Zápisnica
z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 12. júna 2017
Miesto zasadnutia: Veľká zasadačka Magistrátu mesta Košice
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
JUDr. Trebuľa, predseda KSK (ďalej len „predseda“):
„Vážené panie
poslankyne, vážení páni poslanci, vážení hostia, otváram 23. zasadnutie Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja, ktoré bolo zvolané podľa § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z.
z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 21
ods. 1 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, na ktorom vás
všetkých vítam.
Z dnešného rokovania sú ospravedlnení poslanci: pán poslanec Ján Kokarda, pán poslanec
Kamil Münnich, pán poslanec László Iván, a pokiaľ predsedovia klubov, nikto sa u vás ďalší
neospravedlňoval, takže títo traja páni poslanci. Z 57 poslancov zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja je prítomných, a to nám povie pani predsedníčka.“
Poslankyňa Brziaková: „Overenie účasti poslancov na 23. zasadnutí zastupiteľstva, podľa
prezenčnej listiny, prítomných 44 poslancov, neprítomných 13 poslancov.“
Predseda: „Ďakujem veľmi pekne. Čiže z 57 je 44 čo je nadpolovičná väčšina
a zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice 23. zasadnutia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja určujem poslancov pána poslanca Gejzu
Sačka a pani poslankyňu Janku Cibereovú. Návrh programu dnešného rokovania bol
pripravený v súlade s § 20 rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja. Materiály vrátane stanovísk komisií boli sprístupnené na internom portáli, to je
v aplikácii digitálne zastupiteľstvo a tiež na webovej stránke kraja. Súčasne s pozvánkou
a návrhom programu dnešného zasadnutia vám bol doručený aj časový plán zasadnutí
zastupiteľstva na druhý polrok 2017, tzn. do konca volebného obdobia. Ďalej vás informujem,
že poslanci pani Kijevská a pán Jutka dňa 7. 6. 2017 písomne oznámili, že dňom 12. 6. 2017
ukončujú členstvo v poslaneckom klube KDH - SDKÚ-DS - KDS a rovnakým dňom
vytvárajú frakciu Šport do Košíc a na Východ. Úrad Košického samosprávneho kraja
zabezpečil administratívne a technickú aktualizáciu zasadacieho poriadku ich usadenie pri
nezaradených poslancoch. Teraz prosím vaše pripomienky alebo doplnenie programu. Nech
sa páči. Ak nikto nemá doplnenie programu ani pripomienku, dávam hlasovať o programe tak,
ako ste ho obdržali v pozvánkach. Prosím, hlasujte.“
Hlasovanie č. 1

o celom programe rokovania

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
Predseda: „Konštatujem, že program dnešného rokovania bol schválený. Teraz prosím
predsedov poslaneckých klubov, aby navrhli svojich zástupcov do návrhovej komisie, ktorá
pripraví návrhy uznesení k jednotlivým bodom rokovania tak, ako vyplynú z diskusie. Pani
poslankyňa Grüllingová.“
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Poslankyňa Grüllingová: „Ďakujem veľmi pekne za slovo. Keďže sme sa dohodli s pánom
predsedom Rusnákom, že oni nenavrhujú nikoho do návrhovej komisie, takže za spoločný
poslanecký klub navrhujem pána poslanca Andrejčáka, Jutku a seba, takže Grüllingovú.
Ďakujem.“
Predseda: „Pani poslankyňa Kijevská.“
Poslankyňa Kijevská: „Dobrý deň prajem. Ďakujem veľmi pekne pani kolegyni
Grüllingovej. Chcela som navrhnúť pána poslanca Igora Jutku. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Má niekto pripomienky alebo iný návrh? Pokiaľ nie, poprosím
vás, keby ste hlasovali o zložení návrhovej komisie a to menovite: pani poslankyňa
Grüllingová, pán poslanec Jutka, pán poslanec Andrejčák. Prosím hlasujte.“
Hlasovanie č. 2

o zložení návrhovej komisie

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Uznesenie bolo schválené.
Predseda: „Konštatujem, že na 23. zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
bude návrhová komisia pracovať v zložení: pani poslankyňa Grüllingová, pán poslanec Jutka
a pán poslanec Andrejčák. Zároveň žiadam členov návrhovej komisie, aby zaujali svoje
miesta vo vyhradenom 12. rade. Ostatným poslancom oznamujem, aby svoje návrhy
k jednotlivým bodom programu rokovania predkladali písomne tejto návrhovej komisii,
po ústnej informácii prítomných poslancov. Zároveň vás chcem požiadať, aby ste svoje
mobilné telefóny buď vypli alebo presunuli do tichého režimu. Ďakujem.“
BOD č. 2
Interpelácie
Predseda: „Takže môžeme pristúpiť k bodu číslo 2. Teraz dávam priestor na vaše
interpelácie, otázky a pripomienky, nech sa páči. Pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka: „Dobrý deň, ďakujem pekne. Pán predseda, ja mám dnes len jednu otázku,
v podstate nedávam ju ani písomne, ale chcel som sa Vás spýtať, pretože som Vás videl
na viacerých videách, aj spoločnosti Kosit a. s., ktorá niekedy rozširovala alebo
rekonštruovala nejaké časti a zároveň ste sa vyjadrovali aj v súvislosti s regiónom, ohľadom
tejto spoločnosti. Aktuálne, asi viete, že prebieha privatizácia časti tohto podielu,
čo v podstate nie je tu dôležité, ale táto spoločnosť, ako sme sa dozvedeli, posledný rok a pol
skúpila aj niekoľko skládok v okolí Košíc, resp. v Košickom kraji a vlastne z tejto spoločnosti
sa stáva regionálny monopol. A chcel som sa Vás spýtať, či Vy sa s tým chcete zaoberať alebo
nechcete? Nedávam to písomne, je to veľmi jednoduchá otázka. Bude to mať časom dopad
na celý kraj, nielen na náš, ale aj na Prešovský, pretože nebude nikde inde už možné
si objednávať tieto služby, resp. bude to vo veľmi obmedzenom množstve. Takže sa chcem
spýtať, že či Vás táto téma zaujíma alebo nie. Ďakujem.“
Predseda: „Pán poslanec Trnka, veľmi jednoduchá odpoveď. Ja som tie videá nevidel.
Ja neviem k čomu tieto videá boli orientované a zamerané. Poprosím Vás o spoluprácu,
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dodajte mi tie videá, ja si ich pozriem a potom zaujmem stanovisko. Dobre? Ďakujem pekne.
Pani poslankyňa Blaškovičová.“
Poslankyňa Blaškovičová: „Ďakujem pekne pán predseda. Pekný deň vám prajem všetkým.
Ja nám teda 2 interpelácie. Prvá sa týka Školy úžitkového výtvarníctva na Zbrojničnej ulici.
Chcela by som poprosiť úrad o súčinnosť so školou, lebo staromestskí poslanci riešime
už dlhší čas znečisťovanie toho trojuholníkového kúsočka trávy pri rotunde. Je tam mnoho
turistov, chodia tam študenti, sú tam pekné výstavy a keď tam človek ide, tak ho prvé ovalí
nepredstaviteľný zápach. Riešime to kadejako, pieskovaním a sudmi a kadečím,
ale viem o návrhu Školy úžitkového výtvarníctva, urobiť tam kovaný plot. Ja by som veľmi
pekne poprosila, keby sa odbor školstva spojil s vedením školy a doriešili tento problém.
Lebo to nebude záležitosť ani dnešného dňa, ani budúcich rokov, ale ďaleko, ďaleko. Je to
centrum mesta, chodia tam bezdomovci, ktorí nejdú vedľa na tú toaletu, a je to hanba v centre
mesta. Takže chcem poprosiť, aby sa táto vec vyriešila. A druhá moja interpelácia. Hovorila
som už s pánom Ing. Bartošom, ale sľúbila som občanom v Hnileckej doline, že to tu
prednesiem. Cesta cez Pačanský kopec. Ja sa priznám, myslela som si, že to je nejaká cesta
17.-tej alebo 27. triedy a pán Ing. Bartoš mi vravel, že to je dvojka. Včera som sa naozaj
vracala, aby som si prečítala, že tam je napísané, že „cesta v zime neudržiavaná“. Ale ona žiaľ
vôbec nie je udržiavaná. Ani v lete, ani kedykoľvek. Ja viem, že tam chodia lesné
mechanizmy, ale už sú tam úseky, kde jednoducho z jednej diery padnete do druhej. Že sa to
ani nedá obísť. Vraj je plánovaná celková úprava tejto cesty. Je to normálne značené na mape,
máte to z hlavnej cesty z Krásnohorského Podhradia z druhej strany. Naozaj to využívajú.
Ja som tam mnohé zahraničné autá stretla. Lebo, však to na mape majú, navigácia ich tam
odstaví a potom tam stoja bezradne v polke kopca a nevedia, či naozaj sú na štátnej ceste,
alebo zablúdili niekde do lesa. Takže chcela by som poprosiť, aby sa to aspoň nejako
provizórne vyriešilo. A aby sa naozaj táto úprava tejto cesty dostala normálne do plánu opráv.
Lebo verím, že aj Krásna Hôrka už o chvíľu bude prístupná, a že táto cesta bude ešte viacej
frekventovaná ako je. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Zareagujem na tú prvú časť otázok, teda na tú prvú otázku.
Minulý týždeň mi bol doručený list, oznámenie pani riaditeľky tejto školy, že sa vzdáva
funkcie. To znamená, že budeme musieť riešiť aj túto otázku, ako zriaďovateľ. Áno, viem
o tomto probléme. Nechcem to ani podceňovať, ani dostávať do inej roviny, umelci sú taká
osobitá kategória, v pohľade na život. Tým som sa nechcel teba dotknúť, pani poslankyňa.
Ale v každom prípade, áno, je to problém. A chceme ho riešiť. Viem o ňom, pretože ma
informoval aj vedúci odboru a budeme sa snažiť nájsť zdroje na to, aby sme to vyriešili.
Chodia tam fajčiť celé partie. A robia sa tam aj iné momenty. Áno. A čo sa týka kopca, dáme
odpoveď. Neviem na to v tomto momente hneď reagovať. Poznám tú cestu aj ja, bol som tam
posledne minulý rok, rok a pol. Viem o čo ide. Problém predovšetkým pre Uhornú a pre
Krásnohorské Podhradie a pre obec Paču. Pretože áno, využívali to predovšetkým a potajme
aj autobusy, aj nákladné autá. A v tých serpentínach, tam dokonca došlo, bohužiaľ k obrovskej
tragédii pred pár rokmi, kde ten autobus spadol na tom svahu a zostalo tam veľa mŕtvych.
Ale budeme písomne odpovedať. Ďakujem. Ďalej v interpeláciách. Pokiaľ nie, interpelácie
ukončujem.“
BOD č. 3
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Poďme k bodu číslo 3 - Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického
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samosprávneho kraja. Otváram k materiálu rozpravu. Ukončujem 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
A) berie na vedomie
Informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
B) súhlasí
s vypustením zo sledovania uznesenia:
 č. 47/2014 z 3. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 24. 2. 2014,
 č. 116/2014 zo 6. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 25. 8. 2014,
 č. 399/2016 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. 8. 2016.
Hlasovanie č. 3

Informácia o plnení
samosprávneho kraja

uznesení

Zastupiteľstva

Košického

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.
BOD č. 4
Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 2. polroka 2017
Predseda: „Takže môžeme prejsť k 4 – Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie
2. polroka 2017. Pán hlavný kontrolór chceš materiál uviesť? Nech sa páči.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór Úradu KSK: „Nie, ďakujem pán predseda.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Otváram k materiálu rozpravu. Nech sa páči. Pán poslanec
Trnka.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem pekne. Pán kontrolór, ja by som Vás rád požiadal o vykonanie
kontrol a aj to predložím ako návrh uznesenia. Po A) o vypracovanie, na zákazku
„Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti pre stavebné úpravy ciest
KSK, časť 1 a časť 2“, ktorá bola oznámená vo vestníku ÚVO pod značkou 14236 z 12. 10.
2016. A aby ste urýchlene zabezpečil aj vlastnými kapacitami vykonanie akejsi hĺbkovej
kontroly, hlavne zákonnosti jednotlivých krokov, ktoré boli vykonané pri tejto zákazke, pri
ktorej máme možnosť čerpať európske peniaze. A po B) by som Vás rád požiadal o vykonanie
kontroly zákazky, ktorá má názov „Za vypracovanie odborného zamerania a posúdenie
porúch havarijného stavu mosta č. 547-020 a vypracovanie štúdie možnej statickej
rekonštrukcie havarijného stavu mosta“, na základe ktorej bolo z účtu Správy ciest
vyplatených spolu 38 160 eur. Žiadam Vás, pán hlavný kontrolór, aby ste vykonaním kontroly
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zistili hlavne efektívnosť a opodstatnenosť vyplatenej sumy a spôsob zadania zákazky
jednému a tomu istému zhotoviteľovi a dôvod, prečo bola zákazka rozdelená na dve
samostatné zákazky? Čiže predkladám návrh na uznesenie, ktoré je v tom istom zmysle,
ako je predložené úradom KSK. Tzn., po 1. - Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
schvaľuje plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho
kraja na obdobie 2. polroka 2017. A po 2. - dopĺňa do plánu kontrolnej činnosti: A) vykonanie
kontroly zákazky - Vypracovanie projektovej dokumentácie inžinierskej činnosti pre stavebné
úpravy ciest KSK, časť 1, časť 2, ktorá bola oznámená vo vestníku ÚVO zo dňa 12. 10. 2016.
Typ kontroly: komplexná kontrola. A po 2. - Vykonanie kontroly zákazky „Za vypracovanie
odborného zamerania a posúdenie porúch havarijného stavu mosta 547-020 a vypracovanie
štúdie možnosti statickej rekonštrukcie havarijného stavu mosta.“ Typ kontroly: komplexná
kontrola. Čiže nejde o nič iné, len o doplnenie tých dvoch zákaziek. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Ďalej v rozprave? Chceš reagovať, pán hlavný kontrolór? Nech sa
páči.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, chcel som len
upresniť, lebo stanovili ste tieto kontroly. Týka sa úradu a jednotlivé typy kontrol, ako sú
delené na kontroly opatrení, tematické alebo komplexné, tak v tomto prípade, by som navrhol,
nemôžeme hovoriť o komplexnej kontrole. Lebo vlastne v zmysle definovania komplexnej
kontroly, tak, ako je aj v pravidlách kontrolnej činnosti, znamená širokú škálu. Teda
od verejného obstarávania, finančná kontrola, účtovníctvo atď. Tieto sú tematické kontroly,
obdobne ako bolo v minulosti. Čiže ak, tak by som to považoval za tematické, nie komplexné
kontroly, zamerané na to, čo ste dali, čiže nejaké z rozpočtových pravidiel, hospodárnosť,
verejné obstarávanie, týkajúce sa týchto projektov, to je prvá vec. A druhá vec. Ak už by som,
ako navrhujete, lebo ten plán kontroly je z hľadiska počtu tak prispôsobený, aby sme aj my
stíhali, kapacitne aj personálne, tak potom by som navrhoval z tematických kontrol, tak ako
je tam číslo 8, tak potom 6. Aby sme čo do počtu kontrol, potom vedeli aj stíhať. Takže to by
som potom navrhol, tak znížiť z tých tematických kontrol, čiže zameniť alebo bližšie povedať
tie tematické kontroly, čo sú navrhnuté v druhom bode z 8 na 6 a plus tie dve kontroly, ktoré
ste navrhli. Ale tematické. Ale to je vlastne terminus technicus, takže vlastne Vy keď to
nazvete komplexná je jasné, z toho zadania, čo ste mysleli. Tak len toľko. Ďakujem.“
Predseda: „Jasné, len už v tom počte tu myslím, že každý poslanec má z toho v hlave hokej.
Takže nech sa páči s faktickou pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka s faktickou poznámkou: „No, ja si myslím, že tu nie je žiadny problém,
ako sa to teraz naformulovalo. Myslím teraz každý by mohol mať nejaký názor, ja verím,
že sme sa pochopili. A nie je to, si myslím, tie dve zákazky nie sú takého rozsahu, tak by som
povedal v takom časovom fonde, že teraz by nasledujúci polrok útvar hlavného kontrolóra
mohol mať problémy s nejakými pracovnými úlohami inými. Čiže ja si myslím, že to je úplne
v poriadku a sme sa porozumeli, čo som tým myslel. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. V tej druhej časti, to je vaše rozhodnutie, vy budete hlasovať,
ale teraz Úrad verejného obstarávania 3 mesiace toto kontroloval. Ale dobre, nech
sa páči. Komplexne. Ešte niekto v rozprave? Nik, poprosím návrhovú komisiu.“
Poslanec Jutka: Ďakujeme pekne za slovo. V zmysle rokovacieho poriadku najprv
predkladáme pozmeňujúci návrh, ktorý predložil pán poslanec Trnka k bodu číslo 4.
Uznesenie: Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja A) schvaľuje Plán kontrolnej
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činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 2. polroka
2017. B) dopĺňa do plánu kontrolnej činnosti – 1. vykonanie kontroly zákazky „Vypracovanie
projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti pre stavebné úpravy ciest KSK, časť 1 a časť
2“, ktorá bola oznámená vo vestníku ÚVO pod značkou 14236 – MSS vestník číslo 198/2016
z dňa 12. 10. 2016. Typ kontroly: komplexná kontrola. 2. vykonanie kontroly zákazky
„Za vypracovanie odborného zamerania a posúdenie porúch havarijného stavu mosta 547-020
a vypracovanie štúdie možností statickej rekonštrukcie havarijného stavu mosta.“ Typ
kontroly: komplexná kontrola. Všetko pán predseda.“
Hlasovanie č. 4

Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 2. polroka 2017 –
doplnené znenie

Za 31 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 19 poslancov.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
Poslanec Jutka: „Ale pôvodný návrh stráca význam, lebo pán poslanec Trnka už dal
aj vlastne vo svojom návrhu aj návrh schválenia plánu kontroly.“
Predseda: „Áno, ďakujem pekne.“
BOD č. 5
Ústna informácia o aktuálnom stave rekonštrukcie mosta 547 – 020
cez vodnú nádrž Ružín
Predseda: „Takže poďme k bodu číslo 5 - Ústna informácia o aktuálnom stave rekonštrukcie
mosta 547 - 020 cez vodnú nádrž Ružín. O podrobnú aktuálnu informáciu požiadam pána
riaditeľa. Bola vám v písomnej podobe zaslaná mailovou poštou dňa 9. 6. 2017. Trvalo to 3
mesiace, viac ako 3 mesiace, mohli sme pracovať, mohli sme robiť, ale taký je život. Nech
sa páči, pán riaditeľ.“
Ing. Bernát, riaditeľ Úradu KSK: „Vážený pán predseda, dámy a páni, na úvod dve drobné
poznámky. Koncentráciu firiem schvaľuje Protimonopolný úrad, takže keď je nejaké
podozrenie ohľadom spoločnosti Kosit a. s., keď je tu nejaké podozrenie, tak je na to zriadená
inštitúcia. Protimonopolný úrad, ktorý schvaľuje koncentráciu. A čo sa týka tých kontrol,
kontrola projektovej dokumentácie je momentálne na ÚVO, na kontrole pred podpisom
zmluvy, tzv. ex ante kontrola. Takže, tá prvá časť, ale samozrejme, nebránim právo hlavnému
kontrolórovi robiť kontroly. Ale je to na Úrade pre verejné obstarávanie tieto dve kontroly,
pred samotným podpisom zmluvy. Čo sa týka k rekonštrukcii mostu Ružín, tak mám pár
poznámok. V podstate 8. februára začalo verejné obstarávanie, priame rokovacie konanie na
základe pokynu pána predsedu. Verejné obstarávanie realizovala Správa ciest Košického
samosprávneho kraja. Dňa 28. februára sme dostali podnet z Úradu pre verejné obstarávanie,
z vlastného podnetu začali kontrolu procesu verejného obstarávania s tým, že nám zakázali
pokračovať v procese verejného obstarávania a zakázali nám podpísať zmluvu s víťazným
uchádzačom. Takže aj kvôli tomu sme čakali od toho 28. 2. až do obdržania rozhodnutia, toho
7. júna, kedy vlastne Úrad pre verejné obstarávanie kontrolu ukončil. Vo svojom rozhodnutí
úrad konštatuje, že nezistil žiadne porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ktoré by malo
alebo mohlo mať vplyv na výsledok procesu verejného obstarávania. Na základe tohto
rozhodnutia sme následne 8. júna prikročili k otváraniu obálok s tým, že uchádzači ešte
v procese obhliadky nás žiadali o možnosť poskytnúť a resp. podať aj variantné riešenia. Táto
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možnosť bola uchádzačom ponúknutá. Z troch oslovených uchádzačov všetci traja dali
variantné riešenie. Čo sa týka toho pôvodného riešenia, tak to nacenili iba dvaja uchádzači.
Čítal som, že sme oslovili vyvolených alebo vybrané firmy. Treba povedať, že stavebných
firiem na Slovensku je desiatky. No nie je na Slovensku desiatky stavebných firiem, ktoré
robia mosty. Lebo na to, aby niekto mohol rekonštruovať takúto stavbu ako je most cez
priehradu Ružín, musí mať aj skúsenosti, musí mať aj referencie, musí mať technické,
personálne vybavenie na to, aby sa mohlo dať do takejto rekonštrukcie pustiť. Oslovili sme tri
najväčšie firmy v regióne, ktoré majú skúsenosti s takýmto typom rekonštrukcie. Všetky
oslovené firmy sa zúčastňujú aj na diaľničných programoch v rámci Slovenskej republiky.
Sú to všetko nadnárodné firmy, ktoré majú aj zahraničných investorov, resp. ktoré sú vo
vlastníctve zahraničných firiem. Jediným kritériom pri vyhodnocovaní bola cena. Čiže tie
výsledky boli zverejnené už aj v médiách. Víťazom sa stala spoločnosť Strabag s.r.o.
Bratislava, s cenou vrátane dane z pridanej hodnoty 1 651 200,75 eur. Termín realizácie je 152
dní od podpísania zmluvy. Čiže tak, ako bolo uvedené v tlačovej správe, tých 5 mesiacov.
S tým, že zhotoviteľ bude pracovať vrátane sobôt a nedieľ a bude pracovať aj v predĺžených
zmenách tak, aby táto rekonštrukcia bola ukončená čím skôr. Tento týždeň dôjde
k odovzdaniu staveniska. Dôjde aj k rokovaniu s víťazným uchádzačom s tým, aby sme sa
dohodli jednak na odovzdaní staveniska, jednak na tom, že sa budeme snažiť, aby ten termín,
teda pokiaľ sa to dá, aby bol nielen dodržaný, ale dúfajme že sa nám ho podarí aj trochu
skrátiť s tým, že poskytneme víťaznému uchádzačovi maximálnu súčinnosť a podporu, čo sa
týka z našej strany. Ďalšie aktivity a opatrenia, ktoré sme realizovali: bolo ukončené verejné
obstarávanie a je odovzdané stavenisko aj na oficiálnej obchádzkovej trase Obišovce - Ruské
Pekľany. Čiže tam sa riešia tie dva zosuvy, ktoré sú na dvoch úsekoch. A na základe
rozhodnutia krízového štábu ich budeme realizovať tento týždeň. Čakali sme na ukončenie
procesu verejného obstarávania a rozširovanie tých obchádzkových resp. odstavných pruhov
na tej dočasnej komunikácii Zlatník – Opátka. Takže tento týždeň pristúpime ešte aj
k rozšíreniu tých obchádzkových trás tak, aby sme zvýšili komfort pre vodičov. Čo sa týka
samotného procesu kontroly. Proces trval, ako pán predseda spomínal, tri mesiace. Dúfam,
že to bolo skontrolované zo všetkých strán. Len pre vašu informáciu, určite všetci motoristi
vieme, aká je situácia v Prešove. V podobnej situácii vlastne bolo mesto Prešov minulý rok,
keď vyhlasovalo mimoriadnu situáciu v meste. Vtedy Úrad pre verejné obstarávanie zrušil
túto mimoriadnu situáciu a zrušil im postup priameho rokovacieho konania. Čiže vtedy úrad
konštatoval, že nie je mimoriadna situácia. Na základe toho potom Slovenská správa ciest
pristúpila k inému inštitútu, ale tam kontrolou bol zrušený postup priameho rokovacieho
konania na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie. Čiže tu úrad konštatoval,
že postup bol legitímny a že boli dôvody na vyhlásenie mimoriadnej havarijnej situácie.
Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne pánovi riaditeľovi. Ja snáď len na doplnenie. Stretol sa som
s takýmto pohľadom v uplynulom období. Prvá cena, ja nie som ani mostár, ani statik, ani nie
som odborník v stavebníctve, bola cena, z ktorej vychádzali všetci tí, ktorí, či už dodávatelia
stavby alebo odborníci, aj statici, kde po zhodnotení žiadali jedno, odstrániť celú mostovku,
zostanú piliere a vybuduje sa na tomto nový most. Na to povedali, nebude to treba
odstraňovať, treba na to nastaviť nový most. Čiže malo to ísť o nejaký meter a pol zhruba
až dva metre vyššie, celé. Medzitým ešte bola otázka, či tie piliere to vydržia. Bolo treba robiť
sondy do tých usadenín, kde sú tie piliere usadené. Z toho vychádzala ich odhadová cena.
Nakoniec prišli s úplne inými technickými riešeniami, ktoré len potvrdzujú jedno, že most
havaroval, pretože došlo k havárii v prostriedku mosta. Z technického hľadiska tie riešenia
sú, po komplexnej kontrole, ktorú urobil aj ÚVO dokonca kontrolovali aj túto oblasť.
A myslím si, že aj po tej kontrole, ktorú vykoná hlavný kontrolór sa všetky tieto skutočnosti
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potvrdia. Takže na konci dňa je to vysoko pozitívne z titulu toho, že došlo aj k dohode
s vládou Slovenskej republiky, samosprávny kraj pri týchto opravách ušetrí, pretože bude
to hradené z prostriedkov vlády a rezervy vlády Slovenskej republiky. Toľko z mojej strany.
Prosím, otváram rozpravu. Pán riaditeľ ešte chceš doplniť?“
Ing. Bernát, riaditeľ Úradu KSK: „Ja ešte len jednu vetu. Na základe počítačovej
simulácie, samotnou príčinou havárie je konštrukčná chyba, ktorá sa stala v čase, keď sa most
staval pred tými päťdesiatimi rokmi. Chýbajú tam nosné laná na spodnej časti konštrukcie.
Nosné laná sú len na vrchnej časti konštrukcie. Z toho titulu , že na spodnej časti neboli nosné
laná došlo k oslabeniu horných nosných lán a došlo k ohybu tejto konštrukcie. Čiže aj to
víťazné riešenie v podstate odstraňuje tento konštrukčný nedostatok a tie nosné laná sa
natiahnu, vrátane tej spodnej časti nosnej konštrukcie. Čiže obrazne povedané, keď niečo
zaťažujete a máte laná aj na vrchu, a keď nemáte naspodku, tak sa vám to jednoducho otvorí.
Čiže to bolo primárnou príčinou, jednoducho konštrukčná chyba, ktorá sa stala v čase, keď sa
ten most konštruoval. To bolo príčinnou tohto stavu.“
Predseda: „Ďakujem. Pán poslanec Jutka.“
Poslanec Jutka: „Ďakujem veľmi pekne za slovo pán predseda. Vážené panie poslankyne,
vážení páni poslanci, na úvod sa všetkým chcem ospravedlniť, že budem mať trošku dlhšie
vystúpenie v tejto časti rozpravy. Chcel by som vám odprezentovať svoj názor
na rekonštrukciu mosta Ružín. Po konzultácii s odborníkmi na danú oblasť, lebo tak, ako pán
predseda povedal, ani ja sa necítim byť odborníkom na danú oblasť zo svojej profesie. Najprv
si ale dovolím pripomenúť moje vystúpenie na ostatnom rokovaní zastupiteľstva KSK,
kde som sa opýtal, či by sa dalo rekonštruovať most v polovičnom, teda čiastočnom profile.
Na čo som dostal odpoveď od statika, pána Ing. Kurimského, že pri takejto konštrukcii
mostového telesa s predpätými lanami, to možné nie je. Preto vlastne došlo k uzavretiu celého
mosta. Niekoľko faktov a potom aj otázok. Trvalá deformácia mosta je v súčasnosti asi cca
30 cm. Je zhotovený z priečnikov a vystužený predpätými lanami, to už bolo povedané, že len
z jedného profilu. A predpoklad odhadovanej ceny rekonštrukcie bol na úrovni 8,5 milióna
eur. To malo zahŕňať a teraz budem hovoriť konkrétne, rekonštrukciu pilierov, mostovky,
úpravu a opravu nájazdov a brehov po oboch stranách mosta. Otázka číslo 1: Uvažuje sa v
predloženom projekte s rekonštrukciou všetkých týchto vyššie menovaných konštrukcií
mosta? Ďalej, predložená kalkulácia ceny za dielo u víťaza sa výrazne líši oproti
odhadovaným nákladom, 8,5 mil. eur, víťazná suma je 1,65 mil. eur. Rozdiel cca 6,9 mil. eur.
Preto kladiem otázku číslo 2: Uvažuje sa teda vo víťaznom projekte s dielčiou úpravou mosta
alebo s kompletnou rekonštrukciou, vrátane pätiek pod vodou? Prečo to spomínam
opakovane? Lebo most má takmer 60 rokov od jeho zhotovenia a projektovania. Ďalší fakt je,
že kalkulácia ceny sa výrazne odlišuje aj medzi jednotlivými účastníkmi súťaže. Rozdiel
je 1,4 mil. medzi víťazom a druhým v poradí. Preto je namieste otázka číslo 3:
Aj keď súťaž mala svoju odbornú a výberovú komisiu, nebolo by dobré dať víťazný projekt
posúdiť ešte nezávislému odbornému útvaru napríklad STU Bratislava. Lebo to posudzovala
Stavebná fakulta v Košiciach, za účelom jeho dlhodobej udržateľnosti a stabilizácie mosta
ako celku na ďalšie desaťročia. Záverom niekoľko dôležitých informácií. Tento most bol
navrhovaný a zhotovený v 60. rokoch minulého storočia. Veľmi dôležité je konštatovanie,
je to strategický most pre civilnú ochranu a presun vojenskej techniky. Je to strategický most
pre obyvateľov širokej spádovej oblasti. Tento most denne využívajú aj vysokotonážne
vozidlá rôznych priemyselných odvetví. Dá sa preto predpokladať, že víťazný projekt zahŕňa
len čiastočné riešenie, čo môže vyvolať otázniky do budúcnosti. Týmto mojim príspevkom
nijako nechcem spochybniť odborné kvality víťaza uchádzača, avšak myslím si, že most bude
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potrebovať komplexnú sanáciu tak, ako som to uviedol vyššie. Preto si dovolím, pán
predseda, predložiť návrh na uznesenie, ktoré nijakým spôsobom nezastaví realizáciu, úpravu
a výstavbu tohto mosta. Predkladám návrh na uznesenie: Zastupiteľstvo Košického
samosprávneho kraja žiada, podľa príslušných platných právnych predpisov, po A) riaditeľa
Správy ciest KSK v spolupráci s víťazným uchádzačom firmou Strabag, s.r.o. Bratislava,
aby predložili na posúdenie nezávislému odbornému útvaru STU Bratislava, Stavebná fakulta
podrobný položkovitý rozpočet rekonštrukcie mosta Ružín, za účelom jeho dlhodobej
udržateľnosti a so závermi nás oboznámili na najbližšom riadnom rokovaní Zastupiteľstva
KSK. Po B) - Zastupiteľstvo KSK žiada, aby víťazný uchádzač prevzal garanciu
za zhotovenie diela a prevádzkyschopnosť mosta na ďalších aspoň 30 rokov, vrátane statika,
ktorý komplexnosť realizácie projektu posudzuje. Termín: najbližšie riadne rokovanie
zastupiteľstva KSK. Ďakujem veľmi pekne a ospravedlňujem sa za trošku dlhšie vystúpenie
v rozprave.“
Predseda: „Ďakujem. S faktickou pán poslanec Jakubov.“
Poslanec Jakubov s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, panie
poslankyne, páni poslanci, k vystúpeniu pána poslanca Jutku. Ak už by sme mali dať niekomu
posúdiť, neviem prečo práve STU Bratislava? Adekvátna fakulta je aj na Technickej
univerzite v Košiciach, minimálne s takýmito odborníkmi. Ak by už sme hľadali top
odborníkov, potom by som odporúčal, aby to bola Vysoká škola technická v Žiline, ktorá
je zameraná na výuku aj výchovu absolventov práve v oblasti dopravných a mostných
konštrukcií. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Pán poslanec Trnka, pardon, pán poslanec Jutka ešte, ale s faktickou.“
Poslanec Jutka s faktickou poznámkou: „Áno, budem veľmi stručný. Ja s tým nemám
problém, že by to mohla posudzovať napr. Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline. Môžeme
sa dohodnúť, je to vecou dohody, čiže STU Bratislava ma len napadla. A čo sa týka košickej
stavebnej fakulty, ona to už posudzovala, pokiaľ to odznelo v médiách a mám takéto
informácie. Ďakujem.“
Predseda: „Pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem. Ja mám takú otázku, resp., či by ste nám mohli, pán riaditeľ,
lebo Vy ste sa k tomu vyjadrovali viac, popísať bližšie to technické riešenie, ktoré Vy ste už tu
nejako naznačili, ktoré víťazná firma plánuje realizovať? Pretože zatiaľ z toho, čo ste
povedali, tak ide o problém tých nosných oceľových lán. Avšak ešte v septembri v minulého
roku 2016, keď som na tento most, resp. ohľadom tohto mosta interpeloval pána predsedu,
tak mi prišla odpoveď, že je tam problém kvôli tomu, že tieto laná sú zhrdzavené a je tam
upchatý výpust atď. Čiže na prvý pohľad, teraz nechcem tu nejaké konštrukcie vymýšľať,
ja si to, samozrejme s odborníkmi odkomunikujem, ale na prvé počutie mi z toho vychádza,
že je možné, že tá údržba bola zanedbaná a v dôsledku toho tieto oceľové laná začali
korodovať. A tu už sa dostávame k tomu, že tú údržbu mal niekto na starosti. Bola to Správa
ciest KSK a či náhodou sme v konečnom dôsledku nemohli zabrániť tejto, nazvime to havárii,
aj keď no je to už také diskutabilné, vzhľadom k tomu, že ja neviem ani, či sa môže
o rekonštrukcii hovoriť, skôr by som to možno nazval oprava, ako to vyzerá. No ale dobre,
ja nie som odborník, čiže nebudem tieto veci tu rozvíjať. A druhá otázka, čo sa týka zmluvy,
tá zmluva už je pripravená, ale KSK to pripravovalo, áno? Dobre. Chcem sa spýtať ohľadom
reklamácii, aká je tam záručná doba a akým spôsobom, ktoré veci by sa mohli prípadne dať
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reklamovať v budúcnosti? Lebo to je taká dosť dôležitá oblasť, opäť nebudem to tu rozvíjať
na 5, 10 minút, z akého dôvodu sa to pýtam, ale zaujímala by ma vlastne tá záruka a tie
reklamácie akým spôsobom sú tam riešené v tej zmluve? Ďakujem pekne.“
Predseda: „Pani poslankyňa Rušinová s faktickou.“
Poslankyňa Rušinová s faktickou poznámkou: „Ďakujem. Pozdravujem kolegov,
pán predseda. Nechcem oberať čas svojich kolegov, ale predsa bolo vysvetlené pred
chvíľočkou, že predpäté laná, spodné neboli zabudované. Tak k akej poruche, alebo k akému
zanedbaniu údržby mohlo dôjsť? Ja vravím, keď som počula toto zdôvodnenie, že je zázrak,
že tento most vôbec toľké roky fungoval. Momentálne je vôbec diagnostika mostov, statiky,
na takej úrovni, že jednoducho tieto veci sa dajú zistiť. Ja sa skláňam pred týmito stavbármi,
ktorí asi zabudli dať tieto laná, ale že urobili ten most tak, že aj bez takýchto dôležitých
prvkov ten most fungoval. No klobúk dole! A klobúk dole v podstate všetkým tým, ktorí tento
most udržiavali. Z jednej strany. Po druhé, k posúdeniu projektovej dokumentácie alebo
celkovému riešeniu, asi pred dvomi alebo na predchádzajúcom zastupiteľstve bolo nám
oznámené, že kto je v komisii, kto posudzuje tieto návrhy. Ďakovala som tým, ktorí sa vôbec
zaoberali riešením tohto mostu. A myslím si, že pán profesor Ing. Kmeť, ktorý je rektorom
našej Technickej univerzity je kapacita číslo 1. A pokiaľ sa on zaoberal týmto problémom,
neviem, že či profesor v Bratislave alebo v Žiline je lepší. Ale osobne poznám pána rektora,
naozaj, odborník na slovo vzatý a všetci tí, ktorí boli v tejto komisii, ja o nich nepochybujem
a verím, že ak našli takéto riešenie, ktoré bolo za 1,6 milióna Eur, ktoré navrhli, ja neviem
o čom sa bavíme? Či my chceme, aby sa celý most zbúral a robíme za 8 mil.? No pokiaľ sme
našli takéto jednoduché a efektívne riešenie, ja som všetkými desiatimi za. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ja len na margo jedného, keby to bola firma z Bratislavy, ktorá,
nepatrí sa na zastupiteľstve, ale je tu veľa starostov primátorov, ktorí mali zazmluvnenú
nejakú firmu EURO - BUILDING, a. s., ktorá išla do súťaže a vysúťažila za 20, za 30 %.
Strabag s. r. o. Bratislava, je jedna nadnárodná spoločnosť s obrovským tímom projektantov,
odborníkov. To nie je firma, ktorá v dobrom, ja im ani nechcem robiť reklamu, každá jedna,
či je to Eurovia SK alebo Inžinierske stavby a. s. to sú firmy. Keby tam bola Skanska SK,
a. s., tá to odmietla, pretože robí diaľnice a nemá kapacity na to, aby do toho išla. Aj ich sme
oslovili. Áno, len chcem povedať jedno, pán poslanec Jutka, všetko sa dá spochybniť. Všetko,
čo tu bolo povedané. Áno, robte subrevízie, robte subkontroly. Most nebude hotový ani
budúci rok. A to hovorím úplne vážne. A posudzovať to, v dobrom, tu je skupina špičkových
odborníkov na Stavebnej fakulte Technickej univerzity na čele s rektorom, ktorý je špecialista,
mostár, statik. Požiadali sme všetkých o to, aby do tejto veci, aj teraz po tej súťaži sme ich
požiadali, aby to prešetrili, aby to skontrolovali, celý beh. Musím vám povedať, že ÚVO išlo
ešte aj do takýchto otázok. ÚVO ešte spochybňovalo alebo zaoberalo sa otázkou mimoriadnej
situácie, ktorú nie my sme vyhlásili. Vyhlásil ju štát - okresný úrad. A ešte aj toto sme museli
dokladovať tým, že sme predkladali potvrdenia od Gelnickej nemocnice, od Krompašskej
nemocnice, od sociálnych zariadení, že áno, ten most plní strategický význam a mimoriadna
situácia bola žiaduca v tej situácii. A neboli by sme postavili ani tú obchvatovú komunikáciu,
ktorá vyriešila obrovský problém pre tých ľudí. Treba sa ísť pozrieť. Neviem, koľkí z vás ste
tadiaľ išli a tá cesta je skutočne vyhovujúca, na to, čo teraz je potrebné. A na to, aby tam
nechodili ťažkotonážne vozidlá, 60 tonové. Na to je vynikajúca pre všetkých tých obyvateľov,
či je to Opátka, či je to Kojšov, dole Jaklovce a smerom od Krompách, od Gelnice, je táto
cesta dnes riešením. Preto je relatívne kľudná situácia. Snažme sa skutočne urobiť a verme už
konečne niekomu. Lebo ja už mám taký pocit, že mnohokrát sami sebe neveríme. Ideme
kontrolovať kontrolované a nasadzujeme neustále štáby ľudí. A tak ako 3 mesiace ÚVO
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to kontrolovalo, tri mesiace! Však si to všetci láskavo uvedomme. Na to, aby potom povedali,
že nič sme neporušili a všetko bolo absolútne v súlade so zákonom. A čo som čítal kdekade
po novinách, a spochybňovania a všetko možné. A keď je vysúťažená nižšia cena, lebo našli
technické riešenia, ich projekčné kancelárie a ešte aj toto spochybňujeme? S faktickou pán
poslanec Jutka.“
Poslanec Jutka s faktickou poznámkou: „Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán predseda,
ja som vo svojom vystúpení po prvé nijakým spôsobom nespochybnil víťaza, víťazného
uchádzača. Myslím si, že je to renomovaná firma, tak ako pán predseda, ste správne
konštatoval. Druhá vec je, nijakým spôsobom nespochybňujem projektovú dokumentáciu,
ktorú predložil víťazný uchádzač. Myslím si ale, že tento most po 60 rokoch prevádzky,
tak ako bol konštruovaný, bude potrebovať komplexnú rekonštrukciu alebo komplexnú
sanáciu. Je predpoklad, že urobí sa, sprejazdní sa, myslím si, že je správne, že sa tento projekt
pohne dopredu a bude sa realizovať úprava mostovky. Budem veľmi jednoducho a všeobecne
rozprávať, je ale potrebné uvažovať aj o ďalších pätkách, pilieroch, svahoch, lebo môžeme
naraziť na problém, ktorý nás dobehne o 2, 3, 5 rokov. A čiže znova opakujem, nech ide ten
uchádzač, nech robí, nech upravuje mostovku. Super! Všetko. Nič som nespochybnil. Ani ten
môj návrh. Ja len chcem, aby to posúdil nezávislý útvar. A znova ešte nadviažem na pána
poslanca Jakubova, nemám problém, zmením STU Bratislava na Vysokú školu dopravy
a spojov v Žiline, mne je to absolútne jedno. Mňa len napadlo, že STU Bratislava má
stavebnú fakultu. Nič viac, nič menej. Ďakujem veľmi pekne.“
Predseda: „Ďakujem. S faktickou pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka s faktickou poznámkou: „Ďakujem. Tak reagovali ste na kolegu Jutku
a ja som nedostal tie odpovede. Čiže ešte raz sa chcem spýtať, či by sa nedalo zabrániť tej
havárii, teda tomu poškodeniu tých oceľových lán, ak by sa vykonávala údržba tak, ako
sa mala? A po druhé, aká je v zmluve záruka a ako sa riešia reklamácie? No a tretiu, ešte ste
mi nahrali na smeč, nechcel som do minulosti zachádzať, ale ste spomínali tie 60 t vozidlá.
Tak sa chcem spýtať, prečo v tom roku 2015 sa nezakázal prejazd vozidiel nad 12 t, ale až nad
12,5 t? Tzn. že vozidlá kategórie N3, teda tie, čo nosia drevo tam mohli minimálne prázdne
prechádzať. Ďakujem.“
Predseda: „Preto ste zatiaľ nedostali odpoveď, lebo ste oslovili pána riaditeľa Bernáta a ten
ešte nevystúpil. Vystúpi teraz. Veľmi jednoduchá odpovedať, ak ste si všimli. Nech sa páči,
pán riaditeľ Bernát.“
Ing. Bernát, riaditeľ Úradu KSK: „Ďakujem za slovo. Ja v prvom rade oceňujem odbornú
diskusiu k tejto téme. Začnem od pána poslanca Jutku, čo sa týka tých pôvodných zámerov,
ktoré sa uvažovalo, tzn. dielčia úprava svahov a pätky a rekonštrukcia pätiek. V podstate
tá pôvodná konštrukcia znamenala most na moste. Čiže ten kompozitný most, ktorý by zaťažil
samotnú hmotu cca o 40 %, by tam išla nová hmota na pôvodnú konštrukciu mostu. A tým,
že by tam bola myslím, že 1 800 mm výška čiže 1,8 m, tak by bolo potrebné zrekonštruovať,
vlastne urobiť nájazdy na most a zjazd z mostu. Aj kvôli tomu sme čakali s projektom IROP,
kde sme nevedeli, ako to bude celé vyzerať. Pretože ideme rekonštruovať v rámci
štrukturálnych fondov celú tú cestu až po Margecany, takže čakalo sa na to riešenie. Tzn.,
tým, že vlastne svetlá výška mostu sa nebude meniť, tak nie je potrebné rekonštruovať brehy
a nie je potrebné rekonštruovať ani nájazd a zjazd z mostu. Samozrejme piliere, momentálne
piliere podľa meraní vykazujú deformáciu, ktorá je v súlade s normou. Pokiaľ si pamätám,
jeden pilier 4 milimetre a druhý pilier nejakých 7 mm. Takže je to v súlade s normou. Ale čo
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je tam nešťastie, to som už aj minule spomenul, podložie pod tými piliermi sú fility. Je to
hornina, ktorá nie je veľmi stabilná. Je to taká zvetralá hornina. Súčasťou tej ponuky bude aj
podvodný prieskum prostredníctvom potápačov, kde sa odoberú vzorky podložila. Takže
nevylučujeme teda, keď tie vzorky budú také, že bude potrebné zafixovať tie piliere, že bude
potrebné to urobiť. Tzn., že záleží to na výskumoch geologického prieskumu, ktoré víťazný
uchádzač musí teda urobiť. Samotné piliere, brali sa vzorky zo samotných pilierov, tak tie
nevykazujú vysoký stupeň deformácie; čiže nevyžadujú si rekonštrukciu. Tzn., výsledkom
toho procesu by mal byť, ten víťaznú uchádzač v podstate musí tiež odľahčiť tú pôvodnú
vozovku a celý ten most tzn., pôjde dole konštrukcia zábradlia, pôjde dole asfaltocementový
kryt a pôjdu aj dole niektoré nosné mostíky mosta, aby sa odľahčila tá konštrukcia, aby sa
dokázala natiahnutím nových lán, aby sa dokázalo získať to predpätie, ktoré sa musí získať
tak, aby most spĺňal tie statické a dynamické parametre, ktoré spĺňať má. Či sa nedalo
zabrániť štandardnou údržbou, resp. údržbou týmito vecami. No problém je v tom, že tie
pôvodné laná sa nedajú vymeniť. Tie pôvodné laná sú fixné, sú zatavené, sú zabetónované
v tých nosníkoch a nie je možné tie pôvodné laná vymeniť. Čiže tá nová konštrukcia bude
spočívať v tom, že tie laná budú v nejakom obale. Je možné potom tie laná v prípade,
že stratia tú dynamickú pružnosť a statickú únosnosť, tak je možné ich vymeniť. Ale tieto
pôvodné laná jednoducho nie je možné vymeniť. Sú tam zaliate v tom betóne. Čiže keď oni
stratili pružnosť, nie je ich možné vymeniť. A preto musí dôjsť k tomu, aby sa tam natiahli
zvonku nové laná. V podstate navonok bude vyzerať most, tak, že bude tam nová mostová
rímsa, nové zábradlia, tie prvky, ktoré bude teba vymeniť, hlavne ohľadom toho stredového
pilieru dôjde k vymeneniu, nový kryt s tým, že momentálne sa teda neráta s rekonštrukciou
pilierov, lebo nedôjde k zvýšeniu zaťaženia tohto mostu, lebo je pôvodný most. Takže vtedy,
keď sa uvažovalo o tých 8,5 milióna, tá pôvodná konštrukcia, tak samozrejme +40 %. Takže
samotná dynamická, pardon statická záťaž by bola samozrejme že vyššia. Ale teraz ostane
tá istá. Čiže to riešenie je iné. Ale samozrejme uvidíme, čo nám povie geologický prieskum.
Čo sa týka konzultovania týchto riešení, tak ako som už spomínal, že tí odborníci
v oblasti statiky boli aj zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, boli aj z Technickej
univerzity v Košiciach. My sme aj preto čakali dva dni, teda po otvorení obálok, sme čakali
na stanovisko z Technickej univerzity z Košíc, ktorí celý ten cenový návrh prešli, prešli
jednotlivé položky a až na základe toho, keď oni konštatovali, že ten návrh je v poriadku,
tak až na základe toho sme v piatok dali tú tlačovú informáciu. Lebo čakali aj novinári.
Od utorka do piatka sme v podstate čakali na výsledky. Takže posudzovali to odborníci
z akademickej obce, posudzovali to odborníci z Technickej univerzity v Košiciach a oni
konštatovali, že toto riešenie spĺňa to, čo sme očakávali, že je to v súlade s normami.
Samozrejme, na strane jednej, čo sa týka cenového návrhu, je to podnikateľské riziko tejto
spoločnosti. Je to nadnárodná firma, tak pevne verím, že to zvládnu za tých 152 dní a v tej
cene, ktorá je tu deklarovaná. Môže byť! Ja už sa až bojím keby som povedal, že budú nejaké
práce naviac. Ale je možné, že ten geologický prieskum, na základe, keď potápači urobia ten
prieskum, odoberú tie vzorky, že bude vychádzať tak, že bude potrebné sanovať tie päty
jednotlivých pilierov, tak je možné, že ešte nejaké práce naviac tam budú. Ale dúfajme,
že nebudú. Takže už vidím zase, ako budeme na sociálnych sieťach, že sme to naschvál
urobili a že vyťahujeme tie peniaze naviac. Ale určite keby bolo potrebné sanovať
tie piliere, tak nebude to nejaká dramatická suma, ktorá by nejakým výrazným spôsobom
prekročila tú nimi navrhovanú cenu. Takže výsledkom by mal byť zrekonštruovaný most.
A čo sa týka tých nosností a nenosností, je to v súlade so Slovenskou technickou normou,
ktoré platia. A k tým záručným dobám, to pán riaditeľ Ing. Bartoš, lebo Správa ciest uzatvára
zmluvu s víťazným uchádzačom. Nie Košický samosprávny kraj. Takže k tomu konkrétne
ja sa neviem vyjadriť. Ďakujem.“
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Predseda: „S faktickou ešte pán poslanec Jutka.“
Poslanec Jutka s faktickou poznámkou: „Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja s tým,
čo povedal pán riaditeľ, musím povedať, že súhlasím od A po Z. Znova len zopakujem, nech
sa začne konečne s realizáciou. Je to super! Nech sa to nezastaví, nech sa pokračuje. Ale to
isté, čo pán riaditeľ povedal vo svojom preslove, bude pravdepodobne treba tie pätky
zrekonštruovať, vzhľadom na horniny a podložie, lebo to som počul aj ja, nechcel som to tu
otvárať, keďže nie som na to odborník. Preto som len na to poukázal. A možno ešte nejaké tie
dielčie úpravy. Presne ako hovoril pán riaditeľ. Je tam nejaká deformácia pilierov. Či toto
spĺňa alebo nespĺňa normy a bude sa treba nad tým zamyslieť. O to mi jediné išlo. Aby sme
v podstate urobili takú rekonštrukciu mosta, aby v podstate mala ďalšie desaťročie
plnohodnotne fungovať. Ďakujem pekne.“
Predseda: „S faktickou. Lebo už ste diskutovali k tomu, s faktickou pán poslanec Trnka.
Poslanec Trnka s faktickou poznámkou: „Ďakujem. Určite sa zmestím do minúty. No, pán
riaditeľ, v podstate ste to povedali dobre, áno tie oceľové laná sú zaliate v tom betóne,
ale problém bol ten, keď som si žiadal od vás z Úradu KSK v podstate tie protokoly z tých
kontrol, myslím z júna 2015, tam je presne to uvedené, že sú upchaté tie výpusty a v podstate
vyteká tá voda niekde inde, kde by mala. A ten betón ako keby vymývalo. A pravdepodobne
to je dôvod, prečo aj tie oceľové laná popustili. Čiže preto sa na to pýtam, či tou zanedbanou
údržbou, lebo z protokolu jasne vidno, že sa tie výpusty v podstate nijako neopravovali ani
nečistili, atď. Nebudem do podrobností zachádzať. Čiže tie oceľová laná je možné, a ešte
by som poprosil odpoveď na tú otázku s tou zárukou. Ďakujem.“
Predseda: „Pán riaditeľ Bartoš.“
Ing. Bartoš, riaditeľ Správy ciest KSK: „Vážený pán predseda, vážené krajské
zastupiteľstvo, čo sa týka podpisovania zmluvy, proces začína zajtra. Na základe výberového
konania, štandardnými rokovaniami, je zabezpečenie funkčnosti mosta, dĺžka záruky, všetky
úkony súvisiace tak, aby dodržané podmienky pri verejnom obstarávaní boli. Čo sa týka
záruky, štandard je tam myslím, ako zo zákonníka 2 roky, možnože 5 rokov. Neviem teraz
presne, že koľko bolo vo výberovom konaní. Ale určite, že 30 rokov záruka tam asi nebude.
Ale štandardne. Budem vás informovať a samozrejme, že zmluva, ktorá bude podpísaná
medzi Správou ciest a dodávateľom, tak bude zverejnená. Až vtedy platí. Takže toľko zatiaľ
k tomu. Zajtra začínajú rokovania.“
Predseda: „Pán poslanec Jakubov s faktickou, tak isto, pretože už ste v diskusii hovorili.
Nech sa páči.“
Poslanec Jakubov s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne za slovo. Ja som doteraz
vystupoval len s faktickou. Čo sa týka, nebola zodpovedaná pána kolegu Trnku prvá otázka,
či bolo možné opravou, vzhľadom na chýbajúce laná v spodnej časti mosta, udržať túto
konštrukciu. Nebolo možné. Otázka čistenia výpustov môže mať vplyv na betónovú
konštrukciu. Toto je ale spriahnutá železobetónová predpätá konštrukcia, kde chýbajúce laná
čiastočne nahrádzali laná, ktoré boli vo vrchnej časti, ktoré určite boli predimenzované.
Samozrejme, únavou materiálu postupom rokov a zaťažovaním mosta stále dochádza
k enormnému napínaniu tejto časti konštrukcie a spodné laná, ktoré mali tomu pomáhať, tam
neboli. Verím, že odborníci, ktorí to posúdili a vypracovali projektovú dokumentáciu sa
vyjadrili exaktne, jasne, tieto laná tam neboli. Čiže, možno pri určitej údržbe by tento most
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vydržal ešte pár rokov, ale tak, či tak táto deformácia sa stále zväčšovala. Takže tam nejde len
o rekonštrukciu ako takú, ale o doplnenie tých častí, ktoré od začiatku chýbali v tomto moste.
To je prvý fakt. Otázka vymývania betónu môže mať vplyv jedine vtedy, ak by došlo
k obnažovaniu ocele. A pokiaľ viem, niečo také nedošlo. Dochádzalo tam postupne k trhlinám
na strane ťahaného vlákna, teda na spodnej časti mostu, čo je normálne a samozrejme,
vzhľadom na to, že tam absentovala časť oceľovej výstuže. Keďže ide o železobetónovú
spriahnutú konštrukciu, táto oceľ je zalievaná do betónu. Nie je možné ju meniť. Možné je
meniť oceľ v prípade oceľových konštrukcií, kde jednotlivé vlákna je možné nahradiť. Ale to,
čo je zaliate v betóne sa dá len vysekať. Vymeniť teda nie je možné počas prevádzky mosta.
Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. S faktickou pani poslankyňa Blaškovičová.“
Poslankyňa Blaškovičová s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne. Ja som chcela
reagovať len na pána kolegu Trnku. My všetci, ktorí chodíme po tom moste, alebo sme
chodili, sa zaujímame, že čo sa deje. A ja som sa dozvedela aj ďalšiu zaujímavú informáciu,
určite tým, že je to železobetónový most, tým, že sa solia cesty, keď sa staval ten most, tak
cesty sa pravdepodobne nesolili a v takom množstve, ako teraz. Tak samozrejme, keď sa trúsi
betón a soľ sa dostane do tých kovových konštrukcií, tak ich narúša. Takže moja otázka
možno je aj taká, že uvažuje sa nad nejakou inou alternatívou, práve pri takýchto mostných
konštrukciách, že by sa to nesolilo v takom obrovskom množstve? Lebo určite tá soľ
spôsobuje koróziu kovu.“
Predseda: „Pán poslanec Saxa.“
Poslanec Saxa: „Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia. Ja myslím, že sa bavíme
dookola o niečom, čo možno nie je tak podstatné. Podstatné je to, že most nám havaroval.
To je fakt. Hľadáme nejaké riešenie. Nikto nemôže pochybovať o odbornosti jednotlivých
firiem. Za to berú svoju zodpovednosť. Mali by sme sa skôr baviť o tom, čo chceme s tým
mostom robiť? Teraz si myslím, že by bolo dobré sa odosobniť od nejakých časových
termínov, myslím, či sú voľby, nie sú voľby a otázka je taká: Firma navrhla nejaké riešenie,
za veľmi dobrú cenu, ktorej vydrží záruka 5 rokov, vydrží 10, 20 rokov? Ľudia už aj teraz sú
aj tak odstavení od dopravy, musia hľadať náhradné riešenia. Otázka je, čo je lepšie? Pristúpiť
k takémuto riešeniu, ktoré síce do pol roka urobí most zjazdným na 10, 20 rokov? Alebo či nie
je lepšie pristúpiť k riešeniu, kde urobíme buď komplet nový most, kompletnú generálnu
opravu, so všetkým, s podložím, odhliadnuc od termínu volieb, keďže ľudia aj tak už trpia
tým, že doprava je obmedzená, peniaze nejaké alokované sú, či nie je lepšie riešenie alebo
baviť sa o tom, poďme riešenie nájsť také, ktoré umožní funkčnosť tohto mostu 50, 70 pri
dnešných technológiách možno 100 rokov životnosti tohto mostu. Ďakujem.“
Predseda: „S faktickou pán poslanec Bečarik.“
Poslanec Bečarik s faktickou poznámkou: „Ďakujem za slovo. Prepáčte, mne to pripadá
tak, že sme tu 50 odborníci - statici. Bavíme sa o veciach, ktoré asi nemáme naštudované,
lebo nemáme na to vzdelanie. Ale máme na to právo ako poslanci. Ja považujem to, že platí
taký nešťastný zákon o verejnom obstarávaní v tejto republike za skutočne nešťastný
a neštandardný, ale žiaľbohu, musíme ho dodržiavať. Keby v Japonsku, keď vybuchla
Fukušima sa bavili tak, ako sa bavíme my, tak ešte 20 rokov stavajú tých 100 kilometrov
diaľnic. Takže ja chcem vyjadriť jedno presvedčenie, také poďakovanie za to, že buďme radi,
že to je tak, ako to je, že je kontrola za nami. Okamžite začnime robiť! A chcem poďakovať
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všetkým, ktorí skutočne vydržali tú psychiku a tie nervy okolo toho, čo s tým mostom vôbec
bolo, my vieme, čo všetko bolo. A navrhujem, aby sme ukončili túto diskusiu. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Procedurálny návrh na ukončenie diskusie. Dávam hlasovať.“
Hlasovanie č. 5:

Procedurálny návrh poslanca Bečarika o ukončení rozpravy

Za 40 poslancov, proti 2 poslanci, zdržalo sa 8 poslancov.
Návrh bol schválený.
Predseda: „Ukončujem týmto rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.“
Poslanec Jutka: „Návrhová komisia obdržala jeden pozmeňujúci návrh na uznesenie, ktorý
som predložil ja osobne. V bode číslo b) sťahujem, vzhľadom na vystúpenie pána riaditeľa
Správy ciest Košického samosprávneho kraja, na tých 30 rokov, ale bod číslo a) by som
predložil: Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja žiada, podľa príslušných platných
právnych predpisov, po a) riaditeľa Správy ciest KSK v spolupráci s víťazným uchádzačom no a poviem s víťazným uchádzačom firmou Strabag s. r. o., aby predložili na posúdenie
nezávislému odbornému útvaru VŠD Žilina alebo STU Bratislava podrobný položkovitý
rozpočet rekonštrukcie mosta Ružín, za účelom jeho dlhodobej udržateľnosti a stabilizácie
a so závermi nás oboznámili na najbližšom riadnom rokovaní Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja. Nijakým spôsobom nechcem zastaviť súčasne rekonštrukciu mosta tak,
aby bola ukončená do konca roka 2017.“
Predseda: „Prosím hlasujte.“
Hlasovanie č. 6:

Ústna informácia o aktuálnom stave rekonštrukcie mosta 547 –
020 cez vodnú nádrž Ružín – pozmeňujúci návrh poslanca Jutku

Za 12 poslancov, proti 9 poslancov, zdržalo sa 31 poslancov.
Návrh neprešiel. Prosím ďalej.
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 aktuálnom stave rekonštrukcie mosta 547 – 020 cez vodnú nádrž Ružín.
Predseda: „Prosím hlasujte.“
Hlasovanie č. 7:

Ústna informácia o aktuálnom stave rekonštrukcie mosta 547 –
020 cez vodnú nádrž Ružín

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 6 poslanci.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
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BOD č. 6
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017
Predseda: „Poďme k bodu číslo 6 - Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja.
Materiál máte pred sebou. Materiál prešiel rokovaním všetkých komisií, ktoré ho bez
pripomienok odporučili prerokovať a schváliť. Otváram k nemu rozpravu. Ukončujem
rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.“
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.

942 794 €
891 264 €

o
o

27 971 €
1 660 276 €

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

Hlasovanie č. 8

o

1 580 775 €

Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 4 poslanci.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
BOD č. 7
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho
kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Predseda: „Takže poďme k sedmičke - Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných
príjmov KSK v zmysle VZN KSK číslo 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších
zmien a doplnkov. Materiál prešiel rokovaním desiatich komisií, ktoré ho bez pripomienok
odporúčali prerokovať a zobrať na vedomie. Otváram rozpravu k materiálu. Pán poslanec
Trnka.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem pekne. Inak s kolegom Rusnákom sme sa snažili prihlásiť
aj v predchádzajúcom bode, ale nejako rýchlo ste ukončili diskusiu. No tak dobre, to už je
jedno. K tomuto bodu, už sme tu mali pred troma rokmi takú debatu ohľadom dotácie pre
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Rotary klub. Čiže nebudem to tu rozvádzať vášnivé debaty. Ja mám len takú jednu
jednoduchú otázku, či ste alebo nie ste členom Rotary klubu, nejakého? Ďakujem.“
Predseda: „A prečo Vás to tak zaujíma? To je zase moja odpoveď. V každom prípade, to sú
osobné individuálne otázky. Ale odpoviem na ňu. Nie som členom Rotary klubu, ani Rotary –
mesto, ani Rotary - country. To je všetko. A prepáčte, pán poslanec, ale sú to kompetencie
predsedu, jasne dané zo všeobecne záväzného nariadenia. Treba si ho prečítať. A ja som nič
zo všeobecného záväzného nariadenia v tomto prípade neporušil. To je všetko. Nech sa páči
s faktickou.“
Poslanec Trnka s faktickou poznámkou: „Ďakujem. Ja si myslím, že to bola legitímna
otázka, vzhľadom na to, že jedine Rotary klub, keď sa pozrieme na to, aj z pohľadu tých
iných, ktoré tu pôsobia, ako Liones a ja neviem aké ešte všetky. A Rotary klub je jediný, ktorý
dostáva z Vašej strany dotácie. Tak si myslím, a je to z verejných zdrojov, že to bola legitímna
otázka. A ak nie ste, tak potom mám takú druhú, že prečo si myslíte, že tie ostatné nežiadajú
KSK o dotácie, len Rotary klub? Ďakujem.“
Predseda: „Viete čo, pokiaľ máte chuť vedieť tieto otázky, môžeme si sadnúť potom na kávu,
ja vám na ne odpoviem. Ja myslím, že tu nebudeme zaťažovať, čo ja si myslím, a prečo si
myslím. V každom prípade, pred štyrmi rokmi Rotary klub Košice, kde bolo zasadnutie celo
československého Rotary klubu, celo československé znamená České aj Slovenské Rotary
kluby mali veľké stretnutie tu v Košiciach. Vtedy sme prispeli na celé toto dvojdňové
podujatie. A teraz som prispieval, ako predseda, na základe vlastného rozhodnutia Rotary
klubu – Country, to je Košice - okolie, na koncert, ktorý organizovali v priestoroch opátstva
v kláštore Jasov, pri desiatom výročí Rotary klubu. A musíte dať otázku Vy ostatným klubom,
prečo nežiadali finančné prostriedky. Ale pokiaľ ja si pamätám, aj ženský klub, ako sa volá?
Soroptimist, pokiaľ viem, trocha to prelistujte smerom dozadu, nájdite si tú námahu ako ste si
našli pri videách námahu a pozrite sa na to, či boli poskytnuté zdroje alebo neboli poskytnuté.
To je asi tak všetko. Pani poslankyňa Grüllingová s faktickou poznámkou.“
Poslankyňa Grüllingová s faktickou poznámkou: „Ja by som len chcela na kolegu
zareagovať, keby poriadne preštudoval materiál, tak by zistil, že nielen Rotary klub získal
dotáciu, ale ďalších 24 organizácii. Takže študujte a čítajte materiály. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím ďalší v rozprave. Pokiaľ nie, ukončujem 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 a § 8 Všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
v znení neskorších zmien a doplnkov
berie na vedomie
Informáciu o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja
v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov.
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Hlasovanie č. 9

Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov
Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006
o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov

Za 46 poslancov, proti 1 poslanec, zdržali sa 2 poslanci.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.

BOD č. 8
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
Predseda: „Bod číslo 8 - Poskytnutie dotácie nad 3 300 eur v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia KSK číslo 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov.
Materiál prešiel rokovaním všetkých komisii. Stanoviská vecne príslušných komisií sú
uvedené v prílohe č. 1 materiálu. Otváram k materiálu rozpravu. Ukončujem 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. 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 § 5 ods. 6
Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní
dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
schvaľuje
Poskytnutie dotácií z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
v znení neskorších zmien a doplnkov týmto žiadateľom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Folklórny súbor Čarnica, Kežmarská 46, 040 11 Košice, v sume 5 000 € na projekt:
60 rokov FS Čarnica.
C. A. K., s. r. o., Mäsiarska 35, 040 01 Košice, v sume 3 500 € na projekt: 18. ročník
Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov JEDEN SVET v Košiciach.
Folklórne združenie Zemplín, Štefánikova 1, 071 01 Michalovce, v sume 5 000 €,
na projekt: Richtujeme oslavy.
Občianske združenie SZALÓKA Polgári Társulás, Slavec 79, 049 11 Slavec, v sume
4 500 € na projekt: Gombasecký letný festival.
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Falkušovce, Falkušovce 217, 072 05 Bracovce, v sume
8 000 € na projekt: Oprava strechy Gréckokatolíckeho chrámu vo Falkušovciach.
Gréckokatolícka cirkev farnosť Poľany, Hlavná 2, 076 84 Poľany, v sume 4 560 €
na projekt: Záchrana kultúrnej pamiatky.
GL MOTO team o. z., Tehelná 4, 056 01 Gelnica, v sume 8 000 € na projekt: Finále
Majstrovstiev Európy jazdcov terénnych motocyklov Enduro.
Haliganda, Jenisejská 2, 040 12 Košice, v sume 11 080 € na projekt: Brave kids Odvážne deti.
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9.

KONJA, Exnárova 8, 040 22 Košice, v sume 3 000 € na projekt: 25 rokov s umením.

Hlasovanie č. 10

Poskytnutie dotácií z rozpočtu Košického samosprávneho kraja
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení
neskorších zmien a doplnkov

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
BOD č. 9a
Územný plán veľkého územného celku Košický kraj – Zmeny a doplnky 2017
Predseda: „Bod číslo 9a - Územný plán veľkého územného celku Košický kraj - Zmeny
a doplnky 2017. V podstate dôvodom obstarania zmien a doplnkov územného plánu nášho
kraja je zapracovanie aktuálneho stavu prepojovacieho plynovodu Poľsko - Slovensko
do platného územného plánu, ktorý vychádzal z podnetu Ministerstva hospodárstva. Dĺžka
plynovodu na území Slovenskej republiky cez Prešovský a Košický kraj je 103 km. Materiál
prešiel rokovaním všetkých komisií, ktoré ho odporúčali prerokovať a schváliť. Otváram
k nemu rozpravu. Ukončujem rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. c)
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov a § 26 ods. 2 a § 31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Územný plán veľkého územného celku Košický kraj – Zmeny a doplnky 2017
Hlasovanie č. 11

Územný plán veľkého územného celku Košický kraj – Zmeny
a doplnky 2017

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne
BOD č. 9b
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja,
ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky 2017 záväznej časti Územného plánu
veľkého územného celku Košický kraj
Predseda: „Poďme k bodu 9b - Návrh všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky 2017 v záväznej časti Územného
plánu veľkého územného celku Košický kraj. Pred rokovaním zastupiteľstva prešiel celým
legislatívnym procesom. Tento návrh bol zverejnený za účelom jeho pripomienkovania dňa
12. mája 2017 na úradnej tabuli úradu a webovej stránke kraja. Návrh všeobecne záväzného
nariadenia prešiel rokovaním všetkých komisií ktoré ho zastupiteľstvu odporučili prerokovať
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a schváliť. V zákonom stanovenej lehote k návrhu všeobecne záväzného nariadenia neboli
prednesené pripomienky. Otváram k materiálu rozpravu. Upozorňujem, že je potrebná
trojpätinová väčšina hlasov všetkých poslancov. Otváram rozpravu. Ukončujem rozpravu,
poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a) a c)
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov a podľa § 27 ods. 2 a § 31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa vyhlasujú Zmeny
a doplnky 2017 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj.
Hlasovanie č. 12

Návrh všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho
kraja, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky 2017 záväznej časti
Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.

BOD č. 10
Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja,
počtu poslancov v nich, sídla Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja
a sídiel obvodných volebných komisií
Predseda: „Takže môžeme ísť k bodu číslo 10 - Určenie volebných obvodov pre voľby
do orgánov Košického samosprávneho kraja, počtu poslancov v nich, sídla Volebnej komisie
Košického samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií. Pri tohtoročných
voľbách vychádzajú z novely ústavy Slovenskej republiky a jej účinnosti dňom vyhlásenia
dňa 2. februára 2017 čl. 154e a článku II., poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov
a predsedov vyšších územných celkov volia vo voľbách v roku 2017 obyvatelia na päťročné
obdobie. Takže všetci si to uvedomujeme. Pre voľby predsedu tvorí samosprávny kraj jeden
jednomandátový volebný obvod, ostatných 57 poslancov. Tento návrh, ktorý je predložený,
prešiel rokovaním všetkých komisií, ktoré ho odporučili zastupiteľstvu prerokovať a schváliť.
Otváram k tomuto materiálu rozpravu. Ukončujem rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.“
Poslanec Jutka: „Pán predseda, len sa chcem opýtať, pri čítaní návrhu na uznesenie
či môžeme čítať, že určuje podľa predloženého návrhu?“
Predseda: „Myslím si, že áno.“
Poslanec Jutka: „Ďakujem pekne.“
Predseda: „Súhlasíte? Ďakujem.“
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Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 134 ods. 2 zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
určuje
1. počet poslancov na celé volebné obdobie 2017 – 2022 v počte 57
2. sídlo Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja:
Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice
3. 11 volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja
nasledovne:
Volebný obvod č. 1 - Košice I.
Tvoria mestské časti v počte 6
Košice – Džungľa
Košice – Kavečany
Košice – Sever

Košice – Sídlisko Ťahanovce
Košice – Staré Mesto
Košice – Ťahanovce

Počet obyvateľov
Sídlo obvodnej volebnej komisie

67 967
Stredná priemyselná škola
Komenského 2, 040 01 Košice

Počet poslancov

5 (priemer na jedného poslanca 13 593)

Volebný obvod č. 2 – Košice II.
Tvoria mestské časti v počte 8
Košice – Lorinčík
Košice – Luník IX
Košice – Myslava
Košice – Pereš

Košice – Poľov
Košice – Sídlisko KVP
Košice – Šaca
Košice – Západ

Počet obyvateľov
Sídlo obvodnej volebnej komisie

82 243
Športové gymnázium
Trieda SNP 104, 040 11 Košice

Počet poslancov

6 (priemer na jedného poslanca 13 707)

Volebný obvod č. 3 – Košice III.
Tvoria mestské časti v počte 2
Košice – Dargovských hrdinov
Košice – Košická Nová Ves
Počet obyvateľov

28 957
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Sídlo obvodnej volebnej komisie

Konzervatórium Jozefa Adamoviča,
Exnárova 8, 040 22 Košice

Počet poslancov

2 (priemer na jedného poslanca 14 478)

Volebný obvod č. 4 – Košice IV.
Tvoria mestské časti v počte 6
Košice – Barca
Košice – Nad jazerom
Košice – Juh
Košice – Šebastovce
Košice – Krásna
Košice – Vyšné Opátske
Počet obyvateľov
Sídlo obvodnej volebnej komisie

59 949
Stredná odborná škola automobilová,
Moldavská cesta 2, 041 99 Košice

Počet poslancov

4 (priemer na jedného poslanca 14 987)

Volebný obvod č. 5 – Košice - okolie
Tvoria obce a mestá v počte 114
Bačkovík
Hosťovce
Baška
Hrašovík
Belža
Hýľov
Beniakovce
Chorváty
Bidovce
Chrastné
Blažice
Janík
Bočiar
Jasov
Bohdanovce
Kalša
Boliarov
Kecerovce
Budimír
Kecerovský Lipovec
Bukovec
Kechnec
Bunetice
Kokšov - Bakša
Buzica
Komárovce
Cestice
Kostoľany nad Hornádom
Čakanovce
Košická Belá
Čaňa
Košická Polianka
Čečejovce
Košické Oľšany
Čižatice
Košický Klečenov
Debraď
Kráľovce
Drienovec
Kysak
Družstevná pri Hornáde
Malá Ida
Dvorníky – Včeláre
Malá Lodina
Ďurďošík
Medzev
Ďurkov
Milhosť
Geča
Mokrance

Nižný Čaj
Nižný Klátov
Nižný Lánec
Nová Polhora
Nováčany
Nový Salaš
Obišovce
Olšovany
Opátka
Opiná
Paňovce
Peder
Perín - Chym
Ploské
Poproč
Rankovce
Rákoš
Rešica
Rozhanovce
Rudník
Ruskov
Sady nad Torysou
Seňa
Skároš
Slančík

Svinica
Šemša
Štós
Trebejov
Trstené pri Hornáde
Trsťany
Turnianska Nová Ves
Turňa nad Bodvou
Vajkovce
Valaliky
Veľká Ida
Veľká Lodina
Vtáčkovce
Vyšná Hutka
Vyšná Kamenica
Vyšná Myšľa
Vyšný Čaj
Vyšný Klátov
Vyšný Medzev
Zádiel
Zlatá Idka
Žarnov
Ždaňa
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Gyňov
Hačava
Haniska
Háj
Herľany
Hodkovce

Moldava nad Bodvou
Mudrovce
Nižná Hutka
Nižná Kamenica
Nižná Myšľa

Počet obyvateľov
Sídlo obvodnej volebnej komisie
Počet poslancov

Slanec
Slanská Huta
Slanské Nové Mesto
Sokoľ
Sokoľany

126 055
Obchodná akadémia,
Watsonova 61, 040 01 Košice
8 (priemer na jedného poslanca 15 756)

Volebný obvod č. 6 - Gelnica
Tvoria obce a mestá v počte 20
Gelnica
Margecany
Helcmanovce
Mníšek nad Hnilcom
Henclová
Nálepkovo
Hrišovce
Prakovce
Jaklovce
Richnava
Kluknava
Smolnícka Huta
Kojšov
Veľký Folkmar

Smolník
Stará Voda
Švedlár
Úhorná
Závadka
Žakarovce

Počet obyvateľov
Sídlo obvodnej volebnej komisie

31 705
Gymnázium, SNP 1, 056 01 Gelnica

Počet poslancov

2 (priemer na jedného poslanca 15 852)

Volebný obvod č. 7 - Michalovce
Tvoria obce a mestá v počte 78
Bajany
Kačanov
Bánovce nad Ondavou
Kaluža
Beša
Kapušianske Kľačany
Bracovce
Klokočov
Budince
Krásnovce
Budkovce
Krišovská Liesková
Čečehov
Kusín
Čičarovce
Lastomír
Čierne Pole
Laškovce
Drahňov
Lesné
Dúbravka
Ložín
Falkušovce
Lúčky
Hatalov
Malčice

Oreské
Palín
Pavlovce nad Uhom
Petrikovce
Petrovce nad Laborcom
Poruba pod Vihorlatom
Pozdišovce
Ptrukša
Pusté Čemerné
Rakovec nad Ondavou
Ruská
Senné
Slavkovce

Trhovište
Trnava pri Laborci
Tušice
Tušická Nová Ves
Veľké Kapušany
Veľké Raškovce
Veľké Slemence
Vinné
Vojany
Voľa
Vrbnica
Vysoká nad Uhom
Zalužice
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Hažín
Hnojné
Horovce

Malé Raškovce
Markovce
Maťovské Vojkovce

Sliepkovce
Staré
Strážske

Iňačovce

Michalovce

Stretava

Ižkovce
Moravany
Jastrabie pri Michalovciach Nacina Ves
Jovsa
Oborín

Závadka
Zbudza
Zemplínska Široká
Zemplínske
Kopčany
Žbince

Stretavka
Suché
Šamudovce

Počet obyvateľov
Sídlo obvodnej volebnej komisie

110 772
Stredná odborná škola technická,
Partizánska 1, pracovisko Kapušianska 6,
071 01 Michalovce

Počet poslancov

8 (priemer na jedného poslanca 13 846)

Volebný obvod č. 8 - Rožňava
Tvoria obce a mestá v počte 62
Ardovo
Gemerská Poloma
Betliar
Gočaltovo
Bohúňovo
Gočovo
Bôrka
Hanková
Brdárka
Henckovce
Bretka
Honce
Brzotín
Hrhov
Čierna Lehota
Hrušov
Čoltovo
Jablonov nad Turňou
Čučma
Jovice
Dedinky
Kečovo
Dlhá Ves
Kobeliarovo
Dobšiná
Koceľovce
Drnava
Kováčová
Gemerská Hôrka
Krásnohorská Dlhá Lúka
Gemerská Panica Krásnohorské Podhradie

Kružná
Kunova Teplica
Lipovník
Lúčka
Markuška
Meliata
Nižná Slaná
Ochtiná
Pača
Pašková
Petrovo
Plešivec
Rakovnica
Rejdová
Rochovce
Roštár

Rozložná
Rožňava
Rožňavské Bystré
Rudná
Silica
Silická Brezová
Silická Jablonica
Slavec
Slavoška
Slavošovce
Stratená
Štítnik
Vlachovo
Vyšná Slaná

Počet obyvateľov
Sídlo obvodnej volebnej komisie

62 488
Gymnázium P. J. Šafárika,
ul. Akademika Hronca 1, 048 01 Rožňava

Počet poslancov

5 (priemer na jedného poslanca 12 497)

Volebný obvod č. 9 - Sobrance
Tvoria obce a mestá v počte 47
Baškovce
Inovce

Ostrov

Sobrance
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Beňatina
Bežovce
Blatná Polianka
Blatné Remety
Blatné Revištia
Bunkovce
Fekišovce
Hlivištia
Horňa
Husák
Choňkovce

Jasenov
Jenkovce
Kolibabovce
Koňuš
Koromľa
Krčava
Kristy
Lekárovce
Nižná Rybnica
Nižné Nemecké
Orechová

Petrovce
Pinkovce
Podhoroď
Porostov
Porúbka
Priekopa
Remetské Hámre
Ruská Bystrá
Ruskovce
Ruský Hrabovec
Sejkov

Svätuš
Tašuľa
Tibava
Úbrež
Veľké Revištia
Vojnatina
Vyšná Rybnica
Vyšné Nemecké
Vyšné Remety
Záhor

Počet obyvateľov
Sídlo obvodnej volebnej komisie

22 809
Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Námestie Slobody 12, 073 01 Sobrance

Počet poslancov

2 (priemer na jedného poslanca 11 404)

Volebný obvod č. 10 – Spišská Nová Ves
Tvoria obce a mestá v počte 36
Chrasť nad Hornádom Matejovce nad Hornádom
Arnutovce
Iliašovce
Mlynky
Betlanovce
Jamník
Odorín
Bystrany
Kaľava
Olcnava
Danišovce
Kolinovce
Oľšavka
Harichovce
Krompachy
Poráč
Hincovce
Letanovce
Rudňany
Hnilčík
Lieskovany
Slatvina
Hnilec
Markušovce
Slovinky
Hrabušice

Smižany
Spišská Nová Ves
Spišské Tomášovce
Spišské Vlachy
Spišský Hrušov
Teplička
Vítkovce
Vojkovce
Žehra

Počet obyvateľov
Sídlo obvodnej volebnej komisie

99 340
Gymnázium,
Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves

Počet poslancov

7 (priemer na jedného poslanca 14 191)

Volebný obvod č. 11 - Trebišov
Tvoria obce a mestá v počte 82
Bačka
Hrčeľ
Bačkov
Hriadky
Bara
Kašov
Biel
Kazimír
Boľ
Klin nad Bodrogom

Novosad
Nový Ruskov
Parchovany
Plechotice
Poľany

Trnávka
Veľaty
Veľká Tŕňa
Veľké Ozorovce
Veľké Trakany
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Borša
Boťany
Brehov
Brezina
Byšta
Cejkov
Čeľovce
Čerhov
Černochov
Čierna
Čierna nad Tisou
Dargov
Dobrá
Dvorianky
Egreš
Hraň

Kožuchov
Kráľovský Chlmec
Kravany
Kuzmice
Kysta
Ladmovce
Lastovce
Leles
Luhyňa
Malá Tŕňa
Malé Ozorovce
Malé Trakany
Malý Horeš
Malý Kamenec
Michaľany
Nižný Žipov

Pribeník
Rad
Sečovce
Sirník
Slivník
Slovenské Nové Mesto
Soľnička
Somotor
Stanča
Stankovce
Strážne
Streda nad Bodrogom
Svätá Mária
Svätuše
Svinice
Trebišov

Veľký Horeš
Veľký Kamenec
Viničky
Višňov
Vojčice
Vojka
Zatín
Zbehňov
Zemplín
Zemplínska Nová Ves
Zemplínska Teplica
Zemplínske Hradište
Zemplínske Jastrabie
Zemplínsky Branč

Počet obyvateľov
Sídlo obvodnej volebnej komisie

105 730
Gymnázium,
Komenského 32, 075 01 Trebišov

Počet poslancov

8 (priemer na jedného poslanca 13 216)

Hlasovanie č. 13

Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického
samosprávneho kraja, počtu poslancov v nich, sídla Volebnej
komisie Košického samosprávneho kraja a sídiel obvodných
volebných komisií

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
BOD č. 11
Personálne zmeny v Kultúrnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Poďme k bodu číslo 11 - Personálne zmeny v Kultúrnej komisii zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja. Poprosím pani poslankyňu Lenártovú, predsedníčku
kultúrnej komisie o slovo. Dávam jej teda slovo.“
Poslankyňa Lenártová: „Vážený pán predseda, ctený poslanecký zbor, personálna zmena
v Kultúrnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja je realizovaná z dôvodu
vzdania sa členstva v komisii neposlanca, Ing. Igora Šimka 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 veľmi pekne.“
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Predseda: „Ďakujem. Chce sa niekto v rozprave vyjadriť? Pokiaľ nie, 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. Igora Šimka funkcie člena Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja dňom 12. júna 2017.
Hlasovanie č. 14

Personálne zmeny v Kultúrnej komisii Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
BOD č. 12
Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2016/2017
Predseda: „Takže môžeme prejsť k bodu číslo 12 - Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II.
a III. triedy v zimnom období 2016/2017. Materiál prešiel rokovaním troch komisií dopravnej, finančnej, regionálneho rozvoja. Zastupiteľstvu ho odporučili prerokovať, zobrať
na vedomie. Pán riaditeľ, chceš materiál uviesť? Pokiaľ nie, otváram k materiálu rozpravu.
Nech sa páči. Ukončujem 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
berie na vedomie
Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2016/2017.
Hlasovanie č. 15

Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období
2016/2017

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.

BOD č. 13
Informatívna správa spoločnosti Svet zdravia, a. s. o aktuálnom stave a rozvoji
nemocníc v Košickom samosprávnom kraji
Predseda: „Takže poďme na bod č. 13 - Informatívna správa spoločnosti Svet zdravia, a. s.
o aktuálnom stave a rozvoji nemocníc v Košickom samosprávnom kraji. Prítomní na rokovaní
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sú zástupcovia firmy ProCare a spoločnosti Svet zdravia, a. s,. pani Lenka Smreková,
finančná riaditeľka, pán Ján Janovčík manažér právneho oddelenia ProCare a spoločnosti Svet
zdravia, a. s., pán Juraj Mičko projektový manažér Nemocnice novej generácie
v Michalovciach a pán Vladimír Kumičák, projektový manažér Nemocnice novej generácie
v Michalovciach. Obchodná spoločnosť je aj spracovateľom informatívnej správy a jej
zástupcami bol materiál prezentovaný na rokovaniach finančnej a zdravotnej komisie, ktoré
ho zastupiteľstvu odporučili prerokovať a zobrať na vedomie. Ak by boli nejaké otázky
k prerokovanej problematike, zástupcovia spoločnosti Svet zdravia, a. s. sú vám k dispozícii.
Otváram k materiálu rozpravu. Pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem pekne. Myslím, že pán riaditeľ by mi vedel odpovedať,
už minule som sa pýtal pri podobnom bode na zastupiteľstve, ale taktiež mi nebolo
odpovedané, čiže snáď dnes už to je zistené. Aké sumy boli odpísané Svetu zdravia, a. s.
z nájmu k dnešnému dňu, ako tzv. zápočty, ktoré tu schvaľujeme, teda za tých 5 rokov?
A špeciálne ma zaujíma rok 2016, pretože za rok 2016 tam v tej správe je vyčíslený aj zisk
a tržby a podobné veci Svetu zdravia a. s. Čiže, zaujíma ma koľko, o akú sumu vlastne bol,
nechcem tu nazvať, že ukrátený Košický samosprávny kraj, ale o akú sumu tie zápočty boli
znížené, bol ten nájom? Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Pán poslanec Halenár.“
Poslanec Halenár: „Jeden z materiálov, ktorý sa mne osobne čítal dobre. Ja to radšej poviem
ešte raz. Napriek tomu, že v tejto krajine a prevažná väčšina poslancov aj tu, v poslaneckom
zbore Košického samosprávneho kraja, je členom tej politickej strany, ktorej predsedá
aj predseda vlády Fico, hovorí o tom, že zdravie nie je na predaj a je nemorálne mať zisk
v zdravotníctve, odrazu vidíme, že hospodárske výsledky štyroch nemocníc, ktoré predtým
boli v rukách KSK sú za 5 rokov diametrálne iné, než keď ich malo v rukách KSK.
Nemocnice už nepredkladajú žiadosti o preklenutie finančných problémov v rade státisíce eur,
tak, ako sme boli svedkami tu, na prevádzkové úvery. Nemocnice nevykazujú straty, ktoré
KSK musel sanovať, respektíve platiť. Myslím, že za tých 9 rokov to bolo cez 20 mil. eur,
ktoré nemohli ísť inde. A chcel by som sa v tejto súvislosti opýtať ľudí, ktorí sú tu zo Sveta
zdravia, a. s., v čom vidia dôvody takýchto výsledkov. Druhú vec, čo by som sa chcel opýtať
je to, že naposledy, keď bola takáto správa predkladaná, požiadal som o výsledky spokojnosti
pacientov respektíve ľudí, ktorí navštevujú tie zdravotnícke zariadenia. Či to majú teda
vo Svete zdravia, a. s. nejako podchytené? Dostal som následne prieskumy spokojnosti, ktoré
teda svedčili o vysokej spokojnosti ľudí so servisom, ktorý dostávajú v týchto štyroch
nemocniciach. Avšak na druhej strane je spokojnosť, spoločnosť INEKO robila tiež prieskum
spokojnosti a je treba povedať, že INEKO konštatuje niečo úplne iné a hodnotenie INEKO,
hodnotila spokojnosť ľudí so službami nemocníc až podpriemerne. Čiže moja otázka znie:
Ako si vysvetľujú ľudia zo Sveta zdravia, a. s. tieto dva rôzne výsledky? A tretia vec, čo má
zaujíma je to, že v tej pripravovanej nemocnici v Michalovciach, kde uvažuje s tým, že bude
wi-fi. A že či to bude bezplatné pre všetkých, alebo akým spôsobom sa tam vlastne budú
môcť tí ľudia, ktorí budú vo vnútri, v tej budove, k tej sieti pripájať?“
Ing. Ďurovčík, podpredseda KSK: „Chce ešte niekto vystúpiť v rozprave? Ak nie, poprosím
pána riaditeľa odpovedať na tú prvú otázku.“
Ing. Bernát, riaditel Úradu KSK: „Čo sa týka tej prvej otázky, konkrétne zápočtov,
pán poslanec, dostanete v písomnej podobe, aby tie sumy, aby boli relevantné. Ale tu treba
upozorniť na jednu skutočnosť, že investuje sa do nášho majetku. Čiže zhodnocuje sa majetok
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Košického samosprávneho kraja. Keď skončí vzťah medzi Košickým samosprávnym krajom
a medzi Svetom zdravia, a. s., tak si myslím, že hodnota majetku nemocníc bude diametrálne
odlišná od hodnoty majetku, keď sme do toho zmluvného vzťahu išli. Čiže zveľaďuje sa
majetok samosprávneho kraja. Principiálne je to jedno, či investuje vlastník alebo investuje
nájomca, ale investuje do majetku samosprávneho kraja. Ale prehľad dostanete písomne,
konkrétne pravidlá o jednotlivých zápočtoch.“
Ing. Ďurovčík, podpredseda KSK: „Poprosím s faktickou poznámkou pán poslanec Trnka,
nech sa páči.“
Poslanec Trnka s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne. Tak, pán riaditeľ, krásne ste to
povedali. Zveľaďuje sa majetok KSK. Len problém je v tom, že najbližších 15 rokov ešte
je ten majetok najmä súkromnej spoločnosti. A odpisujeme veci alebo položky, ktoré majú
kratšiu dobu životnosti ako je 15 rokov, respektíve ako je doba nájmu. To je to, o čom sa tu
niekoľko rokov točíme dokola, alebo okolo čoho sa točíme. Čiže preto žiadam ten prehľad,
aby sme vedeli. Neviete ani približne? Pretože, napríklad za minulý rok, keď Svet zdravia,
a. s. vykázal zisk 1,5 mil. a zápočty boli, ja neviem teraz koľko 1 mil. eur, tak pravdepodobne
by sa dosť podstatne znížil ten zisk Svetu zdravia, a. s. A otázka je, že či Svet zdravia, a. s.
potom nemá na tieto položky, ktoré by si hradil z vlastnej réžie, respektíve neukracoval kraj
o tú sumu nájmu, ktorú nám má platiť. Ďakujem.“
Ing. Ďurovčík, podpredseda KSK: „Do rozpravy sa ďalej prihlásil pán poslanec Jutka. Nech
sa páči, máte slovo.“
Poslanec Jutka: „Ďakujem veľmi pekne. Ja len pánovi poslancovi Halenárovi, sa pýtal na tie
ekonomické ukazovatele. A pevne verím, že predstavitelia Svetu zdravia, a.s. neodkryjú svoje
know-how, lebo každá firma má svoje samostatné know-how. A treba povedať, že všetko
so všetkým súvisí. A poviem to tak jednoducho. Obstarávanie tovarov, prác, služieb je úplne
iné ako prebiehalo vtedy, keď to riadil štát, resp., keď to prešlo na vyššie územné celky.
Ale možnože bližšie poukážu všetky detaily odborníci zo Svetu zdravia, a.s. a možno bude
všetko jasné a myslím si, že moje vystúpenie bude tým pádom bezpredmetné. Ďakujem.“
Ing. Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. Ďalej sa do rozpravy prihlásila pani
poslankyňa Grüllingová. Nech sa páči.“
Poslankyňa Grülingová: „Ďakujem veľmi pekne za slovo pán predsedajúci. Ja by som
chcela poďakovať kolegovi, pánovi poslancovi Halenárovi, pretože to je vec, ktorú
ja hovorím teda roky rokúce, na margo aj vystúpenia pána poslanca, tu predo mnou sediaceho,
že to bol najlepší krok, ktorý sme mohli urobiť ako samospráva. Pretože je vidieť pokrok
nielen v otázke investícií, ale aj skvalitnenia poskytovania zdravotnej starostlivosti. Jedným
z dôvodov je to, čo hovoril pán kolega Jutka, ale musím povedať, že tie prejavené investície
a celé to know-how, ktoré táto spoločnosť doniesla sa ukázala aj na tej spokojnosti pacientov.
A ja by som ešte na margo toho rebríčka spoločnosti INEKO, je tam úplne iná metodika
vykazovania. Pretože INEKO, keby ste si pozreli celú tú metodiku, má veľmi zložitú
a náročnú. A keď si zoberiete, to som už aj na ostatnom zastupiteľstve hovorila, tá spokojnosť
s poskytovanými službami od jednotlivých pacientov, podľa zdravotných poisťovní, ktoré
tie rebríčky sa každoročne prezentujú, tak významne postúpili nemocnice Svetu zdravia, a. s.,
tak k spokojnosti z poisťovne Dôvera a Union, ale najmä vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni.
Ďakujem veľmi pekne.“
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Ing. Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne pani poslankyni. Pán poslanec Halenár
s faktickou, nech sa páči.“
Poslanec Halenár s faktickou poznámkou: „Pani poslankyňa Grüllingová, vôbec
si nemyslím, že to je najlepšie riešenie, ktoré zvolilo KSK. Najlepšie riešenie je totižto predaj.
A najčistejšie. A tým pádom by sme sa nemuseli zaoberať aj takými vecami, ktoré sú tu
spomínané , ako tzv. zápočty, kde vlastne to, čo firma nakúpi je im vlastne odpísané z toho,
čo by museli zaplatiť Košickému samosprávnemu kraju. Áno? Čiže toto vlastne aj tento
problém. A čo sa týka komplikovanosti hodnotenia spokojnosti, pani poslankyňa, prečo potom
v tomto komplikovanom systéme sú iné nemocnice na vrchu rebríčka a prečo sú, podľa
INEKO, a prečo sú potom nemocnice KSK až na dolných priečkach, alebo jednoducho
podpriemerné výsledky sú tam dosahované? Je úplne jedno, či sa jedná o komplikovanosť
alebo nekomplikovanosť. Skrátka ten rebríček platí. A v tom rebríčku tie nemocnice
sa umiestňujú nízko.“
Ing. Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďakujem. S faktickou pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem pekne. Ja len chcem trošku usmerniť pani kolegyňu Grüllingovú,
pretože tu nikto nehovorí o tom, že tento stav, ktorý je teraz, je nejakým spôsobom
diametrálne horší ako to, čo bolo predtým. Tu sa celý čas bavíme o tom, akými spôsobmi
by sa to dalo urobiť, aby to bolo lepšie. Tzn., aby verejný sektor, v tomto prípade Košický
samosprávny kraj, mal možno väčšie príjmy z toho majetku, ktorý prenajal. Už bolo
povedané, že Svet zdravia, a. s. robí efektívnejšie riešenia. Po slovensky by sme mohli
povedať, že sa tam možno menej kradne. Ale nechcem rozvíjať túto debatu. Proste je tu lepší
stav teraz, ako bol predtým. Ale celý čas, o čom sa bavíme je to, že prečo Košický
samosprávny kraj dovoľuje si takto znižovať sumu nájmov na úkor súkromnej spoločnosti,
ktorá podniká s verejným majetkom. A ešte aj v súvislosti s tým, že ako vidíme, vytvára zisk.
To je celé, o čom sa tu bavíme. Ďakujem.“
Ing. Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďakujem, o vetu požiadal ešte riaditeľ úradu. Nech
sa páči.“
Ing. Bernát, riaditeľ Úradu KSK: „Jedna vec je účtovná hodnota firmy a druhá vec
je ochota investora za tú firmu dať peniaze. Pýtali sa minule majiteľa Žilinského futbalového
klubu, akú má hodnotu firma a hovorí 0. Lebo nikto na Slovensku za ňu nedá peniaze.
Vy si myslíte, že pred piatimi rokmi, keby sme išli do tvrdého predaja, aká by bola cena
za tieto nemocnice? Keď dve nemocnice boli v stave klinickej smrti, mali záporné vlastné
imanie, s výnimkou v tom čase Spišskonovoveskej nemocnice, ktorá dosahovala zisk
a Michalovská nemocnica, ktorá historicky prvýkrát dosiahla vtedy zisk, keď sme hľadali
strategického investora. Rožňavská nemocnica bola v absolútnom finančnom kolapse, čiže tá
výsledná cena, ktorá by bola, ktorá by vygenerovala súťaž, a ktorá by bola úplne nízka. Tu už
som vám aj hovoril o tých dvoch ponukách, ktoré sme dostali teda spoločnosť AGEL
a spoločnosť Vranovská investičná, ktoré boli diametrálne odlišné. Takže jedna vec je účtovná
hodnota firmy a druhá vec je, koľko je niekto ochotný dať za túto firmu peniaze. A ja si
myslím, že to, ako Svet zdravia, a. s. sa o tieto nemocnice stará, svedčí o tom, že tá zdravotná
starostlivosť je poskytovaná dobre a v konečnom dôsledku rastie aj hodnota majetku
Košického samosprávneho kraja a rastie aj hodnota tých štyroch firiem, ktoré Košický
samosprávny kraj mal vo vlastníctve. Ja si myslím, že sú to dobre investované peniaze.“
Ing. Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďakujem pán riaditeľ. Pán poslanec Halenár.“
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Poslanec Halenár: „Pán riaditeľ, k tým predajom len toľko, keďže sa neuskutočnili,
tak jednoducho tú trhovú hodnotu nevieme. To nemôžete hovoriť tu naozaj o tom, že koľko
by bol zaplatené. A ďalšia vec, v prípade predajov by sme tu určite nemali, ešte počas
minulého zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja tú debatu ohľadom pozemkov
súvisiacich s výstavbou Novej nemocnice v Michalovciach. Viete? A tie pozemky, dodnes
nebolo vyjasnené, to si veľmi dobre pamätám poslancov, bývalého pána poslanca Národnej
rady Novotného a ďalších, ktorí argumentovali, celkom, povedal by som logickými
argumentmi, teda to, čo používali bolo logické. A ešte raz. V prípade prenájmov, áno
prenájmu, teda za súčasného stavu, sa stretávame s týmito javmi. V prípade predaja by sme
sa s tým nestretávali.“
Ing. Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďakujem. Pán poslanec Staško v rozprave. Nech
sa páči.“
Poslanec Staško: „Vážení kolegovia, vážení páni podpredsedovia, od 4. januára som bol
hospitalizovaný v tejto nemocnici v Michalovciach. Človek si nevyberá kedy, kde bude ležať.
Ale keď som tam ležal, ja a viacero spolupacientov, si povedali – „škoda, že sa nám to stalo
teraz a nie trošku pozdejšie“. Všetka česť personálu a žiaľ aj naša chyba, lebo som tu trošku
dlhšie poslanec, že až tak pozde sme takouto formou túto nemocnicu dali do rúk Svetu
zdravia, a. s. Logická vec je, že vám, keď INEKO robí prieskum a keď vidíte vedľa seba
krásnu stavbu, ešte raz hovorím, krásnu účelovú v budúcnosti funkčnú stavbu, kde má
hlavu, pätu všetko, pretože mám možnosť cez manželku vnímať, čo sa tam deje. Takže
tí ľudia povedia, že nie sú až tak spokojní, lebo aj veď keď si zoberiete škaredú manželku
a keď kolega príde s peknou, tak si poviete – „no jak som dopadol“. Tak to je taká moja krátka
odpoveď na to. Chcem povedať, že moja komplikovaná zlomenina stehennej kosti,
šesťnásobná, bola odoperovaná a dala ma do poriadku lekármi tejto nemocnice, pán
MUDr. Eľko a pán MUDr. Dzurjo, MPH. Bol som na rehabilitácii v Šaci, kde pán MUDr.
Želinský, PhD., renomovaný odborník povedal – „kde ti to tak spravili?“ Ja som – „u nás
v Michalovciach“. A takisto aj zdravotnícky personál, choďte sa pozrieť. Žiaľ to je aj moja
chyba, som dlhšie poslanec, že sme až tak pozde tento krok spravili. A boli rôzne návrhy predať. Predajte auto, vy nezaručíte, že vám niekto tým autom nenabúra a pôjde tam alebo
tam. A prenájom, máme určité líca. Myslím že kolegovia, starostovia, primátori majú
poznatky s tým, niečo sa predalo a celkom ináč sa to zvrtlo. Sme predali pozemok na niečo
a tam stoja Jehovisti. Sme predali pozemok na niečo iné a tam máme celkom iné. Vykrývač
v meste. A ostatné veci. Takže môžeme polemizovať, kto má na to chuť a čas. Hodnota odpisy, skúsme si povedať, čo je to odpisovať zdravie? Čo má väčšiu hodnotu? Získať pár
miliónov do pokladne alebo získať istotu, že človek z tohto regiónu nájde adekvátne
zdravotné zaradenie, kde ho poliečia. A nebojím sa ani personálneho obsadenia, pretože počas
tohto pobytu som videl prácu, aj personálnu v tejto nemocnici, a poznám, že táto nemocnica,
už len tým, aj budova láka, ale aj tím ľudí, ktorý tam ostal, určite prilákajú ďalších. Ja v mene
svojom chcem poďakovať aj z tejto pozície Svetu zdravia, a. s. za moje liečenie v ich
zariadení v Michalovciach. Ďakujem.“
Ing. Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Trnka,
nech sa páči.“
Poslanec Trnka s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne. Ja sa budem snažiť naozaj veľmi
krátko. Ja naozaj žasnem niekedy nad schopnosťou tu niektorých kolegov reagovať na niečo,
čo sa nepovie a opisovať niečo, o čom sa nehovorí. Ale podstata problému je, naozaj to ešte
raz jednoducho poviem. Tu je nejaká súkromná spoločnosť, ktorá vytvára zisk. Zisk,
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podotýkam. A my im odpisujeme zo sumy nájmu peniaze. Tzn., zvyšujeme im ten zisk.
Vám to tu nie je nikomu divné? A obzvlášť sa pýtam kolegov, viete, zo Sociálnej demokracie.
Lebo keď si prečítate historicky všetky vyjadrenia na túto tému iných kolegov z vašej strany,
tak ja sa čudujem, že čo tu narozprávate niektorí. Ďakujem.“
Ing. Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďakujem. Chce ešte niekto vystúpiť v rozprave?
Poprosil by som zástupcu Svetu zdravia, a. s. o vystúpenie a zodpovedanie niektorých otázok,
ktoré tu boli poslancami vznesené. Nech sa páči.“
Ing. Smreková, finančná riaditeľka Svetu zdravia, a. s.: „Dobrý deň prajem. Ďakujem
pekne za slovo, aj za pozitívne ohlasy na našu sieť nemocníc. Čo sa týka toho, prečo naše
nemocnice hospodária so ziskom viac ako 1,5 mil. po zdanení a za rok 2016, čo je 83 %,
viac ako v minulom roku, je to v dôsledku správneho manažérskeho prístupu a v dôsledku
centralizácie podporných činností a podporných činností, čo sa týka nákupu, centralizácie
správneho tendrovania. Robíme úspory z množstva a z titulu ceny. Takže je to skutočne o tom
správnom prístupe k centrálnemu nákupu, či už tovaru alebo služieb alebo majetku. A takisto
aj tie podporné činnosti nemáme individuálne v každej nemocnici, či už čo sa týka
účtovníctva a iných podporných činnosti, ale robíme ich centrálne v tzv. share servise v centre
v Košiciach. A vytvárame tak pracovné miesta pre celú sieť v Košiciach. Čo sa týka potom
ešte otázky na INEKO, tak ako povedala pani Grüllingová, INEKO má iné parametre pre
tento prieskum. A robí to na menšej vzorke. My individuálne robíme prieskum, detailný
od každého pacienta robíme spätnú väzbu. A to sú reálne spätné väzby od našich pacientov,
ktoré sú v prevažnej miere pozitívne. Ale samozrejme, vždy sa nájde nejaká negatívna
odozva; ale to je v každom biznise. A takisto, samozrejme v zdravotníctve.
Wi-fi v Michalovciach, určite, kolega Kuničák ako projektový manažér sa vám k tomu
vyjadrí. Wi-fi poskytujeme zdarma vo všetkých nemocniciach a je k dispozícii pre všetkých
pacientov.“
Ing. Kumičák, projektový manažér Nemocnice novej generácie v Michalovciach: „Dobrý
deň. Pán Halenár, Vy ste dali otázku teda, že či bude bezplatné wi-fi a keď som už dostal
to slovo, tak poviem aj viac slov nielen jednoslabičnú, alebo jednoslovnú odpoveď, že áno,
bude bezplatné. My vnímame veľmi citlivo liečebné prostredie alebo teda komfort pacienta
ako súčasť liečebného prostredia, ktorý pomáha pacientovi sa uzdraviť a cítiť sa dobre
ako doma. Koncept bezplatného wi-fi je samozrejme, len drobná súčasť toho celého,
čo v tejto nemocnici vytvárame. Môžem Vám na doplnenie povedať, že okrem kvalitnej
zdravotnej starostlivosti, ktorá stojí na piedestáli všetkých týchto služieb, ktoré náš pacient
dostane, tak keď sa dostaneme k nejakému technickému zabezpečeniu, nekategorizujem
a je to voľné wi-fi, tak poviem, na každej jednej izbe bude aj voľná televízia, digitálne
programy, čo považujeme tak isto za súčasť liečebného prostredia, nejaká ďalšia zložka,
nejakého infotainmentu, v rámci liečebného procesu a v rámci toho, čo tomu pacientovi
chceme poskytnúť. Už to tu niekoľkokrát odznelo, bezpečnosť a komfort pacienta. Už sme
to prezentovali v úvode, keď sme pripravovali tento projekt. Veci sa už preklopili do reálu.
Dnes vieme, že naša nemocnica skutočne prinesie všetky tieto benefity pacientovi, o ktorých
na Slovensku zatiaľ sa viac rozpráva, ako sa deje a môžem povedať, že všetky tieto veci
prinesú komfort na európskej úrovni. Ďakujem.“
Ing. Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. Sú ešte nejaké otázky na zástupcov
Svetu zdravia, a. s.? Pán Halenár, Vy už ste diskutovali dnes k tomuto bodu. Čiže faktickú
môžete mať. Ja Vás poprosím, faktickú.“
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Poslanec Halenár s faktickou poznámkou: „Dobre. Čo tak spojiť sa s tým INEKO, aby ste
nemali také rôzne výsledky. Pretože toto je jeden z veľmi dôležitých aspektov vnímania
funkčnosti, nakoľko ten servis v tej nemocnici spĺňa to, s čím tam ide ten človek. Isteže,
ide tam s tým, aby odtiaľ čo najrýchlejšie vypadol. Ale ten čas, kedy tam trávi je veľmi
podstatný, v akom prostredí ho trávi. Čiže za to, toto by som navrhoval, aby ste hneď urobili.
A aby ste sa s nimi dali dokopy a nevznikali tu zbytočné otázky. Lebo čo tým chcem povedať
celým. Ja neviem koľko VUC-iek dalo všetky svoje nemocnice do privátnych rúk. Ale možno,
že KSK je jediná VUC-ka. Ak nie, tak je treba začať naozaj porovnávanie nemocníc, ktoré
sú v privátnych rukách, napr. cez VUC-ku a nemocníc v štátnych rukách, ktoré produkujú
dlhy dodnes.“
Ing. Ďurovčík, podpredseda KSK:
kyňa Grüllingová, nech sa páči.“

„Ďakujem pekne. S faktickou pani

poslan-

Poslankyňa Grüllingová s faktickou poznámkou: „Ja viem, že som práve porušila rokovací
poriadok, ale ja som pánovi poslancovi Halenárovi sľúbila, že mu vysvetlím celú metodiku
INEKO, ktorá je naozaj veľmi komplikovaná. A súhlasil s tým, že teda rád vypočuje moje
vysvetlenie. Ďakujem.“
Ing. Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. Chce ešte niekto vystúpiť v rozprave?
Ak nie, končím rozpravu, prosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie a ďakujem
zástupcom Svetu zdravia, a. s. za zodpovedanie otázok.“
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
berie na vedomie
Informatívnu správu spoločnosti Svet zdravia, a. s. o aktuálnom stave a rozvoji nemocníc
v Košickom samosprávnom kraji.
Hlasovanie č. 16

Informatívna správa spoločnosti Svet zdravia, a. s. o aktuálnom
stave a rozvoji nemocníc v Košickom samosprávnom kraji

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 3 poslanci.
Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.
BOD č. 14
Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2016,
Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2017,
Menovanie členov Správnej rady a Dozornej rady Agentúry na podporu regionálneho
rozvoja Košice, n. o.
Ing. Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďalším bodom rokovania je Výročná správa Agentúry
na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2016 a Plán činnosti Agentúry na
podporu regionálneho rozvoja na rok 2017. Ďalej v tomto materiáli je aj menovanie členov
Správnej rady a Dozornej rady Agentúry regionálneho rozvoja Košice, nezisková organizácia.
Tento materiál ste dostali k dispozícii. Chcem len upozorniť, že súčasťou predloženého
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materiálu je aj správa nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou
závierkou. Ďalej materiál prešiel rokovaním piatich komisií. Všetky tieto komisie odporučili
zastupiteľstvu túto správu prerokovať a schváliť a zobrať na vedomie plán činnosti tejto
agentúry na rok 2017. Prosím k uvedenému bodu otváram rozpravu. Pani poslankyňa
Grüllingová, nech sa páči.“
Poslankyňa Grüllingová: „Pán predsedajúci, chcela by som Vás veľmi pekne poprosiť,
v mene návrhovej komisie, keby ste teda mohli prečítať alebo to necháte na nás, ten zoznam
členov správnej a dozornej rady, nakoľko teda v materiáli bolo to tam len vybodkované.
A keďže ide o prevolenie na to nadchádzajúce obdobie tých súčasných členov, aby mali teda
kolegovia vedomosť. Alebo môžeme to my prečítať potom, pán predsedajúci. Ďakujem.“
Ing. Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne, poprosil by som návrhovú komisiu,
aby teraz prečítala tie mená, ktoré sú navrhnuté.“
Poslankyňa Grüllingová: „Takže za členov Správnej rady Agentúry na podporu
regionálneho rozvoja Košice, n.o. sú navrhovaní súčasní členovia: predseda pán Ing. Bernát,
Ing. Bašták, pani Mgr. Mondiková, pán Ing. Műnnich, pán Rečka, pán Rusnák, pán Ing.
Zachariáš. A za členov dozornej rady súčasní členovia dozornej rady: predseda pán JUDr. Ing.
Konkoly, pán MVDr. Lešo, pán Ing. Bečarik. Ďakujem.“
Ing. Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. Ďalší v rozprave, nech sa páči. Nikto
sa nehlási, končím rozpravu. Prosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. h) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) schvaľuje
Výročnú správu Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2016,
B) berie na vedomie
Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2017.
Hlasovanie č. 17

Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2016, Plán činnosti Agentúry na podporu
regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2017

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. h) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) vymenúva
členov Správnej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
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1. Ing. Ondrej Bernát – predseda
2. Ing. Štefan Bašták – člen
3. Mgr. Jana Mondiková – člen
4. Ing. Kamil Münnich, PhD. – člen
5. Michal Rečka – člen
6. Daniel Rusnák – člen
7. Ing. Ištván Zachariáš - člen
B) navrhuje
za členov Dozornej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
1. JUDr. Ing. Jozef Konkoly - predseda
2. Ing. Pavol Bečárik – člen
3. MVDr. Boleslav Lešo, PhD - člen
Predseda: „Ďakujem pekne. Vypočuli ste si návrh na uznesenie. Prosím hlasujte.“
Hlasovanie č. 18

Menovanie členov Správnej rady a Dozornej rady Agentúry na
podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.
BOD č. 15
Poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre Európske zoskupenie
územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným
Predseda: „Poďme k bodu číslo 15 - to je Poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej
výpomoci pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením
obmedzeným. Materiál prešiel rokovaním všetkých komisií. Tieto ho odporučili
zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. Otváram rozpravu k materiálu. Ukončujem rozpravu.
Poprosím návrhovú komisiu.“
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) schvaľuje
poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci v celkovej výške 200 tisíc eur
pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným
so splátkou do 31. 12. 2022,
B) žiada
predsedu Košického samosprávneho kraja zabezpečiť poskytnutie finančných prostriedkov
na bezúročnú návratnú finančnú výpomoc vo výške 200 tisíc eur z fondu na výdavky
a výdavkové finančné operácie prostredníctvom rozpočtu Košického samosprávneho kraja.
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Hlasovanie č. 19

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

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.
BOD č. 16
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na II. polrok 2017
Predseda: „Takže poďme k bodu číslo 16 - Rámcová obsahová náplň zasadnutí zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2017. Materiál prešiel rokovaním všetkých
komisií. Tieto ho odporučili zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. Otváram k materiálu
rozpravu. Ukončujem 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
schvaľuje
Rámcovú obsahovú náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na II. polrok 2017.
Hlasovanie č. 20

Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja na II. polrok 2017

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
BOD č. 17
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2017
Predseda: „Takže poďme k 17-tke - Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja na II. polrok 2017. Tak isto prešiel tento materiál, rokovaním všetkých
komisií. Tieto ho odporučili zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. Otváram rozpravu
k materiálu. Ukončujem rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 4
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2017.
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Hlasovanie č. 21

Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na II. polrok 2017

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
BOD č. 18
Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja
za rok 2016
Predseda: „Bod číslo 18 - Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja
za rok 2016. Prosím pána poslanca Hlinku, predsedu komisie na ochranu verejného záujmu,
aby predniesol ústnu informáciu. Nech sa páči, pán poslanec.“
Poslanec Hlinka: „Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení
poslanci, z poverenia Komisie zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a na základe uznesenia, ktoré
komisia prijala na svojom 1. pracovnom rokovaní v apríli tohto roku, vás informujem
o splnení si povinnosti poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja v zmysle
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov, v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. V záujme splnenia si povinnosti
všetkými poslancami a predsedom KSK, podľa čl. 7 ods. 1, počas výkonu funkcie poslanca
a predsedu, vždy do 31. marca podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok
boli poslanci a predseda KSK na túto povinnosť upozornení listom predsedu komisie zo dňa
31. januára, vrátane fyzického a e-mailového doručenia tlačiva oznámenia. Splnenie
povinnosti zo strany všetkých poslancov a predsedu KSK komisia preverila na svojom
pracovnom rokovaní dňa 28. apríla tohto roku, s konštatovaním, že všetci túto povinnosť
splnili v zákonom stanovenej lehote. Zistené drobné formálne nedostatky v oznámeniach,
na základe výzvy predsedu komisie, poslanci operatívne dodatočne odstránili. Zverejňovanie
údajov z oznámení funkcií zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov
a predsedu KSK v rozsahu ustanovenom v zákone, bude z úrovne komisie realizované formou
sprístupnenia na webovej stránke Košického samosprávneho kraja a to najneskôr k termínu
do 31. júla 2017. Zároveň vás informujem, že návrhovej komisii predkladám príslušný návrh
na uznesenie, aby zastupiteľstvo predmetnú ústnu informáciu zobralo na vedomie. Všetko“
Predseda: „Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. Otváram k materiálu rozpravu. Nech
sa páči. Ukončujem rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na
uznesenie.“
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
stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2016.
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Hlasovanie č. 22

Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu
Košického samosprávneho kraja za rok 2016

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.
BOD č. 19a
Nájom nebytového priestoru v budove Strednej odbornej školy obchodu a služieb,
Nám. slobody 12 v Sobranciach pre Regionálne rozvojové centrum Sobransko, n. o.
Predseda: „Takže poďme k bodu číslo 19. Máme tam podbody. 19a - Nájom nebytového
priestoru v budove Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Námestie slobody 12
v Sobranciach pre Regionálne rozvojové centrum Sobransko, n.o. Chcem vás len upozorniť,
že je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov a komisia v hospodárení
s majetkom a školská komisia odporúčajú zastupiteľstvu nájom schváliť. Otváram rozpravu.
Ukončujem 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
schvaľuje
nájom nebytového priestoru (kabinet) o výmere 21,81 m2 na prízemí budovy školy súpisné
číslo 586 na pozemku registra C KN parcelné č. 384/1, vedenej Okresným úradom Sobrance
v liste vlastníctva č. 355, katastrálne územie Sobrance, obec Sobrance, okres Sobrance
v správe Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nám. slobody 12 v Sobranciach
pre Regionálne rozvojové centrum Sobransko, n. o., IČO: 50 596 667 za účelom vykonávania
projektovej činnosti Rozvojovej rady okresu Sobrance, za nájomné vo výške 1,00 €/rok,
na neurčitú dobu nájmu, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je verejný záujem
a plnenie Akčného plánu rozvoja okresu Sobrance.
Hlasovanie č. 23

Nájom nebytového priestoru v budove Strednej odbornej školy
obchodu a služieb, Nám. Slobody 12 v Sobranciach pre
Regionálne rozvojové centrum Sobransko, n. o.

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené.

BOD č. 19b
Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach
v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Predseda: „Takže bod 19b - Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych
zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Zdravotná komisia
a komisia v hospodárení s majetkom odporúčajú zastupiteľstvu materiál prerokovať
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a schváliť. Tak isto je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Otváram
rozpravu k materiálu. Ukončujem 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 § 7 ods. 8 písm. b), § 14 ods. 2 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom Košického
samosprávneho kraja v znení dodatku č. 1
schvaľuje
predĺženie doby nájmu do 31. 12. 2019 pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
uvedených v prílohe uznesenia, ktorí majú prenajaté nebytové priestory v zdravotníckych
zariadeniach v Košiciach vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorým je poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Príloha

Zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
ZZ Mäsiarska
Por. číslo

Nájomca

Doba nájmu

Účel nájmu

1.

Dana Halász

do 31.12.2017

zubná technika

2.

Peter Jurko

do 31.12.2017

zubná technika

3.
4.

ORTOMED, s.r.o.
do 31.12.2017
MUDr. Milan Jarabák
Klein & Gefferth, spol. s r.o.
do 31.08.2017
MUDr. Edita Lojová

ortopédia
imunológia, chirurgia,
alergológia

ZZ Sever
Por. číslo

Nájomca

Doba nájmu

Účel nájmu

1.

Taupal, spol. s r.o.

do 31.07.2017

rádiológia

2.

MABELA s.r.o.
MUDr. Mária Cholevová

do 29.09.2017

otorinolaryngológia

ZZ Juh
Por. číslo

Nájomca

Doba nájmu

Účel nájmu

1.

NUMERO-DENT s.r.o.
MUDr. Gabriela Čisláková

do 31.12.2017

stomatológia

2.

MUDr. Natália Mihaliková

do 31.12.2017

dermatovenerológia

3.

Zarmed, s. r. o.
MUDr. Božena Žáková

do 30.06.2017

diabetológia

ZZ Jazero
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Por. číslo

1.

Nájomca

GYNEKO PLUS, s.r.o.
MUDr. Martin Hoppan

Hlasovanie č. 24

Doba nájmu

do 30.11.2017

Účel nájmu

gynekológia

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

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
BOD č. 19c
Prevod vlastníctva pozemku v Strede nad Bodrogom
Predseda: „19c – Prevod vlastníctva pozemku v Strede nad Bodrogom. Komisia
k hospodáreniu s majetkom odporučila zastupiteľstvu schváliť prevod vlastníctva pozemku
pre Ladislava Skalinu, z dôvodu hodného osobitého zreteľa, uvedeného v návrhu na uznesenie
s kúpnou cenou 9 eur. Komisia zároveň odporučila aj finančnú náhradu za užívanie pozemku
za obdobie 2 rokov spätne, vo výške 1 euro. S odporúčaním komisie žiadateľ súhlasil.
Je potrebná trojpätinová väčšina. Otváram k materiálu rozpravu, nech sa páči. Ukončujem
rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.“
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 časti pozemku registra C KN parcelné číslo 2793/1, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 10267 m2 v katastrálnom území Streda nad Bodrogom, obec Streda
nad Bodrogom, okres Trebišov, vedeného Okresným úradom Trebišov v liste vlastníctva číslo
2069, a to novovytvoreného pozemku registra C KN parcelné číslo 2793/3, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 3 m2 na základe geometrického plánu č. 36587656-23/2017 zo dňa
09. 03. 2017 vyhotoveného LUPO – GEO s. r. o.;
B) schvaľuje
spôsob prevodu a prevod vlastníctva časti pozemku registra C KN parcelné číslo 2793/1,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 10267 m2 v katastrálnom území Streda nad Bodrogom,
obec Streda nad Bodrogom, okres Trebišov, vedeného Okresným úradom Trebišov v liste
vlastníctva číslo 2069, a to novovytvoreného pozemku registra C KN parcelné číslo 2793/3,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2 na základe geometrického plánu
č. 36587656-23/2017 zo dňa 09. 03. 2017 vyhotoveného LUPO – GEO s. r. o. pre Ladislava
Skalinu, rodený Skalina, Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom za kúpnu cenu 9,00 €
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je malá výmera, tvar a umiestnenie pozemku
nepredpokladajú jeho samostatné využitie.
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Hlasovanie č. 25

Prevod vlastníctva pozemku v Strede nad Bodrogom

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
BOD č. 19d
Prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Barca v Košiciach
Predseda: „19d – Prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Barca v Košiciach. Komisia
k hospodáreniu s majetkom odporučila zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť spôsob
prevodu a prevod vlastníctva predmetných pozemkov pre užívateľov s kúpnou cenou
54 eur/m2, pričom odporučila aj finančnú náhradu za užívanie pozemkov za obdobie dvoch
rokov spätne vo výške 5,30 eur/m2 za rok. S odporúčaním komisie užívatelia súhlasili.
Je potrebná trojpätinová väčšina poslancov. Otváram rozpravu. Ukončujem rozpravu, prosím
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 514/48, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 13 m2 v katastrálnom území Barca, obec Košice – Barca, okres Košice IV, vedeného
Okresným úradom Košice v liste vlastníctva číslo 209;
B) schvaľuje
spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku registra C KN parcelné číslo 514/48, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 13 m2 v katastrálnom území Barca, obec Košice – Barca, okres
Košice IV, vedeného Okresným úradom Košice v liste vlastníctva číslo 209 pre Ing. Štefana
Szabóa, rodený Szabó a manželku Ing. Juditu Szabovú, rodená Szalayová, obaja bytom
Palárikova 20, Košice do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za kúpnu cenu 702,00 €
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorými sú malá výmera, tvar a umiestnenie pozemku
nepredpokladajú jeho samostatné využitie.
Hlasovanie č. 26

Prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Barca v Košiciach

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené.
Predseda: „Nech sa páči ďalej.“
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
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A) rozhodlo
o prebytočnosti pozemku registra C KN parcelné číslo parcelné číslo 514/49, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 27 m2 v katastrálnom území Barca, obec Košice – Barca, okres
Košice IV, vedeného Okresným úradom Košice v liste vlastníctva číslo 209;
B) schvaľuje
spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku registra C KN parcelné číslo 514/49, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 27 m2 v katastrálnom území Barca, obec Košice – Barca, okres
Košice IV, vedeného Okresným úradom Košice v liste vlastníctva číslo 209 pre Ing. Jarmilu
Leškovú, rodená Baloghová, bytom Fándlyho 12, Košice za kúpnu cenu 1 458,00 €
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorými sú malá výmera, tvar a umiestnenie pozemku
nepredpokladajú jeho samostatné využitie.
Hlasovanie č. 27

Prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Barca v Košiciach

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené.
Predseda: „Nech sa páči ďalej.“
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 514/50, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 40 m2 v katastrálnom území Barca, obec Košice – Barca, okres Košice IV, vedeného
Okresným úradom Košice v liste vlastníctva číslo 209;
B) schvaľuje
spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku registra C KN parcelné číslo 514/50, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 40 m2 v katastrálnom území Barca, obec Košice – Barca, okres
Košice IV, vedeného Okresným úradom Košice v liste vlastníctva číslo 209 pre Evu Buľkovú,
rodená Ružbašanová, bytom Fándlyho 10, Košice za kúpnu cenu 2 160,00 € z dôvodov
hodných osobitného zreteľa, ktorými sú malá výmera, tvar a umiestnenie pozemku
nepredpokladajú jeho samostatné využitie.
Hlasovanie č. 28

Prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Barca v Košiciach

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.
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BOD č. 19e
Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Stredné Mesto v Košiciach
pre Východoslovenskú distribučnú, a. s.
Predseda: „Bod 19e – Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Stredné Mesto v Košiciach pre
Východoslovenskú distribučnú, a. s. Komisia k hospodáreniu s majetkom odporučila
zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku
pre žiadateľa za kúpnu cenu 4 700 eur. Komisia zároveň odporučila aj finančnú náhradu
za užívanie pozemku za obdobie dvoch rokov spätne vo výške 924 eur. S odporúčaniami
komisie žiadateľ súhlasil. Otváram rozpravu. Ukončujem 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. b) 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 833/3, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 27 m2 v katastrálnom území Stredné Mesto, obec Košice – Staré Mesto, okres
Košice I, vedeného Okresným úradom Košice v liste vlastníctva číslo 11307;
B) schvaľuje
spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku registra C KN parcelné číslo 833/3, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 27 m2 v katastrálnom území Stredné Mesto, obec Košice – Staré
Mesto, okres Košice I, vedeného Okresným úradom Košice v liste vlastníctva číslo 11307
pre Východoslovenskú distribučnú, a. s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36 599 361 za kúpnu
cenu 4 700,00 €.
Hlasovanie č. 29

Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Stredné Mesto v Košiciach
pre Východoslovenskú distribučnú, a. s.

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.
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BOD č. 20
Záver
Predseda: „Máme tu posledný bod dnešného zastupiteľstva, bod číslo 20 Záver. Vážené
dámy a vážení páni, týmto sme program 23. zasadnutia zastupiteľstva vyčerpali. Končím
dnešné zasadnutie. Všetkým vám prajem príjemné prežitie dovoleniek a na ďalšom riadnom
zastupiteľstve sa stretneme 21. augusta 2017. Želám vám šťastnú cestu domov. Ďakujem
pekne.“

JUDr. Zdenko Trebuľa
predseda KSK

Ing. Ondrej Bernát
riaditeľ Úradu KSK

PhDr. Jana Cibereová
overovateľ zápisnice

Gejza Sačko
overovateľ zápisnice

Podpísal dňa: 26. 07. 2017

Podpísal dňa: 26. 07. 2017

JUDr. Melánia Kolesárová
vedúca organizačného odboru

Zápisnica vyhotovená dňa 25. 07. 2017
Spracovala na základe prepisu A. S. Partner, s. r. o.
Miroslava Segedová
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