Zápisnica
z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 21. augusta 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 24. 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 Burdiga, pani poslankyňa
Grüllingová, pán poslanec Hlinka, pán poslanec Horník, pani poslankyňa Lenártová, pán
poslanec Mihalečko, pán poslanec Zahorčák, pán poslanec Jutka, pán poslanec Műnnich, pán
poslanec Staško. Pán poslanec Furik požiadal o uvoľnenie, práve odchádza, musí byť o jednej
v Komárne. Ďakujeme, šťastnú cestu. Z 57 poslancov zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja je prítomných 39 a zastupiteľstvo je uznášania schopné. Prosím členov
stálej mandátovej komisie, aby túto skutočnosť potvrdili.“
Poslankyňa Antóniová: „Overenie účasti poslancov na 24. zasadnutí zastupiteľstva, podľa
prezenčnej listiny je prítomných 42 poslancov, neprítomných 15 poslancov.“
Predseda: „Ďakujem veľmi pekne. Za overovateľov zápisnice 24. zasadnutia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja určujem poslancov pani poslankyňu Jenčovú a pána poslanca
Paľovčíka. 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. Na rokovací stôl vám bol dnes doručený materiál pod bodom č. 9 –
Udelenie verejných ocenení Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov
a kolektívy v roku 2017. Táto informácia vám bola signalizovaná listom riaditeľa. Teraz
prosím vaše pripomienky alebo doplnenie programu. Nech sa páči. Pokiaľ to tak nie je,
poprosím vás, keby ste hlasovali o programe tak, ako vám bol doručený v pozvánke.“
Hlasovanie č. 1

o celom programe rokovania

Za 40 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené.
Predseda: „Konštatujem, že dnešné rokovanie sa bude viesť podľa schváleného programu.
Prosím predsedov poslaneckých klubov, aby navrhli svojich zástupcov do návrhovej komisie,
ktorá pripraví návrhy uznesení k jednotlivým bodom rokovania tak, ako vyplynú z diskusie.
Z dôvodu neprítomnosti pani poslankyne Grüllingovej, predsedníčky spoločného
poslaneckého klubu prosím pána podpredsedu poslanca Ďurovčíka o prednesenie návrhu za
spoločný poslanecký klub.“
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Poslanec Ďurovčík: „Pán predseda, za spoločný poslanecký klub navrhujem pána poslanca
Andrejčáka a pána poslanca Jakubova.“
Predseda: „Pán poslanec Rusnák, navrhujete?“
Poslanec Rusnák: „Nie, nenavrhujeme nikoho.“
Predseda: „Nenavrhujete nikoho. Má niekto pripomienky alebo má iný návrh? Pokiaľ nie,
poprosím vás, aby ste hlasovali o zložení návrhovej komisie v zostave: pán poslanec
Andrejčák, pán poslanec Jakubov. Prosím hlasujte.“
Hlasovanie č. 2

o zložení návrhovej komisie

Za 40 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené.
Predseda: „Konštatujem, že na 24. zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
bude návrhová komisia pracovať v zložení: pán poslanec Jozef Andrejčák, pán poslanec Ján
Jakubov. Už vás ani nežiadam, aby ste sa posadili na vyhradené miesta v 12. rade. S tým,
že ostatným poslancom oznamujem, aby svoje pripomienky k jednotlivým bodom programu,
resp. svoje návrhy, predkladali písomne tejto návrhovej komisii po ústnej informácii
prítomných poslancov.“
BOD č. 2
Interpelácie
Predseda: „Poďme k bodu číslo 2 - Interpelácie. Teraz dávam priestor na vaše interpelácie,
otázky a pripomienky, nech sa páči. Pokiaľ v bode Interpelácie nikto nechce vystúpiť, tento
bod ukončujem.“
BOD č. 3
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Prikročíme k bodu číslo 3 - Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja. Je to informácia s polročným vyhodnotením plnenia
uznesení. Uvádza aktuálny štatistický stav realizácie uznesení od 21. zasadnutia zastupiteľstva
v mesiaci február 2017. Štatistické výstupy sú uvádzané podľa volebných období. Otváram
k materiálu rozpravu. Nech sa páči. 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
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s vypustením zo sledovania uznesenie č. 462/2017 z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja zo dňa 20. 2. 2017.
Hlasovanie č. 3

Informácia o plnení
samosprávneho kraja

uznesení

Zastupiteľstva

Košického

Za 42 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
BOD č. 4
Ústna informácia o aktuálnom stave rekonštrukcie mosta 547 – 020
cez vodnú nádrž Ružín
Predseda: „Takže poďme k bodu číslo 4 - Ústna informácia o aktuálnom stave rekonštrukcie
mosta 547 - 020 cez vodnú nádrž Ružín. O aktuálnu ústnu informáciu požiadam pána
riaditeľa, Ing. Bernáta. Informácia v písomnej podobe vám mailovou poštou bola zaslaná
v piatok 18. 8. 2017. Nech sa páči, pán riaditeľ.“
Ing. Bernát, riaditeľ Úradu KSK: „Dobrý deň prajem, vážený pán predseda, vážené panie
poslankyne, páni poslanci. Dostali ste písomne materiál, takže keď sú nejaké otázky, som
pripravený na ne odpoveať. V tomto materiáli, ktorý ste sa dostali v piatok, je aktuálna
informáciu o stave rekonštrukcie mosta Ružín k štvrtku minulého týždňa. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Otváram rozpravu k materiálu. Pán poslanec Petrik.“
Poslanec Petrik: „Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Kolegyne, kolegovia, chcem sa
za gelnický región poďakovať za ďalšie skvalitnenie obchádzkovej účelovej cesty Opátka.
Ale chcem pripomenúť, aby sa už mnou pripomienkované prirodzené bariéry zrealizovali na
nebezpečných úsekoch v podobe drevného masívu. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Je tu riaditeľ správy ciest pán Bartoš. Čiže, treba sa pustiť do
realizácie. Keď chceš odpovedať, nech sa páči, pán riaditeľ.“
Ing. Bartoš, riaditeľ SC KSK: „Vážený pán predseda, vážené zastupiteľstvo. Čo sa týka
toho úseku, z hľadiska bezpečnostných zvodidiel, ich osadenia, nebolo možné osadiť kovové,
klasické; je to poľná cesta. Rokovali sme s Mestskými lesmi, aby sa osadili formou guľatiny
vyrúbané stromy tak, aby boli v tomu úseku okolo 150 metrov osadené zábrany. Momentálne
tento úsek je len vyasfaltovaný, spevnené plochy sú na krajniciach a mestské lesy pripravujú
guľatinu, aby sa to tam osadilo na povrchu s tým, že to bude podopreté stromami zo svahu.
Čiže bude to prirodzená zábrana. Toľko k doplňujúcej informácii.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pán poslanec Javorský, pripraví sa pani poslankyňa Rušinová.
Nech sa páči, pán poslanec.“
Poslanec Javorský: „Ďakujem veľmi pekne. Tiež chcem poďakovať. Teraz ráno som išiel tou
cestou. Musím povedať, že je dobrá. Keď sa odbočí do lesa, už je asfalt dobrý. Pokiaľ sa tam
dostanete, tak idete ako cez “tankodróm“. Ale ja by som chcel navrhnúť inú vec, ak môžem.
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Že či je možné, aby sme zvolali poslanecký prieskum, stretnutie poslancov priamo na mieste.
Ja osobne by som rád videl, keďže je to tak dôležitá stavba, tak dôležitý most pre celý kraj
a hlavne pre ten región, odkiaľ sme my, rád by som vedel viacej o tej rekonštrukcii. Takže
navrhujem, keď je to možné, pán predseda, aby ste zvolali nejaké stretnutie poslancov, ktorí
sú minimálne z tohto regiónu, že by sme videli, čo sa robí. Ďakujem veľmi pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Nevidím v tom problém. Určite v krátkej dobe takéto stretnutie
zvolané bude. Bolo viacero tých stretnutí. Aj s miestnymi poslancami, so starostami,
s občanmi. Boli tam aj verejné zhromaždenia. Boli vysvetľované veci, ktoré s tým súvisia.
Myslím si, že takáto informovanosť aj prispela k tomu, že sa situácia ukľudnila. Čo sa týka
časti od vyústenia cesty, na cestu na Opátku, resp. k mostu, bola úvaha, že sa vyasfaltuje až po
most, len v konečnom dôsledku už priepustnosť a prejazdnosť, keby sa to začalo aj robiť,
je zložitá. Čiže dohoda je taká, že „vylepili" to doslova jednoduchým spôsobom. Treba to, pán
riaditeľ, odkontrolovať. Ale bude sa celý tento úsek realizovať pri ukončovaní mosta.
To znamená vyasfaltuje sa celý tento úsek tak, aby cesta, ktorá tam bola vybudovaná, slúžila
svojmu účelu ďalej. Ale aj v tej filozofii, o ktorej sme informovali. Boli by sme radi, keby
sa podarilo, aby z toho vznikla cyklotrasa a cyklocesta. Aby bola využívaná aj turistami, lebo
je to podstatne bezpečnejšie, ako cez tento úsek. Pani poslankyňa Rušinová.“
Poslankyňa Rušinová: „Ďakujem, vážený pán predseda, vážený pán riaditeľ správy ciest,
v prvom rade tak, ako moji kolegovia, chcem poďakovať za túto účelovú komunikáciu.
Prechádzam ňou často, čím ďalej je lepšia. Myslím si, že už aj stačilo, už asi nie je potrebné
tam niečo robiť, lebo potom by to boli fakt len zbytočne vynaložené prostriedky. Jasné,
že všetci vodiči, ktorí tam ideme, tak by sme si priali, aby cesta bola dvojprúdová. Ale myslím
si, že na to, ak má byť stavba ukončená v decembri, to stačí. Ale chcela by som Vás poprosiť
o inú vec. Nesúvisí to s mostom Opátka, ale súvisí to s mostom Olcnava. V piatok ma
požiadal kolega, starosta obce Olcnava, aby som predložila žiadosť o riešenie havárie mosta
v Olcnave. Ospravedlňujem sa, že až teraz. Mohla som to riešiť skôr, ale nebola som o tom
informovaná. Ani pán starosta nás neinformoval skôr. Na spoločnom rokovaní, keď sme boli
v Krompachoch ohľadom mosta Ružín, tak sa o tom rozprávalo, ale pravdepodobne stav na
vstupnom moste do obce Olcnava je podľa laického pohľadu starostu asi zlý. Chcela by som
poprosiť pána riaditeľa, aj Vás, pán predseda, o diagnostikáciu tohto mosta. Mám aj list –
“Žiadosť o riešenie stavu mosta Olcnava“, ktorý Vám predložím, o diagnostikáciu. A ak
naozaj je v takom zlom stave, ako predpokladá pán starosta, chcela by som poprosiť, aby sa
tento stav riešil čo najskôr, pretože môže dôjsť k tomu, že sa odreže cesta do tejto obce. List
Vám predložím, aj mailom pošlem celú žiadosť, ktorú mi poslal pán starosta v piatok
poobede. Takže len toľko, aby to bolo aj zaznamenané v dnešnom zápise. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Pán riaditeľ, zareaguj.“
Ing. Bartoš, riaditeľ SC KSK: „Informácia k mostu Olcnava. To je ten malý most na vstupe
do obce Olcnava. Veľký most cez Hornád je zrekonštruovaný pred troma rokmi. Je absolútne
v poriadku. Je zaťažovaný z kameňolomu, tak isto aj ten malý most. Tento most, o ktorom
pani primátorka rozprávala, je štvormetrový mostík, ktorý má narušené čelá. Je zaradený
do zoznamu rekonštrukcie mostov na základe pridelených investičných prostriedkov. Robí
sa diagnostika a následne sa urobí realizácia. Čiže je v zozname tých dvanástich mostov, ktoré
teraz realizujme. Ale je to de facto, taký väčší priepust. Toľko k tomu.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ešte niekto v rámci rozpravy? Pokiaľ nie, ukončujem rozpravu.
Poprosím návrhovú komisiu.“
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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.
Hlasovanie č. 4

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

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.
BOD č. 5
Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2017
Predseda: „Poďme k bodu číslo 5 – Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za
1. polrok 2017. Materiál prerokovali všetky komisie, ktoré materiál odporučili zastupiteľstvu
prerokovať, zobrať na vedomie, v súlade so znením návrhu na uznesenie. Otváram
k materiálu 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
berie na vedomie
Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2017.
Hlasovanie č. 5:

Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2017

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
BOD č. 6
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017
Predseda: „Teraz ideme k 6 - Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017.
Materiál prešiel rokovaním všetkých komisií, ktoré ho bez pripomienok odporúčali
prerokovať a schváliť. Otváram k materiálu rozpravu. Nech sa páči. Pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka: „Dobrý deň, ďakujem pekne. Pán predseda, ja by som sa chcel dotknúť
dvoch vecí. Bolo to na finančnej komisii, ale myslím, že toto sme veľmi nerozobrali. Chcem
sa spýtať, resp. porozprávať ohľadom navýšenia mzdových príplatkov v rámci zamestnancov
správy ciest. Predpokladám že nikto nemá problém, aby dostali nejaké príplatky k platom,
k tým, no nechcem to nazvať smiešnym platom, ale proste nízkym platom. Pracujú naozaj
ťažko, obzvlášť teraz v lete, v tých teplotách na úlohách, ktoré sú veľmi náročné. Ale chcem
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sa spýtať, lebo už viackrát som sa stretol s tým, že cestári sa sťažovali, odpracujú tú najťažšiu
časť pri rekonštrukcii cesty, to znamená odstránenie pôvodného koberca, príprava asfaltu
a potom príde súkromná firma a vlastne len potiahne asfalt, čo je asi najjednoduchšia časť
práce. A chcem sa spýtať, že či toto je teraz nejaké, no nechcem to nazvať zalepenie očí,
ale viete, po 12 rokoch Vášho, by som povedal „úradovania“ toto riešiť sa mi zdá také dosť
zvláštne. Na poslednú chvíľu. Čiže chcem sa spýtať, či aj systémovo sa budú riešiť tie
problémy, hlavne čo sa týka rekonštrukcie ciest. Či externé firmy budú naďalej robiť tie
najjednoduchšie práce a naši zamestnanci tie najťažšie práce? Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Vy ma už pochovávate. Na poslednú chvíľu. Ešte som tu, ešte žijem.
A dúfam, že ešte nejaký rok požijem. Ale poprosím pána riaditeľa, keby odpovedal.“
Ing. Bernát, riaditeľ Úradu KSK: „Ďakujem pekne za slovo. Úprava platov vyplýva
na základe z kontroly, ktorú vykonal Inšpektorát práce. Určité profesie sa preradili
do vyššieho stupňa záťaže a tým pádom tam musí byť príplatok. Hlavne profesie, ktoré robia
teraz s pneumatickými kladivami, je tam zvýšená prašnosť a hlučnosť. Tým pádom idú do
vyššej kategórie, prislúcha tam vyšší príplatok. Čo sa týka spôsobu rekonštrukcie a opravy
ciest, tak je tu snaha ušetriť peniaze. Práca, kde sa vie využiť manuálna kapacita správy ciest,
tak sa využíva na to, aby prišli potom firmy, ktoré majú techniku, aby vedeli súvislé opravy
realizovať, teda finišer, vibračný valec. V rámci investícií EIB aj správa ciest plánuje kúpiť
finišer. Správa ciest pomaličky prechádza od drobných vysprávok výtlkov na súvislé úpravy,
aby to bolo efektívnejšie. Keďže nemajú finišer, preto zvolila tento postup.“
Predseda: „Ďakujem. Ďalej v rozprave? Nech sa páči, ešte pán poslanec Trnka. S faktickou.“
Poslanec Trnka s faktickou poznámkou: „Áno, to bola faktická. Čiže to nebola vaša
iniciatíva? To musel prísť úrad práce, alebo inšpektorát práce? No dobre. A ako dlho to už
malo byť takto? Lebo asi ten inšpektorát práce neprišiel na základe toho, že bola nejaká
novela, v júni a teraz to prišiel skontrolovať. Čiže to sa aj spätne bude vyplácať?“
Predseda: „Pán poslanec, ste ekonóm a viete retroaktivita a spätne vyplácať, to asi nebude
reálne. Ale pokiaľ máte záujem podrobnejšie, príďte na odbor, alebo na správu ciest, máte
podobné informácie zo správy ciest, nech sa páči, zistite ten stav. S faktickou pán poslanec
Trnka.“
Poslanec Trnka s faktickou poznámkou: „Ja viem, že retroaktívne veci nie je možné robiť.
Ale skôr som narážal na to, že niekto si to asi už mal skôr všimnúť. Že tie príplatky mali byť,
keď vyplývajú zo zákona.“
Predseda: „Pán poslanec Trnka, myslím, že aj Vy ste tu poslanec. Jedna z funkcií je aj
kontrolná, ktorú máte. Myslím si, že tieto otázky mohli padnúť už skôr, aj na túto adresu.
Pokiaľ to takto vnímate. Veľa vecí v našom živote možno mohlo byť skôr, veľa vecí mohlo
byť neskôr. Neviem vám v tomto momente ja na to zareagovať tu, na zastupiteľstve. Je to
určite debata taká, aby sa vytiahli podklady. Chceš ty, pán hlavný kontrolór, niečo k tomu
povedať? Nie. Doporučujem, príďte na úrad, alebo na správu ciest a vydiskutujte si to. Ešte
niekto v rozprave? Pokiaľ nie, rozpravu ukončujem. Poprosím návrhovú komisiu.“
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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

o
o

1 667 437 €
2 356 589 €

2. Úpravu kapitálového rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017 takto:
znížiť kapitálové príjmy
znížiť kapitálové výdavky

o
o

4 301 386 €
4 364 240 €

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

o

4. Spolufinancovanie projektu s názvom „Rozvoj výchovy
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy
formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej
telocvične na rok 2017“ vo výške najmenej 25%
z požadovaných finančných prostriedkov vo výške
Hlasovanie č. 6

626 298 €

100 000 €

Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.
BOD č. 7
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho
kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Predseda: „Poďme k bodu číslo 7 - Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných
príjmov KSK v zmysle VZN KSK číslo 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších
zmien a doplnkov. Pán riaditeľ, ako predkladateľ, chceš materiál uviesť? Pokiaľ nie, otváram
k materiálu rozpravu. Nech sa páči. 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
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Informáciu o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja
v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia Košického samosprávneho kraja
č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov.
Hlasovanie č. 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

Za 43 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.
BOD č. 8
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa
mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012
o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým
školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov
Predseda: „Takže poďme k bodu číslo 8 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického
samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení
neskorších predpisov. V zákonom stanovenej lehote k návrhu všeobecne záväzného
nariadenia neboli prednesené pripomienky. Tento návrh VZN-ka pred rokovaním
zastupiteľstva prešiel legislatívnym procesom, bol zverejnený za účelom jeho
pripomienkovania dňa 19. júla 2017 na úradnej tabuli úradu a webovej stránke kraja. Návrh
všeobecne záväzného nariadenia prešiel rokovaním všetkých komisií, ktoré ho zastupiteľstvu
odporučili prerokovať a schváliť. Chcem vás upozorniť, že na prijatie je potrebná trojpätinová
väčšina, najmenej 35 hlasov poslancov. Otváram k materiálu rozpravu. Nech sa páči.
Ukončujem rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 1, § 11 ods. 2 písm. a)
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
a podľa § 9 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám
a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie č. 8

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
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Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené.
BOD č. 9
Udelenie verejných ocenení Ceny Košického samosprávneho kraja
pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2017
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu číslo 9 - Udelenie verejných ocenení Ceny Košického
samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2017. Je predložený návrh
na udelenie ocenení. Bol vygenerovaný podľa zásad postupu udeľovania verejných ocenení
na tento účel zriadenou komisiou zloženou z predsedov poslaneckých klubov a predsedov
komisií. Komisia rokovala dňa 17. augusta 2017. Výsledky jej posúdenia všetkých došlých
návrhov sú uvedené v predloženom materiáli, ktorý vám bol rozdaný na rokovací stôl. Treba
upozorniť, že bez prerokovania došlých návrhov v komisii nie je možné priamo na rokovaní
zastupiteľstva dopĺňať ďalšie návrhy. Takže je tu návrh, máte ho písomne. Len pre širšiu
verejnosť je to: Folklórny súbor Hnojňaňe z Mihaľovec, potom je to doc. MUDr. Miroslav
Gajdoš CSc. MPH prednosta Neurochirurgickej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ; je to Jeho
Excelencia vladyka Milan Chautur, eparchiálny biskup; Jozef Móder, bývalý reprezentant
Československa a majster Európy vo futbale a Ing. Štefan Mráz, podnikateľ a výrazný
podporovať jednak činnosti folklórnych súborov, tradičnej ľudovej kultúry nielen u nás
v kraji, ale na Slovensku, opakovane aj ako prezident Folklórneho festivalu vo Východnej,
plus silný podporovateľ umenia v Košiciach, predovšetkým pre košické Štátne divadlo. Takže
otváram k materiálu rozpravu. Nech sa páči. Pani poslankyňa Rušinová.“
Poslankyňa Rušinová: „Krátko. Ďakujem. Vybrali ste naozaj osobnosti Košického kraja
veľmi dobre. Ďakujem vám veľmi pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne pani poslankyňa. Nech sa páči. Pokiaľ sa nik nehlási, rozpravu
ukončujem a poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a podľa Zásad
a postupu pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja v znení
neskorších dodatkov
schvaľuje
udelenie verejných ocenení „Ceny Košického samosprávneho kraja“ v roku 2017
pre jednotlivcov a kolektívy
1. Folklórny súbor Hnojňaňe z Mihaľovec
2. doc. MUDr. Miroslav Gajdoš, CSc., MPH, prednosta Neurochirurgickej kliniky LF UPJŠ
v Košiciach
3. Jeho Excelencia, vladyka Milan Chautur, CSsR, eparchiálny biskup
4. Jozef Móder, bývalý reprezentant ČSSR a majster Európy vo futbale
5. Ing. Štefan Mráz, podnikateľ
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Hlasovanie č. 9

Udelenie verejných ocenení Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2017

Za 43 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.
BOD č. 10
Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 6. etapa
Predseda: „Poďme k 10 - Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 6. etapa. Celý tento materiál
je o vytvorení služby včasnej intervencie pre zariadenie Anima DSS Michalovce od
1. 1. 2018. Otváram k materiálu rozpravu. Materiál prešiel rokovaním finančnej, sociálnej
komisie, ktoré ho odporučili prerokovať a schváliť, takže nech sa páči otváram rozpravu
k materiálu. Ukončujem rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.“
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
v súlade s § 33 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
schvaľuje
rozšírenie predmetu činnosti rozpočtovej organizácie ANIMA – Domov sociálnych služieb,
so sídlom Andreja Kmeťa 2, Michalovce, IČO: 31954723, o službu včasnej intervencie,
s účinnosťou od 01. 01. 2018.
Hlasovanie č. 10

Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
– 6. etapa

Za 43 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.

BOD č. 11
Udelenie predchádzajúceho súhlasu so zlúčením spoločností Nemocnica s poliklinikou
Spišská Nová Ves, a. s. a GYN SNV, s. r. o.
Predseda: „Poďme k 11 - Udelenie predchádzajúceho súhlasu so zlúčením spoločností
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. a GYN SNV, s. r. o. Materiál prešiel
rokovaním zdravotnej, finančnej komisie a komisie k hospodáreniu s majetkom, ktoré ho bez
pripomienok odporučili prerokovať a schváliť. Otváram rozpravu k materiálu. Pán poslanec
Trnka.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem pekne. My už sme mali diskusiu aj na finančnej komisii, ale stále
mi nikto nejako dôveryhodne nevysvetlil, prečo niekto chce vložiť alebo zlúčiť svoj majetok
10

s tým, ktorý má prenajatý, teda naším? A pýtal som sa aj na nejaké potenciálne dopady pri
ukončení nájomnej zmluvy, a akým spôsobom to možno bude riešené. Či budeme musieť ten
majetok odkupovať, alebo ako? Nedostal som doteraz na to nejaké relevantné odpovede. Čiže
by som poprosil, možno Vás pán predseda, aby ste sa k tomu vyjadrili. Ďakujem.“
Predseda: „Pán poslanec Halenár.“
Poslanec Halenár: „V dôvodovej správe čítam, že Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová
Ves 31. 12. 2016 nadobudla do svojho výlučného vlastníctva 100 % základného imania
obchodnej spoločnosti GYN SNV. To je vlastne to, čo je predmetom, teda pardon obidva
subjekty sú predmetom tohto bodu nášho rokovania. Čiže žiadam vysvetliť, rozumiem tomu,
že obchodné subjekty konajú podľa Obchodného zákonníka, ale potrebujem tento odstavec
vysvetliť. To znamená, že už došlo k nejakým majetkovým prepojeniam. A čo vlastne my
ideme schvaľovať teraz? Zlúčenie? Formálne? Ak je to tak, potrebujeme dostať jasnú
informáciu. Druhá moja otázka znie: Čo sa udeje pri ukončení nájmu, nájomného vzťahu?
Lebo vyzerá to tak, že keď teraz je nejaký proces, ktorý smeruje k zlúčeniu a k istej zmene
aktív a pasív stonásobne väčšieho partnera, ktorým je, aspoň podľa obratu v roku 2016,
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, aké to bude mať dopady? A či vieme aj
o opačnom procese, to znamená, že v prípade ukončenia nájmu by mal byť zahájený opačný
proces. Aspoň tak si to predstavujem. Neviem si teda inak vysvetliť korektné ukončenie tejto
nájomnej zmluvy. Takže tieto dve veci zatiaľ.“
Predseda: „Ďakujem. Pán riaditeľ Bernát, nech sa páči.“
Ing. Bernát, riaditeľ Úradu KSK: „Pokúsim sa v stručnosti vysvetliť vzťah medzi
Košickým samosprávnym krajom a spoločnosťou Svet zdravia, a. s. Sú tam dva zmluvné
vzťahy. Jeden zmluvný vzťah je nájomná zmluva, ktorá je na dobu určitú, za 1 euro,
schválená týmto zastupiteľstvom. Po ukončení doby nájmu sa predmet nájmu, tzn. hnuteľný
a nehnuteľný majetok, ktorý bol taxatívne vymenovaný v tých nájomných zmluvách, sa vracia
vlastníkovi, to znamená Košickému samosprávnemu kraju. Čiže to sú tie budovy. Potom je
druhý zmluvný vzťah. To je zmluva o dočasnom prevode akcií, kde tiež na dobu určitú sa
Svet zdravia, a. s. stáva dočasným vlastníkom akcií jednotlivých nemocníc, ktoré boli vydané.
Po skončení zmluvného vzťahu sa tieto akcie vrátia do vlastníctva Košického samosprávneho
kraja. Prečo je tam tá klauzula o súhlasoch v prípade zlúčenia, resp. prijatia nejakého subjektu
alebo opačne to, čo ste sa pán starosta pýtali, v prípade opačnom. Keby majetok zo Sveta
zdravia, a. s. odchádzal preč, respektíve z tej akciovej spoločnosti. Je to kvôli tomu, aby sa
v prvom rade umelo neznižovala hodnota akcie. Lebo mohlo by sa stať, že vymýšľam, jedno
oddelenie alebo jednu budovu by sa rozhodli dlhodobo odpredať z vlastníctva Sveta zdravia,
a. s. Čiže, aby nedochádzalo k umelému znižovaniu hodnoty akcií, tak kvôli tomu všetky
transakcie, ktoré sa týkajú majetku, musia podliehať súhlasu zastupiteľstva samosprávneho
kraja. Čiže keď vzťah skončí, tak sa to vráti naspäť do vlastníctva samosprávneho kraja. Čiže
vráti sa naspäť hnuteľný a nehnuteľný majetok na základe nájomnej zmluvy a vrátia sa naspäť
akcie na základe ukončenia zmluvy o dočasnom prevode akcií. S tým, že vstupná hodnota
akcií bola jasne daná na základe due diligence, ktorý robila v tom čase Vranovská investičná.
Čiže vieme, aká bola vstupná hodnota akcií, myslím účtovná hodnota. O trhovej hodnote je
ťažko hovoriť, pretože neexistuje na Slovensku relevantný trh v zdravotníctve, ktorý by vedel
povedať, aká je trhová hodnota akcií. Tieto akcie nie sú obchodovateľné na burze, takže
trhovú hodnotu akcií je zložité zadeklarovať. Po ukončení zmluvného vzťahu, keď zoberiem
do úvahy doterajší vývoj hospodárenia, ktorý dosahuje Svet zdravia, a. s., tak si myslím,
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že hodnota akcií bude oveľa, oveľa, vyššia než bola v čase, keď samosprávny kraj tieto akcie
dával do dočasného nájmu Svetu zdravia, a. s.“
Predseda: „Neodpovedal si ešte na tú ďalšiu časť otázky, na ten postup, prečo je to spätne
robené. Tak stála otázka, pokiaľ som registroval. Nech sa páči.“
Ing. Bernát, riaditeľ Úradu KSK: „V článku 9.2 Zmluvy je povinnosť informovať a žiadať
o súhlas v prípade, že dochádza k nejakým zmenám v stave majetku. Takže je to vlastne
povinnosť, ktorú Svet zdravia, a. s. má v zmysle čl. 9 ods. 2 zmluvy o dočasnom prevode
akcií. Čiže aj v prípade, že by prijal nejakú ambulanciu, alebo opačne, keby nejaká časť
predmetu činnosti išla mimo Svetu zdravia, a. s. Je to povinnosť, ktorá vyplýva zo zmluvy.
V podstate z hľadiska rozsahu nie je to nejaká významná operácia. Z hľadiska rozsahu
veľkosti majetku je to operácia, ktorá finančne nie je nejako významná. Ale táto povinnosť
vyplýva zo zmluvy. A v konečnom dôsledku, stalo sa len to, že sa zvýšila hodnota majetku,
ktorý je v akciovej spoločnosti Svet zdravia, a. s.“
Predseda: „Len je to so spätnou platnosťou. Respektíve dali to po lehote. Áno?“
Ing. Bernát, riaditeľ Úradu KSK: „Áno.“
Predseda: „Lebo tak znela otázka: Prečo po lehote? Tak som to ja pochopil, pokiaľ som to
vnímal. Že teda nie po lehote, lehota tam nebola daná, len mali informovať a žiadať o súhlas
pred touto operáciou. Stáva sa tak až teraz. Opomenuli. Aký bol dôvod? Je to legitímna
otázka.“
Ing. Bernát, riaditeľ Úradu KSK: „To ja neviem, aký bol dôvod. Ja nie som oprávnený za
akcionára rozprávať. To je vec Sveta zdravia, a. s.“
Predseda: „Nech sa páči, pán poslanec Halenár.“
Poslanec Halenár: „Z toho, čo som tu počul plynie, že nájomca nedodržal znenie zmluvy,
opozdil sa so žiadosťou o súhlas. A druhá vec, ktorú potrebujem potvrdiť, znamená to, že
pokiaľ nájomca bude taký úspešný v svojom odbore, že bude priberať ďalšie a ďalšie firmy,
alebo bude ich pohlcovať v okolí, a tým pádom bude zvyšovať svoju silu alebo podiel na trhu,
ovplyvní to zrejme aj akcie, ktoré má v ruke? To znamená, že sa stanú bonitnejšími,
hodnotnejšími? A vlastne je možné, že po dvadsiatich rokoch budú tie akcie mať úplne inú
hodnotu, než mali na začiatku zmluvného vzťahu. Ale tie akcie v takej hodnote bude musieť
vrátiť pri skončení. To znamená, že našim záujmom by malo byť, aby sa tomu subjektu darilo
čo najlepšie, aby tie akcie nadobúdali stále lepšiu alebo vyššiu hodnotu. Potrebujem, aby ste
sa k tomu vyjadrili.“
Predseda: „Nech sa páči, pán riaditeľ.“
Ing. Bernát, riaditeľ Úradu KSK: „Áno, myslím, že pán Halenár teraz trafil, obrazne
povedané, klinec po hlavičke. Áno, je to tak. Tá hodnota akcií vlastne bude rásť. Keď si
zoberieme situáciu spred šiestich, siedmich rokov, tak v podstate nemocnica Rožňava mala
záporné vlastné imanie, keď zoberieme hodnotu majetku mínus stav záväzkov a stav
pohľadávok. Nemocnica Trebišov tiež sa blížila okolo nuly, respektíve do záporných čísiel.
Nemocnica v Michalovciach, s výnimkou posledných dvoch rokov, keď dosahovali zisk, tak
tiež mala naakumulovanú stratu niekoľko miliónov. S výnimkou nemocnice Spišská Nová
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Ves, ktorá bola v kladných číslach. Takže áno, správne si to vystihol, keď sa im bude dariť,
tak hodnota akcií bude oveľa, oveľa vyššia. Keď sme zadefinovali tú hladinu nula, respektíve
stav nula v momente vstupu Svetu zdravia, a. s. a hodnotu akcií, tak pevne verím, že keď sa
bude hospodárenie vyvíjať tak, ako sa vyvíja, tak hodnota akcií bude oveľa vyššia než bola
predtým. A je aj v záujme nás, ako vlastníka, aby sa tomu, komu sme akcie dali do správy,
respektíve do dočasného nájmu, aby sa mu darilo. Aby zhodnocoval majetok, ktorý tu mám.
To znamená, aby aj zvyšoval svoj podiel na zdravotnom trhu, aby dosahoval väčšie obraty,
väčšie výnosy a tým je predpoklad, že bude dosahovať aj vyšší zisk.“
Predseda: „Ďakujem. Pán poslanec Javorský.“
Poslanec Javorský: „Ako vnímam tento majetkový prevod, alebo podiel v historických
súvislostiach, ktoré boli pri tom, ako sa vôbec dávala Svetu zdravia, a. s. poliklinika. Ak si
dobre spomínam, vtedy gynekologické oddelenie bolo mimo polikliniky, malo vlastnú
budovu. Keď VUC-ka nechcela dať do tohto podniku aj tú budovu, tak vlastne vzniklo
gynekologické oddelenie, ako samostatná firma, ktorá následne, keď Svet zdravia, a. s.
zrekonštruoval gynekologické oddelenie na poliklinike, tak sa premiestnila. GYN SNV s. r. o.
sa premiestnilo na polikliniku. A v súčasnosti vykonáva GYN SNV s. r. o. všetky činnosti
gynekologického pôrodníckeho oddelenia priamo na poliklinike. Ja to vnímam tak. Ak to nie
je tak, prosím, aby ste ma opravili. Súčasný stav je taký, že v rámci jednej polikliniky sú dve
firmy. Jedna je Svet zdravia, a. s. a druhá je GYN SNV s. r. o., ktorí vykonávajú zdravotnícke
činnosti. Ide len o to, aby sa zlúčili a Svet zdravia, a. s. mal to jedno. Ak som to správne
pochopil. Čo tým získa VUC-ka? VUC-ka tým získala, že to, čo vytvorili predtým,
aby neprišli o budovu, ktorá bola následne odpredaná, budova pôrodnice a gynekológie
na Rázusovej ulici, čiže to bol jeden zisk. Druhý zisk bude mať teraz tým, že sa zvýši hodnota
akcií. Čiže len sa dá do poriadku to, čo už funguje niekoľko rokov, odkedy sa tá rekonštrukcia
urobila. Keďže sa venujem podnikaniu už nejaký ten rok, to, čo nastalo, že to dodali teraz,
že urobili kúpu tej spoločnosti, následne pri zápise do obchodného súdu zistili, že je tam
tá podmienka od VÚC na schválenie. Preto to máme teraz tu. Nechcem ich obhajovať, len
ja som to takto pochopil z tohto materiálu. Aj z tej historickej stránky - ako to kedysi bolo,
keďže som zo Spišskej, ako to ja poznám. Je to tak? Aby sme okolo toho nešpekulovali,
nedebatovali viac. Ďakujem.“
Predseda: „Áno, je to tak, ako ste to povedali. S faktickou pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka s faktickou poznámkou: „Ďakujem. To bola faktická ešte na pána riaditeľa.
Doplnil by som tú otázku. Nám všetkým je jasné, že sa ide zvyšovať hodnota podniku,
respektíve sa zvýši hodnota akcií, s čím v zásade nie je žiadny problém. Len ja som sa na
začiatku pýtal, aké všetky možnosti môžu nastať po ukončení, alebo pri ukončení toho
nájomného vzťahu? Tzn., ak účtovná hodnota na začiatku zmluvného vzťahu bola pol
milióna, vymýšľam teraz cifru a po 20 rokoch, po všetkých operáciách a zvyšovaní hodnoty
akcií bude výsledná hodnota desať miliónov eur, tej nemocnice v Spišskej Novej Vsi, otázka
je čo nastane? Oni nám odovzdajú celý ten majetok, za tú istú cenu, ako bola pôvodne? Alebo
môže nastať to, že prídu a povedia no, tu sme zvýšili túto hodnotu. Niekde to treba zohľadniť.
Či nebudeme my náhodou doplácať nejakú časť toho. Preto sa pýtam, aké možnosti by mohli
nastať pri ukončení nájmu, po zvýšení hodnoty akcií? Toto je otázka. Ďakujem.“
Predseda: „Pán riaditeľ nech sa páči.“
Ing. Bernát, riaditeľ Úradu KSK: „Tým, čo tu budú, môžem nechať odkaz, že samosprávny
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kraj nebude nič platiť. Čo sa týka nájmu, to jedno euro, keď sa skončí nájom, majetok sa vráti.
Dočasný prevod akcií, veď oni na to, aby mohli podnikať, zaplatili za to. To znamená, že po
uplynutí zmluvy o dočasnom prevode akcií nám to vrátia naspäť, s tým, že samosprávny kraj
neplatí nič. Nič sa nebude platiť. Záleží len na tých, ktorí tu ostanú, či tie akcie zoberú naspäť
do vlastníctva samosprávneho kraja a bude samosprávny kraj podnikať ako akcionár, alebo
alternatíva dva, že zase obnovia zmluvu, alebo že to predajú. Ale samozrejme, hodnota firmy
by mala byť vyššia. Vychádzam zatiaľ z histórie, odkedy vznikol projekt Sveta zdravia, a. s.
a dočasný prevod akcií. Hodnota akcií by mala byť vyššia, než je to doteraz. Filozoficky sú
dve možnosti. Jedna možnosť bola jednorazovo predať majetok a nestarať sa. Tým pádom už
by bolo na ťarchu akcionára, či majetok bude rásť alebo klesať. Alebo to dať niekomu na 15,
20 rokov do nájmu, nech majetok zveľaďujú, a potom to zobrať do vlastníctva naspäť.
Je predpoklad, že hodnota majetku bude vyššia, ale samosprávny kraj nebude platiť nič. To je
všetko. Skončí sa zmluva, odovzdá sa majetok. Odovzdá sa hnuteľný, nehnuteľný majetok
a prostredníctvom centrálneho depozitáru dôjde k prevodu akcií zo Svetu zdravia, a. s.
na samosprávny kraj, alebo ako sa to bude volať, o tých 10 rokov, to ja neviem.“
Predseda: „S faktickou pán poslanec Trnka. V dobrom, ale tieto otázky by sme si mali
oddiskutovať na inom fóre. Nechcem tu zastavovať a vstupovať do rozpravy, ale toto sú
detaily. Je tu toľko variant, ktoré tu sú. A myslím, že tá varianta bola jasne povedaná, áno
môže sa zmeniť hodnota, tá hodnota, zatiaľ sú všetky kroky k tomu aby bola vyššia. Ale vždy
to bude o tom, aký bude čas, možno ja sa toho už ani nedožijem, lebo ste mi povedali, že tu už
končím. Nech sa páči s faktickou.“
Poslanec Trnka s faktickou poznámkou: „Myslím, že to malo súvis s koncom vášho
funkčného obdobia nie s niečím iným. Ja sa len chcem dostať k tomu, či Svet zdravia, a. s.
nemôže urobiť to, že sa zvýši hodnota akcií o niekoľko miliónov a oni začnú pred koncom
zmluvného vzťahu robiť presne opačný proces. Začnú odčleňovať jednotlivé časti (budovy,
majetky, oddelenia) s argumentom, že však sme navýšili tú hodnotu. V konečnom dôsledku
nám neostane nemocnica s poliklinikou, ktorú sme mali v účtovnej hodnote pol milióna celú,
ale nám ostane možno jedno poschodie z nemocnice. K tomu sa chcem dopracovať. Či vôbec
môže nastať táto situácia? Lebo nedostávam jasnú odpoveď. Zdá sa mi, že je to možné, podľa
tej zmluvy. Takže otázka je, či môže nastať situácia, že pred ukončením nájomnej zmluvy
začnú odčleňovať majetok s argumentom, že oni navýšili hodnotu akcii rôznymi spôsobmi,
ako napr. tým, čo tu dneska schvaľujeme. Ďakujem.“
Predseda: „Odpoveď ste na to dostali. Ale, nech sa páči, pán riaditeľ Bernát.“
Ing. Bernát, riaditeľ Úradu KSK: „Ja som vlastník - samosprávny kraj. Keď niekto nakladá
s mojím majetkom, tak sa ma musí pýtať. Ak chcem odčleniť, musím sa spýtať vlastníka.
Chcem odčleniť, vlastník s tým musí súhlasiť. Je to o tom. Aj pričlenenie aj odčlenenie, musí
súhlasiť vlastník. Primárne sa myslelo na to, čo hovoríte, aby sa nestalo to, že pred koncom
sa lukratívne činnosti odčlenia z nemocnice a ostanú nám oči pre plač. Preto je tam potrebný
súhlas vlastníka. To čo bude, ako sa bude vlastník správať, záleží to na vlastníkovi.
Či vlastník bude súhlasiť s tým, aby sa mu odčlenili lukratívne činnosti z majetku, ktorý
momentálne má v dočasnej správe Svet zdravia, a. s. Čiže vlastník, Košický samosprávny
kraj, prostredníctvom poslancov Košického samosprávneho kraja, budú musieť s tým
súhlasiť. Keď to urobia, tak jednoznačne poškodzujú záujmy Košického samosprávneho
kraja.“
Predseda: „Ďakujem. Nebudú musieť, aby som to presne špecifikoval, budú sa k tomu
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vyjadrovať. Buď budú súhlasiť alebo nesúhlasiť. Ale každá zmena, každé scudzenie majetku,
tzn. buď získanie alebo zníženie hodnoty, bude musieť byť prejednávané v zastupiteľstve,
v tom zložení, v ktorom v tom čase bude. A poslanci sa k tomu vyjadria. Nech sa páči, pán
poslanec Halenár.“
Poslanec Halenár: „Súhlasím s pánom riaditeľom, čo tu bolo uvedené, že zmluva
je dostatočná brzda alebo zábezpeka k tomu, aby s akciami nebolo manipulované bez
vedomia Košického samosprávneho kraja. To, samozrejme, sťažuje rolu samosprávneho kraja,
pretože musí vstupovať do obchodných vzťahov. Takže opäť, predaj by bola jednoznačne
lepšia alternatíva, zrejme politický moment, vtedy nepriechodná. Ale zoberme iný, opačný
prípad. Teraz sa spája Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves s partnerom, ktorý
je stonásobne slabší, čo sa týka aspoň obratu v roku 2016 a oznamuje nám to neskôr. Čo keď
sa stane, že nemocnica s poliklinikou, alebo akákoľvek iná nemocnica, sa spojí s partnerom,
ktorý bude stokrát väčší? A tiež nám to oznámia neskôr. Mám tomu rozumieť tak, že pokiaľ
to bola len taká bočná informácia, pokiaľ to zastupiteľstvo neodsúhlasí, tak v tom prípade
nedôjde k registrácii v obchodnom registri? Ak je takáto situácia, tak by sme vlastne mohli
už teraz povedať nášmu nájomcovi, že nesúhlasíme s tým a nech celý ten proces začne znovu,
obyčajnou žiadosťou. Zrejme tam už nastali nejaké vzťahy. Mohli by sme povedať nájomcovi,
že budeme principiálne postupovať aj v budúcnosti. A aby sme odmietli túto žiadosť
o zlúčenie. Najprv aby podal žiadosť, posúdime ju a následne bude možné postupovať ďalej
podľa Obchodného zákonníka.“
Predseda: „Niečo z toho sa udialo aj stalo tak, ako ste to povedali. Je to presne tak. Pán
poslanec Javorský to myslím dosť jasne vysvetlil. Áno, predpokladám aj ja, že pri zápise
do obchodného registra táto skutočnosť vyskočila. Áno, pochybili oni. Materiál prešiel
rokovaním finančnej, sociálnej komisie, zdravotnej, ktoré ho odporučili schváliť. Je tu dnes
na schválenie táto situácia. Pokiaľ, pán poslanec, máte protinávrh, je tam návrhová komisia.
Je to možné realizovať protinávrhom. Nech sa páči, ešte s faktickou pán poslanec Bečarik.“
Poslanec Bečarik s faktickou poznámkou: „Ďakujem za slovo. Chcel by som poprosiť
kolegov, týka sa to Spišskej Novej Vsi, prvá vec. Druhá vec, sú prenajaté nie majetky,
je prenajaté podnikanie. Čiže majetok ako taký nie je prenajatý. Tretia vec, Spišská Nová Ves,
Svet zdravia, a. s., nemocnica - určití majitelia. GYN SNV s. r. o. - tí istí majitelia.
To znamená, že tí to majú tak či tak. Tu sa jedná o to, aby sa im zjednodušil spôsob
podnikania a účtovania v danej veci. Úplne formálna vec. Prosím vás pekne, čas je drahý,
zbytočne nešpekulujme.“
Predseda: „Ďakujem. Ďalej v rozprave. Pokiaľ nie, rozpravu ukončujem, 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 v zmysle čl. 9.2 Zmluvy o dočasnom prevode akcií zo dňa 20. 04. 2011
schvaľuje
udelenie súhlasu so zlúčením obchodnej spoločnosti GYN SNV, s. r. o. so sídlom
Ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Vec, IČO: 47 471 956 s obchodnou spoločnosťou
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s., so sídlom Ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská
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Nová Ves, IČO: 36 597 350 s tým, že právnym nástupcom obchodnej spoločnosti GYN SNV,
s. r. o. sa stane obchodná spoločnosť Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
Hlasovanie č. 11

Udelenie predchádzajúceho súhlasu so zlúčením spoločností
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. a GYN SNV,
s. r. o.

Za 41 poslancov, proti 1 poslanec, zdržal sa 1 poslanec.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.
BOD č. 12
Dodatok č. 3 k Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách
v Košickom samosprávnom kraji: Aktualizácia a konkretizácia cieľov
Stratégie rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách
v Košickom samosprávnom kraji pre školský rok 2017/2018
Predseda: „Poďme k bodu číslo 12 - Dodatok č. 3 k Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania
v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji: Aktualizácia a konkretizácia cieľov
Stratégie rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom
kraji pre školský rok 2017/2018. Materiál prešiel rokovaním školskej komisie, ktorá ho
odporúčala prerokovať a schváliť. Otváram k materiálu rozpravu. Ukončujem rozpravu,
poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2, § 4 ods. 1 písm. k) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 9
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
Dodatok č. 3 k Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom
samosprávnom kraji: Aktualizácia a konkretizácia cieľov Stratégie rozvoja výchovy
a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji pre školský rok
2017/2018.
Hlasovanie č. 12

Dodatok č. 3 k Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji: Aktualizácia
a konkretizácia cieľov Stratégie rozvoja výchovy a vzdelávania
v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji pre
školský rok 2017/2018

Za 42 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.
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BOD č. 13
Informatívna správa o aktuálnom stave implementácie IROP v Košickom kraji
v delegovaných kompetenciách SO pre IROP KSK
Predseda: „Takže poďme k bodu číslo 13 - Informatívna správa o aktuálnom stave
implementácie IROP v Košickom kraji v delegovaných kompetenciách SO pre IROP KSK.
Materiál prešiel rokovaním piatich komisií, ktoré ho bez pripomienok odporúčali prerokovať
a zobrať na vedomie. Otváram k materiálu rozpravu. Nech sa páči. Ukončujem rozpravu,
poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. c) a d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
Informatívnu správu o aktuálnom stave implementácie
v delegovaných kompetenciách SO pre IROP KSK.
Hlasovanie č. 13

IROP

v Košickom

kraji

Informatívna správa o aktuálnom stave implementácie IROP
v Košickom kraji v delegovaných kompetenciách SO pre IROP
KSK

Za 42 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené.
BOD č. 14
Kúpa nehnuteľností v Strážskom a vo Voli
do vlastníctva Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Bod č. 14 - Kúpa nehnuteľností v Strážskom a vo Voli do vlastníctva Košického
samosprávneho kraja. Jedná sa o proces deinštitucionalizácie sociálnych služieb
prostredníctvom zariadenia Lidwina - Domov sociálnych služieb v Strážskom. Materiál
prešiel rokovaním v sociálnej komisii, komisie hospodárenie s majetkom. Odporučili ho
zastupiteľstvu schváliť, schváliť kúpu. Otváram k materiálu rozpravu. Nech sa páči, pán
poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem pekne. Všetko je fajn, filozofia, však sme to schvaľovali. A aj
podľa znaleckých posudkov to vyzerá dobre, cena znaleckého 159 tisíc, kúpna cena 152 400.
Hovorím o dvoch rodinných domoch v Strážskom. Avšak taká informácia sa ku mne dostala,
že tieto dva rodinné domy len pred mesiacom zmenili majiteľa. To znamená my ich kupujeme
od nejakej realitky. Na tom by tiež nič nebolo, len realitka kupovala tie dva domy za 100 tisíc
eur. Chcem sa spýtať, či je hospodárne kupovať od nejakého subjektu, ktorý len mesiac
predtým nadobudol tento majetok za možno 30 percent, ako to vychádza, nižšiu cenu? Že či
nebolo lepšie, možno, kúpiť od pôvodných vlastníkov, resp. niekde inde, kde si na tom
realitka nenabalila nejakých 30 percent ceny? Lebo z toho pohľadu sa mi to zdá
nehospodárne. Ďakujem pekne. Keď by mohol niekto povedať, že či KSK má informáciu
o tom, akým spôsobom sa menil vlastník týchto nehnuteľností v predchádzajúcom období?
Či to niekto sleduje? Lebo znalecký posudok na 159 tisíc je fajn, len keď tá trhová cena je
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nižšia, tak asi by sme mali kupovať za trhovú cenu a nie podľa znaleckého posudku.
Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Pre mňa absolútne nová informácia. Neviem, nepoznám. Ale prešlo to
aj cez rokovanie komisie. Je tu vedúca majetkového odboru. Nech sa páči, Ing. Šebeňová.“
Ing. Šebeňová, vedúca odboru správy majetku: „Vážený pán predseda, vážené
zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja. Tie informácie, ktoré hovorí pán poslanec
Trnka, áno došlo tam k zmene vlastníka rodinných domov. Boli vo vlastníctvach fyzických
osôb, tieto domy boli zaťažené hypotékou. Čiže nový vlastník, ktorý je tu uvedený, musel
vyplatiť hypotéku v bankových spoločnostiach za tieto fyzické osoby. Čo sa týka znaleckého
posudku, ako vidíte, je vyšší a znalecký posudok odzrkadľuje trhovú hodnotu nehnuteľnosti.
Kúpna cena dohodnutá s novým vlastníkom bola vlastne v rámci dohody. Bola do toho
zapojená aj riaditeľka Lidwiny, ako budúci nový správca týchto nehnuteľností. Je to tak, ako
je uvedené v uznesení.“
Predseda: „Ďakujem. S faktickou pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka s faktickou poznámkou: „Čiže vravíte, že kúpili to za tých 100 tisíc, plus
vyplatili hypotéku a to bolo tých 50 tisíc? Tak dajme tomu, že niečo majú na tom. Ale tvrdíte,
že 152 400 to je tá cena, približne, čo to stálo aj toho predchádzajúceho vlastníka? Teda ešte
vždy súčasného vlastníka, tú realitku?“
Ing. Šebeňová, vedúca odboru správy majetku: „Pán poslanec, o tej cene 100 tisíc neviem,
čo Vy ste teraz povedali. Ja hovorím, aká bola situácia. Nehnuteľnosti boli zaťažené
hypotékou. Akou, v akej výške, o tom nemám vedomosť.“
Predseda: „S faktickou pán poslanec Trnka. Nech sa páči.“
Poslanec Trnka s faktickou poznámkou: „Ďakujem. No ale to bola podstata otázky,
že vlastne za akú cenu nadobudla realitka nehnuteľnosti, tie dva domy? Pretože ja mám
informáciu, že ich to stálo 100 tisíc eur. Nikto nemá tú informáciu na KSK, že koľko realitka
za to zaplatila? Ani koľko bola zvyšná časť hypotéky? Proste len vieme, že doplácali
hypotéku. Tak?“
Predseda: „Ale aký by bol dôvod, pán poslanec Trnka? Ja tomu nerozumiem teraz. Nech sa
páči pani vedúca. Buďte taký dobrý, nemáte teraz slovo. Nech sa páči.“
Ing. Šebeňová, vedúca odboru správy majetku: „Ja len musím zopakovať to, čo som
povedala. Nehnuteľnosti boli zaťažené hypotékou. O tom, koľko zaplatil nový vlastník
za tieto nehnuteľnosti, nemám vedomosť. Znalecký posudok, ktorý je tam uvedený, vidíte,
že je v oveľa vyššej hodnote. Je to nehnuteľnosť a znalci vždy oceňujú na základe súčasného
stavu, ponuky a dopytu. Čiže kupujeme za nižšiu sumu. Čo je, myslím si, že pre KSK lepšia
informácia.“
Predseda: „Ďakujem. V rozprave chce niekto ešte k tomuto vystúpiť? Pokiaľ nie, ukončujem
rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.“
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Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 14 ods. 2 písm. k) Zásad
hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja v znení dodatku č. 1
schvaľuje
kúpu nehnuteľností v katastrálnom území Strážske, obec Strážske, okres Michalovce, a to:
1. a) rodinného domu súpisné číslo 2 na pozemku registra C KN parcelné číslo 30, vrátane
príslušenstva,
b) pozemku registra C KN parcelné číslo 30, zastavané plochy a nádvoria o výmere 194 m2,
c) pozemku registra C KN parcelné číslo 32/2, záhrady o výmere 832 m2,
d) pozemku registra C KN parcelné číslo 33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2,
vedených Okresným úradom Michalovce v liste vlastníctva číslo 1093,
2. a) rodinného domu súpisné číslo 3 na pozemku registra C KN parcelné číslo 29, vrátane
príslušenstva,
b) pozemku registra C KN parcelné číslo 29, zastavané plochy a nádvoria o výmere 137 m2,
c) pozemku registra C KN parcelné číslo 31/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere
218 m2,
d) pozemku registra C KN parcelné číslo 32/1, záhrady o výmere 896 m2,
e) pozemku registra C KN parcelné číslo 1403/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2,
vedených Okresným úradom Michalovce v liste vlastníctva číslo 1094,
3. a) pozemku registra C KN parcelné číslo 31/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 226 m2,
b) pozemku registra C KN parcelné číslo 31/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2,
vedených Okresným úradom Michalovce v liste vlastníctva číslo 1196
od ATOL HB, spol. s r. o., Mierová 721, Strážske, IČO: 36 443 441 za kúpnu cenu
152 400,00 €.
Hlasovanie č. 14

Kúpa nehnuteľností v Strážskom do vlastníctva Košického
samosprávneho kraja

Za 32 poslancov, proti 1 poslanec, zdržali sa 7 poslanci.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem, nech sa páči.
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 14 ods. 2 písm. k) Zásad
hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja v znení dodatku č. 1
schvaľuje
kúpu pozemku registra C KN parcelné číslo 774, záhrady o výmere 1099 m2 v katastrálnom
území Strážske, obec Strážske, okres Michalovce, vedeného Okresným úradom Michalovce
v liste vlastníctva číslo 851 od Petra Dunaja, rodený Dunaj, Zámočnícka 165/32, Strážske
za kúpnu cenu 21 980,00 €.
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Hlasovanie č. 15

Kúpa nehnuteľností v Strážskom do vlastníctva Košického
samosprávneho kraja

Za 36 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 6 poslanci.
Uznesenie bolo schválené. Ďalej, nech sa páči.
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 14 ods. 2 písm. k) Zásad
hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja v znení dodatku č. 1
schvaľuje
kúpu pozemku registra C KN parcelné číslo 775, záhrady o výmere 788 m2 a pozemku
registra C KN parcelné číslo 776, orná pôda o výmere 238 m2 v katastrálnom území Strážske,
obec Strážske, okres Michalovce, vedených Okresným úradom Michalovce v liste vlastníctva
číslo 1353 od:
1. Juraja Kusého, rodený Kusý, Jahodová 538, Strážske vo výške spoluvlastníckeho podielu
1/5 za kúpnu cenu 4 104,00 €,
2. Ing. Márie Mižákovej, rodená Gadžová, Húskova 1283/5, Košice vo výške
spoluvlastníckeho podielu 4/5 za kúpnu cenu 16 416,00 €.
Hlasovanie č. 16

Kúpa nehnuteľností v Strážskom do vlastníctva Košického
samosprávneho kraja

Za 39 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Uznesenie bolo schválené.
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 14 ods. 2 písm. k) Zásad
hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja v znení dodatku č. 1
schvaľuje
kúpu nehnuteľností v katastrálnom území Voľa, obec Voľa, okres Michalovce, a to:
1. a) pozemku registra C KN parcelné číslo 79/1, záhrady o výmere 1048 m2,
b) pozemku registra C KN parcelné číslo 79/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 84 m2,
vedených Okresným úradom Michalovce v liste vlastníctva číslo 34,
2. a) rodinného domu súpisné číslo 33 na pozemku registra C KN parcelné číslo 80/1, vrátane
príslušenstva,
b) pozemku registra C KN parcelné číslo 76, záhrady o výmere 1115 m2,
c) pozemku registra C KN parcelné číslo 77, záhrady o výmere 914 m2,
d) pozemku registra C KN parcelné číslo 78, záhrady o výmere 921 m2,
e) pozemku registra C KN parcelné číslo 80/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere
931 m2, vedených Okresným úradom Michalovce v liste vlastníctva číslo 35
od Jaroslava Chomu, rodený Choma, Voľa 38 za kúpnu cenu 37 597,00 €.
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Hlasovanie č. 17

Kúpa nehnuteľností vo Voli do vlastníctva Košického samosprávneho kraja

Za 39 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.
BOD č. 15
Spolufinancovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy
Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice“ v rámci operačného programu
Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Predseda: „Poďme k bodu 15 - Spolufinancovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti
budovy Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice“ v rámci operačného programu Kvalita
životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19. Materiál prešiel rokovaním
finančnej, školskej komisie, ktoré ho bez pripomienok odporučili prerokovať a schváliť.
K uvedenému bodu otváram rozpravu. Pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem pekne. Ja už som otvoril tú debatu aj na finančnej komisii, čiže
nie je to ten prípad, že teraz tu chcem niečo naťahovať alebo zdržiavať. Ale problém môj bol
s tým, že táto výzva je približne opakujúca sa každé 2-3 mesiace, už od minulého roku. A za
tento čas Košický samosprávny kraj, neviem, nepamätám si, že by za nejakú inú školu
predkladal tento projekt. Ako som sa dozvedel na finančnej komisii, tak je to len z toho
dôvodu, že gymnázium si samo iniciatívne pripravilo tento projekt. Chcem sa spýtať, či to nie
je zbytočné, alebo nie je využitie nejakého potenciálu v rámci tohto operačného programu,
kedy sme mohli oveľa viac budov energeticky zefektívniť? A po b) otázka: či to nemá súvis
náhodou s tou zmluvou Dalkia, nechcem zasa zachádzať do detailov. Prvá otázka bola
dôležitá, že prečo KSK vlastne nepripravuje systematicky tieto projekty, keď ide o opakujúce
sa výzvy? Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Pán riaditeľ, môžeš odpovedať? Alebo pán vedúci odboru školstva?
Nech sa páči, pán Ing. Kandráč.“
Ing. Kandráč, vedúci odboru školstva: „Vážený pán predseda, dámy a páni, chcel by som
upriamiť pozornosť na niektoré informácie, ktoré sú uvedené aj v tomto materiáli. A to je
podmienka splnenia minimálne 50 percentnej úspory na základe realizácie opatrení, ktoré by
v rámci tejto výzvy mali byť uskutočnené. My sme robili analýzu na mnohých školách.
Vzhľadom k tomu, že objekty vo väčšine prípadov už sú sanované, sú vymenené okná, sú tam
urobené aj rôzne iné energetické opatrenia, či už pri zdrojoch vykurovania alebo pri regulácii
vykurovania. Objekt Gymnázia Opatovská je jediný, v ktorom nám táto analýza deklaruje
viac ako 50 percentnú úsporu. To je jediný dôvod, prečo tento materiál je postavený na tento
objekt. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Pán riaditeľ, chce ešte doplniť.“
Ing. Bernát, riaditeľ Úradu KSK: „Ja len doplním pána vedúceho. Vzťah Veolia resp.
Dalkia, aby vám to všetkým bolo jasné, funguje tak, že vlastne je energetický audit v stave A,
keď sa zrekonštruuje, zateplí, vymenia sa okná, tak sa urobí reaudit. A cez zložitý vzorec sa
potom prepočítava. Zmluva s Dalkiou nebráni realizácii zatepľovania resp. výmene okien,
úpravy opláštenia ako takého. Je trošku problém, že od 1. novembra je nová energetická
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norma, že všetky objekty, ktoré idú do rekonštrukcie, musia spĺňať triedu energetickej
účinnosti A1, s tým asi starostovia a primátori majú skúsenosti, musia sa prerábať komplet
všetky projekty, ktoré boli doteraz spracované. To sme museli urobiť aj v prípade domovov
sociálnych služieb, všetky projekty prepočítavať na normu A1, ktorá bude účinná do roku
2019 alebo 2020 dokonca norma A0. Čo to znamená? A1 znamená, že treba ísť do izolačných
trojskiel, treba ísť do minimálne 15 centimetrového izolačného materiálu. Takže vlastne celé
projekty, ktoré sú na zatepľovanie, treba prerobiť. Ale na záver. Zmluva s Dalkiou nebráni
školám, školským objektom, realizovať opatrenia na zateplenie a na výmenu okien. Je tam
jasne zadefinovaný postup. Urobí sa nový energetický audit a potom sa tieto hodnoty dajú
do zložitého vzorca, ktorým vás nechcem zaťažovať. Čiže technicky je to realizovateľné.
Ďakujem.“
Predseda: „S faktickou pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne. Ja som nenarážal na to, že to nie
je možné po právnej stránke alebo po technickej stránke. Len ide o to, že Dalkia vlastne robí
to, že škrtí kohútiky termoreguláciou. A investuje sa z iných zdrojov. Táto výzva je postavená
tak, že je potrebná úspora 50 % po realizácii projektu. Tým pádom množstvo škôl z toho
vypadlo, ktoré mohli byť zrekonštruované v rámci tejto výzvy. To bol súvis s Dalkiou,
že v podstate platíme za niečo, čo nepomôže až tak školám, ako by mohlo, ak by sa
realizovali projekty z tejto výzvy. A to je celé. Ďakujem.“
Predseda: „Ďalej v rozprave? Ak sa nik nehlási, ukončujem rozpravu. Poprosím návrhovú
komisiu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. c) a d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
1. predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 za účelom
realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Gymnázia, Opatovská
cesta 7, Košice“;
2. realizáciu projektu po schválení žiadosti o NFP;
3. výšku maximálneho spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa v sume 194 194,26
eur, ktorá je stanovená z celkových oprávnených výdavkov projektu znížených o čisté
príjmy, t. j. 1 898 053,92 eur.
Hlasovanie č. 18

Spolufinancovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti
budovy Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice“ v rámci
operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy
OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.
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BOD č. 16
Správa o činnosti Košice Región Turizmus
a smerovanie rozvojového programu Terra Incognita
Predseda: „Poďme k 16 - Správa o činnosti Košice Región Turizmus a smerovanie
rozvojového programu Terra Incognita. Tento materiál prešiel rokovaním štyroch komisií,
ktoré bez pripomienok odporúčali prerokovať a zobrať na vedomie. To je informatívna
správa, myslím že Košice Turizmus sa za posledné dva a pol roka má čím pochváliť.
Nemôžem opomenúť, že za minulý rok sme sa stali skokanom roka a že to cítiť aj v teréne.
Terra Incognita, ktorá bola veľmi silnou súčasťou Európskeho hlavného mesta kultúry
a myslím si, že bez Košického samosprávneho kraja by ani mesto nebolo tento titul v tom
čase získalo, že sa v tomto projekte pokračuje, že tá väzba na jednotlivé okresy, na okresné
organizácie cestovného ruchu je veľmi silná, veľmi výrazná, že sa začalo skutočne veľmi
intenzívne a nielen teraz, už aj v minulosti, spolupracovať s jednotlivými subjektmi v rámci
cestovného ruchu. Či sú to podnikateľské subjekty, či sú to inštitúcie rôzneho charakteru,
rôzneho typu. Myslím, že tu sme sa pohli veľmi dobrým a výrazným smerom. Má to aj silné
odozvy od verejnosti, ale predovšetkým v tom, že čísla návštevnosti jednotlivých podujatí,
či už sú medzi „trvalkami“, tak ako to nazývame, alebo v rámci nových projektov, v rámci
Terra Incognita, ktoré sa podchytili, sú veľmi, veľmi výrazné. Myslím, že kraj zviditeľňujeme
veľmi výrazným spôsobom, čo je veľmi pozitívne. Dúfam, že v tomto trende sa bude
aj v nasledujúcich rokoch pokračovať. Otváram k materiálu rozpravu. Je prítomná pani
riaditeľka JUDr. Vargová Jurková. Nech sa páči, k téme. Pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka: „Ďakujeme. Ja len, aby mi to bolo jasné, to teraz berte tak trošku
s nadsádzkou, čiže vy tvrdíte, že bez kraja by nebolo EHMK a tým pádom vlastne kraj oživil
Košice a nie naopak. Áno?“
Predseda: „Pán Trnka, mať Váš spôsob myslenia, tak urobím si ten istý záver. Asi treba, aby
ste človeka počúvali troška v širšom. Možno by veľa otázok, ktoré padli dnes, aj tu v rozprave
k jednotlivým bodom, vôbec neboli postavené. Buďte taký dobrý, to, čo si Vy v sebe urobíte
ako záver, nevkladajte do úst niekomu inému. V každom prípade si myslím, že kraj veľmi
výraznou mierou prispel k tomu, aby celý kraj, to znamená jednotlivé subjekty, boli v tomto
procese úspešnejšie. Pán poslanec Halenár.“
Poslanec Halenár: „Myslím, že po roku, alebo po akom období, zase jeden materiál, ktorý sa
veľmi dobre číta. Je to naozaj niečo, čo sa vymyká z bežného chápania, akým spôsobom má
byť pred poslancov predkladaný materiál na rokovanie. Chcem povedať, že jeden z mála
materiálov, ktorý si dáva aj číselné ciele. To, akým spôsobom je zvolená práca a postupy v tej
organizácii, dáva za pravdu tomu, že sme pani riaditeľkou zvolili. Vidieť aj z tých čísel,
aj z tých zlepšení, ktoré sú tam uvádzané, že sa začíname pomaly posúvať. Tie ciele, ktoré sú
tam, že je niekde v desiatkach percent, myslím 60 alebo 80 % nárast v návštevnosti
Košického samosprávneho kraja oproti roku 2016, je veľmi smelý. S tým, ako boli vytvorené
tie rôzne programy a destinácie možno iba povedať, že Košický samosprávny kraj tým,
že angažoval pani riaditeľku, jednoznačne získal. To je to, čo tento kraj naozaj potrebuje.
Jediná otázka čo mám je, že destinácie, alebo spôsob akým sú predkladané programy
a napredovanie na ďalšie roky, či bolo aj výsledkom medzinárodných ciest, ktoré sú tam
uvádzané? Alebo či to je práca nejakého domáceho tímu, alebo či je to práca iba Vás, pani
riaditeľka?“
Predseda: „Ďakujem pekne. Za všetkým treba vidieť aj minulosť. Ja sa vrátim do roku 2006,
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zriadenie referátu cestovného ruchu v období, keď ešte ani kompetencie na krajoch neboli.
A hľadanie cesty, spájanie sa s terénom, s ľuďmi, organizovanie, počnúc konferenciami,
ktorých doteraz myslím desať alebo jedenásť ročníkov bolo, kde došlo k spolupráci medzi
terénom, medzi fyzickými, právnickými osobami, podnikateľskými subjektmi, inštitúciami
v kraji, k vzniku mnohých týchto inštitúcii. Myslím si, že toto je veľmi silný počin všetkých
ľudí na tejto ceste. Lebo toto nie je proces, ktorý trval len dva roky. Podstatné je jedno, že to
čo sa dovtedy vytvorilo, bolo správne uchopené a myslím, že do života je to modernými
formami prenášané. Teraz poprosím pani JUDr. Vargovú Jurkovú, aby zaujala stanovisko.“
JUDr. Vargová Jurková, výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus: „Príjemný dobrý
deň. Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni. Všetky čísla, ktoré sú uvedené
v materiáli, sú vypracované v materiáli Štatistika, ktorý sme vypracovali za rok 2004 až po
súčasné obdobie. Je tam veľmi presný sled čísel za jednotlivé roky, keďže sme vychádzali
z údajov zo Štatistického úradu, tak naozaj tieto čísla vieme veľmi presne porovnávať. Taktiež
sme vychádzali z údajov zo zahraničia, na základe čoho sme vytvorili takzvané predpovede
rastu návštevnosti. Tieto čísla sú zahrnuté aj v materiáli.“
Predseda: „Ďakujem. Ďalej v rozprave pán poslanec Petrik.“
Poslanec Petrik: „Ďakujem za slovo, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, ja chcem iba sa
opýtať, alebo podotknúť, že taká otázka tu bola povedaná, že či bol ten nárast rýchly alebo
bolo povedané, že bol pomalý. Ja cítim, že bol dosť rýchly. Viem to povedať, lebo sme jedni
z tých desiatich Top podujatí. Na základe podpory a pomoci, nielen finančnej,
ale aj metodickej, sme dosiahli násobne vyššiu účasť na našom podujatí. Takže môžem
hodnotiť a určite môžem povedať, že je to pravda, čo sa týka tých čísel. Pretože my každé
podujatie v spolupráci s Košice Región Turizmus vyhodnocujeme aj číselne. Návštevnosť sa
presne deklaruje, aká účasť bola na tom danom podujatí. Sú tam stanovené určité návody na
to, aby sa dosiahol reálny výsledok. To znamená aby sme vedeli skutočne posúdiť, aká
návštevnosť bola. Táto pomoc a táto činnosť je vysoko, vysoko prospešná. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. To boli Margecanské fajnoty, aby vedeli všetci. Ešte niekto v rozprave?
Pokiaľ nie, dovoľte aby som poprial celému úseku kultúry a cestovného ruchu, tzn. od odboru
až po Košice Turizmus a všetkým dotknutým ďalší úspech a poďakoval aj za doterajšiu
robotu. Ďakujem pekne. Končím rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.“
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
berie na vedomie
Správu o činnosti Košice Región Turizmus a smerovanie rozvojového programu Terra
Incognita.
Hlasovanie č. 19

Správa o činnosti Košice Región Turizmus a smerovanie rozvojového programu Terra Incognita

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.
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BOD č. 17a
Zrušenie uznesenia č. 389/2016 zo dňa 27. júna 2016 – Prevod vlastníctva budovy
na ul. Turgenevova 36 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže
Predseda: „Poďme k bodu 17 - majetkové veci. Ako prvý je bod 17a - Zrušenie uznesenia
č. 389/2016 zo dňa 27. júna 2016 – Prevod vlastníctva budovy na ulici Turgenevova 36
v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže. Napriek tomu, že komisia pre
hospodárenie s majetkom opakovane vstupovala do tohto predaja, nepodarilo sa objekt
predať, pretože je veľmi zložitý majetkový stav pod budovou. Sú tam superedifikáty, je tam
veľa spoluvlastníkov pozemkov, ich nároky a požiadavky boli úplne mimo realitu. Nakoniec,
pokiaľ mám správne informácie, väčšinu z nich skúpil jeden vlastník, ten prišiel s ďalšími
požiadavkami. Ale medzitým vyskočila situácia, čo sme veľmi radi, že z dlhodobejšieho
hľadiska začínajú mestu Košice chýbať internáty. Je potreba, nielen v našom systéme
stredných škôl, ktoré my riadime, ale ozvali sa školy aj privátne aj cirkevné, preto je možné
z budúceho hľadiska túto budovu, ktorá mala podobný charakter aj v minulosti, využiť na
tento účel. Je dobre strategicky postavená, nie sú ďaleko dopravné spojenia, či je to Gemerská
alebo smerom na Alejovej, je to kúsok odtiaľ. Pohyb študentov by bol relatívne bezpečný
a rýchly. Aj to je dôvod, prečo sme sa nakoniec rozhodli ísť touto cestou a predkladáme
zastupiteľstvu takýto návrh. Otváram k nemu rozpravu. Pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem pekne. Ja by som sa len chcel spýtať, či platí to, čo sme sa
s pánom riaditeľom dohodli aj na komisii, že KSK sa bude pokúšať vysporiadať tie pozemky
tak, že ich skúpi, respektíve tú podstatnú časť pod tou budovou? Aby nenastalo to,
že investujeme do budovy na rekonštrukciu pre internáty a o pár rokov nás niekto začne
"vydierať" nejakým spôsobom, že vlastní pozemky a ešte bude pýtať aj viac, keďže už tam
bude nejaká činnosť a budova bude mať vyššiu hodnotu. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pýtať stále môže viac, len sú dva subjekty a samosprávny kraj
k nim bude patriť, pokiaľ bude vlastníkom. Vždy by mal rozhodnúť následne súd, pokiaľ
nedôjde k dohode a súd v zásade určuje vždy bežnú cenu, ktoré je na trhu. Ale, nech sa páči,
pán riaditeľ.“
Ing. Bernát, riaditeľ Úradu KSK: „Samozrejme, že je v záujme samosprávneho kraja, aby
sme tieto pozemky pod budovou vysporiadali, pretože nie je efektívne platiť neustále
nájomné. Je v záujme kraja, aby pozemky boli vo vlastníctve samosprávneho kraja.
V prípade, že sa nedohodneme, tak sa budeme musieť obrátiť na súd.“
Predseda: „Ďakujem. Ešte v rozprave? Pokiaľ nie, poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 2 písm. c), § 9 ods. 3 písm. a),
§ 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a podľa § 9 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
zrušuje
uznesenie č. 389/2016 zo dňa 27. júna 2016 – Prevod vlastníctva budovy na ul. Turgenevova
36 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže.
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Hlasovanie č. 20

Zrušenie uznesenia č. 389/2016 zo dňa 27. júna 2016 – Prevod
vlastníctva budovy na ul. Turgenevova 36 v Košiciach na
základe obchodnej verejnej súťaže

Za 43 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené.
BOD č. 17b
Nájom pozemku na Školskej ulici v Michalovciach pre mesto Michalovce
Predseda: „Takže poďme k 17b - Nájom pozemku na Školskej ulici v Michalovciach pre
mesto Michalovce. Obsah je zrejmý. Je tu veľká šanca pre mesto získať finančné prostriedky
na výstavbu jednoduchšej tréningovej hokejovej haly. Od zväzu majú predbežné prísľuby.
Tento pozemok je nevyužívaný v našej škole, preto je ten návrh. Upozorňujem, že je potrebná
trojpätinová väčšina všetkých poslancov na schválenie tohto bodu. Otváram k nemu
rozpravu. Ukončujem rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z.
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 8 písm. b), ods.
14, § 14 ods. 2 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
a dodatku č. 1 a podľa § 9 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
schvaľuje
nájom časti pozemku registra C KN parcelné číslo 907/10, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 8925 m2 nachádzajúcom sa v katastrálnom území Stráňany, obec Michalovce, okres
Michalovce, vedeného Okresným úradom Michalovce v liste vlastníctva číslo 3859,
a to novovytvoreného pozemku parcelné číslo 907/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere
8840 m2 na základe geometrického plánu č. 1/2017 zo dňa 21. 7. 2017 vyhotoveného
CONNECTED MEDIA s. r. o. pre mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30,
Michalovce IČO: 00 325 490 za účelom výstavby multifunkčnej haly vrátane stavebných
objektov s tým súvisiacich, za nájomné pozostávajúce z peňažného plnenia, ktorým je
finančná úhrada vo výške 1,00 €/rok a nepeňažného plnenia, a to: bezodplatného užívania
haly pre žiakov stredných škôl v Michalovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja na určitú dobu nájmu 40 rokov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
ktorým je podpora športu a rozvoj voľnočasových aktivít mládeže i dospelých
v michalovskom regióne.
Hlasovanie č. 21

Nájom pozemku na Školskej ulici v Michalovciach pre mesto
Michalovce

Za 43 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
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BOD č. 17c
Prevod vlastníctva pozemkov v Michalovciach
Predseda: „Takže poďme k bodu 17c - Prevod vlastníctva pozemkov v Michalovciach. Aj pri
tomto návrhu je potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov. Materiál bol prejednávaný
v komisii hospodárenia s majetkom. Odporučila schváliť prevod v zmysle návrhu
na uznesenie s kúpnou cenou 1 081 eur. Otváram k materiálu rozpravu. 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 E KN parcelné číslo 3425, záhrady o výmere 270 m2
a časti pozemku registra E KN parcelné číslo 3426, zastavané plochy a nádvoria o výmere
145 m2 v katastrálnom území Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, vedených
Okresným úradom Michalovce v liste vlastníctva číslo 3897, a to novovytvoreného pozemku
registra C KN parcelné číslo 1407/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2
a novovytvoreného pozemku registra C KN parcelné číslo 1408/2, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 27 m2 na základe geometrického plánu č. 45353221-120/2017 zo dňa
04. 05. 2017 vyhotoveného STREŇO – geodetické práce spol. s r. o.;
B) schvaľuje
spôsob prevodu a prevod vlastníctva časti pozemku registra E KN parcelné číslo 3425,
záhrady o výmere 270 m2 a časti pozemku registra E KN parcelné číslo 3426, zastavané
plochya nádvoria o výmere 145 m2 v katastrálnom území Stráňany, obec Michalovce,
okres Michalovce, vedených Okresným úradom Michalovce v liste vlastníctva číslo 3897,
a to novovytvoreného pozemku registra C KN parcelné číslo 1407/2, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 20 m2 a novovytvoreného pozemku registra C KN parcelné číslo 1408/2,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 m2 na základe geometrického plánu
č. 45353221-120/2017 zo dňa 04.05.2017 vyhotoveného STREŇO – geodetické práce
spol. s r. o. pre Ing. Rudolfa Huňadyho, rodený Huňady a Ing. Marcelu Huňadyovú, rodená
Mojsejová, Partizánska 27, Michalovce do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
za kúpnu cenu 1 081,00 € z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorým je malá výmera
pozemkov, tvar a umiestnenie pozemkov nepredpokladajú ich samostatné využitie.
Hlasovanie č. 22

Prevod vlastníctva pozemkov v Michalovciach

Za 43 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
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BOD č. 17d
Prevod vlastníctva pozemkov v Cejkove na základe obchodnej verejnej súťaže
Predseda: „Takže k 17d – Prevod vlastníctva pozemkov v Cejkove na základe obchodnej
verejnej súťaže. Komisia hospodárenia s majetkom odporučila schváliť prevod pozemkov na
základe obchodnej verejnej súťaže. Podmienky sú uvedené v návrhu uznesenia v časti B,
vrátane minimálnej kúpnej ceny. Otváram k materiálu rozpravu. Ukončujem možnosť
vystúpiť v rozprave. Poprosím návrhovú komisie.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 2 písm. c), § 9 ods. 3 písm. a),
b) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov
A) rozhodlo
o prebytočnosti pozemkov v katastrálnom území Cejkov, obec Cejkov, okres Trebišov,
vedených Okresným úradom Trebišov v liste vlastníctva číslo 1069, a to:
a) pozemku registra C KN parcelné číslo 24/8 o výmere 23 m2, záhrady,
b) pozemku registra C KN parcelné číslo 25/2 o výmere 7 m2, zastavané plochy a nádvoria,
c) pozemku registra C KN parcelné číslo 25/3 o výmere 15 m2, zastavané plochy a nádvoria,
d) pozemku registra C KN parcelné číslo 26/1 o výmere 953 m2, záhrady;
B) schvaľuje
1. spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v katastrálnom území Cejkov,
obec Cejkov, okres Trebišov, vedených Okresným úradom Trebišov v liste vlastníctva
číslo 1069, a to:
a) pozemku registra C KN parcelné číslo 24/8 o výmere 23 m2, záhrady,
b) pozemku registra C KN parcelné číslo 25/2 o výmere 7 m2, zastavané plochy
a nádvoria,
c) pozemku registra C KN parcelné číslo 25/3 o výmere 15 m2, zastavané plochy
a nádvoria,
d) pozemku registra C KN parcelné číslo 26/1 o výmere 953 m2, záhrady
na základe obchodnej verejnej súťaže.
2.
podmienky obchodnej verejnej súťaže, a to:
2.1. minimálnu kúpnu cenu vo výške 3 150,00 €,
2.2. finančnú zábezpeku vo výške 315,00 €, ktorá musí byť pripísaná na účet vyhlasovateľa
súťaže (Košický samosprávny kraj) najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie
súťažných návrhov.
2.3. Lehota na predkladanie súťažných návrhov je 20 dní od vyhlásenia obchodnej verejnej
súťaže. Súťažný návrh je potrebné doručiť poštou alebo do podateľne vyhlasovateľa
súťaže.
2.4. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vyhlásené podmienky súťaže zmeniť,
odmietnuť všetky predložené návrhy aj bez uvedenia dôvodu, ďalej rokovať
s navrhovateľom, ktorý predložil najvhodnejší návrh, predĺžiť lehotu na vyhlásenie
výsledku súťaže, zrušiť súťaž bez uvedenia dôvodu.
2.5. Vyhlasovateľ súťaže ako predávajúci bude mať právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a
ponechať si uhradenú finančnú zábezpeku ako zmluvnú pokutu ak kupujúci
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v dohodnutej lehote splatnosti kúpnej ceny nezaplatí kúpnu cenu v celej výške,
ak kupujúci nedodrží alebo poruší podmienky dohodnuté v uzavretej kúpnej zmluve,
alebo ak v primeranej lehote nedôjde k prevodu vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam z dôvodu na strane kupujúceho.
2.6. Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej verejnej
súťaži.
2.7. Každý navrhovateľ môže podať iba jeden návrh. V prípade, že navrhovateľ podá viac
návrhov, nebudú návrhy tohto navrhovateľa do súťaže zahrnuté.
2.8. Predložené návrhy bude posudzovať Komisia Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja k hospodáreniu s majetkom resp. komisia menovaná predsedom Košického
samosprávneho kraja.
2.9. Výsledok súťaže bude navrhovateľom oznámený písomne bezodkladne, najneskôr
do 30 dní po posúdení súťažných návrhov Komisiou Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom resp. komisiou menovanou predsedom
Košického samosprávneho kraja.
2.10. V prípade, že nedôjde k uzavretiu zmluvy s navrhovateľom, ktorého návrh posúdila
Komisia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom
resp. komisia menovaná predsedom Košického samosprávneho kraja ako najvhodnejší,
z dôvodu na strane navrhovateľa, vyhlasovateľ súťaže si ponechá finančnú zábezpeku.
Hlasovanie č. 23

Prevod vlastníctva pozemkov v Cejkove na základe obchodnej
verejnej súťaže

Za 43 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené.
BOD č. 17e
Prevod vlastníctva nehnuteľností na Štefánikovej ulici 4
v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže
Predseda: „Poďme k 17e - Prevod vlastníctva nehnuteľností na Štefánikovej ulici 4
v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže. Po zrelej úvahe sa zvažovalo, čo s touto
budovou, pretože bude uvoľnená. V podstate sú to bytové jednotky, ktoré sú, bohužiaľ,
v relatívne dezolátnom stave. Treba tam výraznú investíciu. Tento úrad nie je zriadený na
developovanie, z toho dôvodu predkladáme návrh. Finančné prostriedky, ktoré by mali z tohto
vzísť, by mali byť použité následne. To je samozrejme už na tých, ktorí tu budú v čase, keď sa
táto skutočnosť udeje, pokiaľ ju schválite. Mali by byť použité na rekonštrukciu tých
priestorov, kde by sa mal sťahovať Romathan a všetky priestory súvisiace s myšlienkou
Domu rómskej kultúry. Otváram k materiálu rozpravu. Materiál komisia hospodárenia
s majetkom odporučila schváliť, prevod na základe obchodnej verejnej súťaže, podmienky
uvedené v návrhu uznesenia v časti b) vrátane minimálnej kúpnej ceny. Nech sa páči, pán
poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem pekne. Pán predseda ja si myslím, že toto je nejaký zlý vtip asi,
tento bod. Jedna vec je, to teraz ponechám, aby sme neodbáčali, presun divadla do inej
budovy. Ale OK. Je to asi systémová vec, ktorú treba riešiť teraz, na konci funkčného
obdobia. Ale ja si myslím, že skôr ide o predaj tej budovy. Pozorne som si prečítal celý
materiál, aj čísla, ktoré tam uvádzate, opäť znalecký posudok je nejakým spôsobom daný,
predajná cena trochu vyššia, ide o 585 tisíc eur, avšak nikde nie je údaj koľko je vlastne
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metrov štvorcových úžitkovej plochy. Je tam len plocha zastavaného pozemku a plocha
predzáhradky, čo nie je až také podstatné. Najpodstatnejší údaj je úžitková plocha a cena
za meter štvorcový úžitkovej plochy. Neviem, či sú tam nejaké tri poschodia, možno je tam
aj viac, tým pádom by to mohlo byť ešte viac metrov štvorcových, nejakých 1 200 m²
úžitkovej plochy. Ak rátame pri predajnej sume 585 tisíc vychádza meter štvorcový
na 487,5 eura. Viem, že tam treba rekonštruovať, ale to je ďalších nejakých 600 - 700 eur
na meter štvorcový asi. Tu sa dostávame v sume na nejakých tisíc eur. Pri cenách, aké
sa pohybujú v Starom Meste, by som kľudne povedal, že predajná cena bude niekde okolo
dvetisíc eur za meter štvorcový. Ak to predáme za túto sumu, tak môžeme prísť, ja viem,
že nie sme developer, ale takto jednoducho nechať niekomu jeden až jeden a pol milióna eur
zarobiť, mi pripadá veľmi zvláštne. Obzvlášť, keď máme pár mesiacov pred voľbami.
Nechcem to dávať do súvisu, ale silno to cítiť z toho, keď to bolo pripravované na záver tohto
obdobia, takáto čerešnička na záver, alebo jedna z čerešničiek. V prvom rade s týmto
nemôžem súhlasiť. Už len z toho dôvodu, za aké sumy sa pohybujú ceny v Košiciach
v Starom Meste, v historickom centre a za budovy zrekonštruované. Ale aj keby
sa nerekonštruovala, tak trhová cena je úplne inde. Tu sa to bije aj s tým, čo povedala pani
vedúca pred chvíľou, že znalec dáva trhovú cenu. Nemôžem s tým súhlasiť. Ak by ste dali
na hocijaký realitný portál, že predávame bytové priestory nezrekonštruované, v centre Košíc
za 487 eur, tak myslím, že bude strašne veľa záujemcov. Robiť to týmto spôsobom, predať
budovu za nejakých 585 tisíc, hoc by aj o stotisíc to bolo vyššie, stále je to málo. Odporúčam,
aj keď nie sme developer, dať zrekonštruovať tú budovu a predať ju realitke za nejaký mierny
poplatok. Pretože za ten milión až milión a pol, čo teraz vychádza potenciálny zisk, sa to
oplatí. Ďakujem.“
Predseda: „Ja vám za toto neďakujem, lebo mám taký dojem, že Vy ste si materiál vôbec
neprečítali, pán poslanec. Tu sú podmienky obchodnej verejnej súťaže schvaľované. Tu sa nič
nepredáva. Tu sa schvaľuje len to, že bude obchodná verejná súťaž. Základná cena bola
stanovená na základe znaleckých posudkov. A nič viac! Nič viac. A nehnevajte sa, ale Vy ste
taká čerešnička na torte pre mňa. Pretože zo zastupiteľstva na zastupiteľstvo som vnútorne
viac presvedčený, že som sa veľmi múdro rozhodol, lebo chcem sa dožiť v zdraví ešte
nejakom aj dôchodku a chcem v tom dôchodku aj trocha požiť. Pri vás by sa mi to asi
nepodarilo. Existuje taká diagnóza, volá sa to stihomam a mám taký pocit, že asi
pravdepodobne sa dotýka niektorých ľudí. Vy tak z voleja obviníte ľudí z vecí, ktoré už
presahujú rámec. Presahujú rámec! Prosím Vás, zvážte to! Čo Vy rozprávate, a koho z čoho
obviňujete. Zvážte to! Ja tu dávno nebudem, keď tu sa bude, ak tá verejná obchodná súťaž
bude úspešná, keď budete schvaľovať predaj. Ak budete vy zvolený. Tak prosím vás, potom si
to nechajte, tieto komentáre, podľa toho, aká cena tu bude vysúťažená. Však tu sa schvaľuje
súťaž. Nič viac, nič menej. Obviňujete tu ľudí, a mňa konkrétne, z takých veci, že prepáčte,
ale toto už presahuje všetky medze slušnosti. Ja si to od Vás vyprosím. Ak je to súčasť Vašej
predvolebnej kampane, nech sa páči. Nech sa páči! Ale buďte taký láskavý, nie tu na takomto
vážnom fóre. Pani poslankyňa Rušinová s faktickou pripomienkou.“
Poslankyňa Rušinová s faktickou poznámkou: „Chcela som upozorniť, že sa postupuje
v súlade so zákonom o nakladaní s majetkom vyššieho územného celku. Čiže sa vyhlasuje
verejná obchodná súťaž na základe znaleckého posudku, alebo ceny určenej znaleckým
posudkom. Vlastne dehonestovať prácu pána znalca, ktorý stanovil cenu odborne, myslím si,
že nám neprináleží. Cena bola stanovená odborníkom, znalcom a súťaž ukáže, aká je trhová
hodnota tejto nehnuteľnosti. Neviem, nerozumiem vôbec tejto diskusii teraz. Ďakujem.“
Predseda: „S faktickou pán poslanec Trnka.“
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Poslanec Trnka s faktickou poznámkou: „Ďakujem. Vôbec som nenarážal ani na Váš
zdravotný stav, ani na nič. Tak neviem, prečo tu takéto veci vyťahujete. Ani som nikoho
neobviňoval. Len hovorím, že je nehospodárne takýmto spôsobom to robiť. Je to môj názor.
Povedal som aj kvôli čomu. Je to hlavne z toho dôvodu, že viem, za aké ceny sa pohybujú
predaje bytov v Košiciach v Starom Meste. Keď mi tu niekto napíše 487 eur za meter
štvorcový, čo podotýkam, môže byť ešte oveľa menej, ak je tam viac metrov štvorcových tak nemôžem. To, že má niekto pečiatku na to, nechcem tiež ísť do podrobností, ale vieme asi
ako to prebehlo potom. Ale nie to bola podstata celého môjho príspevku, ale to, že KSK
sa zbavuje lukratívneho majetku za „smiešny peniaz", pretože ceny sa pohybujú niekde úplne
inde, ako ideme predávať. A to, že bude súťaž, tak keď má byť súťaž, tak tá cena mala byť
niekde úplne inde nastavená a nie dať podhodnotenú cenu a potom, keď to pôjde o sto, dvesto
tisíc hore, tak sa chváliť, za ako výhodne sme to ešte predali. Tak si pozriete na ceny
nehnuteľností bytov alebo bytových jednotiek v Košiciach, v Starom Meste,
nezrekonštruovaných aj zrekonštruovaných a potom veľmi rýchlo zistíte, prečo toto
rozprávam. Ja neodporúčam určite predať tento majetok a nesúhlasím s tým. Z toho dôvodu,
že to nie je hospodárne z pohľadu KSK. Ďakujem.“
Predseda: „V rozprave pán poslanec Halenár.“
Poslanec Halenár: „Okrem toho, čo tu bolo povedané pánom poslancom Trnkom, ja by som
mal otázku. Ako vlastne, v akom stave sme prevzali tento majetok a v ktorom roku? Či bola
stanovená jeho cena vtedy, aspoň účtovná, aj keď nie znalecká, možno, že aj znalecká. A aká
je teraz, v roku 2017? Toto by nám určite pomohlo k rozhodovaniu. Chcem povedať, že máme
tu na KSK organizáciu, ktorá by sa mala starať o majetok Košického samosprávneho kraja.
Ide mi len o to, nakoľko táto organizácia nechala tento majetok, respektíve ako sa k nemu
správala počas celej doby, kedy ho mala v zodpovednosti a nakoľko tento majetok v čase
nadobúdal hodnoty.“
Predseda: „Pán poslanec Jakubov v rozprave.“
Poslanec Jakubov: „Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, dámy a páni, chcel by som
reagovať na niekoľko vyjadrení pána poslanca Trnku. Pán poslanec, s mnohými vecami ste
nesúhlasili. Vyliali ste si svoje srdce. Chcem sa opýtať. Pokiaľ máte problém, prečo
nepredložíte procedurálny návrh na zmenu uznesenia? Ak si myslíte, že súťaž, ktorou KSK
odpredá majetok je zlá forma, prečo nenavrhnete, aby sme nehlasovali za túto súťaž. Myslím
si, že súťaž je transparentná vec. Pokiaľ sa Vám nepáči súdno-znalecký odhad, máte možnosť
na Komoru znalcov dať podnet, aby bola preskúmaná činnosť tohto znalca. Predsa my
nemáme túto povinnosť. Pokiaľ súdny znalec s okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom niečo
vypustí zo svojich rúk, buď sa zmýlil, a vtedy viete dať podnet na príslušné orgány, alebo
to musíme rešpektovať. Pretože nie sme kontrolný orgán a nevieme to posúdiť. Stále s niečím
vystúpite, ale nepočul som jediný procedurálny návrh dnes od Vás, ktorý by navrhol zmenu
uznesenia. Takže považujem tieto vystúpenia za poloformálne. Ďakujem.“
Predseda: „S faktickou pán poslanec Rusnák.“
Poslanec Rusnák s faktickou poznámkou: „Ďakujem za slovo, pán predseda. Pokiaľ
si dobre pamätám, aj tu, na pôde tohto zastupiteľstva sme mali prípad, tuším, že to bol
pozemok aj nejaké ruiny vo Viničkách, keď znalecké posudky boli dosť odlišné. Boli dva a
boli odlišné. Čiže zase neberme, že znalecký posudok je písmo sväté. Nemusí to tak byť. Ja si
31

osobne tiež myslím, keďže v Košiciach žijem, že tá cena, ktorá tu je, za to, kde je ten objekt
situovaný, v centrálnej časti mesta, je nízka. Tu sa jedná o to, ako to ja chápem, ak my dáme
túto vyvolávaciu cenu takúto, tak teoreticky sa môže prihlásiť jeden človek, ktorý za túto
sumu ju kúpi. Pokiaľ sa ich prihlási viac a cena pôjde hore, tak samozrejme to bude pre
samosprávny kraj len dobre. Chápem čo tu pán kolega Trnka hovorí. A nemyslím si, že by
niekoho urážal alebo mieril na niekoho veci osobné. Ďakujem.“
Predseda: „Pán poslanec Petrik v rozprave.“
Poslanec Petrik: „Ďakujem pekne, vážený pán predseda, za slovo. Ja sa opýtam, že ak by
sme dali urobiť ďalší znalecký posudok a ten by ukázal podobnú cenu, potom by bola cena
za ten znalecký posudok nehospodárenie s prostriedkami KSK? Pretože by sme mali dva
vypracované znalecké posudky a tento druhý by bol, kvázi, zbytočný. Druhá vec, ak si
zoberieme, že vypísaná súťaž vygeneruje nejakú cenu, chápem, že je tam určená nejaká cena
a tá by mohla ovplyvniť tých ďalších uchádzačov. Ale predsa my máme čas v ďalšom
zastupiteľstve . Ďalšie zastupiteľstvo má čas rozhodnúť, ak sa bude zdať, že tá cena je nízka,
skutočne trh nevygeneruje vyššiu cenu, vie sa vlastne celá tá súťaž ešte zastaviť a realizovať
nový znalecký posudok a celý ten proces. Ale určite by som doporučoval vyskúšať celý
trhový proces a potom uvidíme, že aká bude cena. Ďakujem pekne.“
Predseda: „S faktickou pani poslankyňa Rušinová.“
Poslankyňa Rušinová s faktickou poznámkou: „Presne to, čo povedal môj kolega, pán
poslanec Petrik. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja nemusí ani schváliť predaj,
ktorý vyjde z obchodnej súťaže. Takže je tu ešte možnosť nesúhlasiť a taktiež, ak sa cena
nebude pozdávať nám alebo vedeniu Košického samosprávneho kraja, vôbec nemusí ísť ani
na schválenie. Takže toto sú len podmienky verejnej obchodnej súťaže a je to spracované
v súlade so zákonom. Ja nevidím v tom dôvod nejakého podvodu. Trh ukáže, či je záujem
o túto nehnuteľnosť a aký je záujem. Stále máme možnosť nesúhlasiť s predajom tejto
nehnuteľnosti za cenu, akú ukáže trh. Ďakujem.“
Predseda: „S faktickou pán poslanec Halenár.“
Poslanec Halenár s faktickou poznámkou: „Pán poslanec Petrik, pani vedúca správy
majetku Košického samosprávneho kraja pred pár desiatkami minút tvrdila, že znalecký
posudok odráža trhovú cenu. Takže celá Vaša argumentácia, že čo vygeneruje trh, stráca na
sile, vzhľadom na to, čo bolo uvedené. Ak máme tomu veriť. Ja osobne si tiež myslím, že viac
znalcov, teda dvaja znalci, by možno dali nejaké dve rôzne ceny. Treba povedať pre tých,
ktorí nie sú z Košíc, že je to na začiatku ako je zlatý kríž, prechod cez bývalé koryto Hornádu,
na jednej strane k VSE a krížom je vlastne Štefánikova 4. To je naozaj aj z tej fotografie,
ktorú máme materiáli, v podstate palác. Neviem kto ho kedy, v ktorom roku vybudoval,
ale jednoducho tá cena vygenerovaná znalcom, ktorú máme v tomto materiáli, je naozaj nízka
a nedôveryhodná.“
Predseda: „V rozprave ešte pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem pekne. Viacerí ste povedali, že cena sa vám pozdáva, keďže
znalec ju takto určil a my nie sme kvalifikovaní to nejakým spôsobom hodnotiť. Takže
rozprávať o tom, že čo sa vygeneruje v súťaži je úplne zbytočné. Vôbec som nenarážal
na nejakú nezákonnosť, veď nehospodárne nakladať s majetkom sa dá aj v súlade
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so zákonom. Ale to snáď viete. Bývam dve ulice odtiaľ a keby som nevedel, že v centre idú
byty a takéto nehnuteľnosti ako teplé rožky, tak ani sa asi neozvem. Ale keďže veľmi dôverne
poznám situáciu, tak som si dovolil trošku aj bližšie pozrieť podmienky. A hovorím, je to ako
zlý vtip, keď som videl, že ani metre štvorcové úžitkovej plochy nie sú uvedené v dôvodovej
správe. Čiže sa ani presne nedá vyrátať, aká je tá cena. Ak by som išiel aj tým pesimistickým
variantom, tak KSK získa až 487 eur za meter štvorcový nezrekonštruovanej budovy, ktorá sa
predá na byty. Čo sa týka predvolebnej kampane, ja som nespomínal plno vecí, ktoré by som
mohol v rámci volebnej kampane. Ako to, že na akciách KSK niekto z Úradu KSK
predstavuje vždy môjho protikandidáta, ktorý nemá nič s KSK a pod. Ja tu vôbec
nevyťahujem tieto veci, tak poprosím, držte sa merita veci, a to je tento bod, z môjho pohľadu
nevýhodný predaj budovy na Štefánikovej ulici číslo 4. Môžeme urobiť aj pokus, lebo
tu niekto naznačil za mnou, pán Jakubov myslím že to bol, že nejaký protinávrh. Tak skúsme,
dávam procedurálny návrh na stiahnutie tohto bodu, aby sme riešili túto situáciu inak, tak, aby
podľa hrubých odhadov KSK ostal zisk, to je jeden až jeden a pol milióna, hrubým odhadom,
podľa trhových cien, ako sa to pohybuje. Čiže dávam návrh na stiahnutie tohto bodu.
Ďakujem.“
Predseda: „S faktickou pán poslanec Jakubov.“
Poslanec Jakubov s faktickou poznámkou: „Pán poslanec Trnka, pokiaľ sa nemýlim,
Vy nemôžete dať návrh na stiahnutie. Môžete dať návrh na prerušenie. To už ako poslanec
kraja aj mestskej časti by ste mali mať naštudované. Ďakujem.“
Predseda: „Momentík, ešte som Vám zatiaľ neudelil slovo, lebo z tohto sa stáva už ani nie
zastupiteľstvo, ale jeden skutočne diskusný klub pri čaji a pri káve. Nech sa páči, faktickú
poznámku ste mali, pán poslanec Trnka, faktickú.“
Poslanec Trnka s faktickou poznámkou: „No áno, asi je to hrozné z Vášho pohľadu, keď sa
diskutuje na zastupiteľstve. Ja neviem, ale už ste si mohli zvyknú za tie roky, aspoň za toto
funkčné obdobie. Dávam návrh na prerušenie rokovania v tomto bode 17e.“
Predseda: „Písomne sa predkladá.“
Poslanec Trnka: „Myslím, že aj ústne sa dá, aj v minulosti sme to robili.“
Predseda: „Písomne. Upozornil som na začiatku tohto rokovania.“
Poslanec Trnka: „Nie, neupozornili ste. Procedurálny návrh sa môže dať aj ústne, takže ho
dávam ústne, dávam návrh na prerušenie rokovania v tomto bode 17e. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Ukončujem rozpravu k tomuto bodu. Keďže sa nik nehlási, poprosím
návrhovú komisiu.“
Poslanec Andrejčák: Návrhová komisia dáva hlasovať o procedurálnom návrhu o prerušení
tohto rokovania krajského zastupiteľstva v tomto bode, bod 17e.“
Hlasovanie č. 24

Procedurálny návrh na prerušenie rozpravy k bodu 17e

Za 8 poslancov, proti 22 poslancov, zdržalo sa 7 poslancov.
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Predseda: „Návrh neprešiel. Prosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 2 písm. c), § 9 ods. 3 písm. a),
b) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov
A) rozhodlo
o prebytočnosti nehnuteľností v katastrálnom území Stredné Mesto, obec Košice – Staré
Mesto, okres Košice I, vedených Okresným úradom Košice v liste vlastníctva číslo 10179,
a to:
a) bytového domu súpisné číslo 902 na pozemku registra C KN parcelné číslo 985, vrátane
príslušenstva,
b) pozemku registra C KN parcelné číslo 984/2 o výmere 252 m2, zastavané plochy
a nádvoria,
c) pozemku registra C KN parcelné číslo 985 o výmere 501 m2, zastavané plochy a nádvoria;
B) schvaľuje
1. spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v katastrálnom území Stredné Mesto,
obec Košice – Staré Mesto, okres Košice I, vedených Okresným úradom Košice v liste
vlastníctva číslo 10179, a to:
a) bytového domu súpisné číslo 902 na pozemku registra C KN parcelné číslo 985,
vrátane príslušenstva,
b) pozemku registra C KN parcelné číslo 984/2 o výmere 252 m2, zastavané plochy
a nádvoria,
c) pozemku registra C KN parcelné číslo 985 o výmere 501 m2, zastavané plochy
a nádvoria
na základe obchodnej verejnej súťaže.
2.
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

podmienky obchodnej verejnej súťaže, a to:
minimálnu kúpnu cenu vo výške 585 000,00 €,
finančnú zábezpeku vo výške 58 500,00 €, ktorá musí byť pripísaná na účet
vyhlasovateľa súťaže (Košický samosprávny kraj) najneskôr v posledný deň lehoty
na predkladanie súťažných návrhov.
Lehota na predkladanie súťažných návrhov je 20 dní od vyhlásenia obchodnej verejnej
súťaže. Súťažný návrh je potrebné doručiť poštou alebo do podateľne vyhlasovateľa
súťaže.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vyhlásené podmienky súťaže zmeniť,
odmietnuť všetky predložené návrhy aj bez uvedenia dôvodu, ďalej rokovať
s navrhovateľom, ktorý predložil najvhodnejší návrh, predĺžiť lehotu na vyhlásenie
výsledku súťaže, zrušiť súťaž bez uvedenia dôvodu.
Vyhlasovateľ súťaže ako predávajúci bude mať právo odstúpiť od kúpnej zmluvy
a ponechať si uhradenú finančnú zábezpeku ako zmluvnú pokutu ak kupujúci
v dohodnutej lehote splatnosti kúpnej ceny nezaplatí kúpnu cenu v celej výške,
ak kupujúci nedodrží alebo poruší podmienky dohodnuté v uzavretej kúpnej zmluve,
alebo ak v primeranej lehote nedôjde k prevodu vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam z dôvodu na strane kupujúceho.
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Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej
verejnej súťaži.
2.7. Každý navrhovateľ môže podať iba jeden návrh. V prípade, že navrhovateľ podá viac
návrhov, nebudú návrhy tohto navrhovateľa do súťaže zahrnuté.
2.8. Predložené návrhy bude posudzovať Komisia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom resp. komisia menovaná predsedom
Košického samosprávneho kraja.
2.9. Výsledok súťaže bude navrhovateľom oznámený písomne bezodkladne, najneskôr
do 30 dní po posúdení súťažných návrhov Komisiou Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom resp. komisiou menovanou
predsedom Košického samosprávneho kraja.
2.10. V prípade, že nedôjde k uzavretiu zmluvy s navrhovateľom, ktorého návrh posúdila
Komisia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom
resp. komisia menovaná predsedom Košického samosprávneho kraja ako
najvhodnejší, z dôvodu na strane navrhovateľa, vyhlasovateľ súťaže si ponechá
finančnú zábezpeku.
2.6.

Hlasovanie č. 25

Prevod vlastníctva nehnuteľností na Štefánikovej ulici 4
v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže

Za 31 poslancov, proti 4 poslanci, zdržalo sa 5 poslancov.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
BOD č. 17f
Zmena uznesenia č. 144/2014 zo dňa 13. októbra 2014 – Doplnenie a zmeny uznesenia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 219/2011 zo dňa 21. februára 2011 –
Predaj nehnuteľností v obci Šemša Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.
Predseda: „Môžeme pokročiť ďalej. A je to bod číslo 17f – Zmena uznesenia č. 144/2014 zo
dňa 13. októbra 2014 – Doplnenie a zmeny uznesenia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja č. 219/2011 zo dňa 21. februára 2011 – Predaj nehnuteľností v obci
Šemša Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. O schválenie prevodu vlastníctva
pozemku týmto spôsobom rozhoduje zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov. Otváram k materiálu rozpravu, nech sa páči. 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. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov
schvaľuje
zmenu uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 144/2014 zo dňa
13. októbra 2014 – Doplnenie a zmeny uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja č. 219/2011 zo dňa 21. februára 2011 – Predaj nehnuteľností v obci Šemša
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. v časti B) schvaľuje tak, že v bode 3
vypúšťa slová „po dobu desiatich rokov“.
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Hlasovanie č. 26

Zmena uznesenia č. 144/2014 zo dňa 13. októbra 2014 –
Doplnenie a zmeny uznesenia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja č. 219/2011 zo dňa 21. februára 2011 –
Predaj nehnuteľností v obci Šemša Východoslovenskej
vodárenskej spoločnosti, a. s.

Za 41 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 1 poslanec.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
BOD č. 17g
Zmena uznesenia č. 303/2015 zo dňa 7. decembra 2015 – Nájom nebytových priestorov
a pozemku pre občianske združenie BONA FIDE v areáli na Strojárenskej 3 v Košiciach
a nájom nebytových priestorov pre občianske združenie PORT a ShowMedia s. r. o.
Predseda: „Bod 17g – Zmena uznesenia č. 303/2015 zo dňa 7. decembra 2015 – Nájom
nebytových priestorov a pozemku pre občianske združenie BONA FIDE v areáli na
Strojárenskej 3 v Košiciach a nájom nebytových priestorov pre občianske združenie PORT
a ShowMedia s. r. o. Nakoľko nájom pre BONA FIDE bol schválený z dôvodov hodných
osobitného zreteľa, trojpätinovou väčšinu všetkých poslancov, aj na zmenu predmetu nájmu
a nájom pre PORT a ShowMedia s. r. o. je potrebné schválenie trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov. Otváram k materiálu rozpravu, nech sa páči. 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.14 Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja v znení dodatku č. 1
schvaľuje
1.

zmenu uznesenia č. 303/2015 zo dňa
7. decembra 2015 – Nájom nebytových
priestorov a pozemku pre občianske združenie BONA FIDE v areáli na Strojárenskej 3
v Košiciach tak, že sa vypúšťajú písmená b), c), d), slová „o celkovej výmere 2 766,89
m2“,
sa nahrádzajú slovami „o celkovej výmere 2 273,99 m2“ a doterajšie písmeno e)
sa označuje ako písmeno b),

2.

nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí:

2.1. časti budovy so súpisným číslom 1064 (budovy VIII a IX) na pozemku registra C KN
parcelné číslo 3205/2 a časti budovy so súpisným číslom 1063 (budova III/b) na
pozemku registra C KN parcelné číslo 3205/1 o celkovej výmere 247,65 m2
v katastrálnom území Letná , obec Košice – Staré Mesto, okres Košice I, zapísaných
v liste vlastníctva č. 11618 (budovy a pozemky), vedenom Okresným úradom Košice pre
občianske združenie PORT, Zborovská 2, Košice, IČO: 42 320 372 za účelom
prevádzkovania ubytovacieho zariadenia hostelového typu,
2.2. časti budovy so súpisným číslom 1063 (budova III/b) na pozemku registra C KN
parcelné číslo 3205/1 o celkovej výmere 251,40 m2 v katastrálnom území Letná , obec
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Košice – Staré Mesto, okres Košice I, zapísaných v liste vlastníctva č. 11618 (budova
a pozemok), vedenom Okresným úradom Košice pre ShowMedia s. r. o., Cintorínska 6,
Nižný Klátov, IČO: 44 670 028 za účelom prevádzkovania predajne spojenej so
showroomom (vytvorenie experimentálneho priestoru so svetelnou, zvukovou technikou
a novými médiami, organizovanie workshopov a vzdelávacích akcií v oblasti svetelného,
architektonického a stage designu, divadla, zvuku a produkcie),
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorými sú pokračovanie v realizácii zabezpečenia
kvalitného zázemia pre kultúrne centrum s kreatívnym hub – om, prezentovanie a rozvoj
kultúry a kreatívneho priemyslu v areáli na Strojárenskej 3 v Košiciach, so zámerom posilniť
atraktivitu Košického regiónu, a to v priamej nadväznosti na pripravovaný projekt
Kreatívneho centra.
Hlasovanie č. 27

Zmena uznesenia č. 303/2015 zo dňa 7. decembra 2015 – Nájom
nebytových priestorov a pozemku pre občianske združenie
BONA FIDE v areáli na Strojárenskej 3 v Košiciach a nájom
nebytových priestorov pre občianske združenie PORT
a ShowMedia s. r. o.

Za 41 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 1 poslanec.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
BOD č. 17h
Zmena uznesenia č. 257/2015 zo dňa 24. augusta 2015 – Nájom majetku Košického
samosprávneho kraja pre Deutsch – Slowakische Akademien, a. s., Školská 5, Brezno
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predseda: „17h – Zmena uznesenia č. 257/2015 zo dňa 24. augusta 2015 – Nájom majetku
Košického samosprávneho kraja pre Deutsch – Slowakische Akademien, a. s., Školská 5,
Brezno z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Takisto pri tomto uznesení musí rozhodnúť
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou. Komisia hospodárenia s majetkom, školská komisia
odporučili schváliť zmenu uznesenia. Otváram k materiálu rozpravu. Pán poslanec Trnka
s faktickou? Moment, rozhodnite sa. V rozprave, nech sa páči.“
Poslanec Trnka: „Taká vec sa ku mne dostala, že jeden z prvých krokov tej spoločnosti, ktorá
prevzala správu nad touto strednou školou, ktorú sme im odhlasovali, že zrušili zmluvu
s Dalkiou. Máte takúto informáciu? Pretože údajne sa im kvôli tomu hneď polepšilo. Alebo
odpoveď bude, že ide o súkromného vlastníka a nemáme žiadnu informáciu o tomto?
Ale myslím, že boli zahrnuté v tej rámcovej zmluve, takže by sme mohli vedieť.“
Predseda: „Pán vedúci odboru, pán Ing. Kandráč.“
Ing. Kandráč, vedúci odboru školstva: „Vážený pán predseda, dámy a páni, informácia
o tom, že okamžite odstúpili od zmluvy s Dalkiou nie je pravdivá. Prebehli na úvod
rokovania, momentálne síce neviem, v akom je to stave, ale viem, že niekoľko rokov
tá spolupráca fungovala aj na báze Dalkia a súkromný zriaďovateľ tejto školy. Toľko k tomu
viem povedať.“
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Predseda: „Dobre, ďakujem. Stačí? Dovolíte? Zatiaľ ja vediem toto zastupiteľstvo, pán
poslanec Rusnák. Ak sa chceš prihlásiť, alebo chcete, nech sa páči. Ďakujem. Takže prosím
v rozprave ďalej. Pokiaľ sa do rozpravy nik nehlási, rozpravu ukončujem. 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
zmenu uznesenia č. 257/2015 zo dňa 24. augusta 2015 – Nájom majetku Košického
samosprávneho kraja pre Deutsch – Slowakische Akademien, a. s., Školská 5, Brezno
z dôvodu hodného osobitného zreteľa tak, že za slová „ prenajatého majetku“ sa dopĺňajú
slová „ a na realizáciu stavieb určených na praktickú výučbu pre študijný odbor 3667 K 00
technik vodár – vodohospodár“.
Hlasovanie č. 28

Zmena uznesenia č. 257/2015 zo dňa 24. augusta 2015 – Nájom
majetku Košického samosprávneho kraja pre Deutsch –
Slowakische Akademien, a. s., Školská 5, Brezno z dôvodu
hodného osobitného zreteľa

Za 42 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
BOD č. 17i
Prevod vlastníctva majetku v k. ú. Viničky pre TOKAJ GRAND s. r. o.
Predseda: „Bod 17i – Prevod vlastníctva majetku v k. ú. Viničky pre TOKAJ GRAND s. r. o.
Tak isto je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny. Komisia hospodárenia s majetkom
odporučila schváliť prevod vlastníctva oporných konštrukcií viniča, oplotenia areálu
a vonkajšieho osvetlenia pre TOKAJ GRAND s. r. o. z dôvodu hodného osobitého zreteľa
uvedeného v návrhu na uznesenie s kúpnou cenou 1 400 eur, znaleckým posudkom ocenená
na 1 335,41 eur. S odporúčaním komisie žiadateľ súhlasil. Otváram rozpravu materiálu.
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. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov
A) rozhodlo
o prebytočnosti oporných konštrukcií viniča na pozemkoch registra C KN parcelné číslo
378/2, 451/1 a 470/3 v katastrálnom území Viničky, oplotenia areálu na pozemkoch registra C
KN parcelné číslo 378/2, 451/1, 470/1, 470/2 a 470/3 v katastrálnom území Viničky,
vonkajšieho osvetlenia na pozemkoch registra C KN parcelné číslo 378/2, 451/1, 470/1, 470/2
a 470/3v katastrálnom území Viničky, obec Viničky, okres Trebišov;
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B) schvaľuje
spôsob prevodu a prevod vlastníctva oporných konštrukcií viniča na pozemkoch registra C
KN parcelné číslo 378/2, 451/1 a 470/3 v katastrálnom území Viničky, oplotenia areálu
na pozemkoch registra C KN parcelné číslo 378/2, 451/1, 470/1, 470/2 a 470/3 v katastrálnom
území Viničky, vonkajšieho osvetlenia na pozemkoch registra C KN parcelné číslo 378/2,
451/1, 470/1, 470/2 a 470/3 v katastrálnom území Viničky, obec Viničky, okres Trebišov
pre TOKAJ GRAND s. r. o., Hlavná 78/9, Viničky, IČO: 45 289 221 za kúpnu cenu 1 400,00
€ z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že nadobúdateľ je výlučným
vlastníkom, resp. spoluvlastníkom, resp. nájomcom pozemkov, na ktorých sa majetok
nachádza.
Hlasovanie č. 29

Prevod vlastníctva majetku v k. ú. Viničky pre TOKAJ GRAND
s. r. o. Spoločnosť TOKAJ GRAND s. r. o.

Za 40 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
BOD č. 17j
Prevod vlastníctva pozemku v Gelnici
Predseda: „17j – Prevod vlastníctva pozemku v Gelnici v prospech manželov Jasovských.
Komisia hospodárenia s majetkom odporučila schváliť prevod vlastníctva pozemkov pre
manželov Jasovských z dôvodu hodného osobitého zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie
s kúpnou cenou vo výške 1 800 eur. 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 § 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 360/2, záhrady o výmere 102 m2
v katastrálnom území Gelnica, obec Gelnica, okres Gelnica, vedeného Okresným úradom
Gelnica v liste vlastníctva číslo 3249;
B) schvaľuje
spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku registra C KN parcelné číslo 360/2, záhrady
o výmere 102 m2 v katastrálnom území Gelnica, obec Gelnica, okres Gelnica, vedeného
Okresným úradom Gelnica v liste vlastníctva číslo 3249 pre Ing. Mareka Jasovského, rodený
Jasovský a manželku Máriu Jasovskú, rodená Medvecová, Hviezdoslavova 1233/2, Gelnica
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za kúpnu cenu 1 800,00 € z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorým je zriadenie prístupovej cesty motorovým vozidlom
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve nadobúdateľov.
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Hlasovanie č. 30

Prevod vlastníctva pozemku v Gelnici

Za 42 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo potrebnou väčšinou schválené.

BOD č. 18
Záver
Predseda: „Poďme k bodu číslo 18 a to je Záver. Vážené dámy, vážení páni, týmto sme
program 24. zasadnutia zastupiteľstva vyčerpali. Končím dnešné zasadnutie. Do konca tohto
volebného obdobia sa stretneme ešte na 25. zasadnutí, ktoré je plánované na dňa 23. októbra
2017. Želám vám šťastnú cestu domov. Ďakujem.“

JUDr. Zdenko Trebuľa
predseda KSK

Ing. Ondrej Bernát
riaditeľ Úradu KSK

MVDr. Anna Jenčová
overovateľ zápisnice

MUDr. Ján Paľovčík
overovateľ zápisnice

Podpísal dňa: 22. 09. 2017

Podpísal dňa: 02. 10. 2017

JUDr. Melánia Kolesárová
vedúca organizačného odboru

Zápisnica vyhotovená dňa 22. 09. 2017
Spracovala na základe prepisu A. S. Partner, s. r. o.
Miroslava Segedová
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