 12

Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2016+

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Uznesenie bolo schválené.
Predseda: „Na margo len tohto materiálu chcem poďakovať celému tímu ľudí, ktorí na tomto
materiáli pracovali. Pretože to je veľmi zložitý materiál. Snáď jedno jediné v ňom chýba,
také zásadnejšie, a to sú kompetencie. Aby sme to dokázali aj do života presadiť. Ale, v
každom prípade bol do tohto materiálu zapojený široký odborný tím ľudí na úrovni od
akadémie, cez, cez našu agentúru, cez univerzitné školstvo, stredné školstvo, neziskovky
rôzne. Takže, ešte raz, ďakujem tímu na čele s pánom Ing. Fülöpom. Kvalitná práca.
Ďakujem.“
BOD č. 9
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016 - 2020
Predseda: „Poďme k bodu číslo 9, obdobný materiál. Správali sme sa uplynulé volebné
obdobie aj predtým podľa koncepcie, ktorá v období v oblasti sociálnych služieb bola v
zásade naplnená. Je tu plán na nasledujúce obdobie. Akčné plány budú v jednotlivých rokoch
vykonávané, budú aj predmetom rokovania zastupiteľstva. Čiže toto je ten strategický
materiál. Otváram k nemu rozpravu. Ukončujem rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. februára 2016:
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
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schvaľuje
Koncepciu rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016 – 2020.
Hlasovanie č. 13

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji
na roky 2016 - 2020

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené.
BOD č. 10
Delegovanie zástupcu zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl
pri Gymnáziu, Trebišovská 12, Košice a Gymnáziu, Alejová 1, Košice
Predseda: „Desiatka - Delegovanie zástupcu zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl pri
Gymnáziu, Trebišovská 12, Košice a Gymnáziu, Alejová 1, Košice. Všetko to súvisí so
vzdaním sa mandátu pána poslanca Bauera. Návrh je písomne predložený. Otváram k nemu
rozpravu. Ukončujem rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. februára 2016:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, § 25 ods. 6 zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov a spôsobu delegovania zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení
v zmysle uznesenia č. 602/2009 z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja
deleguje
Ing. Jána Jakubova ako zástupcu zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl pri Gymnáziu,
Trebišovská 12, Košice a Gymnáziu, Alejová 1, Košice.
Predseda: Vypočuli ste si návrh na uznesenie. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 14

Delegovanie zástupcu zriaďovateľa z radov poslancov do rád
škôl pri Gymnáziu, Trebišovská 12, Košice a Gymnáziu,
Alejová 1, Košice

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené.
BOD č. 11
Personálne zmeny v Komisii regionálneho rozvoja
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Bod číslo 11 - Personálne zmeny v Komisii regionálneho rozvoja zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja. Tak isto dôvod je ten istý ako pri predchádzajúcom
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materiáli. Poprosím predsedu komisie, pána poslanca Konkolyia keby vystúpil s návrhom.
Nech sa páči.“
JUDr. Ing. Konkoly, predseda komisie regionálneho rozvoja: „Podľa § 58 ods. 3
Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva KSK predkladám zastupiteľstvu návrh na voľbu
poslanca Ing. Jána Jakubova za člena komisie regionálneho rozvoja. Návrh som predložil
písomne komisii.“
Predseda: „Ďakujem. Otváram rozpravu. Ukončujem rozpravu. Poprosím návrhovú
komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. februára 2016:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k), § 13 ods. 2 písm.
c), § 20 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a § 58 ods. 3 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja
A) berie na vedomie
ukončenie členstva RNDr. Rudolfa Bauera, PhD. v komisii na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov a komisii regionálneho rozvoja ako poslanca z titulu
vzdania sa mandátu poslanca,
B) volí
Ing. Jána Jakubova za člena Komisie regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja.
Hlasovanie č. 15

Personálne zmeny v
samosprávneho kraja

komisii

Zastupiteľstva

Košického

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1poslanec.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
BOD č. 12a
Dlhodobý nájom časti budovy Reduty mesta Spišská Nová Ves
pre Košický samosprávny kraj
Predseda: „Takže môžeme ísť k bodu číslo 12, majetkové veci. Čiže 12a) - Dlhodobý nájom
časti budovy Reduty mesta Spišská Nová Ves pre Košický samosprávny kraj. Materiál prešiel
cez majetkovú, finančnú komisiu. Otváram k nemu rozpravu. Pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem. Ja by som sa chcel spýtať ohľadom bodu 12a) - Dlhodobý
nájom časti budovy Reduty mesta Spišská Nová Ves pre Košický samosprávny kraj. Všetko
je v poriadku, len sa chcem spýtať, keď sa zrekonštruuje, lebo to je asi cieľ, keď sa
zrekonštruuje tá Reduta, budú sa tam konať aj spoločenské udalosti typu plesy a podobné
veci. Chcem sa spýtať, kto bude alebo na základe čoho bude vybratý poskytovateľ tých
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gastronomických služieb v týchto priestoroch? A prípadne, kto bude poskytovať alebo kto
bude ten prenajímateľ tých priestorov na tieto spoločenské udalosti? Ďakujem pekne.“
Predseda: „Pán riaditeľ, nech sa páči.“
Ing. Bernát, riaditeľ úradu: „Časť Reduty. Áno? Čiže, my ideme prenajímať časť Reduty,
kde je Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi. Takže my nejdeme prenajímať tú druhú časť,
kde sa konajú napr. aj plesy. Čiže máme ambíciu v rámci Integrovaného regionálneho
operačného programu, v rámci projektu Kreatívna ekonomika, máme ambíciu ísť s projektom
na štrukturálne fondy. A viete, že podmienkou je buď byť vlastníkom alebo byť v dlhodobom
prenájme. Na otázku, aké hry sa budú hrať v Spišskom divadle po rekonštrukcii vám
neodpoviem, pretože neviem, ale našou ambíciou je zrekonštruovať Spišské divadlo. Posledná
veľká rekonštrukcia tam bola myslím koncom 60-tých rokov. To je všetko.“
Predseda: „Ďakujem. Ďalej v rozprave? S faktickou pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka s faktickou poznámkou: „No, však ja som povedal, že to je v poriadku,
všetko. Čiže odpoveď je, že tá časť, ktorá by sa mala prenajímať na tieto účely, proste KSK si
neprenajíma. Dobre. Ďakujem.“
Predseda: „Ďalej v rozprave? Ak nie, končím rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. februára 2016:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 14 ods. 2 písm. d) Zásad
hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
schvaľuje
dlhodobý nájom časti budovy Reduty, so súpisným číslom 279, Radničné námestie 4, Spišská
Nová Ves, vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves, ktorá sa nachádza v katastrálnom území
Spišská Nová Ves, zapísanej v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Spišská
Nová Ves v liste vlastníctva č. 1, na dobu 50 rokov, za nájomné 1€/rok pre Košický
samosprávny kraj za účelom zabezpečenia sídla, miesta výkonu a prevádzkovania
profesionálnej divadelnej scény Spišského divadla, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja, ako aj za účelom vytvorenia možnosti pre Košický
samosprávny kraj vstupovať do projektov na obnovu a rekonštrukciu časti budovy
a vnútorného zariadenia Reduty a vytvorenia predpokladov na transformáciu budovy na
polyfunkčné centrum.
Hlasovanie č. 16

Dlhodobý nájom časti budovy Reduty mesta Spišská Nová Ves
pre Košický samosprávny kraj

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
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BOD č. 12b
Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach
v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Predseda: „Bod 12b) - Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych
zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Postupuje sa v zmysle
uznesení zastupiteľstva. Takže, otváram k nemu rozpravu. Nech sa páči. Upozorňujem,
trojpätinová väčšina je potrebná. Pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka : Ďakujem. Ja by som sa len chcel spýtať, my sme tam vtedy rozprávali
o tom, že by malo byť zohľadnenie v tých nájmoch aj myslím spolufinancovanie tej
rekonštrukcie, ktorá má nastať. Čiže sa chcem spýtať o koľko vlastne to navýšenie tých
nájmov? Lebo tam jedna vec bola zjednotiť tie doby prenájmov a druhá, ako, téma bola
vtedy aby sa navýšilo nejakým spôsobom, keďže budeme spolufinancovať tie rekonštrukcie a
vlastne v konečnom dôsledku, aj tak len tým prenajímateľom klesnú náklady. Čiže im vlastne
vychádzame v ústrety. Čiže sa chcem spýtať, ako sa hýbalo s tou cenou? Ďakujem.
Predseda: „Do rozpravy pán poslanec Jutka.“
Poslanec Jutka: „Ďakujem za slovo pán predseda. Keďže v tom zozname poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti figuruje aj moja manželka, ktorá je dlhodobo v podnájme v týchto
priestoroch, takže ja sa vzdávam alebo nebudem hlasovať v tomto bode. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Pán riaditeľ, chceš zareagovať ?“
Ing. Bernát, riaditeľ úradu: „Ďakujem pekne za slovo. Na ostatnom zasadnutí zdravotnej
komisie a predtým bol aj na finančnej komisii materiál, ktorý vlastne hovorí o oboch
poliklinikách o štyroch alternatívach, ako ďalej s poliklinikami a s rekonštrukciou polikliník.
Čiže tento materiál je v podstate ešte len v podobe pracovného materiálu, čiže ešte sa tým
budeme zaoberať. Nie je ešte známa definitívna podoba IROP-u. Či bude možné čerpať
štrukturálne fondy, či nebude možné čerpať štrukturálne fondy? Čiže počkáme, počkáme na
IROP, počkáme na výzvy. Takže momentálne tie zmluvy sú v takej istej podobe, ako boli tie
zmluvy, ktoré ste schvaľovali pred tými, myslím niekedy na októbrovom zastupiteľstve.“
Predseda: „Všetko? Ďalej v rozprave? Pokiaľ nie, končím rozpravu, prosím návrhovú
komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. februára 2016:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a § 7 ods. 8 písm. b), § 14 ods. 2 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom Košického
samosprávneho kraja
schvaľuje
predĺženie doby nájmu do 31. 12. 2019 pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
uvedených v prílohe uznesenia, ktorí majú prenajaté nebytové priestory v zdravotníckych
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zariadeniach v Košiciach vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorým je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v požadovaných
medicínskych odboroch.
Príloha

Zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
ZZ Sever
Por. číslo

Nájomca

Doba nájmu

Účel nájmu

1.

MEDTOM, s.r.o.
MUDr. Mária Tomášková

do 29.02.2016

ambulancia – pediatria

2.

DUMED, s.r.o.
MUDr. Magdaléna Dudášová

do 29.02.2016

ambulancia - pediatria

do 31.03.2016

ambulancia - stomatológia

do 30.04.2016

ambulancia - stomatológia

do 30.06.2016

ambulancia - stomatológia

3.
4.
5.

RIDENS s.r.o.
MUDr. Slavomír Novický
ANMADENT s.r.o.
MUDr. Mária Lecová
Pedo Dent s.r.o.
MUDr. Ingrid Jutková

ZZ Jazero
Por .číslo
1.

Nájomca
MUDr. Klaudia Herkeľová

Doba nájmu
do 31.03.2016

Účel nájmu
ambulancia - všeobecné
lekárstvo

ZZ Juh
Por. číslo
1.
2.
3.
4.
5.

Nájomca
Cumulus s.r.o.
Štegena s.r.o.
MUDr. Bartolomej Štegena
MI-DENT s.r.o.
MUDr. Juraj Miňo
HEMINT s.r.o.
MUDr. Hedviga Mizlová
TREDENT s.r.o.
MUDr. Otto Eötvös

Doba nájmu

Účel nájmu

do 30.04.2016

fyziatria, balneológia

do 30.04.2016

ambulancia - ortópedia

do 31.05.2016

ambulancia - stomatológia

do 30.06.2016

ambulancia - interná

do 30.06.2016

ambulancia - stomatológ

ZZ Srbská
Por .číslo
1.
2.

Nájomca
MJD s.r.o.
MUDr. Jarmila Dzúrová
LOGOEL s.r.o.
PhDr. Eva Obšuthová

Hlasovanie č. 17

Doba nájmu

Účel nájmu

do 31.05.2016

ambulancia - neurológia

do 30.06.2016

ambulancia – klinická
logopédia

Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov
v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach pre
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
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Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
BOD č. 12c
Nakladanie s nehnuteľnosťami v obci Štítnik
Predseda: „Poďme k 12c) - Nakladanie s nehnuteľnosťami v obci Štítnik. Materiál je
písomne predložený podľa jednotlivých návrhov s tým, že prešiel rokovaním komisie
hospodárenia s majetkom. Tá ho odporúčala prerokovať, schváliť v predloženom znení. Tak
isto upozorňujem na trojpätinovú väčšinu všetkých poslancov. V danom prípade. Otváram
rozpravu k materiálu. Ukončujem rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. februára 2016:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 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 § 2 ods. 10 Zásad hospodárenia s majetkom Košického
samosprávneho kraja
A) rozhodlo
o prebytočnosti pozemkov registra C KN v katastrálnom území Štítnik, obec Štítnik,
okres Rožňava, vedených Okresným úradom Rožňava
1. v liste vlastníctva číslo 2150, a to:
parcelné číslo 790/5 o výmere 264 m², zastavané plochy a nádvoria a parcelné číslo 790/6
o výmere 37 m2, zastavané plochy a nádvoria,
2. v liste vlastníctva číslo 149, a to parcelné číslo 100/20 o výmere 6152 m2, zastavané
plochy a nádvoria;
B) schvaľuje
zámenu pozemkov registra C KN parcelné číslo 790/5 o výmere 264 m², zastavané plochy
a nádvoria a parcelné číslo 790/6 o výmere 37 m2, zastavané plochy a nádvoria,
vedené Okresným úradom Rožňava v liste vlastníctva číslo 2150 a pozemku registra C KN
parcelné číslo 100/20 o výmere 6152 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedené Okresným
úradom Rožňava v liste vlastníctva číslo 149 v katastrálnom území Štítnik, obec Štítnik,
okres Rožňava, vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1,
Košice, IČO: 35 541 016 za pozemky registra C KN parcelné číslo 787/2 o výmere 4140 m²,
zastavané plochy a nádvoria, parcelné číslo 788/4 o výmere 434 m², zastavané plochy
a nádvoria, parcelné číslo 791/3 o výmere 176 m², zastavané plochy a nádvoria, parcelné číslo
791/4 o výmere 1968 m², zastavané plochy a nádvoria, parcelné číslo 791/5 o výmere
1575 m², zastavané plochy a nádvoria, parcelné číslo 792/1 o výmere 732 m², zastavané
plochy a nádvoria v katastrálnom území Štítnik, obec Štítnik, okres Rožňava, vedené
Okresným úradom Rožňava v liste vlastníctva číslo 1288 vo vlastníctve obce Štítnik,
Námestie 1. mája 167, Štítnik, IČO: 00 328 871 bez finančného vyrovnania z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, ktorým
je majetkovoprávne usporiadanie pozemkov
pod komunikáciami.
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Hlasovanie č. 18

Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym
krajom a obcou Štítnik

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Uznesenie bolo schválené. Nech sa páči.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. februára 2016:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
§ 7 ods. 8 a § 14 ods. 2 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho
kraja
schvaľuje
nájom nehnuteľného majetku v katastrálnom území Štítnik, obec Štítnik, okres Rožňava,
vedeného Okresným úradom Rožňava v liste vlastníctva č. 149, a to:
a) jedálne súpisné číslo 213 na pozemku registra C KN parcelné číslo 102/3,
b) skladu súpisné číslo 213 na pozemku registra C KN parcelné číslo 102/2,
c) budovy hradu súpisné číslo 621 na pozemku registra C KN parcelné číslo 102/4,
d) budovy hradu súpisné číslo 622 na pozemku registra C KN parcelné číslo 102/5,
e) pozemku registra C KN parcelné číslo 98/1 o výmere 288 m2, zastavané plochy
a nádvoria,
f) pozemku registra C KN parcelné číslo 100/11 o výmere 188 m2, zastavané plochy
a nádvoria,
g) pozemku registra C KN parcelné číslo 100/12 o výmere 16 m2, zastavané plochy
a nádvoria,
h) pozemku registra C KN parcelné číslo 100/13 o výmere 16 m2, zastavané plochy
a nádvoria,
i) pozemku registra C KN parcelné číslo 100/14 o výmere 17 m2, zastavané plochy
a nádvoria,
j) pozemku registra C KN parcelné číslo 100/15 o výmere 16 m2, zastavané plochy
a nádvoria,
k) pozemku registra C KN parcelné číslo 100/16 o výmere 16 m2, zastavané plochy
a nádvoria,
l) pozemku registra C KN parcelné číslo 100/17 o výmere 16 m2, zastavané plochy
a nádvoria,
m) pozemku registra C KN parcelné číslo 100/21 o výmere 2445 m2, zastavané plochy
a nádvoria,
n) pozemku registra C KN parcelné číslo 102/1 o výmere 3674 m2, zastavané plochy
a nádvoria,
o) pozemku registra C KN parcelné číslo 102/2 o výmere 102 m2, zastavané plochy
a nádvoria,
p) pozemku registra C KN parcelné číslo 102/3 o výmere 513 m2, zastavané plochy
a nádvoria,
q) pozemku registra C KN parcelné číslo 102/4 o výmere 148 m2, zastavané plochy
a nádvoria,
r) pozemku registra C KN parcelné číslo 102/5 o výmere 143 m2, zastavané plochy
a nádvoria
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pre obec Štítnik, Námestie 1. mája 167, Štítnik, IČO: 00 328 871, za nájomné vo výške
50,00 €/rok, na dobu nájmu 20 rokov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je nájom
pre samosprávu za účelom preinvestovania finančných prostriedkov na obnovu stavieb
a plánovaný zámer ich využitia, tzn. sprístupnenie Bebekovského hradu verejnosti a rozvoj
turizmu v obci.
Hlasovanie č. 19

Nájom stavieb a pozemkov v k.ú. Štítnik pre obec Štítnik

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „Aj prvý aj druhý návrh mal potrebnú trojpätinovú väčšinu, takže sú schválené.
Nech sa páči, tretí návrh.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. februára 2016:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 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 stavieb v katastrálnom území Štítnik, obec Štítnik, okres Rožňava, vedených
Okresným úradom Rožňava v liste vlastníctva číslo 149, a to:
a) šatne súpisné číslo 213 na pozemku registra C KN parcelné číslo 100/12,
b) šatne súpisné číslo 213 na pozemku registra C KN parcelné číslo 100/13,
c) šatne súpisné číslo 213 na pozemku registra C KN parcelné číslo 100/14,
d) šatne súpisné číslo 213 na pozemku registra C KN parcelné číslo 100/15,
e) šatne súpisné číslo 213 na pozemku registra C KN parcelné číslo 100/16,
f) šatne súpisné číslo 213 na pozemku registra C KN parcelné číslo 100/17,
g) skleníka súpisné číslo 213 na pozemku registra C KN parcelné číslo 100/11;
B) schvaľuje
spôsob prevodu a prevod vlastníctva stavieb v katastrálnom území Štítnik, obec Štítnik,
okres Rožňava, vedených Okresným úradom Rožňava v liste vlastníctva číslo 149, a to:
a) šatne súpisné číslo 213 na pozemku registra C KN parcelné číslo 100/12,
b) šatne súpisné číslo 213 na pozemku registra C KN parcelné číslo 100/13,
c) šatne súpisné číslo 213 na pozemku registra C KN parcelné číslo 100/14,
d) šatne súpisné číslo 213 na pozemku registra C KN parcelné číslo 100/15,
e) šatne súpisné číslo 213 na pozemku registra C KN parcelné číslo 100/16,
f) šatne súpisné číslo 213 na pozemku registra C KN parcelné číslo 100/17,
g) skleníka súpisné číslo 213 na pozemku registra C KN parcelné číslo 100/11
pre obec Štítnik, Námestie 1. mája 167, Štítnik, IČO: 00 328 871 za kúpnu cenu
1,00 € z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je nevyhovujúci stav týchto stavieb,
v dôsledku čoho nie je možné ich využívať, je potrebné ich zlikvidovať a pozemky
pod stavbami budú prenajaté obci Štítnik.
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Hlasovanie č. 20

Prevod vlastníctva stavieb v k.ú. Štítnik pre obec Štítnik

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Uznesenie bolo trojpätinovou väčšinou schválené.
Predseda: „Prosím štvrtý návrh.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. februára 2016:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 2 písm. c), § 9 ods. 3 písm. a)
a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov
A) rozhodlo
o prebytočnosti pozemku registra C KN parcelné číslo 102/7 o výmere 22 m2, zastavané
plochy a nádvoria v katastrálnom území Štítnik, obec Štítnik, okres Rožňava, vedeného
Okresným úradom Rožňava v liste vlastníctva číslo 149;
B) schvaľuje
spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku registra C KN parcelné číslo 102/7 o výmere
22 m2, zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Štítnik, obec Štítnik,
okres Rožňava, vedeného Okresným úradom Rožňava v liste vlastníctva číslo 149
pre Ing. Štefana Vida, rodený Vido, bytom Jelšavská 339, Štítnik za kúpnu cenu
110,00 € z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorými sú, že pozemok je samostatne
nepredajný, malá výmera pozemku, pre vlastníka Košický samosprávny kraj a správcu
je pozemok prebytočným a nevyužiteľným majetkom.
Hlasovanie č. 21

Prevod vlastníctva pozemku v k.ú. Štítnik pre obec
Štítnik

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Uznesenie bolo trojpätinovou väčšinou schválené .
BOD č. 12d
Prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Nižná Slaná na základe obchodnej verejnej
súťaže - zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
č. 265/2015 zo dňa 24. augusta 2015
Predseda: „Poďme k bodu č. 12d) - Prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Nižná Slaná na
základe obchodnej verejnej súťaže - zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja č. 265/2015 zo dňa 24. augusta. Opakovane to prešlo cez komisiu
hospodárenia s majetkom a návrh, ktorý je predložený, prešiel niekoľkými diskusiami,
rokovaniami. Komisia tento návrh doporučila. Takže je predložené zastupiteľstvu. Nech sa
páči, otváram k nemu rozpravu. Pán poslanec Halenár.
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Poslanec Halenár: „Ja mám 2 otázky predtým než budem hlasovať, aby som vedel ako mám
hlasovať. Je tam v dôvodovej správe napísané, že od, vlastne 2 roky, presne od konca roku
2013 tam bol znalecký posudok na nejakých 57.000. Momentálne máme záujemcu
za 2.000 Eur na tie nehnuteľnosti. Čiže prvá moja otázka znie: „Ako vlastne sa stalo, že pred
dvomi rokmi ešte znalecký posudok na 50, teda účtovná hodnota, samozrejme na 57.000 má
teraz reálnu hodnotu v úvodzovkách "2.000"?“ A ešte je tam taká veta, že 12 rokov chátrala
budova. Ako vlastne my, ako Košický samosprávny kraj sa staráme o svoje nehnuteľnosti ?
Že koľko bola účtovná hodnota pred 12 rokmi? Nejaký komentár k tomu, aby, aby mi to bolo
zrozumiteľnejšie, že prečo sme sa dostali do takéhoto stavu?
Predseda: „Je tu pani vedúca odboru? Nech sa páči. Pani Ing. Šebeňová. Zároveň aj
tajomníčka komisie pre hospodárenie s majetkom.“
Ing. Šebeňová, vedúca odboru správy majetku: „Vážený pán predseda, vážené
zastupiteľstvo. Nehnuteľnosti v Nižnej Slanej, to je vlastne budova školy a pozemky, ktoré
sú teraz predmetom rokovania, tak ako uvádzame v materiáli, už viac ako 12 rokov sú
opustené a chátrajú. Suma, ktorá je tam uvedená bol znalecký posudok v roku 2012. Žiaľ,
vzhľadom na skladbu obyvateľstva, ktorá sa tam nachádza ani nie je možné ustrážiť tieto
nehnuteľnosti, ktoré sú situované v takej lokalite v akej sa nachádza. Znalecký posudok, ktorý
sa robí, nevychádza z účtovnej hodnoty. Oceňuje nehnuteľnosti v stave, v akom sa nachádzajú
a predpokladá sa, že by bol o to dopyt. Cena pozemkov pri tejto škole je ocenená na 4.000
Eur. Vzhľadom k tomu, že v obchodnej verejnej súťaži, ktorá bola niekoľko krát opakovaná
sa nepodarilo predať za cenu minimálnu podľa znaleckého posudku, boli nehnuteľnosti v
zastupiteľstve vždy schválená minimálna kúpna cena. Naposledy zastupiteľstvo v auguste
vlastne v roku 2015 rozhodlo u niektorých nehnuteľností, medzi nimi bola aj táto, že bude
stanovená len finančná zábezpeka, ktorá bola vo výške ceny pozemkov. Čiže tých 4.000 Eur.
A, že bude sa očakávať návrh kúpnej ceny od kupujúcich. Aj keď sa vyhlásili obchodné
verejné súťaže, neprišiel žiadny návrh, ktorý by bol predložený v súlade so súťažnými
podmienkami a preto bol zaslaný v podstate len mail od jedného občana, že pokiaľ by
zastupiteľstvo zvážilo a znížilo aj tú finančnú zábezpeku na 2.000 Eur, prihlási sa do
obchodnej verejnej súťaže. To znamená, tu nie je povedané, že ten, ktorý má záujem, za tých
2.000 Eur, to odkúpi. On len zloží finančnú zábezpeku, prihlási sa do obchodnej verejnej
súťaže, stanoví kúpnu cenu a opäť materiál príde na rokovanie zastupiteľstva, lebo to je
podmienka, tých obchodných verejných súťaží, kde nebola stanovená minimálna kúpna cena.
Zastupiteľstvo zváži. A pokiaľ sa rozhodne a schváli, bude nehnuteľnosť predaná tomu
záujemcovi, ktorý splní súťažné podmienky.“
Predseda: „Ďakujem. S faktickou pán poslanec Halenár.“
Poslanec Halenár s faktickou poznámkou: „Áno, ja som to prehliadol. Ďakujem za
upozornenie, že to nie je vlastne zníženie kúpnej ceny, ale je to vlastne len zníženie
zábezpeky. Áno. A pokiaľ som povedal účtovnú hodnotu, samozrejme, znalec nehovorí o
účtovnej hodnote. Hovorí, mal by hovoriť o reálnej hodnote. Takže sa budeme snažiť predať
čo najvyššiu, za najvyššiu sumu. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ešte niekto v rozprave? Pokiaľ nie, poprosím návrhovú komisiu. Rozpravu
ukončujem. Poprosím návrhovú komisiu.“
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Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. februára 2016:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 9 ods. 3 písm. a), b) a § 9a ods. 1
písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
zmenu uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 265/2015 zo dňa
24. augusta 2015 – Zrušenie uznesenia č. 152/2014 zo dňa 13. októbra 2014 a zmena
uznesenia č. 33/2014 zo dňa 24. februára 2014 - Spôsob prevodu a prevod vlastníctva
nehnuteľností v k. ú. Nižná Slaná na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky
obchodnej verejnej súťaže v časti B) schvaľuje tak, že v bode 3. vypúšťa slová „vo výške
4 000,00 €“ a nahrádza ich slovami „vo výške 2 000,00 €“.
Hlasovanie č. 22

Prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Nižná Slaná na základe
obchodnej verejnej súťaže - zmena uznesenia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja č. 265/2015 zo dňa 24. augusta
2015

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
BOD č. 12e
Prevod vlastníctva nehnuteľností na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi
Predseda: „Takže poďme k 12e) - Prevod vlastníctva nehnuteľností na Školskej ulici
v Spišskej novej Vsi. Otváram k materiálu rozpravu. Nech sa páči. Ukončujem rozpravu.
Poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. februára 2016:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy predložený v obchodnej verejnej súťaži
na predaj učební praktického vyučovania súpisné číslo 28 na pozemku registra C KN parcelné
číslo 2117/2, vrátane príslušenstva, dielní súpisné číslo 29 na pozemku registra C KN
parcelné číslo 2117/3, vrátane príslušenstva v katastrálnom území Spišská Nová Ves, obec
Spišská Nová Ves, okres Spišská Nová Ves vedených Okresným úradom Spišská Nová Ves,
katastrálnym odborom v liste vlastníctva číslo 9477 a asfaltovej spevnenej plochy – dvor
na pozemku registra C KN parcelné číslo 2118/1 v katastrálnom území Spišská Nová Ves,
navrhovateľov Ing. Jaroslav Ondruška, rodený Ondruška a Miloslava Ondrušková, rodená
Maťašová, obaja bytom Zakarpatská 13, Rožňava do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov za kúpnu cenu 9 013,00 €.
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Hlasovanie č. 23

Prevod vlastníctva nehnuteľností na Školskej ulici v Spišskej
Novej Vsi

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Uznesenia bolo schválené. Ďakujem.
BOD č. 12f
Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Južné Mesto v Košiciach pre KATIS s. r. o.
Predseda: „Takže pôjdeme k 12f) - Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Južné Mesto
v Košiciach pre KATIS s.r.o. Upozorňujem na trojpätinovú väčšinu všetkých poslancov pri
hlasovaní. Otváram k materiálu rozpravu . Ukončujem rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. februára 2016:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 2 písm. c), § 9 ods. 3 písm. a)
a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov
A) rozhodlo
o prebytočnosti pozemku registra C KN parcelné číslo 525/2 o výmere 320 m², ostatné plochy
v katastrálnom území Južné Mesto, obec Košice - Juh, okres Košice IV, vedeného Okresným
úradom Košice v liste vlastníctva číslo 4619;
B) schvaľuje
spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku registra C KN parcelné číslo 525/2
o výmere 320 m², ostatné plochy v katastrálnom území Južné Mesto, obec Košice - Juh,
okres Košice IV, vedeného Okresným úradom Košice v liste vlastníctva číslo 4619
pre KATIS s. r. o., Magnezitárska 5, Košice, IČO: 36 596 086 za kúpnu cenu 20 800,00 €
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorými sú existencia časti stavby (parkovisko)
vo vlastníctve nadobúdateľa na predmetnom pozemku, pozemok je priľahlou plochou
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľa a svojím umiestnením a využitím
tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve nadobúdateľa, pre Košický
samosprávny kraj a správcu je pozemok prebytočný a nevyužiteľný.
Hlasovanie č. 24

Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Južné Mesto v Košiciach
pre KATIS s. r. o.

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou.
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BOD č. 12g
Prevod vlastníctva nehnuteľností na ul. Murgašova 2 v Košiciach
na základe obchodnej verejnej súťaže
Predseda: „12g) - Prevod vlastníctva nehnuteľností na ul. Murgašova 2 v Košiciach na
základe obchodnej verejnej súťaže. Otváram rozpravu. Ukončujem rozpravu. Poprosím
návrhovú komisiu.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. februára 2016:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 2 písm. c), § 9 ods. 3 písm. a),
b) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov
A) rozhodlo
o prebytočnosti nehnuteľností v katastrálnom území Stredné Mesto, obec Košice – Staré
Mesto, okres Košice I, vedených Okresným úradom Košice v liste vlastníctva č. 10042, a to:
a) školy súpisné číslo 749 na pozemku registra C KN parcelné číslo 174, vrátane
príslušenstva
b) pozemku registra C KN parcelné číslo 174 o výmere 536 m2, zastavané plochy
a nádvoria;
B) schvaľuje
1. spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v katastrálnom území Stredné Mesto,
obec Košice – Staré Mesto, okres Košice I, vedených Okresným úradom Košice v liste
vlastníctva č. 10042, a to:
a) školy súpisné číslo 749 na pozemku registra C KN parcelné číslo 174,
vrátane príslušenstva,
b) pozemku registra C KN parcelné číslo 174 o výmere 536 m2, zastavané plochy
a nádvoria
na základe obchodnej verejnej súťaže.
2. podmienky obchodnej verejnej súťaže, a to:
2.1. základné podmienky:
a) minimálnu kúpnu cenu vo výške 135 000,00 €
b) finančnú zábezpeku vo výške 13 500,00 €, ktorá musí byť pripísaná na účet
vyhlasovateľa súťaže (Košický samosprávny kraj) najneskôr v deň lehoty
na predkladanie súťažných návrhov.
2.2.osobitné podmienky:
2.2.1. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vyhlásené podmienky súťaže zmeniť,
odmietnuť všetky predložené návrhy, ďalej rokovať s víťazom súťaže, predĺžiť lehotu
na vyhlásenie výsledku súťaže, zrušiť súťaž bez uvedenia dôvodu.
2.2.2. Vyhlasovateľ súťaže bude mať právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a ponechať
si uhradenú finančnú zábezpeku ako zmluvnú pokutu ak:
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2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.

a) víťaz súťaže v dohodnutej lehote splatnosti kúpnej ceny nezaplatí kúpnu cenu
v celej výške,
b) víťaz súťaže nedodrží alebo poruší podmienky dohodnuté v uzavretej kúpnej
zmluve,
c) v primeranej lehote nedôjde k prevodu vlastníckeho práva k predmetnej
nehnuteľnosti z dôvodu na strane kupujúceho.
Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej
verejnej súťaži.
Každý navrhovateľ môže podať iba jeden návrh. V prípade, že navrhovateľ podá viac
návrhov, budú všetky návrhy tohto navrhovateľa zo súťaže vylúčené.
Predložené návrhy bude posudzovať Komisia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom.
Výsledok súťaže bude navrhovateľom oznámený písomne najneskôr do 30 dní
po posúdení súťažných návrhov Komisiou Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja k hospodáreniu s majetkom.

Hlasovanie č. 25

Prevod vlastníctva nehnuteľností na ul. Murgašova
v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže
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Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesené bolo schválené. Ďakujem.
BOD č. 12h
Prevod vlastníctva nehnuteľností na ul. Bačíkova 7 v Košiciach na základe obchodnej
verejnej súťaže, zrušenie a zmena častí uznesenia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja č. 593/2013 zo dňa 24. júna 2013
Predseda: „Takže máme 12h) - Prevod vlastníctva nehnuteľností na ul. Bačíkova 7 v
Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže, zrušenie a zmena častí uznesenia
Zastupiteľstva KSK č. 593/2013 zo dňa 24. júna 2013. Otváram rozpravu k materiálu.
Ukončujem rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. februára 2016:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 2 ods. 10 Zásad hospodárenia
s majetkom Košického samosprávneho kraja, § 9 ods. 3 písm. a), b) a § 9a ods. 1 písm. a)
zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) zrušuje
uznesenie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 593/2013 zo dňa
24. júna 2013 – Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností na Bačíkovej ulici 7
v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
v časti schvaľuje bod 1.4. Celok č. 4;
B) mení
uznesenie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 593/2013 zo dňa
24. júna 2013 – Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností na Bačíkovej ulici 7
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v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
v časti schvaľuje tak, že v bode 3 vypúšťa slová „v bode 1.4. v počte 8 miest“;
C) rozhodlo
o prebytočnosti nehnuteľností v katastrálnom území Stredné Mesto, obec Košice – Staré
Mesto, okres Košice I, vedených Okresným úradom Košice v liste vlastníctva č. 11684, a to:
a) administratívnej budovy súpisné číslo 3024 na pozemku registra C KN parcelné číslo
268/1, vrátane príslušenstva,
b) skladu súpisné číslo 3024 na pozemku registra C KN parcelné číslo 268/2, vrátane
príslušenstva,
c) skladu súpisné číslo 3030 na pozemku registra C KN parcelné číslo 269/17, vrátane
príslušenstva,
d) pozemku registra C KN parcelné číslo 268/1 o výmere 667 m², zastavané plochy
a nádvoria,
e) pozemku registra C KN parcelné číslo 268/2 o výmere 88 m², zastavané plochy a nádvoria,
f) pozemku registra C KN parcelné číslo 269/17 o výmere 29 m², zastavané plochy
a nádvoria,
g) pozemku registra C KN parcelné číslo 269/18 o výmere 554 m², zastavané plochy
a nádvoria;
D) schvaľuje
1. spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v katastrálnom území Stredné Mesto,
obec Košice – Staré Mesto, okres Košice I, vedených Okresným úradom Košice
1.1. v liste vlastníctva č. 11684, a to:
a) administratívnej budovy súpisné č. 3024 na pozemku registra C KN parcelné číslo
268/1, vrátane príslušenstva,
b) skladu súpisné číslo 3024 na pozemku registra C KN parcelné číslo 268/2, vrátane
príslušenstva,
c) skladu súpisné číslo 3030 na pozemku registra C KN parcelné číslo 269/17, vrátane
príslušenstva,
d) pozemku registra C KN parcelné číslo 268/1 o výmere 667 m², zastavané plochy
a nádvoria,
e) pozemku registra C KN parcelné číslo 268/2 o výmere 88 m², zastavané plochy
a nádvoria,
f) pozemku registra C KN parcelné číslo 269/17 o výmere 29 m², zastavané plochy
a nádvoria,
g) pozemku registra C KN parcelné číslo 269/18 o výmere 554 m², zastavané plochy
a nádvoria,
1.2. v liste vlastníctva č. 11727, a to pozemku registra C KN parcelné číslo 269/25
o výmere 613 m2, zastavané plochy a nádvoria v podiele ¼
na základe obchodnej verejnej súťaže.
2. podmienky obchodnej verejnej súťaže, a to:
2.1. základné podmienky:
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a) minimálnu kúpnu cenu vo výške 345 000,00 €
b) finančnú zábezpeku vo výške 34 500,00 €, ktorá musí byť pripísaná na účet
vyhlasovateľa súťaže (Košický samosprávny kraj) najneskôr v deň lehoty
na predkladanie súťažných návrhov.
2.2.osobitné podmienky:
2.2.1. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vyhlásené podmienky súťaže zmeniť,
odmietnuť všetky predložené návrhy, ďalej rokovať s víťazom súťaže, predĺžiť lehotu
na vyhlásenie výsledku súťaže, zrušiť súťaž bez uvedenia dôvodu.
2.2.2. Vyhlasovateľ súťaže bude mať právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a ponechať
si uhradenú finančnú zábezpeku ako zmluvnú pokutu ak:
a) víťaz súťaže v dohodnutej lehote splatnosti kúpnej ceny nezaplatí kúpnu cenu
v celej výške,
b) víťaz súťaže nedodrží alebo poruší podmienky dohodnuté v uzavretej kúpnej
zmluve,
c) v primeranej lehote nedôjde k prevodu vlastníckeho práva k predmetnej
nehnuteľnosti z dôvodu na strane kupujúceho.
1.2.3. Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej
verejnej súťaži.
1.2.4. Každý navrhovateľ môže podať iba jeden návrh. V prípade, že navrhovateľ podá viac
návrhov, budú všetky návrhy tohto navrhovateľa zo súťaže vylúčené.
1.2.5. Predložené návrhy bude posudzovať Komisia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom.
1.2.6. Výsledok súťaže bude navrhovateľom oznámený písomne najneskôr do 30 dní
po posúdení súťažných návrhov Komisiou Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja k hospodáreniu s majetkom.
Hlasovanie č. 26

Prevod vlastníctva nehnuteľností na ul. Bačíkova 7 v Košiciach
na základe obchodnej verejnej súťaže, zrušenie a zmena častí
Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
č. 593/2013 zo dňa 24. júna 2013

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Uznesenie bolo schválené.
BOD č. 12i
Oprava uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 305/2015
zo dňa 7. decembra 2015 – Zámena pozemkov v k.ú. Michalovce medzi
Košickým samosprávnym krajom a AHA, s. r. o., Košice
Predseda: „12i) - Oprava uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
č. 305/2015 zo dňa 7. decembra 2015 - Zámena pozemkov v k.ú. Michalovce medzi
Košickým samosprávnym krajom a AHA, s. r. o. Košice. To je z tých 9 na 6 štvorákov.
Otváram rozpravu. Ukončujem rozpravu, prosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. februára 2016:

33

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 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
schvaľuje
opravu uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 305/2015
zo dňa 7. decembra 2015 – Zámena pozemkov v k. ú. Michalovce medzi Košickým
samosprávnym krajom a AHA, s. r. o., Košice tak, že v časti A) rozhodlo písmeno a) vypúšťa
slová „o výmere 9 m2“ a nahrádza ich slovami „o výmere 6 m2“ a v časti B) schvaľuje
písmeno a) vypúšťa slová „o výmere 9 m2“ a nahrádza ich slovami „o výmere 6 m2“.
Hlasovanie č. 27

Oprava uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja č. 305/2015 zo dňa 7. decembra 2015 – Zámena pozemkov
v k.ú. Michalovce medzi Košickým samosprávnym krajom
a AHA, s. r. o., Košice

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené.
BOD č. 13
Záver
Predseda: „Takže máme tu posledný bod - Záver alebo číslo 13. Vážené dámy, vážení páni,
týmto sme program 15. zasadnutia zastupiteľstva vyčerpali. Končím dnešné zasadnutie.
Keďže na ďalšom zasadnutí zastupiteľstva sa stretneme až po Veľkonočných sviatkoch, dňa
25. apríla 2016, želám Vám, aby ste ich prežili príjemne a v kruhu svojich blízkych. Želám
Vám šťastnú cestu domov. Dovidenia.

JUDr. Zdenko Trebuľa
predseda KSK

Ing. Ondrej Bernát
riaditeľ Úradu KSK

MVDr. Boleslav Lešo, PhD.
overovateľ zápisnice

JUDr. Michal Komara, PhD.
overovateľ zápisnice

Podpísal dňa: 08. 03. 2016

Podpísal dňa: 14. 03. 2016

JUDr. Melánia Kolesárová
riaditeľka kancelárie predsedu

Zápisnica vyhotovená dňa 07. 03. 2016
Spracovala na základe prepisu A. Partner
Miroslava Segedová
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