Zápisnica
z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 10. apríla 2017
Miesto zasadnutia: Veľká zasadačka Magistrátu mesta Košice
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Vážené panie poslankyne, vážení páni
poslanci, vážení hostia, na základe poverenia predsedu Košického samosprávneho kraja, pána
JUDr. Zdenka Trebuľu, ktorý je na dovolenke, otváram 22. zasadnutie Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja, ktoré bolo zvolané podľa § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 21 ods. 1
Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Všetkých Vás
na tomto zasadnutí vítam.
Z dnešného rokovania sú ospravedlnení poslanci: pán poslanec László Köteles, pán poslanec
Ján Paľovčík, pán poslanec Viliam Zahorčák, pán poslanec Štefan Duč a pán poslanec Štefan
Staško. Z 57 poslancov je na tomto zastupiteľstve zúčastnených 52 poslancov podľa tohto
počtu.
Poslankyňa Brziaková: „Overenie účasti poslancov na rokovaní zastupiteľstva, podľa
prezenčnej listiny. Podľa prezenčnej listiny je prítomných 44, neprítomných 13.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Predpokladám, že sa to ešte upraví,
momentálne 44. Ďakujem pekne. Za overovateľov zápisnice 22. zasadnutia Zastupiteľstva
KSK určujem poslancov, pána Stanislava Vospálka. Je prítomný? Áno. Pána poslanca Júliusa
Beluscsáka. Nie je prítomný, tak potom pána poslanca Jozefa Andrejčáka. Je prítomný.
Ďakujem pekne. Návrh programu dnešného rokovania bol pripravený v súlade s § 20
rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Materiály vrátane
stanovísk komisií vám boli sprístupnené na internom portáli, to je v aplikácii digitálne
zastupiteľstvo a tiež na webovej stránke KSK. Poprosil by som o vaše návrhy na doplnenie
programu dnešného rokovania zastupiteľstva, pokiaľ sú. Pán Burian.“
Poslanec Burian: „Ďakujem pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, vážení kolegovia,
dovoľte aby som doplnil bod programu číslo 3a. A ten bod programu znie: Schválenie
odmeny hlavnému kontrolórovi Košického samosprávneho kraja za rok 2016. Ďakujem.
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „ To je bod 3a, dobre som rozumel. Ďakujem
pekne. Pán poslanec Rusnák.“
Poslanec Rusnák: „Ďakujem pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni
poslanci. Ostatné rokovanie nášho zastupiteľstva bolo 20. februára. Dva dni predtým,
18. februára zomrel človek, ktorého odchod z tohto sveta nazval New York Times vo svojej
titulke: „18. februára zomrel najvplyvnejší slovák na svete.“ Ide o filozofa Michaela Novaka,
ktorého otec, alebo rodina jeho matky pochádza z malej, vysoko položenej dedinky Brutovce.
Obyvatelia spišského regiónu poznajú určite. A jeho otec pochádza z dedinky Dúbrava,
pardon, rodina jeho otca pochádza z dedinky Dúbrava. Ležiacej takisto v našom kraji a takisto
v blízkosti Levoče. Ja osobne som sa s pánom Novakom stretol niekoľkokrát, je to skutočne
filozof svetového mena, svetového významu, teda bol, pardon, ktorému načúval aj pápež
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Ján Pavol II., ktorému bol osobným poradcom a takisto bol osobným poradcom dvoch
amerických prezidentov, tuším že Nixona a Cartera. Myslím si, že spomenúť si na takýchto
našich rodákov, alebo potomkov našich rodákov by sme si mali už preto, že ich uznáva celý
civilizovaný svet. Ďakujem.
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „To znamená, že návrh je minúta ticha. Ja s tým
problém nemám. Má s tým niekto nejaký problém? Tak by som poprosil, aby sme minútou
ticha zaspomínali na tohto slávneho muža.
Poznámka: Predsedajúci, poslanci Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a ostatní
prítomní v zasadačke vstali a uctili si minútou ticha pamiatku nebohého Michaela Novaka,
filozofa svetového významu, potomka slovenských rodákov.
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. Poprosil by som prípadné
ďalšie návrhy na doplnenie programu rokovania. Pokiaľ tomu tak nie je, tak dávam hlasovať
o doplňujúcom návrhu pána poslanca Buriana. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 1

o doplnený programu rokovania bod 3a

Za 43 poslancov, proti 1 poslanec, zdržali sa 3 poslanci.
Návrh je prijatý.
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Dávam hlasovať o takto doplnenom celom
programe dnešného rokovania Zastupiteľstva KSK.“
Hlasovanie č. 2

o programe rokovania ako celku

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Konštatujem, že program zasadnutia dnešného
zastupiteľstva je schválený. Teraz by som proprosil predsedov poslaneckých klubov,
aby navrhli svojich členov do návrhovej komisie.“
Poslankyňa Grüllingová: „Ďakujem. Za spoločný poslanecký klub navrhujem do návrhovej
komisie pána poslanca Andrejčáka a seba, teda Máriu Grüllingovú. Ďakujem.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Nech sa páči ďalej. Pán Rusnák.“
Poslanec Rusnák: „Nenavrhujeme nikoho do návrhovej komisie. Ďakujem.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Chcete ešte doplniť o tretieho človeka? Pani
poslankyňa Grüllingová.
Poslankyňa Grüllingová: „Pána poslanca Jakubova. Ďakujem.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Takže máme tri návrhy. Nech sa páči dávam
hlasovať, kto je za aby návrhová komisia pracovala v tomto zložení. “
Hlasovanie č. 3

o zložení návrhovej komisie
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Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Konštatujem, že návrhová komisia bude
pracovať v zložení: pán poslanec Andrejčák, pani poslankyňa Grüllingová a pán poslanec
Jakubov. Zároveň žiadam členov návrhovej komisie, aby obsadili svoje miesta
vo vyhradenom 12. rade. Ostatným poslancom oznamujem, aby svoje návrhy k jednotlivým
bodom programu rokovania predkladali písomne tejto návrhovej komisii, po ústnej informácii
prítomných poslancov. Ďakujem pekne.“
BOD č. 2
Interpelácie
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Teraz môžeme pristúpiť k rokovaniu, k bodu
číslo 2, to sú Interpelácie. Dávam priestor vám, aby ste predniesli svoje interpelácie. Pani
poslankyňa Blaškovičová.“
Poslankyňa Blaškovičová: „Ďakujem pekne. Dobrý deň prajem všetkým. Ja by som len
chcela poprosiť, minule sme sa bavili o moste cez Ružín a jeho obchádzkovej trase. Máme
to ako ďalší bod programu, ale v rámci interpelácií, ja by som chcela poprosiť len toľko. Ak
sa čokoľvek na tej skratke bude diať, aby sa naše hovorkyne snažili, aby sa to dostalo aj do
médií, nielen na stránku KSK. Pretože pondelková uzávera bola známa len pre tých, ktorí
si rozklikli tú stránku. A ešte aj tam nejaký škriatok zaúradoval a bolo tam napísané v utorok
bude uzávera. Takže ja som tam stratila v pondelok veľa času. Takže chcem pekne poprosiť,
verím že to nebude problém ani pre miestne médiá. Nebýva to už často, ale keď sa to vie
v piatok dostať na stránku, aby sa to v pondelok dostalo do médií. Ďakujem pekne.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne aj ja, myslím si že hovorkyne
zaznamenali túto interpeláciu a určite urobia v tomto smere to čo je treba. Nech sa páči, pán
poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem pekne. Dobrý deň všetkým.
Interpelácia č. 1: Úprava okolia cesty II. triedy Zbudza – Staré. Pred niekoľkými dňami bola
vykonaná úprava okolia cesty II. triedy Zbudza – Staré. Podľa vyjadrenia človeka, ktorý
realizoval, resp. vykonával túto úpravu drevín, objednávateľom bola Správa ciest KSK.
Keďže išlo o zjavne neodborný orez, fotky by som vám aj ukázal, ale asi by nebol čas to tu
technicky zabezpečovať, minule ani tlačiareň nešla. Najvhodnejší výraz by bol asi
„okúsanie“ okolia cesty a týmto bola spôsobená spoločenská škoda min. na niekoľkých
orechoch a normálnych stromoch, nachádzajúcich sa v týchto náletových drevinách, ktoré
mali byť orezané. Pýtam sa preto, kto, kedy, za akých podmienok a na základe akého
rozhodnutia vydal príkaz na úpravu okolia cesty II. triedy Zbudza – Staré pred niekoľkými
dňami? Bolo to minulý týždeň.
Otázka druhá k tomuto. Postupovala pri tejto úprave okolia cesty II. triedy Zbudza – Staré
Správa ciest KSK, resp. KSK v súlade so Zákonom 543/2002 Z. z., t. j. Zákon o ochrane
prírody a krajiny a v súlade so Zákonom 543/2002 Z. z., konkrétne § 3?
Interpelácia 2: Neuspokojivé odpovede. Nie je tu pán predseda, ktorý mi odpisuje takýmto
spôsobom na interpelácie, takže len prečítam, že v súlade s Rokovacím poriadkom Košického
samosprávneho kraja, § 30 ods. 2 nepovažujem za doručené odpovede a vysvetlenia
k interpeláciám, ktoré som predložil, za uspokojivé a požadujem, aby mi boli opätovne
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odpovede na všetky konkrétne otázky, ktoré som v interpeláciách zo dňa 20. 12. 2016
požadoval, zaslané. Z toho dôvodu opakovane žiadam aj vecné odpovede na nasledujúce
otázky z interpelácií, ktoré som vzniesol na predchádzajúcom rokovaní zastupiteľstva,
a konkrétne otázky 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 a 11. Taktiež opakovanie žiadam písomnú odpoveď
na požiadavku č. 4, ktorú som vzniesol v interpeláciách zo dňa 17. 10. 2016 a vysvetlenie,
prečo mi nebolo v zákonnom termíne odpovedané.
Interpelácia č. 3: Havarijný stav mosta Ružín. Na poslednom rokovaní zastupiteľstva KSK
mi pán predseda oznámil, resp. verejnosti referoval o zlom technickom stave mosta
č. II/547020. Dostali sme informáciu, že dostal informáciu 25. 11. 2016. Zrejme zabudol
na moju interpeláciu vznesenú v októbri 2016, kde som písomne poukázal na zlý technický
stav mosta a aj pán predseda na uvedenú interpeláciu písomne odpovedal dňa 10. 11. 2016.
To potvrdzuje, že o zlom technickom stave mosta mal pán predseda informácie už skôr a nie
až od svojich podriadených koncom roka 2016. Keď už bolo neskoro a most doporučil statik
opakovane uzatvoriť. Pre pripomenutie citujem moju otázku z rokovania 19. Zastupiteľstva
KSK zo dňa 17. 10. 2016, otázka znela: „Je všeobecne známe, že v okrese Spišská Nová Ves
a Gelnica nemá kraj ani 1 km cesty I. triedy. Pred rokom som, pán predseda, zaregistroval
iniciatívu na prekategorizovanie cesty II/547 na cestu I. triedy. V akom štádiu je táto
záležitosť sa pýtam aj preto, lebo vyše 50 ročný most cez priehradu Ružín v Košických
Hámroch je v zlom stave a vyžaduje opravu. Pripravuje sa jeho rekonštrukcia a z akých
zdrojov?“ Prišla mi odpoveď na túto otázku 10. 11. 2016 pod číslom – nebudem čítať, a jej
znenie jasne potvrdzuje, že o probléme pán predseda s mostom vedel už v tom čase.
V odpovedi ma pán predseda informoval, že Správa ciest KSK most neustále monitoruje
a zároveň sa obmedzil prejazd vozidiel prevyšujúcich hmotnosť 12,5 t. Koniec citátu
z odpovede. Takými zlými opatreniami pán predseda umožnil prejazd nielen nákladných
vozidiel kategórie N2, ktoré majú hmotnosť od 3,5 do 12 t, ale aj ťažkých vozidiel N3, ktoré
spadajú do kategórie nákladných vozidiel na prepravu tovarov s okamžitou hmotnosťou
vyššou než 12 t. Keďže bolo väčšine dopravcov a prepravcov verejne známe, že KSK
nevykonáva váženie okamžitej hmotnosti nákladných vozidiel, tak most bol vystavený
naďalej neúnosnému zaťaženiu aj ťažkými vozidlami kategórie N3, a to až do doby
definitívneho kolapsu mosta, ktorý netrval dlho. Takými rozhodnutiami sa pán predseda
podpísal pod úmyselné zničenie mosta a trúfam si povedať, že tým aj nesie zodpovednosť za
vzniknuté škody a súčasnú nespokojnosť dotknutých obyvateľov.
Otázka č. 1 k tomuto: Ako vysvetlí pán predseda verejnosti túto skutočnosť a aké závery
vyvodí voči svojej osobe, keď odmietol vyvodiť zodpovednosť voči svojim podriadeným,
vedúcim zodpovedným za cestné hospodárstvo?
Otázka č. 2: Pán riaditeľ úradu KSK nás informoval na poslednom rokovaní zastupiteľstva,
že koncom marca 2017 bude podpísaná zmluva so zhotoviteľom rekonštrukcie mosta
č. II/547020. V akom stave je tento prísľub?
Otázka č. 3: Prečo verejným obstarávateľom rekonštrukcia mosta II/547020 je Správa ciest
KSK a nie vlastník mosta KSK, ktorému Vláda SR prisľúbila účelovú finančnú výpomoc
na jeho obnovu?
Otázka č. 4: Kedy a kým bol navýšený rozpočet Správy ciest KSK o predpokladaných
7 miliónov eur bez DPH na obnovu mosta? A kedy, kým bola poverená Správa ciest KSK,
že má vo svojom mene zabezpečovať rekonštrukciu mosta?
Otázka č. 5: Kto a akým zákonným postupom vybral statika, ktorý posúdil príčiny
vzniknutého havarijného stavu mosta?
Ďalšia otázka: Na základe akej finančnej operácie a v akej výške boli uhradené náklady
statikovi za vypracovanie posudku havarijného stavu mosta a návrhu postupu rekonštrukcie
mosta?
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Posledná otázka: Kde možno nahliadnuť do oficiálnej dokumentácie, ktorú vypracoval statik
k situácii, ktorá viedla k príčinám vzniku havárie na moste a do dokumentácie návrhu postupu
riešenia rekonštrukcie mosta?“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Pán poslanec, ja Vás nechám dohovoriť,
len Vás chcem upozorniť na čas.“
Poslanec Trnka: „Tak neviem, ako to môže byť obmedzené časom, lebo potom asi nemôžem
predložiť všetky interpelácie a na tomto zastupiteľstve ma už pán predseda viackrát
upozornil, aj mi odpísal, že len v tomto bode môžem predkladať interpelácie. Nemôžem len
tak položiť interpeláciu na stôl, napr. o 5 minút neskôr, čiže nemyslím si, že v tomto bode je
to časovo obmedzené.
Interpelácia č. 4: V odpovedi na interpelácie zo dňa 20. 3. 2017 som obdržal informáciu,
že podpredsedom KSK boli zverené kompetencie pri ich zvolení v roku 2013. Čiže otázka
znie: Žiadam o informáciu, ktoré konkrétne kompetencie boli ktorému podpredsedovi KSK
zverené. Tak, aby sme mali jasnú informáciu, na ktorého podpredsedu a s akým problémom
sa možno obracať. To teraz nebolo v súvislosti s tou Vašou poznámkou, len tak to vyšlo.
A posledná taká otázka, či pán predseda išiel na last minute, že si to nevedel naplánovať.
Ďakujem.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Riaditeľ Úradu KSK bude reagovať na niektoré
veci.“
Ing. Bernát, riaditeľ Úradu KSK: „Dobrý deň prajem. Vážení páni poslanci, vážené panie
poslankyne, ja sa budem snažiť len v stručnosti reagovať na pána poslanca Trnku.
Samozrejme konkrétne informácie dostane v písomnej odpovedi. Hlavne na tú výzvu, že som
sľúbil na ostatnom zastupiteľstve, že zmluva bude podpísaná. Samozrejme, ja nemám
vešteckú guľu a nepredpokladal som, že úrad pre verejné obstarávanie zaháji kontrolu procesu
verejného obstarávania. Je to jeho legitímne právo. Takže na základe toho, že úrad pre verejné
obstarávanie zahájil kontrolu, dostali sme oznámenie, kde nám zakazuje uzavrieť zmluvu
dovtedy, kým kontrola nebude ukončená. Ja dúfam, že proces kontroly bude ukončený čím
skôr. Momentálne ten proces verejného obstarávania prebieha asi tak, že minulý týždeň
v utorok boli otvorené obálky s technickými riešeniami rekonštrukcie mostu, s tým že všetci
traja oslovení uchádzači predložili aj alternatívne riešenie, plus to jedno riešenie – štvrté,
ktoré navrhol statik. Čiže v podstate budeme vyberať zo štyroch riešení, s tým že v utorok
a stredu zasadala komisia zložená z odborníkov, ktorá posúdila technické riešenie
navrhovanej rekonštrukcie s tým, že konštatovala, že všetky štyri technické riešenia
sú v súlade s platnými technickými normami. Čaká sa len na to, na otvorenie tej druhej obálky
s cenovými návrhmi. Zatiaľ cenové návrhy sú neotvorené, s tým, že čakáme na stanovisko
Úradu pre verejné obstarávanie. Pred dvoma týždňami nás vyzvali o ďalšiu dokumentáciu,
ktorú sme im obratom poslali, takže predpokladám, že ten proces kontroly bude ukončení čím
skôr a budeme môcť pristúpiť k otvoreniu obálok s finančnými návrhmi jednotlivých riešení
a že budeme môcť podpísať zmluvu s víťazným uchádzačom. Prečo verejné obstarávanie
robila Správa ciest a nie Košický samosprávny kraj? Košický samosprávny kraj nemá
odborníkov na statiku, nemá odborníkov mostárov vo svojom pracovnom pomere.
Vo výberovej komisii sú rýdzo odborníci z oblasti statiky, mostného hospodárstva, čiže nie sú
tam žiadni politici, ani ľudia, ktorí nerozumejú mostárčine, čiže sú tam ľudia rýdzo, ktorí
budú posudzovať jednotlivé návrhy, s tým, že tú časť svojej roboty urobili, že posúdili tie
technické riešenia. A to finančné, to myslím, že je otázka jedného dňa, kedy sa to môže
vyhodnotiť,
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ale jednoducho musíme rešpektovať zákon a musíme rešpektovať rozhodnutie Úradu pre
verejné obstarávanie, ktoré nám zakázalo momentálne podpísať zmluvy. Čiže my sme ani
nepristúpili k otvoreniu obálok s tým, že čakáme na ukončenie procesu kontroly. Čo sa týka
statika, výberu statika, všetko je v kompetencii Správy ciest, je to v jej kompetencii, je to v jej
náplni práce, takže všetky tieto veci sú v réžii Správy ciest. Čo sa týka úpravy rozpočtu,
tak úprava rozpočtu bude sa realizovať až vtedy, keď budeme vedieť výslednú sumu, ktorá
vyjde z procesu verejného obstarávania. Momentálne Správa ciest zatiaľ finančné prostriedky
na rekonštrukciu neobdržala s tým, že v bode č. 5 budete riešiť záverečný účet, takže tam
vlastne je finančná rezerva, ktorá je určená na túto rekonštrukciu. A výsledná suma bude
samozrejme závisieť od procesu verejného obstarávania. Čo sa týka tej finančnej pomoci
zo strany štátu, poslali sme podklady na rokovanie Vlády Slovenskej republiky, s tým
že zatiaľ rokovanie Vlády Slovenskej republiky neprebehlo, ale aj napriek tomu Košický
samosprávny kraj má finančnú rezervu na to, že by vedel túto rekonštrukciu mosta
zrealizovať. Čakáme na rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie. Ďakujem pekne.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne pánovi riaditeľovi. Ostatné
interpelácie väčšinou sa týkali pána predsedu, takže dostanete na to písomnú odpoveď. Čo sa
týka otázky o dovolenke, myslím si, že je legitímne právo ísť na dovolenku, myslím si,
že ste to nemysleli, ako otázku do interpelácie. Ale je podľa rokovacieho poriadku aj
legitímne právo jedného z podpredsedov viesť toto zasadnutie. Počítalo sa s tým pri tvorbe
rokovacieho poriadku, takže myslím si že spochybnenie tohto nie je na mieste. S faktickou
poznámkou pán poslanec Rusnák.
Poslanec Rusnák s faktickou poznámkou: „Ďakujem. Ja by som chcel len pána riaditeľa
poprosiť o doplnenie. Chcel by som sa opýtať, tie materiály, ktoré boli vyžiadané od ÚVO
na doplnenie ku kontrole, či boli takého charakteru, ktoré nebolo možné predpokladať,
že ich ÚVO bude potrebovať k tejto kontrole? Asi sa zhodneme na tom, že všetkým nám ide
o čas. Čas je tu faktor, ktorý je asi tou najdôležitejšou premennou. A druhá vec, chcem
sa opýtať ešte, to zloženie tej technickej komisie je tajné, nemôžeme vedieť, kto sú členovia
tejto komisie? Ďakujem.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Pán riaditeľ.“
Ing. Bernát, riaditeľ Úradu KSK: „Ďakujem pekne. Tak zoznam členov komisie vie pán
Bartoš, takže bude vystupovať v bode k mostu Ružín, takže on vám prečíta zoznam ľudí, ktorí
sú členovia. Samozrejme, že to nie je tajné. My sme na základe výzvy Úradu pre verejné
obstarávanie poslali komplet dokumentáciu pre verejné obstarávanie. Oni na základe
preštudovania dokumentácie žiadajú ešte ďalšiu podpornú dokumentáciu. Je to vyše 100
strán, ktoré sme im obratom zaslali. Na základe prvotnej výzvy sme im zaslali dokumentáciu,
ktorú dostali aj uchádzači, ktorá vlastne slúžila ako podklad pre verejné obstarávanie.
Oni po preštudovaní tejto dokumentácie žiadali ešte doplniť ďalšie podklady, ktoré sme
za dva dni poslali. Pevne verím, že už tento týždeň vyjadria svoje stanovisko a že túto
kontrolu ukončia a budeme môcť otvoriť obálky s finančným plnením a budeme môcť
podpísať zmluvu s víťazným uchádzačom. Nechcem nejako predbiehať proces verejného
obstarávania, pretože sa snažíme zachovať proces transparente, ale podľa tých návrhov, ktoré
máme od uchádzačov, tak ten termín realizácie bol v polovičke novembra. Ale samozrejme
čím neskôr sa začne, tým sa ten termín realizácie samozrejme posunie. Tu treba povedať,
že jedna vec je technické ukončenie rekonštrukcie mosta, ale potom samozrejme bude
prebiehať proces statických a dynamických skúšok. A proces samotnej kolaudácie bude
nejaký ten piatok trvať. Takže menný zoznam vám povie pán riaditeľ Bartoš.“
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Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. Keďže sa nikto nehlási
do interpelácií, uzatváram tento bod.“
BOD č. 3
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Pristúpime k bodu číslo 3 - Informácia o plnení
uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Vážené poslankyne, vážení poslanci
predložená informácia predstavuje prehľad o stave plnenia 26 uznesení z celkového počtu
prijatých 765 uznesení v II. volebnom období, z III. volebného obdobia je štatisticky
v realizácii sledovaných spolu 12 uznesení z celkového počtu prijatých 637 uznesení. Vo IV.
volebnom období je štatisticky v realizácii sledovaných spolu 77 uznesení z celkového počtu
prijatých 475 uznesení. Stav realizácie uznesení je uvedený v tabuľkovom prehľade. Otváram
diskusiu k tomuto bodu. Keďže sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú
komisiu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
Informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
Hlasovanie č. 4

Informácia o plnení
samosprávneho kraja

uznesení

Zastupiteľstva

Košického

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.

BOD č. 3a
Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi Košického samosprávneho kraja za rok 2016
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Pristúpime k ďalšiemu bodu, to je 3a, ktorý
navrhoval predseda finančnej komisie, pán poslanec Burian. Nech sa páči pán poslanec.“
Poslanec Burian: „Ďakujem pekne pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte,
aby som na úvod prečítal návrh na uznesenie z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja k bodu 3a – Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi samosprávneho
kraja za rok 2016. Uznesenie: Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods.
2 písm. 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov schvaľuje hlavnému kontrolórovi Košického samosprávneho kraja odmenu za rok
2016 vo výške 30 % súhrnu platov ustanovených podľa §19b ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov za obdobie
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Svoj návrh odôvodňujem nasledovne. Hlavný kontrolór v roku
2016 kvalitne plnil zákonom stanovené úlohy, v zmysle zákona o vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov, ako aj svoje povinnosti pri riadení útvaru a koordinácie
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kontrolných činností, splnenie plánu kontrolnej činnosti a vykonanie 10 kontrolných akcií nad
rámec plánu. Vykonával práce na vypracovanie odborných stanovísk návrhu rozpočtu,
záverečného účtu, čerpanie nenávratných finančných prostriedkov. Mohol by som tým
menovať podstatne viac a na elimináciu slabých stránok zistených z výsledkov kontrol
v zriaďovateľskej pôsobnosti, teda organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja. Chcem ale povedať, že nie je to teda ten hlavný dôvod, ale návrh
odmeny predkladám nielen za kvalitne plnenie vyššie uvedených úloh vyplývajúcich
zo zákona, ale najmä za iniciatívne práce pri zavedení nového systému kontroly, postaveného
na princípe nielen overovania zákonnosti, ale aj na predkladanie odporúčaní pre kontrolný
subjekt, ktorý bol zavedený na sklonku roku 2015 a uplatňovaný pri kontrolách na Košickom
samosprávnom kraji. Chcem dať do pozornosti, že to je jediný systém, ktorý funguje
z ôsmych samosprávnych krajov a práce v oblasti aj preventívnej kontroly a v neposlednom
mieste aj práce na zabezpečenie vyššej transparentnosti a informovanosti o činnosti hlavného
kontrolóra, alebo Úradu hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja. Priebežne bol
aktualizovaný register kontrolných zistený a odporúčaní, ako aj nástroj prevencie a poučenia
pre kontrolované subjekty, taktiež zavedený v Košickom samosprávnom kraji, ako v jedinom
z ôsmych samosprávnych krajov. Iniciatívna kontrola monitoringu dlhu, ale ja by som dával
do pozornosti účasť hlavného kontrolóra nielen na finančnej komisii, ako gestorského útvaru,
ale aj na ostatných komisiách. Dokonca mi vybrali kolegovia účasť pána hlavného kontrolóra,
ktorá sa blíži k 90 %. Myslím, že ja môžem oceniť aj na našej finančnej komisii jeho účasť
na týchto stretnutia. Myslím, že jeho názor je dôležitý pri niektorých, by som povedal
objasneniach skutočností a tým aj chcem povedať, že finančná komisia jednomyselne
schválila takýto návrh a myslím, že je pozitívny aj minimálne preto, že v roku 2015 hlavný
kontrolór nebol, by som povedal hodnotený, alebo nazvem odmenený. Myslím si to,
že to prináleží, ak by som to porovnával s ostatnými vyššími územnými celkami, tak myslím,
že je tak na tej úrovni, keď nebol odmenený v roku 2015, v tej nižšej kategórii, by som
povedal v tej najnižšej kategórii. Ďakujem pekne za pozornosť.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne pán poslanec. Otváram
rozpravu k tomuto bodu. Pán Trnka.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem pekne. Tak ja som sa bohužiaľ nezúčastnil finančnej komisii,
čiže neviem ako prebehla diskusia. To je také zvláštne, že až teraz na stôl sa to predkladalo,
tento materiál, ale dobre. Potom sa chcem spýtať, že kedy to vzniklo, ten nápad, alebo
asi to v tom väčšinovom klube vašom vzniklo, alebo nejako ste sa k tomu dopracovali. Čiže
sa chcem spýtať, že kedy bol ten moment, lebo asi to nebolo na finančnej komisii. A viete,
argumentovať tým, že niekto sa zúčastňuje na komisii počas svojej pracovnej doby,
tak to je trošku také zvláštne, ale dobre, otázka znie, kedy presne nejako vás to napadlo
kolegovia, v klube väčšinovom. Ďakujem.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. Pán poslanec Halenár.“
Poslanec Halenár: „Ja by som skôr odporúčal zdržanlivosť, čo sa týka odmien pre pána
kontrolóra Hudáka. Argumentovať, pán poslanec Burian, že sa vyjadruje k rozpočtu
a ostatným dokumentom, je naozaj trošku prekvapujúce, keďže je to zo zákona zodpovednosť
kontrolóra. Rád by som teda poukázal ešte na jednu vec, áno, môže byť, že systémové
opatrenia, teda tie odporúčania kontrolovaným subjektom naozaj budú mať svoju účinnosť.
Ale tam by som odporúčal, aby to bolo v nejakom dlhšom časovom horizonte posudzované
a na základe naozaj nejakých relevantných podkladov, a nie argumentov, alebo dôvodov, ktoré
nám tu predložil pán poslanec Burian. V neprospech, teda to, čo vrhá neustále zlé svetlo
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na pána hlavného kontrolóra Hudáka, je jeho účasť v kontrolnej skupine, ktorú viedol v roku
2013 na Obchodnej akadémii Polárna, kedy vznikol škandál s vyhodením dvoch učiteľov.
Jedným z nich je súčasný poslanec NR SR, pán poslanec Žarnay. Jeho závery boli, teda
závery tej skupiny boli, že verejné obstarávanie prebehlo v súlade so zákonom, získal
primerané uistenia, že právne služby boli poskytované a z celej sumy prevyšujúcej 10 000 eur
bola iba necelá štvrtina vyplatená neoprávnene. Je treba povedať, že paušál na právne služby,
ktoré vtedy Obchodná akadémia vyplácala právničke externej, bolo veľmi nezvyčajné,
aj výška tých súm. Škola nemala žiadne právne problémy. Dokumenty, ktoré vykazovala,
to je ďalšia záležitosť. Skupina, ktorá už bola vedená nie pánom Hudákom, ale pánom
bývalým hlavným kontrolórom Farkašom, našla také zistenia, že v roku 2011 boli medzi
vykázané práce, dokumenty, ktoré jasne niesli spisovú značku z roku 2013. Tzn., že bolo
dokázané, že sa dopĺňali neskôr. A tým výnos, alebo závery NKÚ, ktorý bol ešte pozvaný
na kontrolu, jednoznačne hovorili o pochybeniach týkajúcich sa procesu verejného
obstarávania. Skrátka, spochybňovania boli naozaj na veľmi vážnej hodnote. Napriek tomu,
pán súčasný hlavný kontrolór Hudák nezľavil zo svojich postojov a nepriznal nič, čo sa týka
nejakých pochybení skupiny, ktorú viedol v roku 2013. Súčasne by som chcel povedať, že to,
akým spôsobom sa stavia k tejto veci, ukazuje na to, že ani nie je tak dôležité, možno,
čo skontroluje, ale čo neskontroluje. Presne tak, ako u novinárov, že nie je dôležité, čo napíšu,
ale to, čo nenapíšu. Špeciálne v prípade pána kontrolóra Hudáka, naozaj vystáva otázka
v češtine: „Kdo hlída hlídače?“ Toľko asi.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. Pán poslanec Burian.“
Poslanec Burian: „Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia. Po prvé
odpoviem na otázku pána poslanca Trnku. Áno, pán poslanec Trnka nebol na zasadnutí
výboru, bol to môj iniciatívny návrh, s ktorým sa stotožnila celá komisia. Tá rozprava nebola
nejakým spôsobom dramatická, aby som ho uistil. A pokiaľ má aj zástupcov kolegov, nazvem
to z opozície, ale beriem to, že náš výbor vo väčšine hlasuje jednomyseľne, pokiaľ tam
nehľadá niekto iba dôvody na to, aby nehlasoval, aby potom v žiari reflektorov, možno,
vystúpil na zastupiteľstve. Takže myslím si, že to je moja odpoveď na to, že sme hľadali
riešenie. Druhá vec, pán Halenár, Vy ste ma asi málo počúvali. Ja som nehovoril za statický
výkon činnosti, ktorú kontrolór robí, ale za to, čo urobil nad rámec možno svojich činností.
A teraz Vám poviem aj tou otázkou, ktorú ste hovorili ohľadom kontroly na Obchodnej
akadémii a možno aj inde. Ja si myslím, že keby bol systém prevencie kontroly a systém
návrhov na takúto prevenciu bol urobený ešte za bývalého systému, alebo za systému
bývalého hlavného kontrolóra, možno dnes by sme sa nebavili o tom, či teda boli pochybenia
alebo nie. V každom prípade, hlavný kontrolór má právomoc vstupovať do procesov, a preto
vyhovárať sa na to, že bola tam kontrolná skupina, v ktorej sa zúčastnil aj terajší hlavný
kontrolór, nie je podľa mňa argumentom. Nehovoriac o tom, že my neriešime problém spred
6 rokov, alebo ja neviem, spred 4 rokov, ale konáme na to, či výkon funkcie hlavného
kontrolóra, jeho systémové zmeny, ktoré sú v tom, a jeho odporúčania, aj to je podľa mňa
výsledkom, že žiadne zatiaľ VÚC takýto systém nezaviedol. Je pre mňa jednoznačným
preukázaním kvality a hodnovernosti toho, čo robí. Ja len pre ilustráciu, aby ste boli v obraze,
v roku 2015 boli vyplácané odmeny niekde medzi 20 až 30% v rámci týchto samosprávnych
krajov. V roku 2016 to boli na úrovni 30%. A my sme za rok 2015 hlavnému kontrolórovi
ani neposkytli, alebo teda ja neviem, nenavrhli žiadnu odmenu. Tým dávam do pozornosti,
prečo sme aj navrhovali tých 30%, vzhľadom k tomu, že v ostatných samosprávnych krajoch,
ak by som bol presný, keby som mohol čítať ďalšie, ale nie je to asi nutné, aby sme poskytli,
práve ten bol dôvod, prečo by sme poskytli za rok 2016. Ďakujem.“
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Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán
Trnka.“
Poslanec Trnka s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne. Tak ja by som poprosil pána
kolegu Buriana, aby sa nevyjadroval k tomu, že čo, prečo ja robím, lebo predpokladám,
že je to nad jeho chápanie, prečo niektoré veci robím. Ale nedozvedel som sa, teda dozvedel
som sa, že je to na jeho návrh, čiže to o tom veľa vypovedá tento návrh samotný. Taktiež
neviem, aká je vlastne tá suma, teda možno som prepočul, ale neviem výšku tej sumy.
Tam nejaké percentá boli, čiže by som poprosil ešte tú sumu. No a potom neviem, prečo
neodmeňujeme aj napr. podpredsedov, lebo ja by som možno navrhol nejaké to euro, keďže
sa neviem dopracovať ani k tomu, aké sú ich kompetencie. Čiže neviem, prečo takto
nesystémovo tu navrhujeme odmeny a takýmto formálnym spôsobom, alebo
je to odôvodňované takýmito formálnymi vecami. Ďakujem.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. Nie je to zlý nápad.
S faktickou poznámkou pán poslanec Halenár.“
Poslanec Halenár s faktickou poznámkou: „Pán poslanec Burian, je možné spomenuli
ste toho viac. Utkvelo mi v pamäti to, čo som Vám povedal, že som Vás teda nepočúval
pozorne. Tak to poviem inak, pán poslanec Burian. Koncom roka 2013, pred voľbami naozaj
vznikol škandál s tým, že boli vyhodení učitelia zo školy, pretože poukázali, resp. len sa pýtali
riaditeľa školy, načo sú im externé právne služby. A títo učitelia, dvaja, boli vyhodení
zo školy. Jeden bol vyhodený preto, lebo sa pýtal, resp. z organizačných dôvodov, prepáčte
ospravedlňujem sa a druhý za to, lebo sa ho zastal. A následne kontrolná skupina, ktorá bola
vyslaná predsedom KSK, pánom Trebuľom, nezistila nič v podstate, žiaden problém s tými
externými službami. A tu je práve to, o čom hovoríme, že možno súčasný pán hlavný
kontrolór Hudák tam šiel preto, aby tam nič nezistil. Resp. jeho zistenia boli vágne, alebo
úplne oproti zisteniam, následne, ktoré boli z úrovne hlavného kontrolóra pána Farkaša, boli
rozdrvené na prach. Skrátka, uviesť vo svojej správe, teda ktorú viedol súčasný pán hlavný
kontrolór Hudák, že získal primerané uistenia, že právne služby boli poskytované, tak si dajte
do súvisu s tým, čo zistil ÚHK KSK ako spätne dopĺňané, vykázané služby. Vykázanú prácu
urobenú inou firmou, opísané všeobecné zmluvy. S pohľadu hlavného kontrolóra Farkaša,
vychádza práca advokátky pre Obchodnú akadémiu umelo pripravená a nepotrebná.
Tak o tomto hovorím, pán poslanec Burian.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem, s faktickou pán poslanec Burian.“
Poslanec Burian s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne, aj kolegom, ktorí sa prihlásili.
Pán Halenár, myslím si, že keby sme otvorili túto tému, znovu možno budú nejaké hodinové
diskusie o tom. Myslím, že záver bol, záver bol potvrdený z viacerých strán a rozvíjať dnes
diskusiu o tom, čo bolo pred x rokmi, ja nehodnotím pána Hudáka ako kontrolóra, ako
hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja. Viete ako myslím, že by bolo dobré asi
si tú diskusiu možno otvoriť niekde inde, na inom fóre, aby sme dlhodobo tu nezdržiavali
kolegov a myslím, že nie je celkom pravda to, čo hovoríte. A k pánovi Trnkovi len toľko,
myslím, že pán Trnka máte pravdu. Vaše niektoré návrhy sú nad rámec môjho myslenia,
aj môjho vôbec chápania. Ďakujem.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. Nasleduje pani poslankyňa
Jenčová.“
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Poslankyňa Jenčová: „Ďakujem za slovo. Ja sa chcem vyjadriť k mojím predrečníkom.
My tu teraz hodnotíme hlavného kontrolóra. Predpokladám, že nielen ja, ale aj väčšina
poslancom si všimla, že vlastne jeho systémové opatrenia, hlavne prevencia, usmerňovanie,
metodika, toto je gro činnosti kontrolóra. A zaviedol také opatrenia a taký systém práce,
aby žiadne ďalšie kontroly, ktoré prídu nielen z pozície KSK, ale teda aj z iných inštitúcií,
na KSK nenašli nejaké nezrovnalosti, čiže snaží sa hlavne predchádzať a toto je gro jeho
práce a ten systém je skutočne úplne iný. Tí, ktorí tu sedíme dlhšie, tak sme si to všimli,
že aj čo sa týka spolupráce s poslancami, chodí na komisie, snaží sa komunikovať
a nedostatkom predchádzať. A neodpustím si poznámku, ešte čo sa týka Polárnej, keďže tento
problém som sledovala od začiatku. Nebolo povedané, že bolo podaných šesť trestných
oznámení, všetky boli zamietnuté, odmietnuté. Bolo tam päť rôznych kontrol, každá v tomto
prípade našla úplne niečo iné. Každý jednoducho videl čo chcel, možno je to aj chyba
celkového nášho kontrolného systému v tejto republike, že kontrolór si povie a napíše
čo chce. Kontrolovaný subjekt má veľmi málo možností na svoju obranu. A na tému NKÚ
len taká informácia pre Vás, čo sa týka tejto kontroly, tak je podaná správna žaloba, k tomuto
protokolu, takže nesúďme, keď do veci celkom nevidíme. Ja sa stotožňujem, aj keď som
to počula tu o tých 30-tich percentách. Oceňujem predsedu finančnej komisie, že tento návrh
dal a stotožňujem sa s ním. Ďakujem.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. Pán poslanec Rusnák.“
Poslanec Rusnák: „Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Viete, mne to tak pripadá, že trošku
už si pletieme tu nejaké druhy ovocia. Ja nespochybňujem veci, ktoré pán kontrolór navrhol,
v zmene systému kontrol a v práci jeho útvaru. Áno. Ale preboha, za to je platený. Za to berie
mesačne odmenu. Je to výkon jeho práce. Keď sa na to mám pozerať úplne krátkozrako,
tak poviem, že čo sa týka mňa, poslanca, alebo nás, poslancov, tak jeho pracovný výkon voči
nám, poslancom, sa znížil, pretože bol to on, ktorý navrhol, aby sme správy dostávali
vo výrazne menšom cykle, ako to bolo predtým, hej. Predtým sme dostávali správy kontrolóra
na každé zastupiteľstvo a mohli sme reagovať na zistenia ihneď. Teraz dostávame, neviem,
raz ročne? Čiže skutočne, nepočul som v zdôvodnení pána kolegu, poslanca Buriana, také
dôvody, ktoré by teda oprávňovali schváliť túto odmenu. A hlavne, 30 % si myslím, že jednak
je dosť, ale bola tu otázka, koľko je tých 30 %, aký je to budget, aké je to absolútne
číslo vyjadrení v eurách. Ďakujem.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem. Pán poslanec Ďurovčík, pán
podpredseda.“
Poslanec Ďurovčík, podpredseda KSK: „Vážený pán poslanec Trnka, som veľmi rád,
že myslíte aj na nás, na podpredsedov. Pánovi Halenárovi toľko, že dnes sa bavíme o odmene
pre hlavného kontrolóra za časové obdobie od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Čiže znovu
sa vraciame k udalostiam, ktoré sa stali v roku 2013, 2014 a ja to osobne beriem za určitý
populizmus z Vašej strany. Chcel by som tak vo všeobecnej rovine vám všetkým povedať,
že neexistuje jednotná definícia, kto je múdry politik. Ale je to jedno, či je to na komunálnej,
regionálnej, alebo na národnej úrovni. Ja osobne som si osvojil jednu definíciu, a to je –
pomáhať iným, robiť pre iných a byť slušný voči iným a tí iní to budú robiť iným. To len
na dôvažok k tomu, že už začiatok tejto schôdze svedčil o tom, že sa tu navzájom začíname
urážať, čo je neprístupné pre moju osobu a myslím si, že i pre ďalšie kolegyne a kolegov
z nášho spoločného klubu. Tu hovoriť o last minute, atď. pre pána predsedu, že či si vybral
last minute dovolenku, je netaktné, nepekné, neslušné. A ja si myslím, že i tie ďalšie veci,
ktoré ste spomínali aj v interpeláciách, pán Trnka, ohľadom cesty Zbudza – Staré. Ja neviem,
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či Vy ste tam boli. Ale ja som tam bol. Viete kedy? Minulú sobotu som celú túto trasu prešiel,
lebo som bol v dedine Oreské, ktoré sa nachádza medzi obcami Zbudza a Staré. Čiže poznám
celý stav cestnej komunikácie, aj poznám tie orezané stromy. Správa ciest KSK nemôže bez
toho, aby mala súhlas z odboru životného prostredia, pristúpiť k orezávaniu stromov. To by
ste ako poslanec KSK mal vedieť. Ďakujem pekne.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem. S faktickou pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka: „Pán podpredseda, ja som tam bol túto sobotu, dokonca my sme orezávali
tie stromy, ja Vám pošlem aj fotodokumentáciu. Asi to ušlo Vašej pozornosti, alebo ja neviem.
A áno, Odbor životného prostredia a Obvodný úrad, myslím, že požiadam o vyjadrenie tiež.
No, ale to len toľko k tomu. Stále som sa nedozvedel, aká je výška tejto odmeny v nejakom
absolútnom číselnom vyjadrení. Už to povie niekto? Možno pán navrhovateľ, alebo autor
myšlienky, pán Burian. Keby mohol tú sumu povedať, ako si hodnotí prácu kontrolóra, ktorú
má vykonávať a vlastne vykonáva ju tak, ako má v podstate a za to mu chce nejakú, naviac
odmenu dať. Čiže sa pýtam tretíkrát, alebo tu sa pýtame aj s kolegom Rusnákom, aká je výška
tejto odmeny? Ďakujem.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „S faktickou pani poslankyňa Grüllingová.“
Poslankyňa Grüllingová: „Ďakujem veľmi pekne. Ak by som mohla, zaujal ma výrok pána
kolegu Trnku, že sme my orezávali stromy. A to už len tak na margo by ma zaujímalo, že kto
je to „my“? Či „my“, ako samosprávny kraj, „my“, ako Vy, ako Vaša osoba, alebo kto je to
„my“? Lebo to teda by ma naozaj zaujímalo. Ďakujem.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec
Burian.“
Poslanec Burian s faktickou poznámkou: „Ďakujem. Ja som to dvakrát zopakoval, ešte
aj tretíkrát som to hovoril pri tom, keď som čítal znovu návrh uznesenia, je to 30 % z úhrnu
platov. Ja nemám právo pozerať, aký plat má pán hlavný kontrolór, ale môj odhad je niekde
na úrovni 9 000 eur. Ale znovu opakujem, ja neviem presnú sumu a nemám právo. Vychádzali
sme z premisy tak, ako boli odmeňovaní ostatní kontrolóri v iných samosprávnych krajoch.
Čiže ja neviem tú presnú sumu. Stále hovorím 30 %. Ak tu teda bude mať niekto právo,
ja neviem, prezentovať platy hlavného kontrolóra, alebo možno iných, tak potom sa viem
k tomu nejako presnejšie vyjadriť. Znovu opakujem, je to môj len hrubý, ale veľmi hrubý
odhad. Ďakujem.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. S faktickou pani poslankyňa
Jenčová.“
Poslankyňa Jenčová s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne. Ja by som rada upozornila
kolegov, že každý má právo a viac-menej ako poslanec aj povinnosť vyjadriť sa hlasovaním.
Takže to všetko okolo považujem ako celkom šikovne naštartovaná kampaň na ďalšie voľby.
Takže páni poslanci, vyjadrite sa hlasovaním a nedehonestujte prácu ľudí a „dopraj, bude
ti dopriané“.
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem. Pán poslanec Trnka.“
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Poslanec Trnka: „Ďakujem. Tak my žiadnu kampaň ani asi nemusíme pripravovať, lebo vy
si ju tu sami robíte v podstate v úvodzovkách. Lebo niekto príde s nejakou myšlienkou, nevie
ani sumu, akú chce dať za odmenu niekomu a v podstate to nevie ani poriadne odôvodniť.
A po tretej výzve odpoveď, že „cca 9 000 eur“? Keď som správne počul, čiže to svedčí
o všetkom. Hovorím, toto nie je naša kampaň, to ste si spôsobili sami. Takže potom
to rozprávajte aj Vy svojim voličom, akým spôsobom dávate odmeny svojim ľuďom.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Faktická poznámka, pán Burian.“
Poslanec Burian s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Zase
je to nad moje chápanie. Zase Vaše vyjadrenie. To je proste jedna perla za druhou.
Pán poslanec Trnka, logopédia, ešte raz. Ja hovorím o tom, vychádzali sme z práce pána
hlavného kontrolóra a druhá vec bola to, aj porovnanie iných krajov, aké boli odmeny.
Ja nevstupujem do procesov, aký berie plat pán hlavný kontrolór. Ja hovorím o tom,
že porovnateľne sme dávali odmenu pre hlavného kontrolóra. Nemám čo k tomu povedať
viac. Že to je môj odhad, ja to neviem presne povedať. Znovu opakujem, ak chcete, žiadajte,
koľko zarába pán hlavný kontrolór a potom budete vedieť, koľko je úhrn jeho platov, 30 %
ročného platu. Čiže to je pre mňa výzva a výzva je pre mňa to, že za rok 2015 nedostal hlavný
kontrolór ani euro. A už ďalej by som nerád rozvíjal túto diskusiu. Poprosím, uzavrime
rozpravu a dajme priechod hlasovaniu. Ďakujem.
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. Toto je procedurálny návrh,
ktorý je treba odhlasovať. Prosím, kto je za, aby sme rozpravu ukončili? Potom ešte dám
slovo pánovi Rečkovi, ktorý bol prihlásený.“
Hlasovanie č. 5

procedurálny návrh poslanca Buriana o ukončení rozpravy

Za 43 poslancov, proti 3 poslanci, zdržali sa 4 poslanci.
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Takže procedurálny návrh bol odsúhlasený.
A ja by som ešte dal slovo na faktickú poznámku pánovi Rečkovi, ktorý bol prihlásený
do diskusie.“
Poslanec Rečka s faktickou poznámkou: „Ďakujem, pán predsedajúci. Ja som mal to isté,
chcel som dať takisto procedurálny návrh ohľadne ukončenia rozpravy a hlasovaniu o tomto
bode, lebo myslím si, že máme veľa ďalších bodov, ktoré treba prejsť.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ale nemám dať o tom už hlasovať, že? Dobre.
Ďakujem pekne. Týmto uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie
návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Poslanec Andrejčák: „Návrh na uznesenie: Zastupiteľstvo KSK schvaľuje hlavnému
kontrolórovi KSK odmenu za rok 2016 vo výške 30 % z úhrnu platov ustanovených podľa
§19b ods. 1 Zákona č. 302/2001 o samospráve vyšších územných celkov za obdobie
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Ďakujem.“
Hlasovanie č. 6

o návrhu na uznesenie predloženého návrhovej komisii

Za 41 poslancov, proti 2 poslanci, zdržali sa 4 poslanci.
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BOD č. 4
Ústna informácia o záveroch rokovania krízového štábu a o aktuálnom
stave rekonštrukcie mosta 547-020 cez vodnú nádrž Ružín
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Pôjdeme k ďalšiemu bodu programu. To je
Ústna informácia o záveroch rokovania krízového štábu a o aktuálnom stave rekonštrukcie
mosta 547 – 020 cez vodnú nádrž Ružín. Poprosím pána riaditeľa Bartoša a pána vedúceho
odboru dopravy Olexu, aby nám podali ústnu informáciu. Rozhodnite sa v akom poradí.
Dobre, pán Bartoš už ide ku mikrofónu.“
Ing. Bartoš, riaditeľ Správy ciest KSK: „Vážený pán predsedajúci, vážené krajské
zastupiteľstvo. Ústne informácie o záveroch rokovania krízového štábu, o aktuálnom stave
rekonštrukcie mosta. Uskutočnili sa dve zasadnutia krízového štábu Okresnému úradu Košice,
dňa 22. februára 2017, ďalšie zasadnutie bolo, kde sa prerokovala informácia o vykonaných
opatreniach v súvislosti s havarijným stavom mosta cez vodnú stavbu Ružín. A ďalší bod bol
prerokovanie stanoviska Ministerstva obrany Slovenskej republiky, záverom rekognoskácie
a výsledkov analýzy vybudovanie poltónového mosta, ako náhradného premostenia vodnej
stavby Ružín. Závery, vychádzajú zo záverov a výsledkov analýzy možnosti vybudovania
pontónového mosta, ako náhradného premostenia vodnej stavby Ružín, uvedených
v stanovisku ozbrojených síl, s prihliadnutím na riziko ohrozenia bezpečnosti pri využívaní
náhradného premostenia, alebo prepravy v závislosti od vplyvov počasia, finančného
zabezpečenia, ako aj obmedzenia plnenia úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky, nebolo
vyhovené požiadavke náhradného premostenia počas rekonštrukcie mosta cez vodnú stavbu
Ružín a krízový štáb Okresného úradu Košice rozhodol, že náhradné premostenie nebude
realizované. Naďalej bude kladený dôraz na udržovanie zjazdnosti miestnej účelovej
komunikácie Opátka - Zlatník. Prijaté opatrenia: zástupcovia Košického samosprávneho kraja
na zasadnutí požiadali zástupcov Krajského riaditeľstva policajného zboru v Košiciach
o zvýšenie hliadkovej činnosti na účelovej komunikácii Opátka - Zlatník. Po druhé: Správa
ciest bude naďalej venovať nepretržitú pozornosť údržbe účelovej lesnej cesty a prípadné
zhoršenie jej stavebného stavu bude okamžite riešiť. Krajské riaditeľstvo policajného zboru
v Košiciach zabezpečí preverenie dopravného značenia na ceste od križovatky pri moste
Ružín do obce Opátka, v obci Košická Belá. V prípade nedostačujúceho dopravného značenie
je potrebné doplniť príslušnými dopravnými značkami. Ďalšie rokovanie sa uskutočnilo
3. 3. 2017, kde bolo prerokovanie informácií o vykonaných opatreniach v súvislosti
s havarijným stavom a ďalej prerokovanie ďalšieho postupu v opatrení súvisiacich takisto
s havarijným stavom mosta cez vodnú stavbu Ružín. Závery boli: Správa ciest bude aj naďalej
zabezpečovať prejazdnosť účelovej miestnej komunikácie spevňovaním asfaltových povrchov
v celom jej profile, s cieľom zníženia finančných nákladov na jej údržbu dennej komunikácie.
Odbor dopravy Úradu Košického samosprávneho kraja pripraví pracovné stretnutie zástupcov
samosprávy a štátnej správy územných obvodov Spišská Nová Ves, Gelnica, Košice – okolie,
za účelom informovania verejnosti o vykonaných a plánovaných opatreniach súvisiacich
s havarijným stavom mosta Ružín. Pracovné rokovanie zástupcov štátnej správy
a samosprávy sa uskutočnilo 17. marca 2017 na Mestskom úrade v Krompachoch, kde boli
dotknuté organizácie prizvané a kde bola informovanosť zabezpečená. Čo sa týka aktuálnosti
procesu verejného obstarávania rekonštrukcie mosta Ružín tak, ako bolo povedané, priebeh
verejného obstarávania je de facto po technickej stránke ukončený. Naschvál bol rozdelený
na 2 etapy, nakoľko Úrad pre verejné obstarávanie ešte neukončil kontrolu procesu. 4. 4. 2017
bola technická komisia zložená z pánov, pán prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., rektor
Technickej univerzity - ako statik, pán prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc. - na zakladanie
stavieb, pán prof. Ing. Ján Hudák, CSc. - mostár, pán prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD. 14

dekan Stavebnej fakulty, statik. Ďalej v komisii bol za Slovenskú komoru stavebných
inžinierov pán predseda, za Východoslovenský kraj, od nás, mostár a technickí pracovníci
oddelenia investícií. Ukončenie 1. procesu, technického, bolo, ako záverečné vyjadrenie
komisie s variantnými navrhovanými riešeniami. Čiže odborná komisia po zhodnotení
predložených návrhov variantných riešení od jednotlivých uchádzačov považuje
za realizovateľné a odporúča ich postúpiť do vyhodnotenia, v rámci priameho rokovacieho
konania. Tzn., že každé riešenie, čo bolo dané, bolo ich daných asi 7, má aj v zalepenej obálke
aj cenovú reláciu a tá bude vyhodnocovaná až po ukončení procesu kontroly z Úradu
verejného obstarávania. Všetky dokumentácie, v zmysle pokynov úradu, sme zaslali v danom
termíne a čakáme na urýchlenú odpoveď. Akonáhle dôjde k pokračovaniu alebo k ukončeniu
kontroly, tak proces bude pokračovať v zmysle pokynov Úradu verejného obstarávania.
Dúfam, že to bude čoskoro. Podľa technických predpokladov, alebo podmienok, či jednotliví
uchádzači dali termín realizácie, by mal byť ukončený od jednotlivých návrhov, od októbra,
až po začiatok alebo polovičku decembra. Toľko k informácii ohľadom mosta Ružín.
Ďakujem.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne pán riaditeľ, vidím Vaše
prihlásenie pán poslanec, ale dal by som slovo ešte pánovi Olexovi, podáme komplexnú
informáciu a potom by som otvoril rozpravu. Pán vedúci odboru.“
Ing. Olexa, PhD., vedúci odboru dopravy: „Ďakujem. Vážené zastupiteľstvo, dovoľte, aby
som vám podal stručné informácie o tom, ako odbor dopravy v spolupráci s krízovým štábom
riadenia pravidelne rokuje a realizuje všetky opatrenia, ktoré boli prijaté na krízovom štábe.
Chcel by som teraz v tejto chvíli vyzdvihnúť aj spoluprácu, kde sa už zapojili aj poslanci
Košického samosprávneho kraja, práve okresu Spišská Nová Ves a Krompachy, Margecany,
pani poslankyňa Rušinová, pán poslanec Bečarik, pán poslanec Petrik, kde sme zorganizovali
spoločné stretnutie všetkých starostov, aj údolia Hornádu, nielen údolia Hnilca, ako sme
doposiaľ rokovali. Myslím si, že teraz je už informácia daná v širokom regióne, ako
je zabezpečovaná doprava. Venovali sme tomuto rokovaniu veľkú pozornosť, boli tam všetci
kompetentní pracovníci, ktorí vedia riešiť a riadiť dopravu. Zamerali sme sa na riadenie
aj s políciou, na otázky, kde boli nanášané rôzne pripomienky. Z tohto vám teraz dávam
výstupy. Prvý výstup je ten, že bolo poukázané na to, aby sme hľadali riešenia na skvalitnenie
obchádzkovej trasy z Margecian na Ruské Pekľany, Sedlicu, Lemešany, Obišovce - do Košíc.
Boli sme na rokovaní v Prešovskom samosprávnom kraji, kde dochádza k zmene úpravy
plánovania finančných prostriedkov práve na túto cestu, aby sme mohli tú obchádzkovú cestu
skvalitniť, na ktorú boli nanášané pripomienky. Ďalej, čo sa týka cesty Opátka – Zlatník,
pravidelne tam prebiehajú všetky rekonštrukčné práce. A žiaľ musím povedať jednu vec,
my urobíme všetko, čo sa dá na úseku odboru dopravy, dopravné značenie, všetky súvislosti,
čo s tým súvisia, ale naši vodiči nepozerajú na to ohľaduplne. Jednak, že sa tam prekračuje
rýchlosť, čiže je tam niekedy zaznamenaná aj rally jazda, a samozrejme, našli sa tam
aj nákladné autá. Takže niekedy je to aj v ľuďoch, v tom regióne, že nechápu to, čo všetko
sa vlastne v tejto oblasti vyvíja. Takže rozhodne, že sa naďalej budeme starať o cestu Opátka;
hľadáme ďalšie cesty bezpečnosti na tejto ceste. To znamená, že sme zvažovali, že tam dáme
dopravné zrkadlá, aby v podstate vodiči videli v jednotlivých neprehľadných miestach,
že prichádzajúce vozidlo ide a aby sa mohli vyhnúť. Je teda dôležité pochopiť to, že je to
výnimočný stav, nemôžeme na tejto ceste brať to, že je to výslovne účelová komunikácia.
Nie je to komunikácia III. triedy. Tzn., že tak sa v nej musíme správať. Dôležité, čo sme
urobili ďalej v opatreniach verejnej osobnej dopravy. Prekonzultovali sme s podnikom
eurobus, a. s. zmenu autobusových liniek pri tom, že dáme do obce Opátka do prenájmu auto.
Auto je pripravené. Je to ďalej v rozpočtovom návrhu. V rozpočtovom návrhu sú aj finančné
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prostriedky na krytie prevádzkových nákladov. Tzn., že vieme pri úplnom uzatvorení mosta
zabezpečiť plynule život v obci Opátka a v širšom okolí a zorganizovať autobusovú dopravu
tak, že bude obsluha územia zabezpečená. Ďalej sme v spolupráci s pánom poslancom
Petrikom riešili i otázku Margecian, kde teda je teraz veľmi silný nábeh vozidiel
na parkovanie autobusov. Riešime tam projekčnú úpravu, veci tak, aby sme mohli zabezpečiť
v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky to, že dáme usmerňujúcu tabuľu aj spredu
budovy, zo strany obce, aby mohli jednotliví obyvatelia, ktorí prichádzajú na stanicu
s autobusmi vnímať koordináciu dopravy. Ďalej sme požiadali generálneho riaditeľa
Železničnej spoločnosti Slovensko, aby hľadal riešenie na zastavovanie rýchlikov práve tých
regionálnych, to sú tie sedemstovkové čísla v stanici Krompachy, smerom na Košice. To sú
všetko opatrenia, na ktorých odbor dopravy pracuje a spolupracuje s niektorými poslancami
a hľadá riešenie. Tak isto hľadáme riešenie aj v meste Krompachy, s pani primátorkou, kde
v podstate potrebujeme vylepšiť tento stav predstaničného priestoru vyasfaltovaním plochy.
To znamená, že hľadáme všetky tie cesty, ktoré sú možné. Vymenoval som konkrétne
opatrenia, ktoré sa už zrealizovali a realizujú. Všetko to je kontrolované krízovým štábom.
Dôležité je, aby z tejto informácie, ústnej, zaznela informácia pre vodičov, aby boli
ohľaduplní v prechode cez účelovú komunikáciou, na čo Košický samosprávny kraj vynaložil
nemalé finančné prostriedky, aby naozaj si toho vážili, že táto účelová komunikácia slúži pre
zabezpečenie obsluhy tohto územia. Je to v podstate všetko to, čo môžeme urobiť.
V maximálnej miere sa odbor dopravy snaží na týchto veciach pracovať. Ďakujem.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne pánovi vedúcemu odboru.
Otváram rozpravu k tomuto bodu. Hlási sa pán Trnka.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem pekne. Ja najskôr by som chcel vedieť, prečo sme túto správu
nedostali písomne? Ale si tu o tak závažnom probléme, ako keby len rozprávame a obzvlášť,
keď pána Bartoša nebolo vždy celkom dobre rozumieť. Ja teraz to nechcem nejaké poznámky
mať k tomu, ale skôr mi to pripadá, ako nejaký zámer, alebo účel, aby sme proste nemali
všetko písomne a nemohli sa pripraviť na toto stretnutie, resp. na tento bod. Taktiež by som
sa rád spýtal, z akého dôvodu, alebo prečo, už som sa to v interpeláciách spýtal, ale bolo
by dobré, keby tu niekto, akože z odborníkov povedal, prečo bol povolený ten prejazd
aj vozidlám typu N3? Tzn., prečo bol vtedy obmedzený prejazd až nad 12,5 tony a nie napr.
nad 12 ton? A vlastne vylúčili by sa tak všetky tie vozidlá, ktoré prevážajú drevo a drevnú
hmotu, lebo opäť to takým spôsobom zaváňa, že len niečo naoko sme urobili nejaké opatrenie
a v podstate sme nechali, alebo KSK nechalo prejsť tieto vozidlá z mestských lesov hore dole cez most aj keď vedeli, čo to asi spôsobí. Tiež by ma zaujímalo, koľko technických
riešení na opravu havarijného mosta bolo predložených? To ste už vraveli, myslím, že 4,
a z ktorých sa vyberá? A potom, aké boli finančné náklady na jednotlivé tie návrhy, teda tie
štyri, resp. či všetky boli za tých 7 mil. bez DPH, alebo ako? Ďalšie otázky. Najväčší problém
vidím v tom, že verejné obstarávanie sa začalo robiť až po, no a to už nehovorím, akým
spôsobom. Nečudujem sa, že to bolo napadnuté, začalo sa robiť po uzavretí. Prečo sa
nezačalo robiť ešte pred uzavretím mosta? Čo máte aj ako za povinnosť zo smernice a zo
zákona. Čiže na túto tiež dosť podstatnú otázku by som rád vedel od, napr. pána vedúceho
odboru, prečo pred uzavretím mosta všetky tieto veci sa neriešili, keď im to vyplýva zo
smernice a zo zákona? No a rokovanie so starostami v Hnileckej doline a povodia Hornádu,
super všetko, ale opäť otázka, to ako teraz máme zatlieskať, že 4 mesiace po uzavretí mosta sa
takéto stretnutie uskutočnilo? Ja si myslím, že tiež sa to malo robiť pred uzávierkou, aby ľudia
boli prichystaní na všetky alternatívy, aby ten čas, ktorý budú ľudia obmedzení kvôli uzávere
mosta, bol čo najkratší. Teraz vlastne tu štvrtý mesiac stojíme kvôli tomu, že niekto nedodržal
povinnosti, ktoré mal a ktoré mu vyplývajú zo zákona. A taktiež si nemyslím, že nehľadáte
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všetky možné opatrenia. Pretože aj minule sme tu predkladali za náš klub nejaké návrhy.
Jeden ste si osvojili, teda vyasfaltovali ste to tam. Super! Ale tie ďalšie, ako napr. mobilné
semafory na Kostolianskej ceste a na Lokomotíve, zatiaľ nič, vytvárajú sa tam kolóny. Takže
poprosím, nezavádzať. Ďakujem.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. Dávam slovo pánovi
riaditeľovi. Predtým poviem, že preto je to tak, lebo my sme sa dohodli na minulom
zastupiteľstve, že na každom zastupiteľstve bude ústna informácia o tom, že v akom stave
sú práce na moste Ružín. Pán riaditeľ, máš slovo.“
Ing. Bernát, riaditeľ Úradu KSK: „Ďakujem pekne. Ale ja nemám problém dať písomne,
štvrtok pred zastupiteľstvom by ste tu mali správu, aby ste sa mohli podrobne pripraviť.
Ja v tomto smere nemám problém. A tiež som bol sklamaný, že ste neschválili to uznesenie
v tejto podobe na ostatnom zastupiteľstve. Takže nemám problém s tým, aby ste vo štvrtok
dostali mailom informácie o stave s tým, že keď sa niečo od štvrtka do pondelka zmení, sa to
tam ešte doplní. VO nebolo napadnuté. Proces, vždy keď sa robí priame rokovacie konanie,
tak oznámenie o priamom rokovacom konaní sa zasiela na Úrad pre verejné obstarávanie.
A úrad má právo urobiť kontrolu. Podobne urobil v prípade zosuvu Mlynky, ktoré sa pred
troma rokmi riešilo. Čiže je to právo Úradu pre verejné obstarávanie urobiť kontrolu. Takže
proces verejného obstarávania nebol nikým napadnutý. Právo kontroly je právo Úradu pre
verejné obstarávanie. Je to inštitúcia na toto zriadená. Robili sme, ako sme robili. No,
samozrejme, ľahšia forma bolo vybrať jednu firmu a osloviť ju, dať jej tú štúdiu, nech ju
nacení a robiť. A potom by som tu počúval donekonečna reči, o tom, prečo to stojí toľko a nie
toľko, mohlo to byť lacnejšie. My sme sa snažili ten proces maximálne stransparentniť.
Aj preto sme pripustili tie variantné riešenia od uchádzačov. Preto sú 4 riešenia. Čiže jedno,
ktoré navrhol pán statik a 3, ktoré navrhli každý jeden z uchádzačov. Čo sa týka ceny, cenu
nevieme. Cenu nevieme, lebo to je tá druhá obálka. To sú tie druhé obálky, ktoré sú zalepené.
Ja momentálne neviem, aká bude cena. S tým, že je tam stropovaná maximálna cena, ktorá
vyšla zo súťaže, tú by nemali prekročiť. Ale pevne verím, že tá cena bude nižšia. Čiže
ja momentálne neviem, aká je cena. Čiže ak sa pristúpi k otvoreniu tých druhých obálok, tak
budeme vedieť, aká je cena. S tým, že všetky riešenia, ktoré sú, podľa názoru odborníkov,
ktorých mená, ktoré vám povedal pán Bartoš, títo odborníci povedali, že po technickej stránke
tieto riešenia sú akceptovateľné a sú v súlade s technickou normou. Už len záleží na tom,
ktoré riešenie bude finančne najvýhodnejšie. A toto riešenie sa bude realizovať. Čo sa týka
tých opatrení, fakt sme sa snažili s každým návrhom, ktorý tu zaznel, snažili sme sa
ho analyzovať. Dokonca ja som dal odboru dopravy aj možnosť, aby sa zamysleli aj nad
možnosťou, zriadiť tam semafory na tú cestu Zlatník – Opátka. Tak hovorili, že tam
je problém, čo sa týka toho, že tam by musel byť minimálne 10 minútový cyklus a vznikali by
tam zápchy, kolóny, či na strane Zlatníka, čo je väčší problém, alebo na strane Opátky. Takže
toto riešenie sa nám nejaví ako optimálne. Určite, treba tam ešte pokročiť, vyrúbať tam
stromy na tých kritických úsekoch, ktoré sú. Zvažujeme osadenie tých zrkadiel, aby sme
zvýšili bezpečnosť. Ja ďakujem za pripomienku pani poslankyne Blaškovičovej, určite všetky
opatrenia, ktoré sa budú robiť na tomto úseku musíme informovať, jednak cez sociálne siete,
ale jednak cez dopravné servisy, či je to Rádio Expres, alebo Slovenský rozhlas, nechcem
tu nikomu robiť reklamu, ale aby tá informácia bola. Aby sa nestalo to, že ľudia sa po
víkendoch vracajú z chát, z chalúp a rátajú s tým, že to bude trvať nejakú dobu, človek má
naplánovaný nejaký čas a zrazu sa dočká nejakého nepríjemného prekvapenia. A určite, pre
Správu ciest, bude to príkazom, aby tieto opatrenia nerobili v pondelok a v piatok. Lebo
vieme, že je to frekventované, že najťažšie sú tie pondelky a piatky, keď ľudia chodia po tejto
ceste najviac. Takže určite, keď sa robia nejaké opatrenia, čo sa týka dosýpavania krajníc,
17

výrubu drevín, takže nech sa robia od utorka do štvrtka a tie pondelky a piatky naozaj nech sú
aspoň v minimálnej miere, teda obmedzovali vodičov. Čo sa týka tých mobilných semaforov,
dobre, dáme to odborníkom ešte prepočítať, či je to efektívne, či nie je to efektívne? Treba
to namodelovať. Takže teraz vám nepoviem, či áno, či nie. Budem sa s touto alternatívou
zaoberať. Čiže dáme Vám potom, pán poslanec, informácie a dáme Vám vedieť. Ostatné
informácie, vravím, záleží na rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie. Budeme vás
informovať prostredníctvom sociálnych sietí a prostredníctvom tlačových agentúr, teda ako
ďalej pokračujeme. A ja pevne verím, že to bude čím skôr, aby sme prikročili k podpísaniu
zmlúv s víťazným zhotoviteľom a aby ten termín, to čo hovoril pán riaditeľ Bartoš, nech je to
november, začiatkom decembra, aby ten most bol plnohodnotne spojazdnený. Ďakujem.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán
poslanec Rečka.“
Poslanec Rečka s faktickou poznámkou: „Ďakujem pán predsedajúci. Mne len dovoľte,
vážené kolegyne, kolegovia, nie je tu predseda dopravnej komisie, bol ospravedlnený, takže
nie je tu. A ja som členom dopravnej komisie, aj s kolegyňou pani Rušinovou. A verte mi,
že na týchto zasadnutiach si vyžadujeme veľmi podrobné informácie, práve o tak dôležitej
veci, ako je most Ružín, v akom je štádiu verejné obstarávanie, v akom štádiu je ostatné
zabezpečenie obchádzky, tá Opátka. A myslím si, nie že myslím, ale môžem tvrdiť,
že prístup pána Ing. Olexu a aj pána Ing. Bartoša je veľmi zodpovedný a chcel by som
povedať voči kolegom, že nechcel by som byť v koži tých ľudí, ktorí dnes musia sa točiť
okolo rekonštrukcie tohto mosta, odhliadnuc od všetkého toho, čo to predchádzalo. Lebo je to
naozaj veľmi potrebný prechod a na tú komunikáciu, ktorá medzi Košicami a Spišskou je.
Ja som sa bol osobne aj pozrieť na tú obchádzku. Myslím si, že to, čo bolo niekedy v jarných
mesiacoch sa nedá porovnať s tým, čo je dnes. A je tam len o disciplíne vodičov, ktorí cez túto
obchádzku, cez tú účelovú komunikáciu prechádzajú. Takže to, čo som videl ma oprávňuje,
aby som ľuďom, ktorí sú zodpovední za to a údržbu, poďakoval. Pretože funguje to tak,
ako ten režim dovoľuje. To je asi všetko.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. Plne súhlasím s tebou pán
poslanec, len na jednu vec. Je tu prítomný pán predseda dopravnej komisie. Dobre.
S faktickou pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne. Ja by som rád reagoval na pána
riaditeľa. Ale asi to tak trošku nadviažem. Asi nikto by nechcel byť v ich koži, teraz.
A obzvlášť, keď ani nikto nedal zatiaľ odpoveď na to, prečo všetky tieto opatrenia a verejné
obstarávanie a náhradné riešenia pre ľudí sa nezačali robiť pred uzáverou mosta, čo vyplýva
zo zákona prevádzkovateľovi, respektíve správcovi mosta. Na túto otázku som nedostal
odpoveď ani za 3 mesiace! Takže poprosím na túto otázku odpoveď. A taktiež na otázku číslo
2, veľmi podstatnú. Prečo, keď KSK sa tak stará vzorne o most, povolili prejazd nad 12,5 tony
a nie nad 12 ton? Podotýkam, že nad 12 ton už začína kategória N3 vozidiel, to sú tie vozidlá,
ktoré prevážajú drevo a drevnú hmotu. Čiže poprosím najskôr na tieto dve základné otázky
odpoveď a nie tu, že ako sa všetci starajú a aké svetielko dali a semafor, atď. Podstatné veci!
Na podstatné veci tu nikto neodpovedá. Takže poprosím na tieto dve základné otázky.
Ďakujem.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. Pán riaditeľ, nech sa ti páči.“
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Ing. Bernát, riaditeľ Úradu KSK: „Odpoviem na základnú vec a už sa nebudem k nej
opakovať, vracať. Keby nebola vyhlásená mimoriadna situácia, nemohli sme vstúpiť na cestu
Zlatník – Opátka. Sú to cudzie pozemky! Potom by ste tu bláznili, besneli, že sme vstupujeme
na cudzie pozemky a že obmedzujeme vlastnícke práva. Máme aj list od Poľnohospodárskeho
družstva Klatov, ktoré od nás vyžaduje náhradu škody, že sme im znemožnili čerpať dotácie,
lebo je to poľnohospodárska pôda, ktorú oni majú v nájme. Takže jednoducho musela byť
vyhlásená mimoriadna situácia. Bez toho sa tam nedalo vstúpiť na pozemky. Stačilo, že sme
dali kamery a už ste bláznili, že obmedzujeme vaše vlastnícke práva, slobodu atď.
Bez vyhlásenia mimoriadnej situácie sa to jednoducho nedalo realizovať! Ostatné opatrenia
sú prepáčte, sekundárne. Primárne opatrenie je vybudovanie tejto obchádzkovej trasy. Takže
musela byť vyhlásená mimoriadna situácia. Ja nedokážem, možno Vy to dokážete,
vysporiadať pozemky na 4 km cesty, keď cesta ide tak a pozemky idú kolmo. Možno
Vy to dokážete urobiť. Ale jednoducho sa to nedalo urobiť. Jednoducho muselo prísť
k vyhláseniu mimoriadnej situácie, ktorú vyhlasoval Okresný úrad Košice - mesto. Bez toho
sme nemohli prikročiť k týmto zásadným opatrenia, ktoré sme urobili. Čo sa týka toho
asfaltovania - neasfaltovania v zimnom období, jednoducho technologicky sa to nedalo
asfaltovať. Akonáhle sa pustili obaľovačky, tak hneď začiatkom marca, sme tú cestu celú
vyasfaltovali. Ďakujem.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec
Trnka.“
Poslanec Trnka: „Pán riaditeľ, ja nechcem ísť tu do takýchto debát. Ale máte problém
s porozumením hovoreného slova v úradnom jazyku, slovenskom? Alebo ja neviem, nepýtal
som sa na to, čo Vy odpovedáte. Ja neviem, možno to máte taký zvyk od pána predsedu, lebo
on tiež mi nikdy neodpovedá, alebo väčšinou mi ani neodpovedá na tie otázky
v interpeláciách, ale ja som sa pýtal na niečo iné. Všetky tieto úkony ste mali robiť ešte pred
uzávierkou mosta a nemusela byť vyhlásená mimoriadna situácia, ak by ste sa snažili
s vlastníkmi pozemkov dohodnúť na nejakom prenájme atď., atď. Nezavádzajte! Nikto sa Vás
toto nepýtal. Prečo ste nepostupovali zákonným spôsobom, sa Vás pýtam, ako správca tohto
mosta a prečo ste povolili akciu, znižovali tú hmotnosť prejazdu vozidiel až nad 12,5 tony?
Ak sa tvárite, že ste tak chránili tento most a nie nad 12 ton. Umožnili ste prejazd týchto
vozidiel, ktoré zničili tento most! Už si priznajte, konečne!“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „S faktickou poznámkou pán poslanec Halenár.“
Poslanec Halenár s faktickou poznámkou: „Ja tiež chcem upozorniť na to, čo pán poslanec
Trnka. Pretože na minulom zastupiteľstve sme mali písomnú správu, že pri reštrikcii 30 km/h
a hmotnosti do 12,5 tony bola možná bezpečná prevádzka po tomto moste. Súčasťou
tej správy bolo tiež, že správca mosta oboznámil všetky obce, s tým, že takáto reštrikcia
je tam nutná. A toto bolo všetko. A to je zrejme to, k čomu smeruje pán poslanec Trnka
a ja takisto, že zo strany KSK bol, ja neviem ako nazvať prístup, že poslať listy a pritom
nepredvídať, že ak sa naozaj toto nedodrží, čo teda bolo statikmi vyhlásené, že môže nastať
táto situácia, ktorá je dnes. Ide o tú základnú predvídateľnosť nejakého vývoja. Keď
tu hovoríme, akých skvelých odborníkov máme na odbore dopravy. O to tu ide. O túto otázku.
Keďže toto nemáme zodpovedané, tak práve zato tu vzniká táto debata.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. Do diskusie sa prihlásil pán
Petrik. Ja by som chcel poprosiť, ako všeobecne, o dodržanie času, 5 minút pri rozprave
a 1 minútu pri faktickej poznámke. Ďakujem.“
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Poslanec Petrik: „Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia. Ja som
minule prečítal svoj taký malý text o tom, ako to je na tom moste. A možno som to prečítal
veľmi rýchlo. Pretože teraz počúvam vlastne tie otázky, ktoré som ja v tom mojom malom
liste povedal, prečítal. Kedy zistil niekto potrebu asfaltovania? No starostovia Hnileckej
doliny. 15. 12. 2016 sme zvolali Združenie miest obcí Hnileckého regiónu, kde sme vzniesli
my starostovia a pán primátor päť základných pripomienok a požiadaviek, z ktorých
sa z väčšej časti, ostali tam iba asi dve, resp. jedna nesplnená požiadavka, kde už v tom čase
sme vznášali pripomienky a požiadavky, že jednoducho cesta Opátka, nie je iba cesta,
obchádzková cesta smerom na Opátku a Zlatník, nebola iba účelovou komunikáciou pre obec
Opátka, ale pre všetky mestá a obce Hnileckého regiónu. A tak sme to stále zdôrazňovali.
A ja som rád, že teraz sa táto účelová komunikácia stala veľmi významnou. Čiže
už 15. 12. 2016 sme povedali, že treba asfaltovania. Samozrejme chápali sme aj tie otázky,
ktoré boli dnes povedané, tzn. majetkovo-právne pomery, zimné mesiace. Ale následne, hneď
ako to bolo možné, na ďalšom pracovnom stretnutí Hnileckého regiónu a potom následne
na stretnutí krízového štábu už v Krompachoch sa jasne zadeklarovalo, že toto je obrovská
nevyhnutnosť. A táto skutočnosť sa aj udiala. Ale ja skúsim povedať pár vecí, ktoré má stále
ešte trápia. A ktoré je potrebné doriešiť v rámci tejto problematiky. Keďže túto cestu, účelovú,
používam vždy, keď môžem a keď prichádzam do Košíc, takže vlastne viem povedať, že aký
stav bol, aký stav je a aký stav možnože bude. Hovorím, pretože bude, lebo v podstate vždy
budem hovoriť o požiadavkách, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sme vedeli, že o mesiac táto
cesta bude slúžiť ešte lepšie a ešte excelentnejšie ako doteraz. Čo je nevyhnutné teraz? Určite
robiť opravy výtlkov na ceste smerom na Opátku, ktorá je v súčasnosti podstatne menej
vyťažená. Keďže to je cesta III. triedy, takže je to oficiálna cesta, takže je nevyhnutné
uskutočniť opravy výtlkov, aby sme prichádzali k účelovej komunikácii po serióznej ceste,
pretože už tá cesta sa pomaličky stáva cestou, ktorá je značne zdevastovaná. Ďalšia taká malá
podotázka, ktorú vnímam. Keď sledujem cestu po obchádzke, resp. po účelovej komunikácii,
samozrejme robia sa aj soboty, nedele, lebo som si to všimol, keďže občas idem aj v sobotu,
nedeľu. Robia sa dosypy krajníc asfaltky, ale robia sa dosypy tak, že sa robia obidve strany.
Ja navrhujem, aby sa urobil dosyp jednej strany krajnice, od začiatku do konca, aby sa vlastne
vedeli vyhnúť autá po celom páse obchádzkové trasy. Či je tam možné prejsť touto
komunikáciou, alebo nejakým spôsobom obmedzene. Áno, obmedzenie je tam rýchlostné.
A zjazdne, by som povedal, že je tam excelentne. Pretože jednoducho, ja som sa nestretol
s tým, aby niektorý vodič sa nevyhol, aby sa nedokázal vyhnúť sa. A ak sa dosypú krajnice,
alebo resp. aspoň jedna časť krajnice, alebo jedna krajnica, tak určite tam prejazd bude
plynulý. K semaforom. Ja si myslím, že toto technické riešenie by bolo veľmi problematické.
Je to asi 4 km úsek a keď si narátame ten časový priestor, ktorý je potrebný na prechod touto
komunikáciou a ešte aj na to dojazdenie tých áut, bolo by to značne horšie. Myslím si, že by
to bola veľká kritika od vodičov. Ja si myslím, že týmto dosýpaním krajníc určite bude možná
plynulá premávka po tejto komunikácii. Ďalšími našimi požiadavkami, ktoré ešte stále nie
sú splnené, alebo ktoré je potrebné splniť a ja som to povedal aj na minulom zastupiteľstve,
je potrebné, aby sa tie kritické úseky, ktoré sú fakt kritickými, kde je strmý svah na jednej
strane krajnice, aby sa tam zabezpečili nejaké mechanické zábrany. Ak nie sú to možné
zvodidlá, tak v každom prípade my dlhodobo navrhujeme, aby tam boli urobené zátarasy,
respektíve zvodidlá z masívnej, drevnej hmoty. A posledná vec. Bolo by možno potrebné,
ak by sme sa vrátili k myšlienke, ktorú som takisto minule povedal a navrhujem inštalovanie
mechanických zábran na obmedzenie šírky vozidla na obidvoch vjazdoch účelovej
obchádzky, ktoré by zabezpečili znemožnenie vjazdu motorových vozidiel s celkovou
hmotnosťou nad 2 tony. Čo to znamená? To sú jednoducho mechanické zábrany,
ak je potrebné, aby išli na účelovú komunikáciu vozidlá správcu, tak tieto mechanické
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zábrany sa dajú jednoducho odstrániť, resp. dajú sa uložiť tak, aby to vozidlo správcu bolo
priechodné cez tieto zábrany. Ďakujem pekne.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem. Nech sa páči, pani poslankyňa
Rušinová.“
Poslankyňa Rušinová: „Dobrý deň, myslím si, že už bolo aj dosť kritiky. V prvom rade
by som chcela poďakovať za zorganizovanie stretnutia, ktoré bolo u nás na mestskom úrade,
kde sa stretli starostovia, primátori Spišského a Hnileckého regiónu a zároveň boli tam
zastúpené všetky kompetentné zložky, ktoré sa môžu, alebo mohli a môžu vyjadrovať k celej
dopravnej situácii, ktorá vznikla uzatvorením mosta na Opátke. Naozaj to stretnutie bolo
veľmi vysoko hodnotené aj zo strany starostov a taktiež všetkých kompetentných a zároveň
aj občanmi, ktorí boli informovaní o všetkých udalostiach, alebo všetkých veciach, ktoré
sa udiali. Ďakujem. Ďakujem pánovi riaditeľovi a odboru dopravy a taktiež Správe ciest.
Po druhé chcem poďakovať a myslím si, že to poďakovanie by nemalo byť len z mojej strany,
ale aj zo strany Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Chcem poďakovať pánom
profesorom, pánovi rektorovi, dekanovi, či už rektorovi Kmeťovi, Kvočákovi, Hudákovi
a ostatným členom komisií. Lebo komisie, ktoré sa dobrovoľne podujali zaoberať sa riešením
mosta, konštrukčným riešením tohto mosta, lebo môžem smelo a myslím si, ale naozaj
môžem povedať, že títo páni, ktorí budú posudzovať túto konštrukciu patria k najlepším
odborníkom u nás, na Slovensku, možno aj v Európe. Takže verím, že ak prejdú oni tieto
projekty a uvidia toto riešenie a navrhnú to najsprávnejšie, bude to dobré. Ďalej naozaj veľké
ďakujem týmto členom, alebo týmto pánom, alebo pánom profesorom, ktorí sa budú zaoberať
riešením tohto mosta. Dúfam, že súhlasíte, kolegovia. Ďalej k verejnému obstarávaniu.
Pán poslanec Trnka, pracovali ste na samospráve a viete, ako prebieha proces verejného
obstarávania. Je to veľmi zložitý proces. A ja ďakujem, že je takáto možnosť, že proces
verejného obstarávania sa kontroluje pred podpísaním zmluvy. Lebo, keď sa bude
kontrolovať, alebo keby kontroloval po podpise zmluvy a našli by sa nejaké pochybenia,
aj drobné, sú veľmi vysoké pokuty. Takže je dobré, že proces verejného obstarávania sa
kontroluje teraz, pred podpisom zmluvy. Kontroluje sa samotný proces. Druhá časť, tak ako
hovoril pán riaditeľ, obálky s cenovými ponukami ešte nie sú otvorené. Len niekedy môže sa
zdať, alebo niekedy je, že cena je rozhodujúca, ja by som dala fakt na odporúčanie pánov
odborných zástupcov, ktorí budú v tejto komisii, aby sa vybralo najlepšie riešenie. Nie
najlacnejšie. Neviem, ako je postavená súťaž, ale najlepšie, najvhodnejšie riešenie. Lebo
naozaj, betón a predpätá výstuž vie urobiť svoje. A to sa týka aj havárie. Lebo naozaj, vieme
veľmi veľa vecí posudzovať, predvídať, ale ako sa môže správať konštrukcia, to je predpätý
betón, môže sa to stať zo dňa na deň. A ak by to bola oceľová konštrukcia, keby došlo
k takejto deformácii, tento most by padol ihneď. Takže chvalabohu, že je to predpätá betónová
konštrukcia, že došlo len k deformácii a nedošlo k inému nešťastiu. Preto ani proces
verejného obstarávania nemohol byť skôr urobený, pretože neboli návrhy. Skôr sme sa možno
mohli zaoberať s diagnostikovaním. Ale havária a vravím, tieto dve konštrukcie môžu urobiť
to, čo sa stalo zo dňa na deň, z minúty na minútu. Takže stalo sa. K tomu by sme sa nemali
vracať, ale poďme, pozerajme dopredu, aby sa naozaj tento nepriaznivý stav, ktorý nastal
ukončil, čo najskôr. A ešte chcela by som poprosiť, ak sa vysypujú krajnice na tej Opátke,
aby sa vysypovali vyfrézovaným asfaltom, tak ako bolo robené. Je to dobré riešenie. Lebo
tá štrkodrva sa rozíde, ale ten vyfrézovaný asfalt je dobrý. A po tretie, alebo po piate, už ani
neviem po ktorý krát, som rozprávala aj na komisii, pán poslanec Petrik žiada, aby sa upravila
komunikácia III. triedy na Opátku. Áno, je potrebné ju upraviť. Ale neupravujme ju tak,
že natiahnime koberec, lebo po tejto ceste, ktorá je účelová komunikácia, je v niektorých
prípadoch rally cesta. Takže radšej nech je trochu menej kvalitná, teraz poviete, že som
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nenormálna, ale nech sa nestane z toho rally cesta. Lebo už niekedy to hraničí až s drzosťou
niektorých vodičov. Ďakujem.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán
poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka s faktickou poznámkou: „Ďakujem, ja sa ospravedlňujem ak som použil
výraz, že bolo napadnuté verejné obstarávanie. Nemyslel som to presne tak. Ale podstata toho
celého obstarávania, keď to mám takto povedať je tá, čo som už dvakrát povedal a opäť mi
nebolo odpovedané. Prečo nebolo zákonným spôsobom postupované a resp. správca mosta
nepostupoval zákonným spôsobom a všetky tieto veci, vrátane obstarávania, nezačal
pripravovať už pred uzavretím mosta? Ak sa most začne robiť, ja neviem v júni, tak od
decembra, to je ten časový sklz, to je 6 mesiacov, ktorý nemusel byť most uzavretý, ak by
všetky tieto veci boli robené tak, ako správcovi zákon ukladá. Čiže tu je ten základný
problém. Ja sa čudujem pani kolegyni, že ona ďakuje Úradu KSK za tieto veci, keď vlastne
len predĺžil ten čas uzávierky mosta.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem. Pán riaditeľ.“
Ing. Bernát, riaditeľ Úradu KSK: „Tak dúfam, že tá posledná veta nebude pravdivá
a že most sa začne rekonštruovať skôr ako v júni. Ale ja, bohužiaľ, nemám sklenenú guľu.
Čo sa týka tej cesty Opátka, teraz sa vyspraví. A súčasťou rekonštrukcie bude aj natiahnutie
súvislého asfaltového koberca. A ešte jedna poznámka. Lebo áno, tá požiadavka, aby sme
až tak tú cestu nerobili, lebo je tam rally súťaž, zaznela už aj na tom stretnutí, pani primátorka
a ináč absolventka stavebnej fakulty a myslím, že aj jej príhovor mal odbornú úroveň,
tak zaznelo už tam, že niektorí, hlavne mladá generácia, generácia ypsilon si z toho robí rally
trasu. Ale bohužiaľ, beriem ako bežnú vec to, že tam dajú nejaké zákazy a ten zákaz
sa porušuje. Ja neviem, či je to špecifikum Slovenska, alebo prečo netrváme na tom,
aby sa rešpektovali zákazy, aby sa rešpektovali dopravné značenia a dopravné limity, ktoré
sú tam. Žiadali sme aj políciu, dopravných inšpektorát atď., ale sa tu flagrantne porušujú
dopravné predpisy. Ďakujem.“
p. Zachariáš, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. Pán poslanec Jutka.“
Poslanec Jutka: „Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dlho som zvažoval, či vystúpiť alebo nie.
Nedá mi, aby som nepovedal jednu vec, že máme pred sebou bod rokovania s názvom „Ústna
informácia o záveroch rokovania krízového štábu a o aktuálnom stave rekonštrukcie mosta“.
My sme tu rozobrali všetko. V podstate o tomto bode informoval pán vedúci, resp. riaditeľ
Správy ciest Košického samosprávneho kraja, ako zasadal krízový štáb, aké je stanovisko
Ministerstva obrany Slovenskej republiky a v akom stave je prípadne rekonštrukcia mosta.
Nedá mi, aby som nespomenul to, čo sme sa dozvedeli na predchádzajúcom zastupiteľstve.
Ja som sa na túto otázku pýtal statika, ktorý tu bol, posudzoval daný stav mosta a povedal:
„Most sa nedá rekonštruovať čiastočne.“ Tento most, samozrejme, je otázka, ktorá je dneska
hypotetická a na ňu nezodpovie nikto, či sme tam mohli pustiť autá nad 12,5 tony. Mali by
sme mať potom, samozrejme, váhy pred mostom aj za mostom, aby sme takémuto niečomu
vedeli zabrániť. Druhá vec, dlhodobo vieme veľmi dobre, že všetky cesty druhej, tretej triedy,
dá sa povedať aj prvej triedy sú preťažované niekoľkonásobne. A musím ešte raz konštatovať.
Tento most z časového hľadiska bol tak konštruovaný pred niekoľkými, štyridsiatimi, alebo
päťdesiatimi rokmi, že sa nedá rekonštruovať čiastočne, ako sa to robí pri iných mostových
konštrukciách. Čiže k takémuto niečomu mohlo dôjsť, respektíve došlo. A takisto statik
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povedal, že je potrebné, aby sme sa takýmto problémom vyhli. Aby Úrad Košického
samosprávneho kraja dal prekontrolovať aj ďalšie mostové konštrukcie, ktoré sú dlhodobo
zanedbávané. Lebo myslím si, že tento príklad, hoci negatívny, môže byť aj predzvesťou
pozitívnych reakcií a lepšieho riešenia a prípravy na rekonštrukcie iných mostových
konštrukcií, ktoré má v správe Košický samosprávny kraj. Takže nepolitizujme tento problém.
A znova poviem, treba čo najskôr riešiť otázku dokončenia verejného obstarávania a začatia
rekonštrukcie. Myslím si, že už nikomu to nepomôže. A tieto pripomienky, jedine
konštruktívna debata, ktorú povedal pán Petrik, treba hľadať riešenie tak, aby sme čo
najlepšie v danej situácii vyšli v ústrety občanom. Možno nie z najlepšieho riešenia, ale
z najoptimálnejšieho, ktoré v tomto krízovom stave je možné riešiť. Ďakujem pekne.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. Osobne si tiež myslím,
sa pripájam k tomu, čo povedal pán poslanec. Ohľaduplnosť je to slovo, ktoré by veľmi
pomohlo aj v prípade dopravy na ceste, v tej havarijnej, ale aj v iných prípadoch. S faktickou
poznámkou pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka s faktickou poznámkou: „Ďakujem. Ja len veľmi krátko. No ja si myslím,
že nielen dnes, ale aj na minulých zastupiteľstvách už tu odznelo viacero konštruktívnych
návrhov, nielen z Úradu KSK, resp. od jedného alebo dvoch konkrétnych poslancov. Problém
je v tom, že niektoré názory sú totálne ignorované a tie druhé vyzdvihované, hoci prídu
po niekoľkých mesiacoch, odkedy boli navrhnuté už inými. No ale O.K. Ešte som chcel
doplniť k tomu, lebo aj pán riaditeľ sa nad tým zakaždým tak rozhorčuje. No áno, nie sú
dodržiavané pravidlá. Možnože preto, že každý z tých kamionistov alebo z tých áut,
preťažených vedia, že KSK nemá žiadne váhy. A to, že pred rokom a pol boli navrhnuté mnou
a kolegami z opozície aj do rozpočtu zahrnúť a každý to ignoroval. A dokonca aj predseda
to verejne prisľúbil, že ich zakúpi. Aj tak sa tomu nestalo. Čiže opäť problém je niekde, no nie
je tu ten problém momentálne, lebo išiel na last minute asi, ale vieme kde. Ďakujem.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Do rozpravy sa prihlásil pán Petrik.“
Poslanec Petrik: „Ďakujem pekne. Ja by som chcel iba doplniť jednu informáciu, lebo teraz
bolo povedané to, že aby sa myslelo dopredu. Ja si myslím, že už ponaučenie je dosť silné,
vidieť to aj v našom ďalšom bode rokovania, kedy hovoríme o návrhu rozpočtu opatrenia na
toto ďalšie obdobie, kedy máme vyčíslené výdavky na rekonštrukciu mostných objektov,
zaradených do 4., 5., 6. stupňa stavebnotechnického stavu. Tu sú vlastne tie kritické mosty,
ktoré sú v našom kraji a ktoré treba riešiť. A sú aj navrhované na to aj prostriedky. Ja mám
informácie, že tieto prostriedky by mali byť teda z ušetrených peňazí v rámci rekonštrukcie
mosta. To znamená po pridelení dotácie myslím si, že od ministerstva. Ďakujem pekne.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem. S faktickou, pán poslanec Ďurovčík.“
Poslanec Ďurovčík: „Navrhujem ukončiť rozpravu k tomuto bodu. Ďakujem pekne.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. Dávam hlasovať o ukončení
rozpravy. Kto je za?“
Hlasovanie č. 7

Procedurálny návrh na ukončenie rozpravy

Za 41 poslancov, proti 2 poslanci, zdržali sa 4 poslanci.
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Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Rozpravu teda ukončujeme. Keďže nebol nikto
už prihlásený do diskusie, takže dávam slovo návrhovej komisii.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
Ústnu informáciu o záveroch rokovania krízového štábu a o aktuálnom stave rekonštrukcie
mosta 547 – 020 cez vodnú nádrž Ružín.
Hlasovanie č. 8

Ústna informácia o záveroch rokovania krízového štábu
a o aktuálnom stave rekonštrukcie mosta 547-020 cez vodnú nádrž
Ružín

Za 40 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 6 poslanci.
BOD č. 5
Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2016
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Nasleduje bod číslo 5 – Záverečný účet
Košického samosprávneho kraja za rok 2016. Vážené poslankyne, vážení poslanci, pod
bodom číslo 5 je vám predložený Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok
2016. Záverečný účet Košického samosprávneho kraja je spracovaný v súlade so zákonom
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v súlade s rozpočtovou klasifikáciou a na
základe údajov z účtovnej závierky za rok 2016. KSK hospodáril s vlastnými príjmami,
finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie a z rozpočtov
členských krajín Európskej únie, z darov a iných príspevkov. KSK zabezpečoval z vlastných
príjmov, okrem samosprávnych kompetencií, aj financovanie právnických a fyzických osôb
poskytujúcich sociálnu starostlivosť, financovanie súkromných a cirkevných školských
zariadení a vyrovnávanie straty, ktorá vznikla dopravcom z poskytovania služieb vo verejnom
záujme. Prenesený výkon štátnej správy v odvetví školstva bol financovaný formou účelovej
dotácie zo strany štátneho rozpočtu. Súčasťou záverečného účtu je aj vyhodnotenie
programového rozpočtu, kde plnenie stanovených cieľov a ukazovateľov zohľadňovalo
disponibilné zdroje KSK v roku 2016. Celkový dlh KSK k 31. decembru 2016, podľa zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, predstavuje zadlženie vo výške 26,71 %
zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. V priebehu roka došlo k jeho štyrom
úpravám z úrovne zastupiteľstva. Jednotlivé zmeny v príjmovej časti rozpočtu, ako aj
výdavkovej časti rozpočtu, zmeny v kapitálovom rozpočte a finančných operáciách KSK sú
podrobne špecifikované v hlavnom dokumente. V materiáli sú uvedené aj úpravy rozpočtu
KSK realizované rozpočtovými opatreniami predsedu KSK, v zmysle zásad tvorby rozpočtu,
rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia KSK. Súčasťou materiálu je aj
stanovisko hlavného kontrolóra, na základe ktorého Záverečný účet Košického
samosprávneho kraja za rok 2016 odporúča schváliť a uzavrieť jeho prerokovanie s výrokom:
súhlas s celoročným hospodárením - bez výhrad, vrátane odporúčania schváliť použitie
prebytku rozpočtového hospodárenia. Návrh k záverečnému účtu bol zverejnený spôsobom
vyvesenia na úradnej tabuli a webovej stránke KSK dňa 24. marca 2017. Materiál prešiel
rokovaním všetkých komisií, ktoré ho bez pripomienok odporučili prerokovať a schváliť.
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Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči. Do rozpravy sa nehlási nikto. Uzatváram
rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov
A) berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja k Návrhu záverečného účtu
Košického samosprávneho kraja za rok 2016,
B) schvaľuje
Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2016 a súhlasí s celoročným
hospodárením
bez
výhrad
celkový prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 9 927 616 € a jeho použitie
a prevod do peňažných fondov nasledovne:
1. Použitie prebytku hospodárenia na výdavky nasledovne:
 bežné výdavky na jazykové školy vytvorené príjmami
budúcich období, ktoré je potrebné použiť na pôvodne
stanovený účel v roku 2017,
 kapitálové výdavky na dofinancovanie investičných akcií
schválených v Zastupiteľstve KSK v roku 2016,
ale k 31. 12. 2016 neukončených, resp. neuhradených,
 vrátenie mylnej platby neverejnému poskytovateľovi sociálnych
služieb,
2. Prídel do rezervného fondu
3. Prídel do fondu udržateľnosti projektov
4. Prídel do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie
Hlasovanie č. 9

103 543 €
1 890 021 €
262 €
1 000 000 €
26 351 €
6 907 439 €

Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2016

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
BOD č. 6
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďalším bodom programu je - Úprava rozpočtu
Košického samosprávneho kraja v roku 2017. Vážené poslankyne, vážení poslanci, pod
bodom číslo 6 je vám predložená Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku
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2017. Ide o prvú úpravu rozpočtu v roku 2017, v ktorej sú premietnuté výsledky
zo záverečného účtu KSK za rok 2016, úpravy vyplývajúce z dotácií zo štátneho rozpočtu,
z grantov a transferov na projekty z fondov EÚ a štátneho rozpočtu. Úpravou sa navrhuje
zvýšenie bežných príjmov o 1 443 666 eur. V prípade bežných výdavkov ide taktiež
o zvýšenie o 3 301 870 eur. Taktiež sa navrhuje zvýšenie kapitálových príjmov
o 5 041 321 eur o zvýšenie kapitálových výdavkov na 13 656 664 eur. V prípade finančných
operácií sa navrhuje zvýšenie príjmových finančných operácií o 10 473 547 eur. Zdôvodnenie
jednotlivých úprav je podrobnejšie špecifikované v hlavnom dokumente s podrobným
prehľadom ich špecifikácie v prílohách 1 až 8. Materiál prešiel rokovaním všetkých komisií,
ktoré ho bez pripomienok odporúčali prerokovať a schváliť. Otváram rozpravu k tomuto
bodu. Keďže sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie
návrhu na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
1.

Úpravu bežného rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017 takto:
zvýšiť bežné príjmy
zvýšiť bežné výdavky

2.

o
o

Úpravu kapitálového rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017 takto:
zvýšiť kapitálové príjmy
zvýšiť kapitálové výdavky

3.

1 443 666 €
3 301 870 €

o
o

5 041 321 €
13 656 664 €

Úpravu finančných operácií Košického samosprávneho kraja v roku 2017 takto:
zvýšiť príjmové finančné operácie

Hlasovanie č. 10

o

10 473 547 €

Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
BOD č. 7
Významné spoločenské a kultúrne podujatia v roku 2017 v Košickom samosprávnom
kraji – poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších
zmien a doplnkov
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďalším bodom programu dnešného
zastupiteľstva je bod číslo 7. To sú Významné spoločenské a kultúrne podujatia v roku 2017
v KSK - poskytnutie dotácie nad 3 300 eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia KSK
číslo 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov. Vážené poslankyne,
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vážení poslanci pod bodom číslo 7 je vám predložený zoznam podujatí navrhovaných
na finančnú podporu podľa VZN Košického samosprávneho kraja, ktorý vychádza
zo zoznamu podporených podujatí v roku 2016. Podujatia sú rozdelené podľa oblastí z Plánu
hospodárskeho sociálneho rozvoja KSK a zdrojov ich financovania. Rozdelenie podujatí
vychádza z dlhodobej kategorizácie, určenia alokácie na danú kategóriu, ako aj určenie
maximálnej výšky podpory na jeden projektu v danej kategórii. O iných žiadostiach o dotáciu
nad 3 300 eur v tomto čase nenavrhujeme rozhodovať, vzhľadom na súčasnú výšku alokácie
100 000 eur, z ktorej významné spoločenské a kultúrne podujatia tvoria veľkú väčšinu, teda
82 %. Materiál k týmto žiadostiam bude predložený na nasledovné rokovanie zastupiteľstva
KSK v júni 2017. Všetky aktivity uvedené v materiáli svojím charakterom prispievajú
k pozitívnej propagácii a zviditeľňovaniu činnosti KSK navonok a k mobilizácii sociálneho
kapitálu regiónu. Materiál prešiel rokovaním finančnej komisie a kultúrnej komisie, ktoré
ho odporúčali prerokovať a schváliť. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nehlási sa nikto,
uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
§ 8 ods. 4 a 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 2 a § 5
ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006
o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
A) schvaľuje
Zoznam významných spoločenských a kultúrnych podujatí v roku 2017 v Košickom
samosprávnom kraji - poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov týmto
žiadateľom:
1. Štátna filharmónia Košice, Moyzesova 66, 040 01 Košice v sume 4 100 € na projekt
62. ročník Medzinárodného hudobného festivalu Košická hudobná jar,
2. Združenie FORSA, Rosná 6, 040 01 Košice v sume 4 100 € na projekt VIŠEGRÁDSKE
DNI 2017,
3. Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS, Hlavná 48, 040 01 Košice v sume
4 100 € na projekt 9. medzinárodný festival mládežníckych orchestrov a zborov
"SCHENGENSKÝ POLUDNÍK",
4. Občianske združenie pri Bábkovom divadle v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice
v sume 4 100 € na projekt VIRVAR – Dni bábkového divadla a hier pre rodiny,
5. "AGENTÚRA GES" spol. s r. o., Laca Novomeského 13, 040 01 Košice v sume
4 100 € na projekt XXIII. Medzinárodný jazzový festival v Košiciach,
6. Tanečný klub METEOR Košice, Krompašská 28, 040 11 Košice – Pereš v sume
4 100 € na projekt Medzinárodný tanečný festival Košice open 2017,
7. Maratónsky klub, Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice v sume 4 100 € na projekt 94. ročník
Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach,
8. BIELA NOC, o. z., Mudroňova 31, 040 01 Košice v sume 4 100 € na projekt Biela noc
2017,
9. Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 12 Rožňava v sume 3 600 € na projekt ROK NA
GEMERI - 23. ročník slávností zvykov a obyčají Gemera - Malohontu,
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10. KULTOBIN, spol. s r. o. Košice, Starozagorská 10, 040 23 Košice v sume 3 600 €
na projekt CASSOVIA FOLKFEST - Medzinárodný folklórny festival,
11. Obec Rejdová, Rejdová 64, 049 26 Rejdová v sume 3 600 € na projekt Gemerský
folklórny festival Rejdová 2017,
12. Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce v sume 3 600 €
na projekt 58. ročník Zemplínskych slávností,
13. Obec Čerhov, Dlhá 100, 076 81 Čerhov v sume 3 600 € na projekt Tokajské vinobranie
2017,
14. Obec Rozhanovce, SNP 48, 044 42 Rozhanovce v sume 3 600 € na projekt Abovské
folklórne slávnosti Euro Folk Rozhanovce 2017,
15. Obec Borša, Ružová 188, 076 32 Borša v sume 3 600 € na projekt XV. Tokajský festival,
16. Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec v sume 3 600 €
na projekt XV. Medzibodrožský kultúrny festival 2017,
17. Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves v sume 3 600 €
na projekt 22. ročník Trhu ľudových remesiel,
18. Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy v sume 3 350 € na projekt
FESTIVAL TANCA – KROMPACHY 2017 – 11. ročník - Prehliadka amatérskych
a profesionálnych tanečných skupín, jednotlivcov a kolektívov regiónu Spišská Nová
Ves, Levoča, Gelnica,
19. Slovenská humanitná rada - Zväz zdravotne postihnutých Michalovce, Námestie
osloboditeľov 77, 071 01 Michalovce v sume 3 350 € na projekt SRDCE AKO DAR XIV.
ročník regionálnej prehliadky záujmovo - umeleckej činnosti zdravotne postihnutých detí,
mládeže a dospelých,
20. OZ SPIŠSKÉ DIVADLO, Radničné námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves v sume
3 350 € na projekt Festival Divadelný Spiš 2017,
21. Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance v sume 3 350 € na projekt Deň
sv. Huberta,
22. Obec Veľké Trakany, Rákocziho 419, 07642 Veľké Trakany v sume 3 350 € na projekt
VII. Svätomartinský festival,
B) berie na vedomie
1. Informáciu o TOP PODUJATIACH programu Terra Incognita,
2. Informáciu o podpore iných významných podujatí v rámci oblasti Kreatívny priemysel.
Hlasovanie č. 11

Významné spoločenské a kultúrne podujatia v roku 2017
v Košickom samosprávnom kraji – poskytnutie dotácií nad 3 300
Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení
neskorších zmien a doplnkov

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
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BOD č. 8
Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja v rámci Integrovaného regionálneho operačného
programu, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným
službám, Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných
škôl na praktickom vyučovaní
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďalším bodom programu je bod č. 8 - Intenzita
pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v rámci
IROP-u. Je to Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.
Poprosím pána riaditeľa ako predkladateľa, aby predniesol svoj návrh. Nie? Takže otváram
diskusiu. Nikto sa nehlási. Uzatváram rozpravu. Nech sa páči, návrhová komisia.“
Návrhová komisia:
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, v súlade so Stratégiou financovania európskych štrukturálnych
a investičných fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre námorné a rybné
hospodárstvo pre programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „stratégia financovania 2014 –
2020“) určujúcou pravidlá a limity pre poskytovanie pomoci prijímateľom v rámci projektov
spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – EFRR, Európskeho
sociálneho fondu – ESF (ďalej len „štrukturálne fondy“), Kohézneho fondu – KF
a Európskeho fondu pre námorné a rybné hospodárstvo – EFNRH
schvaľuje
a)

predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektov
stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
realizovaných v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu
žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, Prioritná os: 2 – Ľahší
prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, ktorých ciele sú v súlade
s platným Územným plánom veľkého územného celku Košického kraja a platným
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja
na obdobie 2016 – 2020,

b) zabezpečenie realizácie projektov v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c)

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaných projektov
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektov a poskytnutých
nenávratných finančných príspevkov v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
nasledovne:

1.

Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Spojená
škola, Kollárova 17, Sečovce, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
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Názov projektu
Modernizácia odborných učební
praktického vyučovania Spojenej školy
v Sečovciach, organizačnej zložky
Stredná odborná škola

Celkové
oprávnené
výdavky (€)

Príspevok
zo zdrojov EÚ
(EFRR) a ŠR
(€)

5% KSK
(€)

598 000,00

568 100,00

29 900,00

Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SOŠ Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny
kraj:
Príspevok
Celkové
zo zdrojov EÚ
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
(EFRR) a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Modernizácia materiálnych podmienok
pre zvýšenie kvality odborného
vzdelávania a prípravy v
618 930,00
587 983,50
30 946,50
poľnohospodárskych odboroch na
Strednej odbornej škole –
Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník
2.

Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SOŠ
technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny
kraj:
Príspevok
Celkové
zo zdrojov EÚ
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
(EFRR) a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Kvalitná prax, úspech k zamestnanosti
520 032,00
494 030,40
26 001,60

3.

4.

Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SOŠ obchodu
a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny
kraj:

Názov projektu
Vzdelávanie študentov SOŠ obchodu
a služieb Sobrance pre potreby technicky
moderných poľnohospodárskych
podnikov regiónu

Celkové
oprávnené
výdavky (€)

Príspevok
zo zdrojov EÚ
(EFRR) a ŠR
(€)

5% KSK
(€)

513 582,00

487 902,90

25 679,10
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Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SOŠ obchodu
a služieb, Školská 4, Michalovce, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Príspevok
Celkové
zo zdrojov EÚ
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
(EFRR) a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Modernizácia centra odborného
411 474,00
390 900,30
20 573,70
vzdelávania
5.

Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Technická
akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves, ktorej zriaďovateľom je Košický
samosprávny kraj:
Príspevok
Celkové
zo zdrojov EÚ
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
(EFRR) a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Strojárstvo, elektrotechnika a robotika
577 200,00
548 340,00
28 860,00
bližšie k žiakom a praxi
6.

Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SPŠ
elektrotechnická, Komenského 44, Košice, ktorej zriaďovateľom je Košický
samosprávny kraj:
Príspevok
Celkové
zo zdrojov EÚ
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
(EFRR) a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Učíme sa praxou
499 998,00
475 038,00
24 960,00

7.

Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SOŠ
technická, Kukučínova 23, Košice, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Príspevok
Celkové
zo zdrojov EÚ
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
(EFRR) a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Kvalitná výučba – základ kvalitnej SOŠ
561 768,00
533 679,60
28 088,40
technickej v Košiciach
8.

9.

Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SOŠ,
Ostrovského 1, Košice, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
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Názov projektu
Kvalitná odborná príprava žiakov –
úspech absolventov na trhu práce

Celkové
oprávnené
výdavky (€)

Príspevok
zo zdrojov EÚ
(EFRR) a ŠR
(€)

5% KSK
(€)

539 394,00

512 424,30

26 969,70

10. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SOŠ
automobilová, Moldavská cesta 2,
Košice, ktorej zriaďovateľom je Košický
samosprávny kraj:
Príspevok
Celkové
zo zdrojov EÚ
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
(EFRR) a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Stredná odborná škola automobilová –
350 292,00
332 777,40
17 514,60
brána do Tvojej profesijnej budúcnosti
11. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SOŠ,
Učňovská 5, Košice, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Príspevok
Celkové
zo zdrojov EÚ
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
(EFRR) a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Zvýšenie kvality odborného vzdelávania
369 222,00
350 760,90
18 461,10
na SOŠ, Učňovská 5, Košice - Šaca
12. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SOŠ,
Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Príspevok
Celkové
zo zdrojov EÚ
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
(EFRR) a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Investícia do odborného vzdelávania
prispôsobeného regionálnym
605 982,60
575 683,47
30 299,13
požiadavkám trhu práce
13. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Obchodná
akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava, ktorej zriaďovateľom je Košický
samosprávny kraj:
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Názov projektu

Celkové
oprávnené
výdavky (€)

Príspevok
zo zdrojov EÚ
(EFRR) a ŠR
(€)

5% KSK
(€)

Moderné COVP – viac praktických
cvičení, viac žiakov

417 138,00

396 281,10

20 856,90

14. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SOŠ
drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves, ktorej zriaďovateľom je Košický
samosprávny kraj:
Príspevok
Celkové
zo zdrojov EÚ
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
(EFRR) a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Modernou praktickou prípravou
542 376,00
515 257,20
27 118,80
k zamestnanosti
15. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SOŠ
technická, Partizánska 1, Michalovce, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny
kraj:
Príspevok
Celkové
zo zdrojov EÚ
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
(EFRR) a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Pomôžme regiónu
599 976,55
569 977,72
29 998,83
16. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SOŠ,
Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny
kraj:
Príspevok
Celkové
zo zdrojov EÚ
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
(EFRR) a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Nové technológie na našej škole
613 540,00
582 863,00
30 677,00
17. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SPŠ,
Komenského 2, Košice, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Príspevok
Celkové
zo zdrojov EÚ
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
(EFRR) a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Modernizácia odborných učební
155 148,00
147 390,60
7 757,40
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18. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SPŠ stavebná
a geodetická, Lermontovova 1, Košice, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny
kraj:
Príspevok
Celkové
zo zdrojov EÚ
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
(EFRR) a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Zdokonalenie materiálnych podmienok
pre kvalitné vzdelávanie v SPŠ stavebnej
162 379,64
154 260,66
8118,98
a geodetickej v Košiciach
19. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Škola
úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice, ktorej zriaďovateľom je Košický
samosprávny kraj:
Príspevok
Celkové
zo zdrojov EÚ
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
(EFRR) a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Vybavenie učební pre získanie
praktických skúseností vyžadovaných
163 776,90
155 588,05
8 188,85
trhom práce
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu kraja.
Hlasovanie č. 12

Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu,
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším
verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu
žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Za 43 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.

BOD č. 9
Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje,
Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.4.1 – Zvýšiť kvalitu a efektívnosť
celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií,
prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďalším bodom je bod č. 9. Je to v podobnom
duchu, akurát jedná sa o Operačný program Ľudské zdroje, Prioritná os: 1, Špecifický cieľ:
1.4.1. Je to tiež spolufinancovanie projektov pre stredné školy. Pán riaditeľ, chceš uviesť?
Nie. Nech sa páči, otváram rozpravu. Nikto sa nehlási do rozpravy. Poprosím návrhovú
komisiu.“
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Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 4 ods. 1 písm. k) a § 11 ods. 2 zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a § 9 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších predpisov, v súlade so stratégiou financovania štrukturálnych fondov, Kohézneho
fondu a Európskeho fondu pre námorné a rybné hospodárstvo pre programové obdobie 2014 –
2020 (ďalej len „stratégia financovania 2014 – 2020“) určujúcou pravidlá a limity
pre poskytovanie pomoci prijímateľom v rámci projektov spolufinancovaných z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja – EFRR, Európskeho sociálneho fondu – ESF (ďalej len
„štrukturálne fondy“), Kohézneho fondu – KF a Európskeho fondu pre námorné a rybné
hospodárstvo – EFNRH
schvaľuje
1. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR, u ktorých
konečným prijímateľom pomoci je SOŠ, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec, ktorej
zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:

Názov projektu
Podpora prehlbovania a zvyšovania
kvalifikácie

Celkové
oprávnené
výdavky (€)

Príspevok
z ESF a ŠR (€)

199 437,98

189 466,08

5% KSK
(€)
9 971,90

2. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR, u ktorých
konečným prijímateľom pomoci je SOŠ, Gemerská 1, Košice, ktorej zriaďovateľom
je Košický samosprávny kraj:

Názov projektu

Celkové
oprávnené
výdavky (€)

Príspevok
z ESF a ŠR (€)

KROK ZA KROKOM KU KRÁSE
A PÔVABU – BEAUTY SLUŽBY VO
VZDELÁVANÍ

200 000,00

190 000,00

5% KSK
(€)
10 000,00

3. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR, u ktorých
konečným prijímateľom pomoci je SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku,
Kukučínova 23, Košice, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:

Názov projektu
Odborné vzdelávanie znevýhodnených
skupín obyvateľstva

Celkové
oprávnené
výdavky (€)

Príspevok
z ESF a ŠR (€)

148 460,52

141 037,49

5% KSK
(€)
7 423,03
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4. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR, u ktorých
konečným prijímateľom pomoci je Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce, ktorej
zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:

Názov projektu
Zvýšenie vzdelanostnej úrovne
obyvateľov mesta Sečovce a okolia

Celkové
oprávnené
výdavky (€)

Príspevok
z ESF a ŠR (€)

5% KSK
(€)

170 244,00

161 731,80

8 512,20

5. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR, u ktorých
konečným prijímateľom pomoci je SOŠ, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves, ktorej
zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:

Názov projektu
Učme sa novým technológiám

Celkové
oprávnené
výdavky (€)
198 815,82

Príspevok
z ESF a ŠR (€)
188 875,03

5% KSK
(€)
9 940,79

6. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR, u ktorých
konečným prijímateľom pomoci je SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce, ktorej
zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:

Názov projektu
Tvorba a realizácia programov
celoživotného vzdelávania na SOŠ
technickej v Michalovciach

Celkové
oprávnené
výdavky (€)

Príspevok
z ESF a ŠR (€)

199 497,00

189 522,15

5% KSK
(€)
9 974,85

7. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR, u ktorých
konečným prijímateľom pomoci je SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice, ktorej
zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:

Názov projektu
Technik požiarnej ochrany a člen
hasičskej jednotky (DPO)
Hlasovanie č. 13

Celkové
oprávnené
výdavky (€)

Príspevok
z ESF a ŠR (€)

5% KSK
(€)

200 000,00

190 000,00

10 000,00

Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 –
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Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.4.1 – Zvýšiť kvalitu
a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj
kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie
Za 43 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
BOD č. 10
Intenzita pomoci – spolufinancovanie Spojenej školy v Sečovciach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské
zdroje, Prioritná os: 2 – Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Bod č. 10. Je to tiež Intenzita pomoci spolufinancovanie Spojenej školy v Sečovciach podľa Operačného programu Ľudské zdroje,
Prioritná os: 2. Nech sa páči, otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú
komisiu.“
Návrhová komisia:
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, v súlade s pravidlami stanovenými v Stratégii financovania európskych
štrukturálnych a investičných fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre námorné
a rybné hospodárstvo pre programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „stratégia financovania
2014 – 2020“) určujúcou pravidlá a limity pre poskytovanie pomoci prijímateľom v rámci
projektov spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – EFRR,
Európskeho sociálneho fondu – ESF, Kohézneho fondu – KF a Európskeho fondu
pre námorné a rybné hospodárstvo – EFNRH
schvaľuje
spolufinancovanie projektu vo výške 3,33 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky,
u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce, ktorej
zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:

Názov projektu

Celkové
oprávnené
výdavky (€)

Príspevok
zo zdrojov EÚ
(IZM a ESF)
a ŠR (€)

3,33% KSK
(€)

Pripravujem sa na podnikanie na Spojenej
škole v Sečovciach

140 000,00

135 338,00

4 662,00

Hlasovanie č. 14

Intenzita pomoci – spolufinancovanie Spojenej školy v Sečovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho
kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os:
2 – Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Za 42 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
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BOD č. 11
Informatívna správa o plnení aktivít Dobrovoľníckeho centra Košického kraja za
predchádzajúci kalendárny rok, ktoré sú realizované na základe zmluvy o spolupráci
a schválenie finančného príspevku na rok 2017
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Pristúpime k bodu č. 11. To je Informatívna
správa o plnení aktivít Dobrovoľníckeho centra KSK za predchádzajúci kalendárny rok, ktoré
sú realizované na základe zmluvy o spolupráci a schválenie finančného príspevku na rok
2017. Vážené poslankyne, vážení poslanci. Predloženým materiálom sa navrhuje
zastupiteľstvu zobrať na vedomie Informatívnu správu o plnení aktivít Dobrovoľníckeho
centra Košického kraja za predchádzajúci kalendárny rok, čo vyplýva z povinnosti predkladať
túto správu zastupiteľstvu na jeho februárové zasadnutie. Z dôvodu očakávania zverejnenia
prihlášky na Európske hlavné mesto dobrovoľníctva 2019, ktoré bolo zverejnené 16. 2. 2017
a tým aj možným zmenám v rozpočte, nebola správa predložená na februárové zasadnutie.
Taktiež sa materiálom navrhuje zastupiteľstvu schváliť členský príspevok Dobrovoľníckemu
centru Košického kraja na rok 2017 v objeme 48 100 eur. Podrobný rozpis položiek členského
príspevku je uvedený v návrhu rozpočtu na rok 2017, ktorý tvorí prílohu materiálu.
Po schválení členského príspevku bude s Dobrovoľníckym centrom Košického kraja uzavretý
dodatok k súčasnej zmluve o spolupráci. V prípade schválenia členského príspevku bude
Dobrovoľnícke centrum Košického kraja povinné predložiť informatívnu správu o činnosti
za predchádzajúci rok na nasledujúce februárové zasadnutie Zastupiteľstva KSK. Vzhľadom
na špecifickosť stanovených cieľov, ktoré nie sú bežne podporované grantovými schémami
a potrebu uceleného a stabilného riešenia, je nevyhnutná podpora zo strany KSK. Materiál
prešiel rokovaním finančnej komisie, sociálnej komisie, komisie pre cirkevné a spoločenské
otázky a komisie regionálneho rozvoja, ktoré ho bez pripomienok odporúčali prerokovať
a schváliť. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Keďže sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu
a poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
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
Informatívnu správu o plnení aktivít Dobrovoľníckeho centra Košického kraja
za predchádzajúci kalendárny rok (2016), ktoré sú realizované na základe zmluvy
o spolupráci,
B) schvaľuje
členský príspevok Dobrovoľníckemu centru Košického kraja na rok 2017 v objeme 48 100,Eur.
Hlasovanie č. 15

Informatívna správa o plnení aktivít Dobrovoľníckeho centra
Košického kraja za predchádzajúci kalendárny rok, ktoré sú
realizované na základe zmluvy o spolupráci a schválenie
finančného príspevku na rok 2017

Za 42 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
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BOD č. 12
Hodnotiaca správa o stave a úrovni výchovno – vzdelávacieho
procesu za školský rok 2015/2016
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Pod bodom 12 je Hodnotiaca správa o stave
a úrovni východno-vzdelávacieho procesu za školský rok 2015/2016. Pán riaditeľ, chceš
uviesť materiál? Nie. Nech sa páči, otváram rozpravu. Pán poslanec Halenár, nech sa páči.“
Poslanec Halenár: „Hodnotiaca správa, pekne napísané, hodnotiaca správa. A keď sa
pozrieme na tie začiatočné strany od 3, že čo všetko bolo hodnotené. No čo ja viem? Začnem
inak. V tejto krajine sme konfrontovaní s titulkami médií alebo s oznamami médií, ako
chýbajú isté profesie v konkrétnych odvetviach, najmä je to strojárstvo, alebo automobilový
priemysel a informačné technológie. Nakoniec, v predchádzajúcich bodoch sme nejaké
peniaze dávali na programy, ktoré majú v tejto, hlavne v týchto dvoch oblastiach priniesť,
domnievam sa, iné výsledky než doteraz. 87 stránkový dokument, neviem kto číta, ja som
ho nečítal celý, takže keď budem obviňovaný, že to tam je, takže dopredu hovorím, že nie.
Ale na záver je tu na strane 88 a tu je v závere, že áno, na začiatku, čo som začal, to je na tej
strane 3, že čo všetko je vyhodnocované, no nezdá sa mi tam, napr. vyhodnocované už iba to,
nakoľko sme v minulých rokoch, alebo v minulých obdobiach hovorili o tom, že prebieha
komunikácia medzi podnikateľskými subjektmi. Myslím, že aj vláda SR alebo Ministerstvo
školstva tam bolo zapojené, medzi školami, nakoľko teda tie odbory, ktoré sú študijné pre
nejaké obdobie plánované, nakoľko spĺňajú teda tie predstavy tých podnikateľských
subjektov. Nevidel som to tam. Ale ešte raz hovorím, možno som to prehliadol, lebo
ja odmietam čítať takéto dokumenty. Vidím, že mi to ináč vytlačilo, nie 87 ale je to 91 strán.
Takže toto som predpokladal také, že hodnotiaca správa, aha, tak to vyhodnotíme. Nakoľko
teda sa nám podarilo to, čo sme chceli? Urobili sme to? Alebo dokonca sme boli lepší,
než sme si stanovili? A potom, na záver je tu také, že „v predkladanej správe
sú najdôležitejšie porovnania výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu medzi jednotlivými
skupinami stredných škôl.“ No, čo ja viem? Tak povedzme, čo tak porovnať sa s nejakými
inými VUC-kami? To tam je, tu počúvam. Viete, problém je v tom, že v tom závere to tu nie
je. Tu nie je napísané, že v porovnaní s inými VUC-kami sme v tomto, ja neviem akí. A to je
to, čo ja tu vidím ako problém, že niečo sa možno pichne do nejakej strany, na nejakú stranu
xy a potom sa bude argumentovať, ale toto je všetko tam! Tiež ma zaujalo, že „vzhľadom
na skutočnosť, že stredné školy majú sústavné problémy so správaním žiakov a často
aj výsledkami žiakov vo vzdelávaní, boli prijaté nasledujúce opatrenia.“ No nevidel som tam
nič, čo by malo prispieť k zlepšeniu toho stavu, že sa budú lepšie správať žiaci a dokonca
aj lepšie výsledky budú mať. A čo ako najväčší problém vidím v celej tej hodnotiacej správe
je, že vôbec nie je spomenutý príspevok celkového stavu systému vzdelávania v tejto krajine,
kde vlastne je normatívne financovanie na hlavu žiaka a nikde sa neberie prakticky do úvahy
kvalita školy, alebo kvalita toho vzdelávacieho procesu, na ktorú tie peniaze smerujú. Nevidel
som to tam, taktiež. A chcem povedať, videl som tam aj rebríček nejakých stredných škôl,
to si myslím, že je krok správnym smerom, len dúfam, že tí rodičia, ktorí teda budú
sa rozhodovať pre nejakú strednú školu, budú mať naozaj túto informáciu k dispozícii, aby
vedeli teda sa podľa toho zariadiť. Takže z môjho pohľadu to hodnotiaca správa znie hodne
čudne, pretože málo tých hodnotení tu vidím. Z tých predsavzatí, ktoré sme si dávali
v minulom období, a taktiež to, čo je tu spomínané, že sa bude diať, alebo prijímame takéto
opatrenia, napr. na to, aby sa zlepšilo správanie žiakov. V rámci motivačných kritérií
pracovať so skupinami škôl tak, aby verejnosť dostávala dostatok informácií o umiestneniach
kvalitných škôl. Tak čo ja viem? Nejako sa mi to nezdá. Ale áno, hovorím, zverejniť rebríček
škôl podľa nejakých vopred stanovených parametrov je krok správnym smerom. Ak takto
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budeme pokračovať ďalej, môže to byť veľmi užitočná informácia pre rodičov a možno aj pre
budúcich študentov týchto škôl.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. Pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem pekne. Budem sa snažiť nie dlho. Najskôr chcem pochváliť,
že v materiáli v rámci SWOT analýzy sú aj tie stránky, ako príležitosti a ohrozenia, pretože
v predchádzajúcom materiáli, neviem koľko mesiacov dozadu, sa to tam nenachádzalo pri
SWOTk-e. No a teraz tie slabé stránky. Ja teraz tu nechcem vyhodnocovať, že do akej miery
VUC-ka by mohlo, alebo nemohla ovplyvniť tie slabé stránky, len mne to tak pripadá,
ako keby silných sme mali, ja neviem, trikrát viac ako slabých a v podstate viac-menej takmer
všetko je super, až na 4 body nejaké. No, nemyslím si. Mne tam chýbajú hlavne také veci ako
prepojenie s praxou, nie je v slabých stránkach. To máme na skvelej úrovni ako túto stránku,
alebo tak túto spoluprácu stredných škôl s prepojením na firmy, atď? Ja si myslím, že v tomto
by aj KSK mohol byť nápomocný do veľkej miery, pretože sme tu schvaľovali všelijaké aj iné
strategické dokumenty a spolupráce s firmami, čiže tu sa mi zdá, ako keby to chýbalo
a taktiež taký bod, ja neviem, nikto si to nevšimol na KSK, že medzi učiteľmi panuje apatia,
alebo nedostatok, že pociťujú nejaký nedostatok slobody, keď sa vyjadria, obzvlášť
k nejakému hospodáreniu na stredných školách? Teraz nechcem narážať tu na ten problém
s pánom Žarnayom, ale ja som na radách škôl a vidím to a viem to aj z iných zdrojov, čiže
mne sa zdá, ako keby tu zámerne boli prehliadané niektoré slabé stránky na stredných
školách, kde by KSK mohol pôsobiť aj viac a tým spôsobom zlepšovať tú úroveň, lebo keď
sa pozrieme na tú SWOT analýzu, vyzerá to tak, že naozaj 4 body ešte máme nedostatky
a všetko ostatné je super. Avšak keď sa spýtate na univerzitách, čo za “materiál“ k nim ide,
tak nie som si istý, či by sa stotožnili s touto SWOT analýzou, resp. že či by sa priam
nezasmiali. Ďakujem pekne.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Rusnák.“
Poslanec Rusnák: „Ďakujem za slovo. Na komisii školskej bola k tomuto bodu veľmi
rozsiahla diskusia o rôznych aspektoch tejto hodnotiacej správy, ale čo je alarmujúce asi na
stredných školách, je možno, a v čom ja vidím takú alarmujúcu situáciu, je postupne
znižujúca sa vedomostná úroveň v priemere študentov a postupne sa zvyšujúci priemerný vek
pedagogického zboru. Myslím si, že ani jedno, ani druhé nie je šťastné a dobré a na komisii
sme sa bavili, že čo asi s tým robiť. Sú tam ako nečlenovia komisie aj veľmi dobrí odborníci,
ktorí myslím si, že môžu prispieť svojimi názormi a svojou skúsenosťou z praxe k tomu, ako
zastaviť aj jedno, aj druhé. Ďakujem.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. Pán riaditeľ.“
Ing. Bernát, riaditeľ Úradu KSK: „Keď ste schvaľovali materiál vstup DSA do Trebišova,
do Strednej odbornej školy, som si povedal a za tým si stojím, že naše stredné odborné
školstvo je choré. Je to chorý pacient, ktorý si vyžaduje akútnu liečbu a to čo povedal pán
poslanec Rusnák, áno, to sú tie problémy, ktoré sú. A dokonca aj školy, ktoré sú špičkové,
ktoré dosahujú v rámci Slovenska špičku, sú v prvej trojke, tak ⅔ pedagogického zboru ešte
učili mňa. Čiže je tu problém v motivácii a v tom, aby vlastne mladí ľudia, aby absolventi
pedagogických škôl, aby išli učiť na školy, aby to bolo prestížne povolanie, aby to bolo
prestížou učiť na školách. Ale základný problém je normatív na žiaka. A preto riaditelia škôl
sú nútení naháňať kvantitu. A to isté aj na vysokých školách. Aj na vysokých školách je ten
istý problém. Čiže naháňame kvantitu na úkor kvality a základný problém je v tom,
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že tu neexistuje regulátor, ktorý by povedal, že treba nám toľko gymnázií ani o jedno viac
a treba nám toľko odborných škôl, lebo nie je len nedostatok odborných mladých odborníkov
v oblasti automobilového priemyslu, v oblasti elektrotechnického priemyslu, ale už dokonca
aj stavebné firmy hlásili nedostatok odborníkov, pretože jednak je to populačný problém,
ale je to aj problém v tom, že tieto profesie nie sú atraktívne pre rodičov, nie sú atraktívne pre
žiakov a majú alternatívu študovať na podpriemernej strednej škole, či je to v zriaďovateľskej
pôsobnosti samosprávneho kraja, alebo je to súkromná, alebo je to cirkevná, to je jedno,
ale jednoducho už viacerí hlásia nedostatok kapacít, odborných kapacít. Samosprávny kraj
má na to zriadený poradný orgán. Je to Krajská rada pre odborné vzdelávanie, kde sú vlastne
kapitáni priemyslu v našom regióne, ktorý sa na týchto poradách zúčastňujú a treba
sa zamyslieť nad tým, ako zatraktívniť odborné školstvo, ako tam, a to nie je len vec financií,
ale jednoducho sa musí zmeniť, musia sa zmeniť kritériá. Nemôže byť normatív na žiaka,
nemôže byť jediným kritériom počet žiakov. Pretože potom vyhodnotíme tie školy
sú úspešné, ktoré majú veľa žiakov, ale nikto sa nezaoberá nad tým a kritériom je prijatie
na vysokú školu, ale na akú vysokú školu. Koľko žiakov z týchto našich stredných odborných
škôl, z gymnázií, študuje na prestížnych vysokých školách? Toto tiež by malo byť kritériom.
Kritérium kvality by malo prevažovať nad kritériom kvantity, lebo potom máme problém,
že nevieme dobre zaplatiť, ešte tu máme pár kvalitných škôl, ale keď chceme kvalitu,
jednoducho kvalita a kvantita sa vylučuje. Čiže keď chceme kvalitu, musí byť výber. Predsa
nemôže byť na stredné školy nábor. Jednoducho musí byť výber. A keď chceme robiť
s kvalitou, tak tam nemôžeme to násobiť počet žiakov krát normatív a ten normatív na tých
kvalitných školách jednoducho musí byť vyšší, aby sme to s tou kvalitou vedeli pracovať,
lebo ešte zatiaľ to školstvo nie je až tak pokazené, aby sa nemohlo opraviť, ale stredné
odborné školstvo na Slovensku je chorý pacient. Ja čakám. Uvidíme, čo prinesie tá reforma,
ale keď sa nezmení systém financovania, keď tu jednoducho nebude regulátor, ktorý povie
toto je kvalita, túto kvalitu zaplatíme a zvyšok, jednoducho ten rodič nebude mať inú
alternatívu, len sa prihlásiť na tú odbornú školu, aby z neho bol dobrý vodoinštalatér,
aby z neho bol dobrý murár, alebo operátor stavebnej výroby, či ako tomu hovoria.
Ale jednoducho nemôže sa štvorkár dostať na odbornú školu, ktorá si vyžaduje odborné
vzdelávanie. Máme problém prijať žiakov na odborné školy, teda bývalé učilištia, pretože
je strašne veľa alternatív. A my zrušíme 5 našich škôl a miesto našich 5-tich škôl vznikne 5
súkromných škôl. A kvalita je slabá. Zatiaľ som nepočul, aby nejaká škola zanikla z titulu
toho, že produkuje nekvalitných absolventov. Keď nejaká škola zaniká, tak kvôli tomu,
že z ekonomických dôvodov. Ale zatiaľ na Slovensku nebola zatvorená škola z titulu toho,
že produkuje nekvalitných absolventov. Čiže treba to zmeniť. Prekopať celý systém
od začiatku. A systém normatívov je škodlivý pre školský vzdelávací systém.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec
Trnka.“
Poslanec Trnka s faktickou poznámkou: „Ďakujem. Ja len fakt veľmi krátko. Už som
to vravel minule, mali by sme sa viac zameriavať na to, čo vieme ovplyvniť a nie to,
čo nevieme ovplyvniť. Napr. som spomínal tú, nie náhodou apatiu medzi učiteľmi. Oni ju
pociťujú aj z toho dôvodu, že napr. pán riaditeľ im povie: No tak tohto roku, alebo už je to pár
rokov dozadu, nebudú až také odmeny, lebo niekto nám tu “nainštaloval“, nebudem spomínať
ktorú firmu na tepelné hospodárstvo, a podobne. Alebo, nie toto sa neurobí, lebo pán riaditeľ
má krytie od toho a toho, nebudem menovať koho z Úradu KSK. Čiže proste, aby sme
zbytočne neodvádzali pozornosť. Áno, sú problémy aj z úrovne štátu a určite do väčšej miery
by sa mali starať o tieto školy, avšak skúsme sa zamerať na to, čo vieme ovplyvniť my,
z úrovne KSK. Ďakujem.“
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Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem, s faktickou poznámkou pán poslanec
Halenár.“
Poslanec Halenár s faktickou poznámkou: „Ja by som sa rád opýtal predkladateľa, že kde,
teda na ktorých stranách z toho 90 stránkového dokumentu nájdeme to, čo tu spomínal pán
riaditeľ Bernát? Tzn., že zmienka o systéme normatívneho, alebo na hlavu plateného školstva
vplýva na stav, ktorý je v školstve v právomoci VUC-ky. Kde je tu nejaký návrh
na zapojenie, alebo pridanie ďalších parametrov a vôbec, celkovo, čo hovoril, čo sa týka
odborného školstva. Mimochodom, už iba prostá informácia o tom, že v celej Európe
je v podstate nedostatok tých základných profesií ako je inštalatér, murár a rôzne ďalšie.
Naozaj odborné profesie v súvislosti so štúdiom jazykov by malo dať istú motiváciu, alebo
istú dôležitú informáciu aj pre rodičov detí, ktoré sa snažia, aby tie deti, teda aby z nich niečo
v živote bolo.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem. S faktickou pani poslankyňa
Grüllingová.“
Poslankyňa Grüllingová s faktickou poznámkou: „Ďakujem veľmi pekne. Ja by som
chcela tu kolegovi Trnkovi, že toľko negativistických informácií, ktoré dnes on predviedol
na zastupiteľstve, tak to si nepamätám ani z ostatných rokovaní. Ja by som chcela k tomu,
čo teda tu hovoril o demotivácii učiteľov. Ja môžem z praktickej skúsenosti, keďže moje deti
študujú na gymnáziách, povedať, že nesúhlasím s pánom kolegom, pretože toľko aktivít,
koľko realizujú v rámci voľnočasových s deťmi, od realizácie olympiád, cez účasť, napr.
na Asociáciách debatných klubov, strašne veľa aktivít, ktoré títo učitelia robia. A keď
si zoberiete ocenené gymnáziá, ktoré sú z Košického samosprávneho kraja, pán riaditeľ
hovoril o kvalitatívnych kritériách. Minimálne viem o jednom dieťati, ktoré sa dostalo
na Cambridgskú univerzitu. Ďalších 7 je takisto prijatých na prestížne anglické univerzity,
takže, nemyslím si, že to, čo hovorí pán kolega, ktorý je odborník na akúkoľvek oblasť, treba
naozaj brať vážne. Ďakujem veľmi pekne.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem. Pán poslanec Konkoly.“
Poslanec Konkoly: „Vážené poslankyne, poslanci. Však máme hodnotiacu správu, takže
ja myslím, že hodnotíme nejaký časový horizont. Tomu sa zvykne hovoriť, že dokonané.
Tzn., že ten stav poznáme, aj my všetci vieme, je to veľmi vážny problém, viacmenej
celospoločenského významu, keď vieme, že školský systém v akej kríze sa nachádza.
Nedávajme si nejaké ilúzie. Ja sa snažím tento stav meniť už 15 rokov a nebudem
negativisticky hodnotiť, ale sami viete, že chýba minimálne 20 000 odborne spôsobilých,
by som povedal, pracovných síl do výrobného procesu. Tento stav je konštatovaný, teda
momentálne nemenný. Stále prechádzame nejakými fantasmagorickými návrhmi, ako duálny
systém vyučovania. Keď dáme si takú sprostú otázku, že koho chcete, odkiaľ chcete dať
do duálneho systému žiakov, keď nemáme? Stredoškolský systém je v kolapse a to treba
začať liečiť od materskej školy, základnej školy, odborná, stredná odborná a gymnázium.
Nechcem kritizovať, ale vôbec vzhľadom na to, že taký negatívny prístup bol, aj dovolím
si tvrdiť, aj z národnej úrovne, máme veľa vševedov, len veľmi sú vzdialení od profesionality
a nezohľadňujeme a nechceme si uvedomiť, že vedecko-technické napredovania celej Európy
a sveta niekde sa uberá a náš školský systém ostáva v tom marazme, v akom
sa nachádza. Vzhľadom na to som odmietal od základov, tak sme založili materskú škôlku,
základnú školu, ktorá rešpektuje a zohľadňuje potrebu pripraviť týchto žiakov na takej úrovni,
že tieto deti majú zabezpečené chronologické napredovanie a nakoniec minulý rok sme
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obdržali od Microsoftu titul školy tretieho tisícročia. My sme v tom stave, že obec na vlastné
náklady vybudovala systém, prevádzkuje a sú konkrétne kvalitatívne výsledky, že teraz
už budeme musieť otvoriť tri prvé triedy a obrovský verejný tlak je na to, aby sme otvorili
aj jedna deviatku základnej školy, ktoré sa uskutoční skutočne tak, že zas obec na vlastné
náklady vybuduje základnú školu 1- 9. Ja sa pýtam, teraz my sme tu všetci, netvárme sa tu na
samosprávnom kraji, že sa nás to netýka, tak ako sa nás dotýkajú mosty, cesty, diaľnice,
a keď budeme prizerať len a prikyvovať, jednoducho treba viac aktivít a treba chápať situáciu,
že je kritická a nemôžeme ostať na periférii tohto štátu. Keď zoberieme, porovnávame
regionálne rozdiely, sami vidíme, že asi sme nepotrebným krajom, lebo sme viacmenej takou
ďalšou nejakou kolóniou novodobou, lebo tak vzďaľujeme sa od seba, aj v tých základných
veciach, že je už myslím si najvyšší čas, aby v týchto otázkach začali sa meniť pozitívnejším
smerom určité veci. A jeden moment je ten, nekritizujem, len som vám dal príklad a môžete
kedykoľvek navštíviť našu základnú školu a materskú školu, a tiež vyučujeme nad rámec
učebnej osnovy, lebo sú v niektorých momentoch tie učebné osnovy nepoužiteľné.
Nezohľadňuje potrebu, nevidí problém a nechce riešiť problém, tak tieto veci nahrádzame
aj my krúžkovou formou, aby sme niekde tieto deti posunuli. O ostatných problémoch
ani nechcem hovoriť, lebo to pre každého si dovolím tvrdiť, je všetko známe. Takže len toľko
som chcel dodať, že niekde by sme sa mali uberať a dúfam, že bude o chvíľočku vypracovaná
správa, že kde chceme smerovať a v akých krátkodobých časových termínoch si uložíme
určité úlohy, ktoré budú prinášať konkrétne výsledky v prospech každého občana, ktorý žije
nie len na Slovensku, ale najmä vo východoslovenskom kraji. Ďakujem.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. Pán poslanec Trnka sa hlási
do diskusie.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem. Áno, chcel som na to upozorniť, že aj niečo pozitívne som vtedy
spomenul, ale to, že aj pán kolega, ktorý je vlastne z vášho klubu, poukazuje na to, ako keby
na nejakú nedostatočnú aktivitu, alebo pro aktivitu nedostatočnú z úrovne zriaďovateľa,
tak len nasvedčuje tomu, že nie je všetko v poriadku ako má byť, resp. sú tu rezervy z úrovne
zriaďovateľa, ktoré by sa mali vyplniť alebo riešiť a realizovať a aj to som povedal,
že vo väčšine asi je to v rukách štátu, ale sú tu aj veci, ktoré zriaďovateľ, resp. z úrovne
zriaďovateľa sa dajú meniť. A to, že ich tu ja alebo niekto z opozície pomenujeme,
tak to neznamená, že všetko je politika, ale to len svedčí potom o tom pohľade niektorých
z vás. Ďakujem.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. O slovo sa prihlásil pán vedúci
odboru školstva, pán Kandráč. Ja som nezaregistroval, aby som bol úprimný, že by pán
poslanec Konkoly hovoril o nedostatku zo strany zriaďovateľa. Hovoril o nedostatku v celom
systéme a to, ako on riešil veci v Kechneci. Ja som toto zaregistroval, keď som dobre počúval.
Pán vedúci odboru má slovo.“
Ing. Kandráč, vedúci odboru školstva: „Vážený pán podpredseda, dámy a páni, dovoľte mi
len na margo tohto materiálu. V samotnom materiáli je uvedené to, že táto hodnotiaca správa
vychádza prísne a presne z vyhlášky, ktorou Ministerstvo školstva usmerňuje tvorbu takýchto
hodnotiacich správ. Je súhrnom hodnotení z jednotlivých škôl. Nemá ambíciu žiadnu inú, len
informovať o tom, ako je to na jednotlivých školách, akým spôsobom sa to zmenilo oproti
predchádzajúcemu obdobiu. Veci, ktoré vám v tejto hodnotiacej správe chýbajú, musím
poukázať na to, že sú v našich stratégiách. Tie prešli rokovaním zastupiteľstva a sú veľmi
presne a prísne stanovené. Čo sa týka komunikácie so zamestnávateľmi, sme kraj, ktorý
komunikuje so zamestnávateľmi najintenzívnejšie. Máme 11 centier odborného vzdelávania,
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ktoré na zmluvnej báze spolupracujú so 150 zamestnávateľmi. Máme pripravené stratégie pre
IT sektor, pre strojárstvo a pre elektrotechniku. Tu jednoducho nehovorme o tom,
že zriaďovateľ zlyháva, že je nečinný, lebo to nie je pravda. Preto som sa prihlásil o slovo,
aby som vám toto povedal. Táto hodnotiaca správa je naozaj o niečom inom. Ak potrebujete
informácie nad rámec stratégií a nad rámec materiálov, ktoré sú na rokovaní zastupiteľstva,
na odbore školstva kedykoľvek sme vám k dispozícii a ukážeme vám všetky aktivity
do najmenších detailov, na ktorých pracujeme. Ďakujem.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem veľmi pekne. Keďže sa do rozpravy
už nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 a § 4 ods. 1 písm. k) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a § 9 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších predpisov
berie na vedomie
Hodnotiacu správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
za školský rok 2015/2016.
Hlasovanie č. 16

Hodnotiaca správa o stave a úrovni výchovno – vzdelávacieho
procesu za školský rok 2015/2016

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
BOD č. 13
Vyhodnotenie Koncepcie rozvoja práce s mládežou na území
Košického samosprávneho kraja
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Pristúpime k bodu číslo 13. To je vyhodnotenie
Koncepcie rozvoja práce s mládežou na území Košického samosprávneho kraja. Materiál ste
mali možnosť, samozrejme, pozrieť na digitálnom zastupiteľstve na web stránke kraja.
Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ukončujem rozpravu, poprosím
návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja v súlade so zákonom 282/2008 Z. z.
o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
Vyhodnotenie Koncepcie rozvoja práce s mládežou na území Košického samosprávneho
kraja.
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Hlasovanie č. 17

Informatívna správa o vyhlásených výzvach z európskych
štrukturálnych a investičných fondov

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
BOD č. 14
Zaradenie elokovaného pracoviska Spojenej školy Sečovce v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďalším bodom programu je bod číslo 14 Zaradenie elokokovaného pracoviska Spojenej školy Sečovce v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Uzatváram rozpravu, prosím návrhovú
komisiu o návrh na uznesenie.“
Návrhová komisia:
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 žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
na zaradenie elokovaného pracoviska do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
od 1. septembra 2017 pre Spojenú školu, Kollárova 17, Sečovce:
Elokované pracovisko, Lesná 44/18, Bačkov, 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. 18

Zaradenie elokovaného pracoviska Spojenej školy Sečovce
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do
siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
BOD č. 15
Zrušenie uznesení z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 22. júna 2009 v Košiciach: Spolufinancovanie projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program,
Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďalším bodom programu je bod číslo 15 Zrušenie uznesení z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného
dňa 22. júna 2009 v Košiciach. Spolufinancovanie, bolo to o spolufinancovaní projektov
zo štrukturálnych fondov - Regionálny operačný program, Infraštruktúra vzdelávania.
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Otváram rozpravu k tomuto bodu. Myslím si, že materiál k tomuto bodu je úplne jasný.
Uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
zrušuje
1. uznesenie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 668/2009 zo dňa 22. júna
2009:
Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program,
Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „RE – PRE Spiš – nová generácia“, Hotelová
akadémia, Radničné nám. 1, 052 01 Spišská Nová Ves,
2. uznesenie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 669/2009 zo dňa 22. júna
2009:
Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program,
Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania - „Obnova budovy Gymnázia P. J. Šafárika
v Rožňave – kultúrnej pamiatky“, Gymnázium P. J. Šafárika, Akademika Hronca 1, 048 01
Rožňava,
3. uznesenie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 670/2009 zo dňa 22. júna
2009:
Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program,
Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania - „Modernizácia a rekonštrukcia školy – Oblečieme
tučniaka“, Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, 071 01 Michalovce,
4. uznesenie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 671/2009 zo dňa 22. júna
2009:
Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program,
Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania - „Rekonštrukcia budovy SPŠH Košice“, Stredná
priemyselná škola hutnícka, Alejová 1, 040 11 Košice,
5. uznesenie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 672/2009 zo dňa 22. júna
2009:
Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program,
Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania - „Pomoc klenotu Zemplínskeho školstva“,
Gymnázium P. Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce,
6. uznesenie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 674/2009 zo dňa 22. júna
2009:
Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program,
Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania - „Rekonštrukcia a modernizácia objektu SOŠ
zdravotníckej v Rožňave“, SOŠ zdravotnícka, Nám. 1. Mája 1, 048 01 Rožňava,
7. uznesenie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 675/2009 zo dňa 22. júna
2009:
Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program,
Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania - „Príprava kvalitných odborníkov v KSK
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pre služby v automobilovom priemysle (AP)“, Stredná odborná škola automobilová,
Moldavská cesta 2, 041 99 Košice,
8. uznesenie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 676/2009 zo dňa 22. júna
2009:
Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program,
Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania - „Energo – Racio Project“, Športové gymnázium,
Trieda SNP 104, 041 52 Košice,
9. uznesenie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 677/2009 zo dňa 22. júna
2009:
Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program,
Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania - „Rekonštrukcia a modernizácia objektu
SOŠ – Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice“, SOŠ – Szakközépiskola, Grešákova 1, 042 13
Košice,
10. uznesenie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 678/2009 zo dňa 22. júna
2009:
Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program,
Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania - „V kvalitnejších podmienkach kvalitnejšia
odborná príprava a vzdelávanie“, Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, 048 01
Rožňava.
Hlasovanie č. 19

Zrušenie uznesení z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja konaného dňa 22. júna 2009 v Košiciach:
Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra
vzdelávania

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.

BOD č. 16
Informatívna správa o plnení Priorít zdravotnej politiky pre Košický kraj
na obdobie 2016 – 2020 (plnenie za rok 2016)
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďalším bodom programu je bod číslo 16 Informatívna správa o plnení Priorít zdravotnej politiky pre Košický kraj na obdobie 2016 2020 a to o plnení za rok 2016. Priority boli schválené uznesením zastupiteľstva v roku 2016,
ako základný strategický dokument rozvoja zdravotníctva v kraji, do úrovne regionálnych
priorít a hlavných cieľov. Jednotlivé priority sú každoročne rozpracované do akčných plánov
na príslušný rok, s určením konkrétnych aktivít, ktoré smerujú k naplneniu cieľov v rámci
schválenej stratégie. Materiál bol prerokovaný na finančnej a na zdravotnej komisii. Obidve
komisie ho odporučili prerokovať a zobrať na vedomie. Nech sa páči, otváram rozpravu
k tomuto bodu. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
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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berie na vedomie
Informatívnu správu o plnení Priorít zdravotnej politiky pre Košický kraj na obdobie
2016 – 2020 (plnenie za rok 2016).
Hlasovanie č. 20

Informatívna správa o plnení Priorít zdravotnej politiky pre
Košický kraj na obdobie 2016 – 2020 (plnenie za rok 2016)

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
BOD č. 17
Správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2016
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďalším bodom programu je podobná správa
o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji. To zdôvodnenie
je podobné, ale týka sa hlavne sociálnych vecí alebo teda sociálnych vecí. Materiál prešiel
rokovaním finančnej a sociálnej komisie, ktorého bez pripomienok odporúčali prerokovať
a zobrať na vedomie. Nech sa páči, otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu, poprosím
návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2. písm. c) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
Správu o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2016.
Hlasovanie č. 21

Správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb
v Košickom kraji za rok 2016

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
BOD č. 18
Personálne zmeny v Komisii regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďalším bodom je bod 18 - Personálne zmeny
v Komisii regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Poprosím
pána Konkolyiho, aby zdôvodnil tento návrh. Máš slovo, pán poslanec.“
Poslanec Konkoly: „Personálna zmena v Komisii regionálneho rozvoja Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja je realizovaná z dôvodu vzdania sa členstva v komisii
neposlanca Ing. Jakuba Špilára, z pracovných dôvodov. Vzdanie sa členstva v komisii
vychádzajúc z § 58 ods. 8 rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja je účinné dňom zasadnutia zastupiteľstva, na ktorom bolo vzdanie sa členstva v komisii
zastupiteľstvu oznámené. Ďakujem.“
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Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne, otváram rozpravu. Nikto
sa nehlási. Uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a § 58 ods. 8 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
berie na vedomie
vzdanie sa Ing. Jakuba Špilára funkcie člena Komisie regionálneho rozvoja Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja dňom 10. apríla 2017.
Hlasovanie č. 22

Personálne zmeny v Komisii regionálneho
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

rozvoja

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.

BOD č. 19a
Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 179/2014
zo dňa 15. decembra 2014 – Nájom bývalej Školy v prírode Inovce
pre obec Inovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Nasledujú majetkové veci – bod číslo 19.
Najprv bod 19a. Vážené poslankyne, vážení poslanci, uznesením č. 179/2014 zastupiteľstvo
schválilo nájom bývalej Školy v prírode Inovce pre obec Inovce za nájomné vo výške 100 eur
za rok na dobu piatich rokov. V marci 2017 starosta obce požiadal o predĺženie doby nájmu
do 31. 12. 2027 z dôvodu zapojenia sa obce do projektu Rozvíjanie turizmu v najmenej
rozvinutých okresoch. Obec požiadala Úrad vlády SR o čerpanie regionálneho príspevku
na projekt. Školská komisia, komisia hospodárenia s majetkom odporúčajú zastupiteľstvu
schváliť zmenu uznesenia. Otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú
komisiu.“
Návrhová komisia:
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 podľa
§ 7 ods. 8 písm. b) a § 14 ods. 2 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom Košického
samosprávneho kraja v znení dodatku č. 1
schvaľuje
zmenu uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 179/2014 zo dňa
15. decembra 2014 – Nájom bývalej Školy v prírode Inovce pre obec Inovce z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v časti schvaľuje bod 2) tak, že vypúšťa slová „na dobu nájmu
5 rokov“ a nahrádza ich slovami „ na dobu nájmu do 31. 12. 2027“.
Hlasovanie č. 23

Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
č. 179/2014 zo dňa 15. decembra 2014 – Nájom bývalej Školy
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v prírode Inovce pre obec Inovce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.

BOD č. 19b
Nájom hnuteľných vecí pre Svet zdravia, a. s.
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďalším bodom je bod číslo 19b - Nájom
hnuteľných vecí pre Svet zdravia, a. s. Spoločnosť Svet zdravia, a. s. predložila v novembri
2016, v zmysle Zmluvy o dočasnom prevode akcií zo dňa 20. 4. 2011 a jej dodatkov zoznam
investícií na zapožičanie voči kúpnej cene v zmysle uvedenej zmluvy formou obstarania
hnuteľných vecí. Po vykonaní vecnej a finančnej kontroly zrealizovaných investícií
týkajúcich sa obstarania hnuteľných vecí uvedených v návrhu na uznesenie, v celkovej
hodnote 116 039,95 eur, Košický samosprávny kraj súhlasil s ich započítaním
a nadobudnutím hnuteľných vecí do vlastníctva. Nakoľko tieto hnuteľné veci slúžia
na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Nemocnici s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi,
navrhuje sa prenajať ich spoločnosti Svet zdravia a. s. za rovnakých podmienok,
ako je prenajatý ostatný hnuteľný majetok a rozšíriť tak nájom aj o tieto hnuteľné veci.
Zdravotná komisia, ako aj komisia hospodárenia s majetkom odporúčajú nájom schváliť.
Nakoľko rozšírenia nájmu hnuteľných vecí je možné považovať za výnimku z postupu pri
prenájme v zmysle zákona č. 446/2001 Z. z., navrhuje sa schváliť nájom z dôvodu hodného
osobitného zreteľa. Na schválenie nájmu je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých
poslancov. Otváram rozpravu k materiálu. Nech sa páči. Pán Trnka.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem pekne. Tak toto tu nemáme prvýkrát. Je to dlhodobý problém,
ktorý my vnímame, tu vzadu, teda okrem asi pani Grüllingovej, ktorá je v návrhovej komisii,
ale myslím tým opozíciu. Kardinálny problém vidíme v tom, že v podstate do tej nájomnej
zmluvy sa dostalo to ustanovenie, že hmotný majetok sa môže Svetu zdravia, a. s. takýmto
spôsobom, teda pardon, hnuteľný majetok, takýmto spôsobom prenajímať a tzn., znižovať
nájom; tzn. kúpnu, resp. cenu, za ktorú vyhrali verejnú obchodnú súťaž na nájom. Ja mám
pár vecí ešte k tomu, ale najskôr by som sa spýtal pána riaditeľa, koľko si Svet zdravia, a. s.
týmto tempom odpíše, resp. zníži nájom za 20 rokov, keď k tomuto roku nejaký objem bol
odpísaný? Potom mám otázku aj na pani kolegyňu Rušinovú, ktorá je primátorkou
v Krompachoch a podľa mojich informácií aj Krompachy prenajímajú nemocnicu nejakému
subjektu. A chcem sa spýtať, či v tejto nájomnej zmluve mesto Krompachy má takéto
ustanovenie, že môže prenajímať, resp., že o hnuteľné veci sa bude znižovať nájom?
A potom ešte jedna otázka, pre pani kolegyňu Grüllingovú, lebo určite by sa ozvala, ale tak
aspoň jej dám otázku: Či vie, aká je životnosť laparoskopických lámp v tejto zostave, o ktorú
ideme znížiť tento nájom? Tzn., je tam bod 1 - Laparoskopická zostava Karol Storz. To len
aby sme trošku sa uviedli do problematiky, o čom sa tu bavíme, lebo mám taký pocit, že nie
každý ako keby ešte stále chápal, o čo tu celý čas ide. Čiže poprosím odpovede na tie otázky.
Ďakujem.“
Poslanec Ďurovčík: „Ďakujem pekne. S faktickou sa prihlásila pani poslankyňa Rušinová.
Nech sa páči.“
Poslankyňa Rušinová s faktickou poznámkou: „Ďakujem. Áno, mesto Krompachy má
prenajaté nehnuteľnosti spoločnosti AGEL SK a. s. Naša nájomná zmluva, štandardná
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nájomná zmluva a myslím si, že dobrá, je zverejnená na našej webovej stránke. Takže, nech
sa páči, pozrite sa. Môžete si ju prečítať celú. Ďakujem.“
Poslanec Ďurovčík: „Ďakujem pekne. Ďalej do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Halenár.
Máte slovo, nech sa páči.“
Poslanec Halenár: „Tak ja som jeden z tých nechápavých, o ktorých hovoril pán poslanec
Trnka. Ja by som potreboval vysvetliť. Takže, do nájmu sme dali 4 nemocnice. To sme dali,
zrejme iba, ja neviem akú časť tých nemocníc, keď v roku 2016 nájomca žiada do nájmu
ďalšie zariadenia. Tzn., doteraz ich nepoužíval a nejako zistil, že mu ich bude treba, pre jeho
biznis, takže on ich teraz chce využívať? Alebo ako to vlastne je? Môže to niekto, prosím
vysvetliť? Lebo je to tak napísané, ako keby to malo byť úplne zrozumiteľné pre každého.
Ale ja neviem, koľkí ľudia odtiaľ tomu rozumejú, že čo sa vlastne deje,
v prípade tých nájmov? Takže nejako polopatisticky. Ďakujem.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Grüllingová
má slovo.“
Poslankyňa Grüllingová: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja som hlboko presvedčená,
že pán kolega Halenár presne vie, lebo číta s porozumením tzn., že to je nový majetok, ktorý
chce Svet zdravia a. s. na základe nášho, alebo ich návrhom a nášho odsúhlasenia do majetku.
Pri každej takejto debate, ktorú vedieme o vzájomných zápočtoch so Svetom zdravia a. s.
hovorím a hovorím stále to isté, čo je prvoradou úlohou nás poslancov a samosprávneho
kraja, ako takého, zabezpečiť dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť. A keby pán kolega
Trnka si dal tú námahu a pozrel, v akom stave boli nemocnice Košického samosprávneho
kraja pred tým, ako sme urobili tento krok, tak si uvedomí, že taká nemocnica, ako je
Trebišov, alebo Rožňava, tu by už možno neboli vôbec poskytovateľmi zdravotnej
starostlivosti pre tak veľký región. A keby si dal tú námahu a pozrel, ako kvalitatívne idú hore
aj tieto zdravotnícke zariadenia, ktoré sú. Nedávno bol zverejnený aj prieskum poisťovne
Dôvera. Toto sú veci, ktoré sú pre skvalitnenie absolútne nevyhnutné. A práve preto tlmočím
aj stanovisko zdravotnej komisie, ktoré jednoznačne odporučilo všetkým kolegom schváliť
tento návrh. Ďakujem veľmi pekne.
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. Pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem pekne. Tak ja som si dal tú námahu a niektoré veci som si
pozisťoval. Avšak, len tak zhruba asi je dôležité, že za akú cenu chceme dosiahnuť túto
zdravotnú starostlivosť. No, ale keďže som nedostal, viacmenej odpovede od pani kolegyne
Grüllingovej, tak hovorím, táto lampa má životnosť 500 až 700 hodín. Teraz nechcem
sa tu naťahovať na tom, že či sa využíva v kuse, alebo nonstop, určite je tá životnosť dlhšia
ako 500, 700 hodín, keď rátame aj tie prestávky medzi používaniami. Avšak chcem poukázať
na to, že znižujeme si tu cenu nájmu, ktorý nám 20 rokov má platiť nejaká spoločnosť
a my si ho znižujeme o položky, ktoré tu nechcem povedať, že pár hodín, ale proste
zanedbateľnú časť z toho celého obdobia bude ten subjekt používať. Ja nehovorím o tom,
že to nie je potrebné pre zdravotnú starostlivosť. Samozrejme, že to je potrebné. Samozrejme,
že je potrebné, aby nemocnica mala takéto prístroje. Avšak si uvedomme, že tento subjekt,
Svet zdravia a. s., podniká na tomto majetku. On zarába, vytvára zisk z týchto prístrojov.
A my si tu o túto sumu znižujeme nájom. Ďalšia vec, čo potvrdila aj pani primátorka,
v podstate majú štandardnú zmluvu a ja som si to pozrel, nie, nemá mesto Krompachy takéto
ustanovenie v nájomnej zmluve, že by si znižovali sumu nájmu o takéto prístroje v nemocnici
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od subjektu AGEL SK a. s., teda o tieto hnuteľné veci. Tzn., ak by sme išli logikou pani
Grüllingovej, tak čo, mesto Krompachy neposkytuje kvalitnú zdravotnú starostlivosť? Alebo
nezabezpečuje ju? Ja tvrdím, že zabezpečuje. Avšak len tu, na úrovni KSK sa nejaké zvláštne
zmluvné ustanovenie dostalo do zmluvy, za pre mňa takých záhadných okolností, alebo ani
nie sú záhadné, lebo viete, to je taký priestor, to je taká šedá zóna, kde sa môže všeličo
dohadovať alebo nedohadovať, pretože v tom verejnom obstarávaní, alebo v tej súťaži
nevedeli všetky subjekty, do akej miery sa budú odpisovať tieto hnuteľné veci. Pretože, len
ten subjekt, ktorý si bol istý, že sa mu odpíše toľko a toľko, tak mohol dať takú a takú cenu za
nájom na 20 rokov. Čiže ja tu hovorím o tom, že je tu veľmi veľký priestor na to, aby sa
dohadoval, ja neviem teraz nechcem povedať konkrétne, či predseda to dohaduje, alebo, ktorý
konkrétny človek na KSK, ale proste niekto dohaduje tieto odpisy, alebo znižovanie súm,
ktoré má platiť Svet zdravia, a. s. 20 rokov a je tu veľmi veľký priestor na korupčné
správanie. A ja sa čudujem, že toto tu nikto nevidí, z koaličných poslancov, keď to mám takto
povedať. Pán riaditeľ neodpovedal na otázku, o koľko? Tak ja to len tak zhruba som zrátal,
to je okolo, ak to bude týmto tempom, tak za 20 rokov sa tu odpíše 5 000 000 eur. Čiže,
myslíte si, že druhý súťažiaci, ktorý dal ponuku, alebo iní, ktorí ani nedali ponuku do tejto
súťaže, vedeli, že sa im o takúto sumu poníži ten nájom? Ja si myslím, že nevedeli. A je to
čisto na individuálnom dohadovaní a je tu priestor na korupčné správanie. A stojím si za tým.
Čiže, viete, o toto tu ide. Nie o to, že či KSK nejakú zdravotnú starostlivosť poskytuje na
nejakej úrovni. Áno, má ju poskytovať na čo najvyššej úrovni. Avšak má sa aj vyvarovať
všetkým podozreniam z takéhoto korupčného správania. A ja si myslím, že toto zmluvné
ustanovenie je presne k tomuto namierené, aby k takémuto niečomu mohlo dochádzať. Preto
vás vyzývam, aby sme nehlasovali už za tieto odpisy. Ďakujem.“
Ing. István Zachariáš, podpredseda KSK: „Pani poslankyňa Grüllingová, faktická
poznámka.“
Poslankyňa Grüllingová s faktickou poznámkou: „Pán kolega, súhlasím s Vami a myslím
si, že nemocnica Krompachy a hneď ešte na úvod by som chcela povedať, že som možno
v hypotetickom konflikte záujmov s nemocnicou v Krompachoch, keďže som tam vyrastala
a naučila som sa všetko, čo viem, v tej nemocnici. Takže určite poskytuje kvalitnú zdravotnú
starostlivosť, čo je zásluhou teda všetkých kolegov, ktorí sa starajú o všetkých pacientov
z tohto regiónu. Ale keby ste si pozreli, v akej finančnej kondícii bola nemocnica Krompachy,
keď ju preberala spoločnosť a v akej finančnej kondícii boli naše nemocnice, konkrétne
Rožňava a aj Trebišov, ktoré by boli zavreté, tak je to absolútny rozdiel. A ešte by som
sa dotkla toho Vášho, čo ste tu teraz spomínali, nejaké korupčné správanie, ja skutočne
žasnem nad tými Vašimi vyjadreniami. Pretože je to materiál, ktorý je verejne prístupný.
Každý ho môže pripomienkovať. Je tu množstvo médií, sú tu odborné aparáty, sú tu odborné
komisie, ktoré mali k tomu pripomienky. Poslanci, ak teda schválime tento materiál,
tak trojpätinovou väčšinou. Ja skutočne neviem, o čom Vy rozprávate. A tak isto ako kolega
Burian, asi máme obmedzené myslenie Vás pochopiť. Ďakujem veľmi pekne.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. Pán poslanec Halenár.“
Poslanec Halenár: „No už mi začína svitať, mierne. Ďakujem pani poslankyňa Grüllingová.
Takže, pokiaľ som to dobre pochopil, o čom budeme teraz hlasovať. Ak som niečo zle
pochopil, tak má hneď dúfam, pani poslankyňa Grüllingová uvedie na správnu koľaj. Takže,
Svet zdravia, a. s. si nakúpil pre svoje potreby, biznis potreby, za 116 000 eur zdravotnícke
zariadenie. Teraz my ideme robiť to, že tieto veci, ktoré sú zatiaľ v jeho majetku, lebo sú jeho,
my ideme schvaľovať so započítaním a nadobudnutím! Tzn., že ideme ich kupovať od Svetu
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zdravia, a. s. do vlastníctva. Následne, my tieto veci, čo oni kúpili a nám ich započítali, teda
oproti tej cene, ktorú dali v roku 2011, už si nepamätám koľko je toho. Následne my im
prenajmeme, vzhľadom na nájomnú zmluvu za 1 euro na rok. A to je niečo, čo naozaj
je neobyčajne prekvapujúce. Prečo my takto konáme? Prečo nenecháme firmu, keď ona
potrebuje pre svoj biznis si nakúpiť nejaké zdravotnícke zariadenia, aby ich mala?“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Pán riaditeľ chce reagovať. Nech sa páči.“
Ing. Bernát, riaditeľ Úradu KSK: „Ja sa vrátim trošku do minulosti. Pretože bol som
predseda komisie pre výber strategického partnera pre nemocnice. Myslím, že proces,
prebehol absolútne transparentne. V komisii bol aj zástupca opozície. Áno, pán Trnka
sa smeje, však on v tej komisii sedel, takže asi má právo sa smiať. Takže boli traja uchádzači,
ktorí vybrali súťažné podklady. Bol vytvorený Data room, s tým, že spoločnosť Unipharma
ponuku nepredložila. Druhá spoločnosť, spoločnosť AGEL SK a. s. predložila ponuku
na 2 750 000. A tretia spoločnosť, spoločnosť v tom čase Vranovská investičná a následne
Svet zdravia, a. s., to bolo 16 a pol milióna. Bolo tam viacero podmienok, ale súťaž bola
postavená na tom, to bola súťaž o najvhodnejšiu zmluvu, o dočasný prenájom akcií nemocníc,
tých štyroch nemocníc. Čiže zmluvu navrhoval uchádzač, nie Košický samosprávny kraj.
Zmluvu navrhoval uchádzač. Čo sa týka tých platieb, tak 1. platba v hotovosti prebehla,
myslím že 6 000 000 a nejaké drobné, ktoré boli, to už zaplatili hneď. Čiže už tam tá ponuka
6 000 000 oproti 2 750 000 vidíte, že je neporovnateľná. Nehovoriac o tom, že ďalšia
z podmienok bola, aby ten uchádzač predložil návrh na to, akým spôsobom bude riešiť
dostavbu rozostavaného monobloku v Michalovciach. Uchádzač číslo 2 sa s touto
problematikou absolútne nezaoberal. Uchádzač číslo 1 v ponuke deklaroval, že do dvoch
rokov predloží návrh, ako naloží s tým monoblokom. Osud toho monobloku všetci poznáme,
vieme, ako to celé dopadlo. Ja si myslím, že je to úspešný príbeh a koncom tohto roka
sa v Michalovciach bude otvárať najmodernejšia nemocnica na Slovensku. Čo sa týka tej
samotnej zmluvy, tam bola možnosť dačo zaplatiť v hotovosti, to bolo aj v ich ponuke
a zvyšok bola možnosť započítať s investíciami do hnuteľného a nehnuteľného majetku. Čiže
to sú akcie. Čiže to je, nazvime to, obslužná spoločnosť sú akcie. Potom sú samotné budovy,
tento nehnuteľný majetok, ktorý bol prenajatý za 1 euro. Táto zmluva bola schválená týmto
zastupiteľstvom. Čiže my máme inú konštrukciu zmluvného vzťahu, ako je v prípade mesta
Krompachy. Kde oni vlastne prenajali celú budovu so všetkým, čo k tomu patrí, čiže nazvime
to prenájom podniku. Čiže v prípade Krompách to nazvem prenájmom podniku, v prípade
samosprávneho kraja tu sú 2 rôzne zmluvné vzťahy. Čiže jednak je to nájom nehnuteľného
majetku za 1 euro a dočasný prevod akcií, ktoré sa po 20 rokoch môže vrátiť do vlastníctva
samosprávneho kraja. My sme mali inú konštrukciu ceny a návrh zmluvy predkladal
uchádzač. Tender bol transparentný, bol medzinárodný. Čiže tohto tendra sa mohol zúčastniť
hocikto, samozrejme, keď spĺňal kvalifikačné kritéria, ktoré boli schválené vašimi
predchodcami na zastupiteľstve. Možnosť započítať aj hnuteľný majetok bola schválená
týmto zastupiteľstvom, kvalifikovanou trojpätinovou väčšinou. Čiže podmienky ste schválili
vy. My len postupujeme v súlade s podmienkami, ktoré boli schválené v tomto parlamente.
Takže my len napĺňame dikciu zmluvy a v týchto podmienkach nájomnej zmluvy je
aj možnosť započítať aj hnuteľný majetok, nielen nehnuteľný majetok. Čiže podmienky
schvaľujete vy, páni poslanci.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK : „Ďakujem pekne. Pán Rusnák s faktickou.“
Poslanec Rusnák s faktickou poznámkou: „Áno, ďakujem za slovo. Pán riaditeľ,
v poriadku, to CV-čko celého toho procesu sme už počuli viackrát, samozrejme. Tu nikto toto
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nespochybňuje, spochybňuje sa to, že sa dávajú do prenájmu hnuteľné veci a že to nie
je štandardná záležitosť, čo potvrdzuje aj zmluva. Štandardné zmluvy, ktoré majú iné
zdravotnícke zariadenia, ktoré majú iné spoločnosti v prenájme, že takéto ustanovenia tam
nemajú. A na to, že sa to tu schválilo, no schválilo sa to väčšinou samozrejme, ale my máme
samozrejme aj právo povedať, že sme proti tomu, a že to za štandardné nepovažujeme,
pretože pán riaditeľ, sám uznáš keď niekto mi povie, že mám skočiť do studne a ja si poviem,
že neskočím, tak proste neskočím, takže my to za štandardné nepovažujeme a považovať
nebudeme. Ďakujem.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem, s faktickou pán poslanec Halenár.“
Poslanec Halenár s faktickou poznámkou: „Ja si myslím, že je správne poukazovanie pána
riaditeľa Bernáta, že všetko bolo schválené zastupiteľstvom. Áno, je treba, ale povedať,
že vždy to bolo dosť dobre pripravené zmluvami o budúcich zmluvách, memorandami
a podobnými vecami, na základe ktorých sa potom opieral ďalší postup. Ja trochu nesúhlasím
s matematikou, akú tu dal pán poslanec Trnka, že za 5 rokov bude takýmto postupom
splatených tých 16 mil., lebo jednoducho matematika nepustí, mal som taký pocit. Ale
minimálne pri tých investíciách, ktoré robí Svet zdravia a. s., a ktoré nikto nespochybňuje,
že majú ozdravný účinok na tie 4 nemocnice. Veď si len spomeňme, koľkokrát tu, v tomto
zastupiteľstve sa hlasovalo o prekleňovacích úveroch. Ja sa asi prihlásim.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem, pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem. Ja by som sa rád ohradil, že som nebol v žiadnej komisii, ktorá
vyberala tohto nájomcu, to len pánovi riaditeľovi asi ušlo. Nebol som poslanec v tom čase ani.
To len teraz na vysvetlenie. No a teraz, áno dobre ste povedali, majetok sa vráti do vlastníctva
KSK. Lenže tu je problém ten, že odpisujeme majetky, ktoré v živote nemôžu byť
vlastníctvom KSK, lebo budú po dobe životnosti. To som chcel, aj na tomto názornom
príklade s tými lampami poukázať, že tento majetok, o ktorý mi si znižujeme nájom, v živote
nebude majetkom KSK, po ukončení tohto nájomného zmluvného vzťahu. To je ako keby ste
prenajali byt na nejaké dlhé obdobie a každý mesiac príde ten podnájomník za vami a vám
zaplatí menej, lebo nakúpil si záclony, taniere, atď. a je neviem, čo všetko ešte domov. Nemá
to nič s tým spoločné, táto podmienka bola pridaná a to, že to navrhol potenciálny uchádzač,
to len viete, škoda sa k tomu vyjadrovať. To je úplne jedno, že či to navrhli
oni, alebo vy a či ste to tu dali schváliť vašej väčšine, lebo vieme, akou väčšinou hlasujete,
takže nebola to výhodná zmluvná podmienka pre Košický samosprávny kraj a len sa to
ukazuje. A podotýkam, aj preto nebola výhodná, pretože iný potenciálny uchádzači nemohli
vedieť, koľko im bude zo strany KSK umožnené odpísať, a preto hovorím, že je tam priestor
na korupciu, pretože nikto to dopredu nemohol vedieť a pravdepodobne to vedel len tento
jeden uchádzač, ktorý vyhral túto súťaž, koľko mu bude odpisované a to už nehovorím o tom,
že možno by mu bolo odpisované ešte viac, keby sme tu o tom nerozprávali. Takže toľko
na vysvetlenie. Dúfam, že sa už konečne chápeme. Ďakujem.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem, pán riaditeľ.“
Ing. Bernát, riaditeľ Úradu KSK: „Ja keď môžem, len vysvetlím. Ešte raz, podmienky
na prenájom určoval uchádzač, tak prosím Vás, nezavádzajte pán Trnka verejnosť a netvrďte
tu, že niekto mal nejaké informácie dopredu. Podmienky na dočasný prevod akcií určoval
uchádzač, tak boli postavené podmienky tendra, ktorý bol schválený v zastupiteľstve. Čiže
to bola súťaž o najvhodnejšiu zmluvu na prenájom akcií. Podmienky si určoval uchádzač,
54

nie samosprávny kraj. My sme nemali zmluvu, ktorá bola fixná a ty do toho doplň finančné
kritériá. My sme mali Data room, urob si analýzu štyroch nemocníc a navrhni, čo s týmito
nemocnicami chceš robiť. Ten Data room trval pol roka, kde mohli rozanalyzovať tieto
nemocnice aj na základe, asi predpokladám informácií, ktoré si urobil povedzme, 3. uchádzač
Unipharma nedala ani ponuku. Asi na základe Data room-u, na základe dát, ktoré získala tá
2. spoločnosť v poradí, spoločnosť AGEL SK a. s. dala ponuku na 2,7 milióna eur, čiže urobili
si podrobný Due diligence, urobili si Data room, prezreli si doklady, mohli ísť aj priamo
do nemocníc, okrem iného samozrejme preberali aj záväzky, ktoré boli. Pán poslanec Halenár
tu spomínal tie pôžičky, atď. To všetko oni prebrali potom, čiže zobrali vlastne zamestnancov,
zobrali firmu ako takú, zobrali záväzky, zobrali pohľadávky, takže tak bola postavená zmluva,
čiže nie my sme určovali podmienky zmluvy, uchádzač určoval na základe analýzy podniku,
určoval, za koľko mu ten podnik je hodný a ako dá návrh zmluvy. Čiže to bolo v opačnom
garde prehodené. Ďakujem.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem, s faktickou pán poslanec Burian.“
Poslanec Burian s faktickou poznámkou: „Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Trnka,
ja naopak si myslím, že Vy možno aj tomu rozumiete a teda dávam do pléna teda takúto
úvahu. Ak fakt tomu nerozumiete, že či je viac 6 miliónov alebo 2,7 milióna, to už potom
akože potom sa poďme baviť na základnú školu a bavme sa o tom, čo je výhodnejšie, čo je
menej výhodné. Veď či by bolo, znovu opakujem, možnosť odpísať ďalší majetok, je to len
a len na dobro ľudí, ktorí v týchto nemocniciach sa môžu na špičkovej úrovni liečiť, takže
podľa môjho názoru, Vy ste proti tomu, aby jednoducho KSK to dalo do nájmu, alebo
do dočasného prenájmu, dalo najlepšiemu uchádzačovi, tak malo to dať tomu, čo dal za 2,7.
Teraz fakt nerozumiem, čo je viac 6 miliónov alebo 2,7. Pán Trnka, keby ste viac na tie
finančné komisie možno aj chodili, možno aj počúvali, tak by ste zistili, že ročne asi,
0,5 milióna eur sme museli poskytovať kvázi návratný finančný príspevok pre nemocnice
typu Trebišov, typu Rožňava a keď si zmyslíte, že toto bola cesta, to bola cesta
do pekla. Nezvyšovala by sa úroveň poskytovaných zdravotných služieb a jednoducho by sme
sa zadlžovali sami. Veď oni zobrali ťarchu všetkých pôžičiek, ktoré potom následne vracali
KSK, alebo vrátia a to, čo je zápočet, to už ani nie je dôležité v tomto ponímaní.
Ak na začiatku bola ponuka 6 miliónov voči 2,7. Pre nás by mala byť práve naopak výhoda,
čím viac investujú, bude zdravotná starostlivosť lepšie poskytovaná na úrovni KSK. Ak Vám
k tomu ešte nestačí dobudovanie nemocnice jedným, keď nie teda najkvalitnejšej, by som
povedal progresívnejšej, v Michalovciach, 34 miliónov, tak potom ja už fakt nerozumiem.
Ale moje porozumenie, moje teda chápanie je také. Vy možno rozumiete, Vy potrebujete
si urobiť tu nejaký P. R. a chcete tu vytvoriť nejakú kvázi ilúziu o nejakom korupčnom
prostredí, ilúziu o tom, že to bolo netransparentné, lebo Vy s hlúposťou, ale vyslovenou
hlúposťou prídete sem a zdržiavate toto zastupiteľstvo. Ďakujem pekne.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem, s faktickou pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka s faktickou poznámkou: „Ďakujem, tak ja si naopak myslím, že Vy,
s určitosťou môžem povedať, že nerozumiete tomu, čo rozprávam, nechcem teraz dumať nad
dôvodmi, prečo tomu, ale nerozumiete. Ja som hovoril o úplne iných veciach. Vy tu zakaždým
podsúvate, no na čo spomínate tú nemocnicu novej generácie? Tam zase sa môžeme baviť
o inom, o tých pozemkoch, akým spôsobom boli tam dané, atď. Ešte raz, prenajali sme niečo
a my si sami znižujeme ten nájom nezmyselným spôsobom, pretože iní uchádzači, nemohli
vedieť, koľko im bude odpísané, alebo možnože si mysleli, že ani euro im nebude odpísané,
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ale možno niekto vedel a preto hovorím o tom podozrení z korupčného správania, pretože je
to neštandardná zmluvná podmienka.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „S faktickou poznámkou pani poslankyňa
Grüllingová.“
Poslankyňa Grüllingová s faktickou poznámkou: „Ja by som chcela pánovi kolegovi
Trnkovi a už som dnes povedala, že je odborník na všetko, ale myslela som si, keďže ste
ekonóm - inžinier, teraz som to vygooglila, takže počítať naozaj viete. Ja som len doktor,
napriek tomu, že mám doktorát aj z ekonómie, ale toto sú základné počty, ktoré aj deti
v 3. ročníku základnej školy vedia, čo je viac 2,6 alebo 6, ktoré sme dostali hneď. A ináč ich
bolo 16, tých miliónov. A ešte raz sa ohradzujem voči akémukoľvek náznaku o korupčnom
správaní, ktorý tu naozaj podsúvate, pretože tak ako Vám vysvetlil pán riaditeľ Bernát, strany
si mohli navrhnúť akúkoľvek zmluvu. A Vy keď podsúvate tie Vaše hypotetické úvahy, že kto
mohol vedieť, kto nemohol vedieť? Boli to traja partneri, ktorí mohli postupovať akokoľvek
oni chceli. Naozaj Vás poprosím, je 12.14 hod. Myslím si, že každý sa prejaví hlasovaním.
Keď nesúhlasíte s predloženým návrhom, zahlasujete nie. A ostatní kolegovia, ktorí
sú uvedomelí, v zmysle tom, že naozaj si myslia, že zvyšovanie zdravotnej starostlivosti
a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti je primárnou úlohou Košického
samosprávneho kraja, tak sa rozhodnú asi ináč, ako Vy. Ďakujem veľmi pekne.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. Do rozpravy sa hlási pán
Halenár.“
Poslanec Halenár : „Poslanec, keď môžem pán predsedajúci.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Pardón, pán poslanec Halenár.“
Poslanec Halenár: „OK. Ja som len chcel povedať, že toto naozaj Svetu zdravia, a. s.
nechýba, aby takto konala vo svetle toho, čo jej sa aj podarilo v štyroch nemocniciach, ktoré
boli predtým ovládané Košickým samosprávnym krajom, alebo riadené Košickým
samosprávnym krajom. Veď tie výsledky, ktoré dosiahli za tie roky, už jasne hovoria nielen to,
že koľko investovali, namiesto toho, že, keď som to dobre spočítal, tak my sme za celú éru
do nich naliali, do tých nemocníc 21 mil. eur! Výsledky Svetu zdravia, a. s. hovoria o tom,
že oni ešte investujú, samotný prevádzkovateľ, čo sa nikdy nestalo predtým Košickému
samosprávnemu kraju, aby investovali. Naviac, tá nová nemocnica, podľa všetkých
informácií, ktoré sú dostupné, ktoré tu aj prezentovali minule, to bude určite skvost
v nemocniciach Košického samosprávneho kraja. Jednoducho našou úlohou by skôr malo byť
ukazovať, že nakoľko si nemocnice vedú v privátnych rukách? Nakoľko odlišne si vedú?
A teraz zrazu tu prichádzame k tým všetkým miliónom, o ktorých tu hovoríme, k nejakým
100 tis. eurám. A toto je to, čo k tej firme jednoducho tu nechýba, aby takéto čísla, k tomu
imidžu, ktorý si vytvorili, vzhľadom na ich reálne výsledky. Mimochodom, ja som sa tu dostal
cez pánov zo Svetu zdravia, a. s. aj k nejakým výsledkom v prieskume spokojnosti, ktorý oni
robili na anonymnej vzorke pacientov vo všetkých štyroch nemocniciach. Obrovské čísla
spokojnosti. Tzn., nielen čísla týkajúce sa investícii, ale aj vysoké čísla spokojnosti ľudí, ktorí
užívajú tie nemocnice v privátnych rukách. Tak len toľko. Určite budem hlasovať proti.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem. S faktickou poznámkou pani
Rušinová, pani poslankyňa Rušinová.“
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Poslankyňa Rušinová s faktickou poznámkou: „Ďakujem. Dávam procedurálny návrh
na ukončenie rozpravy.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. Dávam hlasovať
o procedurálnom návrhu. Kto je za ukončenie rozpravy?“
Hlasovanie č. 24

Procedurálny návrh na ukončenie rozpravy

Za 37 poslancov, proti 3 poslanci, zdržali sa 3 poslanci.
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Konštatujem, že rozpravu ukončujeme.
Ale boli ešte prihlásení dvaja do rozpravy. Takže pán Trnka, pán poslanec Trnka, máte
slovo.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem pekne. Mne sa zdalo, že tam ešte kolegyňa Rušinová bola
prihlásená.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Bola s faktickou poznámkou. Áno.“
Poslanec Trnka: „Dobre, čiže nechce. Je zbytočné sa vyhovárať na to, že potenciálny
uchádzač navrhol zmluvu a KSK s tým nemohlo nič robiť. Tak buď KSK malo trvať na tom,
že toto zmluvné ustanovenie tam nebude, aby bola väčšia transparentnosť pri súťaži. Alebo
malo KSK zvoliť úplne iný spôsob verejného obstarávania, resp. verejno-obchodnej súťaže.
To, že niekto tvrdí, že matematika je jasná, avšak ako porovnáme cenu, alebo ponuku
od uchádzača, ktorý sa ani neprihlásil do súťaže? Neviem, či si niektorí uvedomujú, ale sú
aj podnikateľské subjekty, ktoré ak vidia nejakú netransparentnú súťaž, tak sa ani neprihlásia
do tejto súťaže. Čiže my už nikdy nezistíme, koľko by mohli ponúknuť iní uchádzači, ktorí
by sa radi možno prihlásili, avšak kvôli presne týmto zmluvným ustanoveniam sa neprihlásili.
A taktiež len na margo kolegyne, alebo ešte aj iných. Je trochu alebo nie trochu, je dosť
smiešne, keď jeden poslanec hovorí druhému, akým spôsobom má vyjadrovať svoj nesúhlas,
že hlasovaním alebo hlasovaním a vystúpením. Viete, tak ja vykonávam mandát tak,
ako uznám za najlepšie. A Vy si ho vykonávajte tak, ako ho uznáte Vy najlepšie. A ak
tu chcete sedieť 4 roky a mať len poznámky ku mne, tak nech sa páči, ak niekto tu chce len
sedieť 4 roky, nech sa páči. Ale ja si budem vykonávať ten mandát tak, ako uznám ja
za vhodné. Ďakujem.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Pán poslanec Rusnák.“
Poslanec Rusnák: „Ďakujem za slovo. Bavíme sa tu o návrhu, ktorý máme na stole. Baviť
sa o tom, ako bola uzavretá zmluva, no neviem, či to nie samozrejme, nie, že nie je, je to
návrat do minulosti. Bavíme sa tu, pani kolegyňa Grüllingová spomínala, že tu niektorí
diskutujúci sú proti poskytovaniu kvalitnej zdravotnej starostlivosti a takéto veci. No preboha,
veď sa tu nebavíme o žiadnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Tu sa bavíme o výsostne
ekonomických záležitostiach. A podľa názoru, ktorý my hovoríme, toto čo nám
je predkladané, nie prvýkrát, nie je ekonomicky kóšer. A titulovať tu, pán poslanec Burian,
ja by som si v živote nedovolil povedať o Vás to, čo ste povedal Vy o kolegovi Trnkovi. Ako,
viete, môžem mať nesúhlasný a iný názor, ale myslím, že to už je trošku nad rámec slušného
správania poslanca a vo Vašom prípade dokonca Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem.“
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Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Pán riaditeľ. Ako predkladateľ materiálu.“
Ing. Bernát, riaditeľ Úradu KSK: „Budem sa opakovať.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Rozprava je ukončená, samozrejme.“
Ing. Bernát, riaditeľ Úradu KSK: „Už len minútku teda. Budem sa opakovať. Ale my sme
umožnili každému z uchádzačov dať návrh zmluvy. A vôbec sa v súťažných podkladoch
nehovorilo o tom, čo sa bude započítavať, čo sa nebude započítavať. Toto bolo na ťarchu
uchádzača, nech on navrhne alternatívu, ako on to bude robiť. Ale ja, keď si zoberiem
investičný apetít Svetu zdravia, a. s., koľko investoval odkedy je tu, tak ja si myslím, že za
tých 20 rokov preinvestuje oveľa, oveľa, oveľa viac do nehnuteľného majetku, ako je tých
deklarovaných 16 miliónov eur.“
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. Rozprava bola ukončená.
Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.“
Návrhová komisia:
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 bod 8
písm. a) a §14 bod 2 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho
kraja v znení dodatku č. 1
schvaľuje
rozšírenie nájmu hnuteľných vecí v Nemocnici s poliklinikou Spišská Nová Ves, a to:
1.
2.
3.
4.
5.

Laparoskopická zostava Karl Storz,
Laparoskopické sito Karl Storz,
Artroskopické inštrumenty,
Sterilizačné kontajnery, koše,
Pľúcny ventilátor Hamilton - C2 s príslušenstvom v počte 3 ks

pre Svet zdravia, a. s., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 35 960 884
z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúcom v charaktere hnuteľných vecí, ktoré
slúžia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo s jej poskytovaním bezprostredne
súvisia, a to za rovnakých podmienok ako je nájom hnuteľných vecí na základe Nájomnej
zmluvy č. 7/2011/NZ uzavretej dňa 26. 08. 2011 medzi Košickým samosprávnym krajom
a spoločnosťou Svet zdravia, a. s., vrátane jej dodatkov.
Hlasovanie č. 25

Nájom hnuteľných vecí pre Svet zdravia, a. s.

Za 36 poslancov, proti 4 poslanci, zdržali sa 3 poslanci.

BOD č. 19c
Nájom osobného vozidla pre obec Opátka
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďalším bodom je bod 19c - Nájom osobného
vozidla pre obec Opátka. Pri prerokovaní situácie okolo mosta Ružín, v podstate táto
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záležitosť bola vysvetlená. Chcem upozorniť, že na schválenie nájmu je potrebný súhlas
trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Otváram rozpravu k tejto veci. Uzatváram
rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 9a ods. 9 písm. c)
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

zákona

schvaľuje
nájom osobného vozidla značky Volkswagen T6 Kombi LR 2,0 L TDI 4 motion,
VIN: WV2ZZZ7HZHH023040, evidenčné číslo: KE029KS za nájomné 1,00 € po celú dobu
nájmu pre obec Opátka, so sídlom Opátka 17, IČO: 00 690 465 z dôvodov hodných
osobitného zreteľa, ktorými sú zabezpečenie bezproblémovej školskej dochádzky detí,
životných potrieb obyvateľov obce a osôb priamo dotknutých úplným uzavretím mosta
cez vodnú nádrž Ružín.
Hlasovanie č. 26

Nájom osobného vozidla pre obec Opátka

Za 38 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.

BOD č. 19d
Nájom nehnuteľností na Exnárovej 10 v Košiciach
na základe obchodnej verejnej súťaže
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďalším bodom je bod 19d - Nájom
nehnuteľností na Exnárovej 10 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže. Podmienky
verejnej súťaže sú všetky v materiáli, ktorý bol zverejnený na web stránke. Takže otváram
rozpravu k tomuto bodu. Nikto sa nehlási. Ďakujem. Poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z.
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 2 písm. a) a ods.8
písm. b) Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja v znení dodatku
č. 1
schvaľuje
1. nájom budovy školy – gymnázia, ktorou je telocvičňa súpisné číslo 960 na pozemku
registra C KN parcelné číslo 3060/4 v katastrálnom území Furča, obec Košice – Dargovských
hrdinov, okres Košice III, vedenej Okresným úradom Košice v liste vlastníctva číslo 12417
vrátane troch ihrísk na pozemkoch registra C KN parcelné čísla 3060/5, 3060/7, 3060/8,
spevnených plôch na pozemkoch registra C KN parcelné čísla 3060/6, 3060/9, 3060/13
a 3060/14 v katastrálnom území Furča na základe obchodnej verejnej súťaže.
2. podmienky obchodnej verejnej súťaže, a to:
2.1. Nájom na 20 rokov.
2.2. Účel nájmu - na športové účely.
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2.3. Ročné nájomné minimálne vo výške 5 598,00 €.
2.4. Záväzok navrhovateľa rekonštruovať predmet nájmu na vlastné náklady do výšky
minimálne 350 000,00 € s možnosťou započítania časti technického zhodnotenia
vykonaného nájomcom s nájomným.
2.5. Nájomné počas rekonštrukcie predmetu nájmu maximálne 2 roky od účinnosti nájomnej
zmluvy bude vo výške aktuálneho ročného poistného za telocvičňu.
2.6. Predkupné právo nájomcu, ale najskôr po 10 rokoch nájmu za kúpnu cenu určenú
znaleckým posudkom vypracovaným pred rekonštrukciou predmetu nájmu navýšenú
o časť technického zhodnotenia, ktoré bude predmetom započítania s nájomným.
Na túto časť technického zhodnotenia bude vyhotovený znalecký posudok.
2.7. Obchodnej verejnej súťaže sa môžu zúčastniť len občianske združenia, športové kluby,
alebo právnické osoby, ktoré preukážu, že organizujú pravidelnú športovú činnosť
aspoň 3 roky a majú prevažne mladistvých zverencov/športovcov, ktorí dosahujú
športové výsledky v regionálnom až celonárodnom význame a majú sídlo na území
kraja.
2.8. Lehota na predkladanie súťažných návrhov je 20 dní od vyhlásenia obchodnej verejnej
súťaže. Súťažný návrh je potrebné doručiť vyhlasovateľovi súťaže, Správe majetku
Košického samosprávneho kraja.
2.9. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vyhlásené podmienky súťaže zmeniť,
odmietnuť všetky predložené návrhy aj bez uvedenia dôvodu, ďalej rokovať
s navrhovateľom, ktorý predložil najvhodnejší návrh, predĺžiť lehotu na vyhlásenie
výsledku súťaže, zrušiť súťaž bez uvedenia dôvodu.
2.10. Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej
verejnej súťaži.
2.11. Každý navrhovateľ môže podať iba jeden návrh. V prípade, že navrhovateľ podá viac
návrhov, nebudú návrhy tohto navrhovateľa do súťaže zahrnuté.
2.12. Výsledok súťaže bude navrhovateľom oznámený písomne bezodkladne, najneskôr
do 30 dní po posúdení súťažných návrhov komisiou vyhlasovateľa.
Hlasovanie č. 27

Nájom nehnuteľností na Exnárovej 10 v Košiciach na základe
obchodnej verejnej súťaže

Za 38 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
BOD č. 19e
Prevod vlastníctva pozemku na ulici Močarianska v Michalovciach na základe
obchodnej verejnej súťaže
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Ďalším bodom je 19e - Prevod vlastníctva
pozemku na ulici Morčianska v Michalovciach na základe obchodnej verejnej súťaže. Platí
podobné, podmienky obchodnej verejnej súťaže boli na web stránke. Otváram diskusiu
k tomuto bodu. Nikto sa nehlási do rozpravy. Uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú
komisiu.“
Návrhová komisia:
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
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A) rozhodlo
o prebytočnosti pozemku registra C KN parcelné číslo 5009/28, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 4600 m2 v katastrálnom území Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce,
vedeného Okresným úradom Michalovce v liste vlastníctva číslo 5728 vrátane príslušenstva;
B) schvaľuje
1. spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku registra C KN parcelné číslo 5009/28,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 4600 m2 v katastrálnom území Michalovce, obec
Michalovce, okres Michalovce, vedeného Okresným úradom Michalovce v liste vlastníctva
číslo 5728 vrátane príslušenstva na základe obchodnej verejnej súťaže.
2. podmienky obchodnej verejnej súťaže, a to:
2.1. minimálnu kúpnu cenu vo výške 89 400,00 €,
2.2. finančnú zábezpeku vo výške 8 940,00 €, ktorá musí byť pripísaná na účet
vyhlasovateľa súťaže (Košický samosprávny kraj) najneskôr v posledný deň lehoty
na predkladanie súťažných návrhov.
2.3. Lehota na predkladanie súťažných návrhov je 20 dní od vyhlásenia obchodnej verejnej
súťaže. Súťažný návrh je potrebné doručiť poštou alebo do podateľne vyhlasovateľa
súťaže.
2.4. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vyhlásené podmienky súťaže zmeniť,
odmietnuť všetky predložené návrhy aj bez uvedenia dôvodu, ďalej rokovať
s navrhovateľom, ktorý predložil najvhodnejší návrh, predĺžiť lehotu na vyhlásenie
výsledku súťaže, zrušiť súťaž bez uvedenia dôvodu.
2.5. Vyhlasovateľ súťaže ako predávajúci bude mať právo odstúpiť od kúpnej zmluvy
a ponechať si uhradenú finančnú zábezpeku ako zmluvnú pokutu, ak kupujúci
v dohodnutej lehote splatnosti kúpnej ceny nezaplatí kúpnu cenu v celej výške,
ak kupujúci nedodrží alebo poruší podmienky dohodnuté v uzavretej kúpnej zmluve,
alebo ak v primeranej lehote nedôjde k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
z dôvodu na strane kupujúceho.
2.6. Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej
verejnej súťaži.
2.7. Každý navrhovateľ môže podať iba jeden návrh. V prípade, že navrhovateľ podá viac
návrhov, nebudú návrhy tohto navrhovateľa do súťaže zahrnuté.
2.8. Predložené návrhy bude posudzovať Komisia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom.
2.9. Výsledok súťaže bude navrhovateľom oznámený písomne bezodkladne, najneskôr
do 30 dní po posúdení súťažných návrhov Komisiou Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom.
2.10. V prípade, že nedôjde k uzavretiu zmluvy s navrhovateľom, ktorého návrh posúdila
Komisia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom
ako najvhodnejší, z dôvodu na jeho strane, vyhlasovateľ súťaže si ponechá finančnú
zábezpeku.
Hlasovanie č. 28

Prevod vlastníctva
pozemku
na ulici
Močarianska
v Michalovciach na základe obchodnej verejnej súťaže

Za 37 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
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BOD č. 19f
Prevod vlastníctva pozemku v Strede nad Bodrogom priamym predajom
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Bod 19f - Prevod vlastníctva pozemku v Strede
nad Bodrogom priamym predajom. Materiál bol zverejnený, otváram rozpravu. Nehlási
sa nikto, uzatváram rozpravu. Návrhovú komisiu poprosím o návrh na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 9 ods. 3 písm. c) a § 9a ods. 1
písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
prevod vlastníctva pozemku registra C KN parcelné číslo 1907/4, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 247 m2 v katastrálnom území Streda nad Bodrogom, obec Streda nad Bodrogom,
okres Trebišov, vedenom Okresným úradom Trebišov v liste vlastníctva číslo 2069 priamym
predajom pre Petra Timka, rodený Timko a manželku Ruženu Timkovú, rodená Smajdová,
obaja bytom Spodná 474/6, Streda nad Bodrogom do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov za kúpnu cenu vo výške 621,00 €.
Hlasovanie č. 29

Prevod vlastníctva pozemku v Strede nad Bodrogom priamym
predajom

Za 38 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
BOD č. 19g
Prevod vlastníctva pozemku v Kráľovciach
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Bod 19 g - Prevod vlastníctva pozemku
v Kráľovciach. Upozorňujem, že k schváleniu tohto bodu je treba súhlas trojpätinovej väčšiny
všetkých poslancov. Otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
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 552/94, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 303 m2 v katastrálnom území Kráľovce, obec Kráľovce, okres Košice - okolie,
vedeného Okresným úradom Košice - okolie v liste vlastníctva číslo 633;
B) schvaľuje
spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku registra C KN parcelné číslo 552/94, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 303 m2 v katastrálnom území Kráľovce, obec Kráľovce, okres
Košice - okolie, vedeného Okresným úradom Košice - okolie v liste vlastníctva číslo 633
62

pre Denisu Joškovú, rodená Slepčíková, Kráľovce 72 za kúpnu cenu 3 840,00 € z dôvodov
hodných osobitného zreteľa, ktorými sú, že pozemok je priľahlou plochou k nehnuteľnostiam
vo vlastníctve nadobúdateľky a tvar pozemku nepredpokladá samostatné využitie.
Hlasovanie č. 30

Prevod vlastníctva pozemku v Kráľovciach

Za 37 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Bod č. 19h
Prevod vlastníctva pozemkov na ulici Špitálska v Rožňave pre EKO-MONT SH s. r. o.
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „A posledným bodom dnešného zastupiteľstva
pred záverom je bod 19 h - Prevod vlastníctva pozemkov na ulici Špitálska v Rožňave pre
EKO – MONT SH s.r.o. Tiež upozorňujem, že je to návrh, ktorý je treba schváliť z dôvodu
hodného osobitného zreteľa. Pokiaľ chceme schváliť a je na to potrebný súhlas trojpätinovej
väčšiny všetkých poslancov. Otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú
komisiu na návrh o uznesenie.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 9 ods. 3 písm. 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
v znení dodatku č. 1
A) rozhodlo
o prebytočnosti pozemku registra C KN parcelné číslo 559/101, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 92 m2 a pozemku registra C KN parcelné číslo 559/102, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 102 m2 v katastrálnom území Rožňava, obec Rožňava, okres Rožňava,
vedených Okresným úradom Rožňava v liste vlastníctva číslo 427 vrátane oplotenia;
B) schvaľuje
spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku registra C KN parcelné číslo 559/101,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 m2 a pozemku registra C KN parcelné číslo
559/102, zastavané plochy a nádvoria o výmere 102 m2 v katastrálnom území Rožňava,
obec Rožňava, okres Rožňava, vedených Okresným úradom Rožňava v liste vlastníctva
číslo 427 vrátane oplotenia pre EKO – MONT SH s. r. o., Kobeliarovo 101, IČO: 45 682 470
za kúpnu cenu 3 700,00 € z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je zabezpečenie
priameho prístupu na pozemky vo vlastníctve nadobúdateľa z mestskej komunikácie.
Hlasovanie č. 31

Prevod vlastníctva pozemkov na ulici Špitálska v Rožňave pre
EKO-MONT SH s. r. o.

Za 38 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
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BOD č. 20
Záver
Ing. István Zachariaš, podpredseda KSK: „Nasleduje záver. Vážené dámy, vážení páni,
týmto sme program 22. zasadnutia zastupiteľstva vyčerpali. Týmto končím dnešné rokovanie
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. A keďže sa stretneme až po veľkonočných
sviatkoch dňa 12. júna 2017, želám vám, aby ste veľkonočné sviatky prežili príjemne v kruhu
svojich blízkych. Prajem vám pekný deň, pekné sviatky a dovidenia v júni.“

JUDr. Zdenko Trebuľa
predseda KSK

Ing. Ondrej Bernát
riaditeľ Úradu KSK

Mgr. Jozef Andrejčák
overovateľ zápisnice

PhDr. Stanislav Vospálek
overovateľ zápisnice

Podpísal dňa: 15. 05. 2017

Podpísal dňa: 15. 05. 2017

JUDr. Melánia Kolesárová
riaditeľka kancelárie predsedu

Zápisnica vyhotovená dňa 12. 05. 2017
Spracovala na základe prepisu A. S. Partner, s. r. o.
Miroslava Segedová
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