Zápisnica
z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 23. októbra 2017
Miesto zasadnutia: Veľká zasadačka Magistrátu mesta Košice
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
BOD č. 1
Otvorenie, schválenie programu 25. zasadnutia zastupiteľstva,
určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie
JUDr. Zdenko Trebuľa, predseda KSK (ďalej len „predseda“): „Vážené panie
poslankyne, vážení páni poslanci, vážení hostia, otváram 25. zasadnutie Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja, ktoré bolo zvolané podľa § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 21
ods. 1 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, na ktorom vás
všetkých vítam.
Z dnešného rokovania sú ospravedlnení poslanci: pán poslanec Ján Mihalečko, pani
poslankyňa Jana Cibereová, pán poslanec Ján Paľovčík, pani poslankyňa Ľubica Rošková
a pán poslanec Pavol Bečarik sa ospravedlnil na úvod. Počas rokovania sa dostavia na
zastupiteľstvo. Z 57 poslancov zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja je prítomných
38, čo je nadpolovičná väčšina a zastupiteľstvo je uznášania schopné. Prosím členov stálej
mandátovej komisie, aby túto skutočnosť potvrdili.“
Poslankyňa Brziaková: „Overenie účasti poslancov na 25. zasadnutí zastupiteľstva je podľa
prezenčnej listiny prítomných 41 poslancov, neprítomných 16.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Za overovateľov zápisnice 25. zasadnutia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja určujem poslancov pani poslankyňu Evu Antónyovú a pána
poslanca Jána Kokardu. 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. Teraz vás poprosím o vaše pripomienky alebo
doplnenie programu. Pani poslankyňa Grüllingová.“
Poslankyňa Grüllingová: „Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, na základe dohovoru
predsedov poslaneckých klubov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja navrhujem za
bod 18, bod 18a - Poďakovanie predsedov poslaneckých klubov predsedovi Košického
samosprávneho kraja. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Ďalej. Chce niekto doplniť program, má niekto pripomienku? Pokiaľ
nie, ukončujem túto možnosť. Chcem vás poprosiť, aby sme najprv hlasovali o návrhu pani
poslankyne Grüllingovej, potom budeme hlasovať o programe. Takže bod 18a.
Hlasovanie č. 1

o doplnení bodu 18a do programu

Za 42 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
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Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
Predseda: „A teraz vás poprosím, keby ste hlasovali za celý program aj s týmto bodom, tak,
ako bol predložený. Prosím hlasujte.“
Hlasovanie č. 2

o celom programe rokovania

Za 41 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
Predseda: „Konštatujem, že program dnešného rokovania bol schválený. Teraz prosím
predsedov poslaneckých klubov, aby navrhli svojich zástupcov do návrhovej komisie, ktorá
pripraví návrhy uznesenia k jednotlivým bodom rokovania tak, ako vyplynú z diskusie. Pani
poslankyňa Grüllingová.“
Poslankyňa Grüllingová: „Za spoločný poslanecký klub navrhujem pána poslanca
Andrejčáka a seba, teda Grüllingovú. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Pán poslanec Rusnák. Je nejakými iný návrh? Pani poslankyňa
Kijevská.“
Poslankyňa Kijevská: „Dobrý deň prajem. Navrhujem pána MUDr. Igora Jutku, kolegu pána
poslanca.
Predseda: „Ďakujem. Je ďalší návrh? Pokiaľ nie, poprosím vás keby ste hlasovali o zložení
návrhovej komisie a to: pani poslankyňa Grüllingová, pán poslanec Andrejčák, pán poslanec
Jutka. Prosím hlasujte.“
Hlasovanie č. 3

o zložení návrhovej komisie

Za 41 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
Predseda: „Konštatujem, že na 25. zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
bude návrhová komisia pracovať v zložení: pani poslankyňa Grüllingová, páni poslanci
Andrejčák a Jutka. Zároveň žiadam členov návrhovej komisie, aby zaujali svoje miesto vo
vyhradenom 12. rade. Vás chcem poprosiť, aby ste svoje telefóny previedli buď na tichý
režim alebo ich vypli. Ostatným poslancom oznamujem, aby svoje návrhy k jednotlivým
bodom programu rokovania predkladali písomne tejto návrhovej komisii po ústnej informácii
prítomných poslancov.“
BOD č. 2
Interpelácie
Predseda: „Takže môžeme prikročiť k bodu číslo 2 - Interpelácie. Teraz dávam priestor na
vaše interpelácie, otázky a pripomienky. Nech sa páči. Ak sa nikto do interpelácií nehlási,
túto možnosť a tento bod uzatváram. Ďakujem.“
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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. Materiál, myslím si, je veľmi štatisticky podrobný, jasný.
Otváram k nemu rozpravu. Ukončujem možnosť vystúpiť v rozprave a poprosím návrhovú
komisiu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) berie na vedomie
Informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
B) súhlasí
s vypustením zo sledovania uznesenia:
 č. 662/2009 z 25. zasadnutia
zo dňa 22. 6. 2009,
 č. 236/2011 z 9. zasadnutia
zo dňa 18. 4. 2011,
 č. 422/2016 z 19. zasadnutia
zo dňa 17. 10. 2016,
 č. 464/2017 z 21. zasadnutia
zo dňa 20. 2. 2017.
Hlasovanie č. 4

Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Zastupiteľstva

Košického

samosprávneho

kraja

Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Informácia o plnení
samosprávneho kraja

uznesení

Zastupiteľstva

Košického

Za 43 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.
BOD č. 4
Ústna informácia o aktuálnom stave rekonštrukcie mosta 547 – 020
cez vodnú nádrž Ružín
Predseda: „Máme tu bod číslo 4 - Ústna informácia o aktuálnom stave rekonštrukcie mosta
547 - 020 cez vodnú nádrž Ružín. Materiál ste obdržali mailovou poštou 20.10.2017. Teraz
poprosím pána riaditeľa Bernáta o ústnu informáciu.“
Ing. Bernát, riaditeľ Úradu KSK: „Dobrý deň prajem. Vážený pán predseda, dámy a páni,
informáciu, ste dostali v písomnej podobe. V podstate odvtedy sa nič dramatické nestalo.
Vďaka tomu, že je dobrá jeseň, tak nie je len kvalitné víno, ale aj zhotoviteľ stíha
v termínoch, tak ako deklaroval v zmluve o dielo. Takže momentálne už prebiehajú izolačné
práce a záverečné práce na ukončení rekonštrukcie. Čiže tak, ako deklarovali, ten
6. december, takže práce by mali byť vtedy ukončené. Zo stavebného hľadiska, samozrejme.
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Potom nasleduje proces kolaudácie, dynamických a statických skúšok mosta. Čiže už nejaké
vážnejšie problémy by sa pri tej rekonštrukcii nemali vyskytnúť. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k materiálu. 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
berie na vedomie
Ústnu informáciu o aktuálnom stave rekonštrukcie mosta 547 – 020 cez vodnú nádrž Ružín.
Predseda: Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 5

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.“
BOD č. 5
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017
Predseda: „Máme tu bod číslo 5 - Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku
2017. Ide o štvrtú úpravu rozpočtu v tomto roku, v ktorej sú navrhované výdavky zo
zvýšených daňových a nedaňových príjmov, úpravy vyplývajúce z darov a iných grantov
a transferov v rámci verejnej správy a z peňažných fondov. Úpravou sa navrhuje zvýšenie
bežných príjmov o 977 508 €, v prípade bežných výdavkov ide taktiež o zvýšenie o 995 363
€. Navrhuje sa zvýšenie kapitálových príjmov o 1 425 € a zníženie kapitálových výdavkov
o 16 430 €. Zdôvodnenie jednotlivých úprav je podrobnejšie špecifikované v hlavnom
dokumente s podrobným prehľadom ich špecifikácie v prílohách č. 1 až 8. Materiál prešiel
rokovaním všetkých komisií, ktoré ho bez pripomienok odporúčali prerokovať a schváliť.
Otváram k nemu rozpravu. Ukončujem rozpravu, poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
1. Úpravu bežného rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017 takto:
zvýšiť bežné príjmy
zvýšiť bežné výdavky

o
o

977 508 €
995 363 €
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2. Úpravu kapitálového rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017 takto:
zvýšiť kapitálové príjmy
o
1 425 €
znížiť kapitálové výdavky
o
16 430 €
Hlasovanie č. 6

Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.“
BOD č. 6
Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho
operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1
Predseda: „Bod číslo 6 – Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného
regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1. Jedná sa o projekty
v oblasti cestnej dopravy. Stručný popis projektov je uvedený v dôvodovej správe materiálu.
Stavebná realizácia projektov v závislosti od ich stavebnej náročnosti, postupov realizácie,
ale najmä v závislosti od administratívnych procesov je plánovaná počas dvoch nasledujúcich
stavebných sezón. Predpoklad začatia stavebných prác je v 2. polovici roka 2018, samozrejme
predpoklad je ten, aby sme boli úspešní. Materiál prešiel rokovaním finančnej komisie,
dopravnej komisie a komisie regionálneho rozvoja, ktoré ho odporúčali prerokovať a schváliť.
Otváram rozpravu k materiálu. Ukončujem rozpravu a 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
 predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu s názvom „ID - R001 II/547
hranica okresu Košice / Košice – okolie – Spišské Vlachy – II. etapa“ realizovaného
v rámci výzvy s kódom „IROP-PO1-SC11-2016-11“, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom Košického samosprávneho kraja a platným programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja;
 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. 330 000,- Eur;
 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Košického
samosprávneho kraja.
Hlasovanie č. 7

Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného
regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ
1.1.

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.“
Poslanec Andrejčák: „Ešte druhý návrh na uznesenie, pán predseda, poprosím. Ďakujem
pekne.“
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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
 predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu s názvom „ID - R002 II/576
Bohdanovce – Herľany – I. etapa“ realizovaného v rámci výzvy s kódom „IROP-PO1SC11-2016-11“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom Košického
samosprávneho kraja a platným programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Košického samosprávneho kraja;
 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. 100 000,- Eur;
 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Košického
samosprávneho kraja.
Hlasovanie č. 8

Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného
regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ
1.1.

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.“
BOD č. 7
Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení
neskorších zmien a doplnkov
Predseda: „Bod číslo 7 - Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecného
záväzného nariadenia KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien
a doplnkov. Materiál prešiel rokovaním všetkých komisií. Stanoviska vecne príslušných
komisií sú uvedené v prílohe materiálu. Otváram k materiálu rozpravu. Ukončujem rozpravu
a poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, § 8
ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 6 Všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
v znení neskorších zmien a doplnkov
schvaľuje
Poskytnutie dotácií z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
v znení neskorších zmien a doplnkov týmto žiadateľom:
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1.
2.
3.

4.

5.

500 občianske združenie, Textilná 4, 040 12 Košice, v sume 2 000 € na projekt: Po
stopách Majstra Pavla.
Obec Košický Klečenov, Košický Klečenov 9, 044 45 Košice – okolie, v sume 5 000 €
na projekt: Izba ľudovej tradície.
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Najsvätejšej Trojice, Gelnická 55, 040 11 Košice,
v sume 4 000 €, na projekt: Výmena azbestocementovej strešnej krytiny na kostole sv.
Vavrinca Košice Lorinčík.
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nižný Medzev, Mariánske Námestie 36, 044 25
Medzev, v sume 2 141 €, na projekt: Výmena nosnej konštrukcie pre zvony, zavesenie
a elektrifikácia kostola Narodenia Panny Márie v Medzeve
JEN&JEN – Aktívny život s postihnutím, Čierne Pole 45, 079 01 Čierne Pole, v sume
2 269 € na projekt: Cesta k vzdelaniu samostatnosti.

Hlasovanie č. 9

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

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené.
BOD č. 8
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o určení počtu
tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho
kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2018/2019
Predseda: „Bod číslo 8 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho
kraja o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2018/2019. Táto povinnosť pre
samosprávny kraj vyplýva zo zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý je povinný
najneskôr do 31. októbra 2017 určiť formou všeobecne záväzného nariadenia počet tried
prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé
učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné
študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné študijné odbory pre prijímacie konanie pre
školský rok 2018/2019. Materiál bol prerokovaný v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie
a prípravu dňa 13. septembra 2017. Pri návrhu počtu tried do prvých ročníkov sa vychádzalo
zo zákonom stanovených kritérií pre určenie tried prvého ročníka a kritérií KSK podľa
zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Sumáre predstavovali požiadavky stredných škôl
334 tried pre 8 839 miest pre absolventov základných škôl, návrh VZN je stanovený na 264
tried pre 6 290 žiakov. Prekročenie hranice 5 975 miest o cca 5 % je spôsobené vytvorením
rezerv pri odboroch žiadaných trhom práce, na ktorých v predchádzajúcom období študovalo
menej žiakov a na druhej strane potrebou zabezpečiť kontinuitu vzdelávania v odboroch,
v ktorých sa síce vzdeláva viac žiakov ako sú momentálne prognózy ich potrieb na trhu práce,
ale znižovanie ich výkonov je možné realizovať postupne. Tento návrh všeobecne záväzného
nariadenia pred rokovaním zastupiteľstva prešiel legislatívnym procesom, bol zverejnený
za účelom jeho pripomienkovania dňa 21. septembra 2017 na úradnej tabuli úradu a webovej
stránke kraja. Návrh všeobecne záväzného nariadenia prešiel rokovaním všetkých komisií,
ktoré ho odporučili zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. V zákonom stanovenej lehote
k návrhu všeobecne záväzného nariadenia bolo prednesených 16 pripomienok. Pripomienky
sa týkali navýšenia počtu tried o 17, pre 14 stredných škôl v územnej pôsobnosti KSK
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a zmeny v štruktúre odborov pre 3 stredné školy. Pri vyhodnocovaní pripomienok boli brané
do úvahy: ministerstvom zaradené nové odbory do siete škôl, zmeny školských vzdelávacích
programov stredných škôl orientované na potreby trhu práce a požiadavky na experimentálne
overovanie nových študijných odborov. Po vyhodnotení pripomienok bolo akceptované
navýšenie návrhu VZN o 10 tried, a to 4 triedy pre gymnázia, 5 tried pre stredné odborné
školy a 1 trieda pre konzervatórium. Zmena štruktúry odborov vzdelávania bola akceptovaná
pre 3 stredné odborné školy. Pripomienky a ich vyhodnotenie sú spracované v tabuľkovom
prehľade, ktorý je súčasťou predkladaného materiálu. Tabuľkový prehľad vyhodnotenia tvorí
prílohu k materiálu. Materiál vám bol doručený spolu s pozvánkou a návrhom programu
zastupiteľstva. Vyhodnotenie pripomienok bolo spracované k 9. októbru 2017. Dňa
13. 10. 2017, tzn. 4 dni po lehote bola listom doručená pripomienka PaedDr. Ing. Ivana
Dufinca z Michaloviec, zriaďovateľa súkromnej SPŠ odevnej Komenského 1, Michalovce,
týkajúce sa pridelenie 1 triedy denného štúdia v skladbe odborov: odevný dizajn, technickoinformatické služby v odevníctve a odevníctvo. Táto pripomienka bola doručená po termíne
spracovania a vyhodnotenia pripomienok, preto ju nebolo možné vyhodnotiť a spracovať.
V zmysle platnej legislatívy, na základe návrhu zriaďovateľa strednej odbornej školy,
je možné rozhodnúť o zvýšení počtu tried 1. ročníka účinným Všeobecne záväzným
nariadením Košického samosprávneho kraja. Zriaďovateľ môže teda návrh podať
na Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti.
Čiže má tu možnosť riešiť tento problém cez Ministerstvo školstva. Chcem vás upozorniť,
že je potrebná trojpätinová väčšina, je to vážny materiál, všetkých poslancov, tzn. najmenej
35. Otváram k materiálu rozpravu. Nech sa páči. Keďže sa nikto v rozprave nehlási,
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 § 31 ods. 2 a 3 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o určení počtu tried prvého
ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre prijímacie
konanie na školský rok 2018/2019.
Hlasovanie č. 10

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl
v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre
prijímacie konanie na školský rok 2018/2019

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.
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BOD č. 9
Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ – Integrovaný
Regionálny operačný program, Prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym
a kvalitnejším sociálnym službám
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu číslo 9 a to je Spolufinancovanie projektu
zo štrukturálnych fondov EÚ – Integrovaný Regionálny operačný program, Prioritná os 2:
Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším sociálnym službám. Jedná sa o realizáciu projektu
v zariadení Lidwina - Domov sociálnych služieb Strážske s názvom „Cesta do komunity“.
Je to projekt, ktorý už v podstate bol schvaľovaný tu v zastupiteľstve pred dvoma rokmi, toto
sú realizačné etapy. Verím tomu, že sa projekt podarí dotiahnuť do úspešného konca. Materiál
prešiel rokovaním finančnej, sociálnej komisie, odporúčali ho prerokovať a schváliť. Otváram
k nemu rozpravu. Ukončujem rozpravu a poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) schvaľuje
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
zariadenia LIDWINA – Domov sociálnych služieb, ul. Mládeže 1, Strážske, s názvom:
„Cesta
do
komunity“,
realizovaného
v rámci
výzvy
kód
výzvy:
IROP–PO2-SC211-2017-17, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom
Košického samosprávneho kraja a platným programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Košického samosprávneho kraja,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci t.j. max. 103 000,00 €,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Košického
samosprávneho kraja,
B) súhlasí
s realizáciou projektu zariadenia LIDWINA – Domov sociálnych služieb, ul. Mládeže 1,
Strážske, s názvom: „Cesta do komunity“, realizovaného v rámci výzvy kód výzvy:
IROP–PO2-SC211-2017-17, ktorého aktivity sú v súlade s Koncepciou rozvoja sociálnych
služieb v Košickom kraji na roky 2016 – 2020.
Hlasovanie č. 11

Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ –
Integrovaný Regionálny operačný program, Prioritná os 2: Ľahší
prístup k efektívnym a kvalitnejším sociálnym službám

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.“
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BOD č. 10
Schválenie financovania projektu Kreatívneho centra Košického kraja v rámci IROP
Predseda: „Takže sme pri 10 - Schválenie financovania projektu Kreatívneho centra
Košického kraja v rámci IROP. V podstate hovoríme o objekte Tabačky a o celom objekte.
To znamená, nielen o tej časti, ktorá je využívaná a prenajatá za účelom poskytovania služieb
v oblasti predovšetkým kultúry a ktorá si chytila už nielen na Slovensku, ale myslím
aj v zahraničí vynikajúce meno a dobre reprezentuje nielen Košice, ale myslím, že celé
Slovensko. Takže je to veľmi pozitívny krok. My sme už v úvode, keď sme do tohto projektu
išli, hľadali už asi pred piatimi - šiestimi rokmi, možnosť využitia tohto celého areálu na
kreatívne centrum. Postupne išli sme nejakou metódou, tou že sme začali rozprenajímať tieto
časti, predovšetkým malým a menším začínajúcim firmám práve v oblasti kreatívneho
priemyslu. Je tam veľa takýchto firiem s tým, že teraz posledný rok, zhruba, začali aktivity na
úrovni aj Ministerstva pôdohospodárstva cez IROP a je tu možnosť využitia zdrojov
z Európskej únie, z eurofondov, na to, aby takýto mega projekt, lebo fakt sa jedná o veľký
projekt, aby bol zrealizovaný. Došlo aj k dohodám, aj s tými užívateľmi v súčasnom období,
ktorí sú tam, pretože my sme nepredpokladali, nakoniec v tom období, pred pár rokmi, že
vôbec dôjde k takejto možnosti. Takže sme konzultovali najprv na kultúre a potom na
pôdohospodárstve , len sa tak vajatalo - pôjde sa do toho, nepôjde sa do toho. Tak sme išli
vlastnou cestou. Ale našli sa spoločné prieniky aj s tými čo sú tam. A myslím, každý
to privítal. Ak by sa tento projekt vydaril, musím vám povedať, bude to niečo úžasné,
na Slovensku určite jedinečné. A ešte v týchto priestoroch, takých techno priestoroch z konca
19. storočia, s cieľom aj zachovať tú vnútornú atmosféru toho prostredia. Je to úžasné. Niečo
podobné v podstate je Kulturpark, kde sa to výraznou mierou podarilo. A myslím, že je to tiež
jeden z tých momentov, tu v Košiciach, ktoré Košiciam robí vynikajúce meno. Takže toľko
asi k tomu. Pokiaľ chceš Ty, pán riaditeľ, ešte niečo doplniť, nech sa páči.“
Ing. Bernát, riaditeľ Úradu KSK: „Ja len pár poznámok. V podstate je to najväčší projekt,
jednorazový projekt, v dejinách regionálnej samosprávy, ktorý, keď sa podarí, je to 22
miliónov. 11 miliónov sú neinvestičné aktivity, 11 miliónov sú investičné aktivity. Doba
trvania projektu je 5 rokov. Ale nedá mi sa trošku aj neposťažovať. Lebo to je pokračovanie
úspešného príbehu s názvom Európske hlavné mesto kultúry a vlastne to je to podhubie, ktoré
po tom EHMK vzniklo. Je tam 62 nájomcov, ľudí, ktorí sa živia kreativitou, živia sa tým,
že robia ten kreatívny biznis, kreatívny priemysel. A často tu hovoríme o odstraňovaní
regionálnych rozdielov, o tom, že mladí ľudia odchádzajú z krajiny preč. A myslím, že toto je
cesta ako udržať týchto mladých ľudí u nás, v regióne, udržať ich v Košiciach, tak, aby tu
našli zmysel svojho života. No, len bohužiaľ, výzva už mala byť v septembri. Už je október,
koniec októbra a výzva stále nie je. Takže z toho sme trošku nešťastní, pretože samotná
predkvalifikačná fáza bude trvať cca 2 roky a potom vlastne následná realizačná fáza. Takže
všetko sa to odďaľuje, všetko dlho trvá. Z toho sme nešťastní, že prečo takýto dobrý projekt,
ktorý má obrovskú podporu zdola, čiže to nie je projekt, ktorý vymysleli úradníci na KSK,
v nejakom skleníku a takto ho hodili do placu, ale vlastne aj pri tvorbe tohto projektu sme
spolupracovali s ľuďmi, ktorí vlastne v tom kreatívnom biznise niečo znamenajú, s ľuďmi,
ktorí sa podieľajú na rozvoji kreatívneho priemyslu v Košiciach. Máme obrovskú šancu stať
sa Mekkou kreatívneho priemyslu v strednej Európe. Čiže nehovoríme o Slovensku, hovoríme
o strednej Európe ako takej. Takže je to obrovská šanca urobiť, obrazne povedané, dieru
do sveta. Takže myslím, že diera do sveta sa nerobí len automobilkami, ktoré chrlia nejaké
plechové autá, ale myslím, že diera do sveta sa dá urobiť týmto, že máme schopných,
múdrych, šikovných ľudí. Takže dúfajme, že ten projekt vyjde a že to bude pokračovanie
toho úspešného príbehu EHMK 2013. Ďakujem pekne.“
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Predseda: „Ďakujem. Otváram rozpravu. 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 projektového zámeru na projekt s názvom „Kreatívne centrum Košického
kraja“ realizovaného v rámci aktivít 1 a 2 IROP PO3 s výškou celkových oprávnených
výdavkov max. 20 941 176 EUR prislúchajúcich Košickému samosprávnemu kraju.
2. Zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu projektu vrátane spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu
a poskytnutého nenávratného finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci, t. j. max. 1 047 059 EUR, čo predstavuje 5 % z celkových oprávnených výdavkov.
Hlasovanie č. 12

Schválenie financovania projektu Kreatívneho centra Košického
kraja v rámci IROP

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
BOD č. 11
Správa o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej
Národnej stratégie regionálneho rozvoja za rok 2016
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu číslo 11 - Správa o napĺňaní priorít a cieľov
aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja za rok 2016. Úloha vychádza,
v podstate, zo zákona. Sme povinní raz ročne túto stratégiu vyhodnocovať, vybrané údaje
poskytujú prierezový pohľad na vývoj v Košickom kraji, vo všetkých oblastiach, nielen
v tých, ktoré vie Košický samosprávny kraj svojimi aktivitami ovplyvniť. Na to chcem
upozorniť. Aby to nebolo vnímané, že to všetko je naša aktivita, alebo naša práca,
zastupiteľstva a úradu, alebo organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti. Materiál prešiel
rokovaním 8 komisií, ktoré ho odporučili zastupiteľstvu prerokovať a zobrať na vedomie.
Otváram rozpravu. Ukončujem rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
Správu o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja
za rok 2016.
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Hlasovanie č. 13

Správa o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej Národnej
stratégie regionálneho rozvoja za rok 2016

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.“
BOD č. 12
Informatívna správa o činnosti Informačno – poradenského centra na
Úrade Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Takže môžeme prejsť k 12 – Informatívna správa o činnosti Informačno –
poradenského centra na Úrade Košického samosprávneho kraja. Pán riaditeľ, chceš materiál
uviesť? Ďakujem. Máte ho v písomnej podobe. Otváram k materiálu rozpravu. Prešiel
rokovaní finančnej komisie, komisie regionálneho rozvoja, ktoré ho odporučili zastupiteľstvu
prerokovať a zobrať na vedomie. Nech sa páči, rozprava. Ukončujem rozpravu a poprosím
návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
Informatívnu správu o činnosti Informačno – poradenského centra na Úrade Košického
samosprávneho kraja
Hlasovanie č. 14

Informatívna správa o činnosti Informačno – poradenského centra
na Úrade Košického samosprávneho kraja

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.“
BOD č. 13
Informatívna správa o činnosti Európskeho zoskupenia územnej spolupráce
Via Carpatia s ručením obmedzeným
Predseda: „Takže máme tu 13 - Informatívna správa o činnosti Európskeho zoskupenia
územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným. Treba povedať, riaditeľka
združenia nie je prítomná, v sobotu alebo v nedeľu ju operovali, náhle, takže je v nemocnici.
Slepé črevo. Takže, našťastie nič až tak vážne. Takže v prípade rozpravy budeme hľadať
odpovede spoločne. Otváram rozpravu k materiálu. 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
berie na vedomie
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Informatívnu správu o činnosti Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia
s ručením obmedzeným.
Hlasovanie č. 15

Informatívna správa o činnosti Európskeho zoskupenia územnej
spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
BOD č. 14
Priebežné hodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej
dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji
Predseda: „Bod 14 – Priebežné hodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie
rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji. Stratégiu sme
prejednávali v zastupiteľstve v 2013-tom, v októbri. Vychádzala z národnej stratégie.
V súčasnom období sme vo fáze nielen rozpracovania, ale už doslova realizačných krokov,
čo sa týka majetkového vysporiadavania, čo sa týka už snahy o to, aby konečne, keď výzvy
vyjdú, aby sme boli ako kraj úspešní pri získavaní finančných prostriedkov a aby to mohla aj
tá športová, cyklistická verejnosť, turistická verejnosť, pocítiť na vlastných nohách
a kolesách. Tak to poviem. Materiál prešiel rokovaním finančnej, dopravnej, komisie
regionálneho rozvoja, komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, odporúčali ho
prerokovať, zobrať na vedomie. Otváram rozpravu. Ukončujem rozpravu. Poprosím návrhovú
komisiu. Pardon ruším ukončenie rozpravy. Pán poslanec Kokarda.“
Poslanec Kokarda: „Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa, že troška možno neskôr som sa
prihlásil. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážení zamestnanci.
V súvislosti s týmto materiálom len krátko, možno aj preto, že v tejto zostave sme
pravdepodobne poslednýkrát, tak som veľmi pekne chcel poďakovať pracovníkom odboru
kultúry, pani PhDr. Kováčovej a zvlášť pani Ing. Šebešovej. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ešte niekto v rozprave? Pokiaľ nie, ukončujem rozpravu,
poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. c) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
priebežné hodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy
a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji.
Hlasovanie č. 16

Priebežné hodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie
rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom
samosprávnom kraji

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
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BOD č. 15
Aktualizácia Regionálnej integrovanej územnej stratégie Košického kraja
Predseda: „Aktualizácia Regionálnej integrovanej územnej stratégie Košického kraja.
Predložený materiál obsahuje návrh aktualizovanej verzie Regionálnej integrovanej územnej
stratégie. Aktualizované dokumenty budú predložené rade partnerstva, ktorá ich berie na
vedomie a následne riadiacemu orgánu pre IROP na schválenie. Materiál prešiel rokovaním
finančnej komisie, dopravnej komisie, komisie regionálneho rozvoja, ktoré ho odporúčali
prerokovať a zobrať na vedomie. Otváram rozpravu. Ukončujem rozpravu. Poprosím
návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. c) zákona č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
Aktualizáciu Regionálnej integrovanej územnej stratégie Košického kraja.
Hlasovanie č. 17

Aktualizácia Regionálnej
Košického kraja

integrovanej

územnej

stratégie

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.“
BOD č. 16a
Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach
v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Predseda: „Takže môžeme ísť k majetkovým veciam. Bod 16a – Predĺženie doby nájmu
nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti. Komisia k hospodáreniu s majetkom a zdravotná komisia odporúčajú
zastupiteľstvu predlženie nájmu schváliť. Pretože sa obnovuje schváliť z dôvodov osobitého
zreteľa, je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny. Otváram rozpravu k materiálu. Ukončujem
rozpravu, poprosím návrhovú komisiu“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a § 7 ods. 8 písm. b), § 14 ods. 2 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom Košického
samosprávneho kraja v znení dodatku č. 1
schvaľuje
predĺženie doby nájmu do 31. 12. 2019 pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
uvedených v prílohe uznesenia, ktorí majú prenajaté nebytové priestory v zdravotníckych
zariadeniach v Košiciach vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorým je poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
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Príloha

Zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
ZZ Mäsiarska
Por. číslo

1.

Nájomca

GYNSOLE s.r.o.
MUDr. Dana De Furia

Doba nájmu

do 31.07.2018

Účel nájmu

gynekológia

ZZ Sever
Por. číslo

Nájomca

Doba nájmu

Účel nájmu

1.

MUDr. Michal Sitko

do 31.03.2018

stomatológia

2.

MUDr. Nina Kostiková

do 30.06.2018

regenerácia a
rekondícia

ZZ Jazero
Por. číslo

1.

Nájomca

Farmake Plus s.r.o.
Miloslav Chmeliar

Doba nájmu

do 31.08.2018

Účel nájmu

lekáreň

ZZ Srbská
Por. číslo

1.

Nájomca

Mgr. Eva Orémusová

Hlasovanie č. 18

Doba nájmu

do 31.05.2018

Účel nájmu

logopédia

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

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
BOD č. 16b
Prevod vlastníctva pozemku v Zemplíne na základe obchodnej verejnej súťaže
Predseda: „Takže môžeme ísť k 16b – Prevod vlastníctva pozemku v Zemplíne na základe
obchodnej verejnej súťaže. Materiál je v písomnej podobe. Komisia hospodárenia s majetkom
odporučila schváliť prevod pozemku na základe obchodnej verejnej súťaže, jej podmienky
uvedené v návrhu uznesenia v časti b), vrátane minimálnej kúpnej ceny. Otváram rozpravu
k materiálu. Ukončujem rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 9 ods. 3 písm. a), b), § 9a ods. 1
písm. a) 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
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A) rozhodlo
o prebytočnosti pozemku registra C KN parcelné číslo 154/1 o výmere 210 m2, zastavané
plochy a nádvoria v katastrálnom území Zemplín, obec Zemplín, okres Trebišov, vedený
Okresným úradom Trebišov v liste vlastníctva číslo 586;
B) schvaľuje
1.

spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku registra C KN parcelné číslo 154/1
o výmere 210 m2, zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Zemplín,
obec Zemplín, okres Trebišov, vedený Okresným úradom Trebišov v liste vlastníctva
číslo 586 na základe obchodnej verejnej súťaže.

2.
podmienky obchodnej verejnej súťaže, a to:
2.1. minimálnu kúpnu cenu vo výške 700,00 €,
2.2. finančnú zábezpeku vo výške 70,00 €, ktorá musí byť pripísaná na účet vyhlasovateľa
súťaže (Košický samosprávny kraj) najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie
súťažných návrhov.
2.3. Lehota na predkladanie súťažných návrhov je 20 dní od vyhlásenia obchodnej verejnej
súťaže. Súťažný návrh je potrebné doručiť poštou alebo do podateľne vyhlasovateľa
súťaže.
2.4. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vyhlásené podmienky súťaže zmeniť,
odmietnuť všetky predložené návrhy aj bez uvedenia dôvodu, ďalej rokovať
s navrhovateľom, ktorý predložil najvhodnejší návrh, predĺžiť lehotu na vyhlásenie
výsledku súťaže, zrušiť súťaž bez uvedenia dôvodu.
2.5. Vyhlasovateľ súťaže ako predávajúci bude mať právo odstúpiť od kúpnej zmluvy
a ponechať si uhradenú finančnú zábezpeku ako zmluvnú pokutu ak kupujúci
v dohodnutej lehote splatnosti kúpnej ceny nezaplatí kúpnu cenu v celej výške,
ak kupujúci nedodrží alebo poruší podmienky dohodnuté v uzavretej kúpnej zmluve,
alebo ak v primeranej lehote nedôjde k prevodu vlastníckeho práva
k nehnuteľnosti 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.
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Hlasovanie č. 19

Prevod vlastníctva pozemku v Zemplíne na základe obchodnej
verejnej súťaže

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
BOD č. 16c
Prevod vlastníctva nehnuteľností v Nižnej Slanej (celok č. 1)
Predseda: „16c – Prevod vlastníctva nehnuteľností v Nižnej Slanej. Problém, ktorý je tu na
tomto zastupiteľstve, koľko? 7 - 8 rokov, tak zhruba. Ak nie viac. Komisia k hospodáreniu
s majetkom posúdila predložený súťažný návrh, odporučila zastupiteľstvu prijať návrh
predložený PharmDr. Evou Kissovou a Ing. Milošom Pukanským do podielového
spoluvlastníctva navrhovateľov podľa predloženého návrhu. Otváram rozpravu k materiálu.
Ukončujem rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy predložený v obchodnej verejnej súťaži
na predaj budovy internátu súpisné číslo 35 na pozemku registra C KN parcelné číslo 778
a pozemku registra C KN parcelné číslo 778, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3702 m 2
v katastrálnom území Nižná Slaná, obec Nižná Slaná, okres Rožňava, vedených Okresným
úradom Rožňava v liste vlastníctva číslo 247, do podielového spoluvlastníctva navrhovateľov
PharmDr. Evy Kissovej, rodená Kissová, bytom Gemerská Panica 168 a Ing. Miloša
Pukanského, rodený Pukanský, bytom Gočovo 113, každému v podiele ½ za kúpnu cenu
9 100,00 €.
Hlasovanie č. 20

Prevod vlastníctva nehnuteľností v Nižnej Slanej (celok č. 1)

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.“
BOD č. 17
Návrh na vymenovanie riaditeľa Divadla Romathan v Košiciach
Predseda: „Čiže poďme k bodu číslo 17 – Návrh na vymenovanie riaditeľa Divadla
Romathan v Košiciach. Ešte pred uvedením materiálu, vás informujem, že na rokovaní
je prítomný aj Mgr. art. Karol Adam, ktorého vítam na rokovaní zastupiteľstva. Pán Adam,
keby ste sa mohli predstaviť pánom poslancom, aby Vás poznali, aj fyzicky. Ďakujem.
Menovaný bol od 1. júla 2016 až do úspešného ukončenia konkurzného konania na funkciu
riaditeľa riadením poverený. V mesiaci máj 2017 bol vyhlásený konkurz na obsadenie
funkcie riaditeľa divadla. Proces prebehol v zmysle schváleného postupu s výsledkom,
že konkurzná komisia neodporučila predložiť na rokovanie do zastupiteľstva žiadneho
zo zúčastnených troch kandidátov. V poradí druhé konkurzné konanie sa uskutočnilo dňa
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27. septembra 2017, konkurzného konania sa zúčastnili dvaja prihlásení uchádzači.
Na základe výsledkov hodnotenia odporučila konkurzná komisia predložiť na rokovanie
Zastupiteľstva KSK návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľa Divadla Romathan
uchádzača Mgr. art. Karola Adama. Mgr. art. Karol Adam absolvoval vysokoškolské
vzdelanie II. stupňa v odbore hudobné umenie – strunové nástroje – husle v roku 2002 na
VŠMU v Bratislave. V rámci doterajšej profesijnej kariéry pôsobil v Divadle Romathan
v Košiciach, v Slovenskom národnom divadle v Bratislave, v Štátnom divadle Košice ako
hudobník orchestrov a riadiacu prax a skúsenosti získaval ako šéfdirigent orchestra
a poverený riaditeľ Divadla Romathan v Košiciach. Svoju stratégiu rozvoja má postavenú na
zlepšení dramaturgického plánu, v rámci ktorého je potrebná špecifická orientácia na
jednotlivé zložky umeleckej podoby divadla: tanec, činohru, hudbu a spev. Poznanie
interného prostredia, identifikovanie rezerv v umeleckej, organizačnej i finančnej oblasti
pretavil vo svojom koncepčnom zámere do konkrétnych zámerov a návrhov, ktoré by mali
priniesť požadovanú kvalitatívnu zmenu do fungovania a budúcej činnosti divadla. Menovaný
Mgr. art. Karol Adam v plnom rozsahu spĺňa kvalifikačné a osobnostné predpoklady pre
výkon funkcie riaditeľa Divadla Romathan. Otváram rozpravu k tomuto personálnemu
návrhu. Pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem pekne. Prosím Vás, ja mám takú otázku, lebo pôsobíte v Divadle
Romathan , chcem sa spýtať, koľko tam je zamestnancov. To určite viete a koľko z nich
je nejakých Vašich buď blízkych alebo vzdialenejších rodinných príslušníkov? Ďakujem.“
Mgr. art. Adam: Dobrý deň . Tak moje meno je Karol Adam. Ďakujem za otázku. Z mojich
zamestnancov, v divadle máme 34 zamestnancov, umeleckých aj neumeleckých. Z mojich
rodinných príslušníkov, musím podotknúť, že máme v divadle piatich ľudí, ktorí sa volajú
Adamovci. Momentálne riešime odstúpenie dvoch ľudí z rodiny Adamovcov, ktorí asi
ukončia pracovný pomer. Takže ostanú asi traja.“
Predseda: „Ďakujem. Ďalej v rozprave? Je to stará hudobnícka rodina, ktorá roky pôsobí
v umeleckej sfére v Košiciach. Tí, ktorí poznajú dobre Košice, to vedia. Prosím,
v rozprave, sú nejaké otázky na pána Adama. Pokiaľ nie, pán Adam, ďakujeme. Teraz
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
na návrh predsedu vymenúva
pána Mgr. art. Karola Adama
Romathan v Košiciach.
Hlasovanie č. 21

dňom 1. novembra 2017 do funkcie riaditeľa Divadla

Návrh na vymenovanie riaditeľa Divadla Romathan v Košiciach

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.“
Predseda: „Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aj vo vašom mene, aby som
zablahoželal Mgr. art. Karolovi Adamovi k vymenovaniu do funkcie a aby som Vám zaželal
veľa pracovných a osobných úspechov.“
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BOD č. 18
Správa o vyhotovení žiadosti o technickú pomoc ELENA
Predseda: „Poďme k bodu č. 18 – Správa o vyhotovení žiadosti o technickú pomoc ELENA.
Je to projekt, ktorý je veľmi, aj z časového hľadiska, ale aj z hľadiska celkovej organizácie
veľmi zložitý a komplikovaný, pretože do tohto projektu, v prvom rade, sme sa snažili zapojiť
miestnu samosprávu. Tzn. obce, mestá, tam, kde pociťujú starostovia, primátori, moment
ten, že bude aj do budúcna potrebné energeticky znižovať náročnosť jednotlivých ich budov,
znižovať náklady. Etc. Nie každý sa týmto smerom rozhodol, ale je to dosť veľký záujem
v rámci kraja. Čiže zastrešili sme túto otázku. Je to rozbehnuté na dlhé časové obdobie.
V materiáli je to aj jasne naznačené. Len je potrebné mať v zastupiteľstve prejednané,
to odštartovanie. Aký bude výstup, to teda uvidíme. To je otázka budúcnosti a otázka,
samozrejme, kvality tých jednotlivých projektov, ktoré budú následne predkladané. Toto je
štart. Ja by som už nebol predkladal tento materiál, priznám sa, do zastupiteľstva, s tým, že sú
teraz voľby 4. novembra 2017, ale nakoniec po diskusiách som prijal ten názor, že skutočne
je potrebné urýchliť tento proces z hľadiska tých schvaľovacích procesov, lebo stratilo
by sa dlhé časové obdobie. Asi toľko z mojej strany. Pokiaľ bude potrebné, gestor materiálu,
pán podpredseda Zachariáš zareaguje. Otváram rozpravu k materiálu. Ukončujem rozpravu,
poprosím návrhovú komisiu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 v spojení s § 4 ods.
1 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov
A) berie na vedomie
Správu o vyhotovení žiadosti o technickú pomoc ELENA,
B) schvaľuje
odoslanie žiadosti o technickú pomoc ELENA Európskej investičnej banke.
Hlasovanie č. 22

Správa o vyhotovení žiadosti o technickú pomoc ELENA

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Uznesenie bolo schválené. Ďakujem.
BOD č. 18a
Poďakovanie predsedov poslaneckých klubov
predsedovi Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Máme tu ešte bod 18a, ktorý bol dopĺňaný pri schvaľovaní programu. Nech
sa páči, pani poslankyňa Grüllingová.“
Poslankyňa Grüllingová: „Ďakujem za slovo. My sme sa dohodli, že ja, ako dáma, tentoraz
pôjdem na záver. Takže pôjde pán poslanec Rusnák, potom pán poslanec Jutka, na záver ja.
Ďakujem veľmi pekne.“
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Predseda: „Môžete zapnúť mikrofón pána poslanca Jutku?“
Poslankyňa Grüllingová: „Pán poslanec Rusnák.“
Predseda: „Pána poslanca Rusnáka, ospravedlňujem sa.“
Poslankyňa Grüllingová: „Nie, najprv pán poslanec Rusnák , pán predseda, ak môžeme si to
takto zmoderovať. Ďakujem.“
Predseda: „Už som sa ospravedlnil.“
Poslanec Rusnák: „Ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, hlavne
vážený pán predseda, dovoľ, aby som vyjadril poďakovanie za členov nášho poslaneckého
klubu za všetko dobré, čo sa počas výkonu funkcie predsedu Košického samosprávneho kraja
v našom kraji zrealizovalo. Aj keď, samozrejme, veľakrát boli naše názory na riešenie
problémov odlišné, niekedy až diametrálne odlišné. V tvojom budúcom živote by som
Ti chcel popriať hlavne pevné zdravie a veľa, veľa radosti a osobných, a poprípade
samozrejme aj ďalších pracovných úspechov. Ďakujem.“
Poslanec Jutka: „Vážený pán predseda, ctený poslanecký zbor, dnešné rokovanie
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja je pre nás všetkých mimoriadne. Končí
sa jedna etapa vo fungovaní regionálnej samosprávy. Etapa, ktorá po období ekonomickej
nerovnováhy aj nášmu kraju priniesla stabilizáciu. Dostali sme možnosť nielen riešiť krízové
stavy, ale pozerať sa aj dopredu, investovať do rozvoja a zlepšiť mnohé služby, ktoré
obyvatelia nášho kraja potrebujú. Náš poslanecký zbor rozhodoval o budúcnosti tohto kraja
rozumne. Počas štyroch rokov sme nezaregistrovali žiadnu situáciu, ktorá by znamenala taký
veľký názorový rozkol, ktorý by znefunkčnil jeho fungovanie. Je to zásluha väčšiny
poslancov, ale aj Vaša, pán predseda. Viedli ste tento kraj pragmaticky s prehľadom skúseného
regionálneho politika. Chcel by som sa Vám preto v mene väčšiny poslaneckého zboru
poďakovať za Vašu prácu. Nie vždy sa naše názory zhodovali. Každý z poslancov prichádzal
zo svojho regiónu s istými skúsenosťami a pohľadom. Každý klub prezentoval svoje záujmy,
rôznorodosť nášho zboru výrazne obohacovali nezávislí zástupcovia občanov. Napriek tomu
boli naše rokovania pokojné a vyrovnané. Možno sa niekomu zdalo, že na zastupiteľstvách
sa málo iskrilo. No v skutočnosti bola dôvodom dôkladná, celoročná analytická práca
v komisiách, ktorá predchádzala samotným zasadnutiam. Vďaka výbornému fungovaniu
zamestnancov Úradu Košického samosprávneho kraja sme dostávali obsahovo hodnotné
podklady pre naše rozhodnutia. Aj za to sa Vám dnes chceme poďakovať. Som presvedčený,
pán predseda, že ste sa výrazne zapísali do histórie regionálnej samosprávy nášho kraja.
Vážený pán predseda, chcel by som sa Vám v tejto chvíli poďakovať nielen za uplynulé
volebné obdobie, ale za celých 12 rokov na poste predsedu Košického samosprávneho kraja.
Viedli ste náš kraj veľmi zodpovedne. Prijímali ste pragmatické rozhodnutia, ktorými ste
sa zaslúžili o hospodárenie kraja bez výraznejších výkyvov, či pádov. Strategické a koncepčné
rozhodnutia, ktoré zastupiteľstvo prijalo pod Vaším vedením, sú prínosom pre rozvoj celého
kraja, všetkých miest a obcí, ich obyvateľov. Za takmer dva desaťročia práce na vrcholných
postoch v meste a regionálnej samospráve ste zažili rôzne situácie, mnoho názorových stretov
i konfliktných situácií. Museli ste použiť veľa diplomacie i psychológie. Byť rozhodný
a zodpovedný voči sebe i všetkým ostatným. Verím preto že aj v budúcnosti budete pozorne
sledovať dianie v našom kraji a svojimi názormi pomôžete tým zástupcom občanov, ktorí
Vaše odporúčania budú s dôverou sledovať. Vážený pán predseda, prijmite naše poďakovanie
za všetko, čo ste urobili pre mesto Košice, Košický kraj a jeho občanov. Želáme Vám veľa
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zdravia a veľa príležitostí užiť si blízkosť rodiny a priateľov, na ktorých ste vo verejnej
funkcii mali určite málo času. Želáme Vám dni naplnená spokojnosťou a radosťou. Ďakujem
všetkým za pozornosť.“
Poslankyňa Grüllingová: „Vážený pán predseda, vážení kolegovia, vážené kolegyne,
mnohokrát sme boli svedkami, pán predseda, ako ste ďakovali ľuďom, ktorí sa rôznym
spôsobom pričinili o to, aby náš Košický samosprávny kraj, mesto Košice, všetky obce,
dedinky v celom kraji, boli krajšie a boli spokojným a pokojným miestom pre náš spoločný
život. Mnohokrát sme z Vašich úst počuli ďakovanie ženám, mužom, za ich oddanú prácu,
ktorú vykonali v prospech celého kraja a za takú prácu, o ktorej sa veľmi málo hovorilo,
ale Vy ste ich ocenili práve preto, že boli veľmi dôležitými pre svoje okolie, pre rozvoj nášho
samosprávneho kraja. Dnešný deň teda nie je dňom, kedy odovzdávame ocenenia. Ten nás
čaká, myslím si, že vo štvrtok a opäť to budete Vy, kto vzdá ďalším jednotlivcom
a kolektívom úctu nielen v mene svojom, v mene nás, poslancov regionálnej samosprávy, ale
symbolicky, v mene občanov a obyvateľov Košického samosprávneho kraja. Napriek tomu
mi, vážení kolegovia, vážený pán predseda, vážené auditórium, dovoľte, aby sme posledné
minúty posledného rokovania Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja v jeho
4. volebnom období venovali verejnému poďakovaniu tebe, pán predseda, Zdenkovi
Trebuľovi, za všetko, čo ste urobili pre rozvoj, rozkvet a napredovanie mesta Košice,
Košického samosprávneho kraja. Dnes, nielen ja, ale myslím si, že my všetci máme veľmi
zvláštny pocit. Tí, ktorí s tebou veľmi úzko spolupracujeme, temer 20 rokov na všetkých
úrovniach regionálnej samosprávy. Tí, ktorí sa s Vami, pán predseda, stretli v 2. volebnom
období Košického samosprávneho kraja, ale aj tí kolegovia, ktorí mali tú možnosť Vás
spoznať v tomto volebnom období. Pre všetkých, tak ako povedal pán kolega Jutka, je záver
dnešného rokovania mimoriadny. A to nielen preto, že končí nám všetkým poslancom funkčné
obdobie, ale práve pre to, že je to jeden z medzníkov dôležitej životnej etapy Vás,
pán predseda. Dovoľte mi preto, aby som Vám v mene poslancov Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja poďakovala za Vašu prácu, za Váš ľudský, profesionálny, kolegiálny
prístup, za Vaše priateľstvo, za Vašu múdrosť, rozvážnosť, za Vaše diplomatické správanie
a veľké strategické myslenie, za Vaše odhodlanie a schopnosť robiť veľké a dobré veci.
Vy sám ste prežili v samospráve viac ako 20 rokov a verejnému blahu ste sa oddali.
Vaša rodina sa tomu iste veľmi tešila. Ale vďaka jej obrovskej podpore ste mohli a dokázali
ste to, čo ste dokázali. A práve preto budete mať teraz viac času na všetkých tých, ktorých
ste zanedbávali. V tej Vašej funkcii a púti pre rozvoj mesta Košice, samosprávneho kraja,
sa Vám vyskytli opakovane situácie, na ktoré aj my tu viacerí spomíname, s kolegom
Rusnákom, keď sme začali. Alebo Vy ste začali sanovať rozpočet mesta Košice a plno iných
chvíľ, ktoré boli ohrozujúce pre životne dôležité funkcie nielen mesta Košice, neskôr aj pre
Košický samosprávny kraj. Vždy ste to zvládli bravúrne, s rozvahou a pokojom. Nikdy ste
nikoho neočierňovali, nikdy ste nikomu nevyčítali chyby, nikdy ste sa nevyhovárali. Vždy ste
sa vedeli obklopiť veľmi šikovným, vzdelaným tímom, odborníkmi z rôznych oblastí,
na ktorých ste sa mohli spoľahnúť. A vďaka čomu ste vybudovali jeden excelentne fungujúci
Úrad Košického samosprávneho kraja, pôsobenie ktorého oceňujú kolegovia nielen na celom
Slovensku. Paradoxne, podľa porekadla, že doma nikto nie je prorokom, z domácich úst
sa tohto ocenenia dostáva menej. Ale tak to už vo verejnom živote chodí. A Vy, ako skúsený
politik to veľmi dobre viete. Úspech patrí všetkým, ale neúspech len jednému. To, podľa
môjho názoru, z čoho by sme si mali brať príklad a vzor, je Vaša schopnosť spájať ľudí,
otvárať im dvere a posúvať ich k vlastným nápadom a riešeniam. Vaša funkčnosť v jednaní
s ľuďmi, napriek názorovým rozdielom a napriek rôznym predstavám a Váš obrovský
nadhľad. Vážený pán predseda, dovoľte mi, aby som pred zástupcami jednotlivých častí
Košického samosprávneho kraja Vám aspoň symbolicky poďakovala a verejne ocenila Vaše
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dvadsaťročné pôsobenie pri riadení mesta Košice, krajskej metropoly nášho nádherného
Košického samosprávneho kraja. Dovoľte mi, aby som sa Vám poďakovala za rozhodnutia,
ktoré priniesli prospech nášmu regiónu, našim obyvateľom, za hlboký a srdečný vzťah
k celému samosprávnemu kraju, ktorý ste vždy dávali najavo svojou zodpovednosťou
a ľudskosťou. Sme presvedčení, že hoci ste sa rozhodli nepokračovať vo verejných funkciách,
Vaše rady, pohľady, názory a odporúčania, ďalšie nápady nám ostatným budú pomáhať
pri rozhodovaní o budúcnosti Košického samosprávneho kraja. Vážený pán predseda, milý
Zdenko, dovoľ mi, zaželať v mene všetkých kolegov Ti veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody
a dúfam, že sa budeme naďalej takto stretávať. Ďakujem veľmi pekne.“
Predseda: „Vážené panie poslankyne, páni poslanci, kolegovia, kolegyne, ctení hostia. Život
je taký zvláštny. Ja druhý krát z tohto miesta odchádzam niekde inde. Pred tými 12 rokmi som
odchádzal z mesta a tu, presne z tohto miesta som sa lúčil so zastupiteľstvom. Prešiel som
na tých 12 rokov pracovať na región. Veľmi pekne ďakujem za všetky tie slová, ktoré padli.
Skutočne, ľudsky mi to fantasticky padlo. Aj to, čo potom nasledovalo. To je asi to najväčšie
ocenenie práce. A sa mi stalo, že vtedy prvýkrát som išiel po tých schodoch hore a som
sa rozplakal. A plakal som, až kým som nevyšiel vonku. Ale preto, lebo som to robil
so srdcom. Určite môžu byť na to rôzne uhly pohľadu. Každý z nás, ktorý tu sedí, môže vidieť
toho druhého v takej alebo onakej optike. Neberiem ľuďom ich názor. Ja som veľmi zvažoval,
na dnešnom zastupiteľstve, či okrem poďakovania vám, ktoré urobím, či niečo iné budem
hodnotiť. A či mi to aj vlastne patrí. Ja to poviem tak. Ja nechcem robiť inventúry. Nechcem
tu ani dávať štatistiky, čo a ako sme urobili alebo neurobili. Ale ja tím, ktorí aj pôjdu ďalej
chcem povedať, do budúcna jedno: Prosím vás, robte všetko pre to, aby ste zabezpečili,
pre občanov tohto kraja lepší, kvalitnejší život. A to sa týka aj miestnej aj regionálnej
samosprávy, vyššie kompetencie. Viete, aj ja sa nad tým usmievam, keď vidím mnohé,
v rámci týchto predvolebných kampaní, ako každý z tých kandidátov chce zabezpečovať
zamestnanosť a koľko napočíta pracovných miest. Áno, ono sa to dá, len v prvom rade je to
v miestnej samospráve, ktorá vie v tom konkrétne niečo urobiť. Cez miestne dane,
cez pozemky, cez územný plán atď. Len škoda, že regióny nedostali tie kompetencie,
aby zásadnejším spôsobom vedeli pre tých, ktorí by tu mohli prísť investovať podmienky,
ktoré pre nich by boli zaujímavejšie a rozhodujúcejšie. O to sa treba, podľa mňa, do budúcich
období pobiť. Treba sa pobiť o to, aby tu, tento orgán, v inom zložení bude,
aby bol ten, ktorý bude rozhodovať nielen o stratégiách na papieri, ale aby tie stratégie
dokázal aj dostať do života, cez konkrétne projekty, cez konkrétne finančné prostriedky,
aby tu sa rozhodovalo. Aby sa nerozhodovalo v Bratislave. Bratislava nech kontroluje,
či to bolo právne všetko v poriadku a ekonomicky. Ale nech sa rozhodne tu! Lebo, vy viete,
my vieme, že kde je to najpotrebnejšie, a čo treba, kde treba pridať a kde treba pomôcť.
Ja osobne som na mnohé veci, ktoré sa nám spoločne podarilo urobiť hrdý. Priznám sa vám,
že je veľa oblastí, kde sme posunuli ten život za tých 12 rokov dopredu. Áno, sú oblasti,
kde sa nám to nepodarilo. Možno aj zaostávame. Možno je to aj určite našou vinou.
No, najjednoduchšie je v živote povedať, že to oni sú na vine a my nie. Áno. Aj my sme
urobili chyby, aj ja som určite urobil chyby. Každý z nás. Len viete, základný moment
je jedno, počúvať sa, vnímať sa. Sú tu ľudia, ktorí nie sú, aj v tomto zastupiteľstve, nie sú
ochotní ani vnímať ani počúvať. Majú len svoj názor a keď niekto iný, s iným názorom príde,
ani ho neprijmú, ani sa s ním nebavia a sú k nemu ešte nielen odmietaví, ale mnohokrát zlí.
A toto nie je cesta. Ale, nech sa páči. Každý je strojcom svojho osudu. Snažil som sa celý
život vychádzať z jednej premisy. Počúvať ľudí, vnímať ich a snažil som sa aj dostať do kože
toho druhého, že čo by som ja robil, keby ja som bol na tom mieste. A možno práve preto
mnohokrát som dokázal vnútorne ľuďom odpustiť, dať im druhú aj tretiu šancu. Lebo kto
z nás je ideálny a stopercentný. Takí ľudia neexistujú. Ale už som sa rozrozprával.
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Ja nechcem rozdávať ani rozumy, lebo ani mi to nepatrí, tu, dnes. Ja len všetkým chcem
poďakovať, poslaneckému zboru, mnohým z vás, s ktorými skutočne som začínal v roku 1999
- 11. januára. A predtým, v politike, rok a pol, 2 roky predtým, keď sme začali vtedy
so stranou SOP tu, v meste. A bol to úspešný projekt, v tom období. Ale prešli sme spolu dlhú
cestu. Neboli to jednoduché obdobiach. Ale, ja som to raz tak povedal, bol tam pán prezident
Schuster, že "tú večeru bolo treba zaplatiť", bolo to zložité obdobie a pán prezident
na to povedal, že "ja som objednal a ty si zaplatil". A ono je to fakt. Len treba sa na tieto veci
pozrieť z reality. Z reality tej, že bolo to obdobie 90. rokov, bolo iné. Ale v každom prípade,
to mesto to posunulo obrovsky dopredu. Áno, boli momenty, ktoré nás zabrzdili,
ale predovšetkým v tom období sa mesto zmenilo. A to bolo o tom, že zmenou tohto mesta,
krajského, sa mohol začať meniť aj kraj. A ja to vidím v tejto optike. Aj tu to nebolo
jednoduché. Veď len 2008 rok, keď prišla kríza, nám o 30 % spadol rozpočet a udržať to celé,
hlavne sociálne zariadenia. To bolo veľmi zložité. Obdivujem našich riaditeľov zariadení,
keď sme im zosekali rozpočty a museli žiť z podstaty. Úplnej podstaty. Ale, všetko sme
to prešli. Dnes je druhý rok je lepšie ekonomické obdobie. Začalo sa dariť. Sú už
aj peniaze, na projekty. Myslím si, že aj cestná infraštruktúra nie je až tak v zlom stave, ako to
niekedy od niektorých počúvam. Ale ono, ten kto nechce vidieť, tak nevidí; kto chce vidieť,
počuť, tak má aj uši aj oči otvorené a vidí a počuje. Ale to je vždy hovorím niekedy aj hra
politiky. Lebo to tak ide. A pred voľbami špeciálne. Takže chcem vám poďakovať. Všetkým
tým, s ktorými som bol od začiatku a potom postupne v každom volebnom období. Mne
sa robilo, skutočne, veľmi dobre. Bolo aj, určite výhodné, že som mal podporu zastupiteľstva.
Vždy je to potom jednoduchšie. Tej väčšine myslím. Keby sme boli išli hlúpymi projektmi,
tak asi by to tak nebolo. A jedno ešte čo chcem povedať, to aj pre budúcnosť. Je tu 11 detí,
je tu 11 okresov, treba sa primerane starať o každý. Ste tu zástupcovia všetkých okresov, viete
dobre, ani jeden okres tu nemôže povedať, že sme robili nejaké zásadné rozdiely. Ja dokonca
poviem jedno, že z môjho pohľadu najmenej dostávali Košice. Tie dostavali prirodzene,
cez iné, úplne cez iné. Ale v mnohom, aj keď Košice majú skoro taký rozpočet, samé, ako má
náš kraj. Ale skutočne to bolo o tom. Takže, ešte raz, z úprimného srdca ďakujem. Idú voľby.
Pozrite sa, my voliči, lebo ja už to teraz tak beriem, že “my voliči“, áno? Lebo vy ste mnohí
zainteresovaní, rozhodneme. Treba to prijať s pokorou. Koho zvolia, koho nezvolia. Taký
je život. Určite väčšina z vás do toho ide s presvedčením, že chce sa podieľať na tých veciach
verejných a na ich riešení, ale idete do toho s čistým srdcom a to je dôležité. Takže volič
rozhodne. Nebudem priať také alebo onaké. Lebo to potom môže všelijako dopadnúť.
Vám chcem poďakovať, kolegyne, kolegovia, s ktorými som spolupracoval tých 12 rokov,
predsa len intenzívnejšie ešte. Takto už asi spolu nebudeme. Ale, je tam silne cítiť aj môj
rukopis, tu veľmi silne, lebo skoro každý z vás, čo tu sedíte, pracovnú zmluvu uzatváral tak,
že na jednej strane zamestnanec, to ste boli vy, zamestnávateľ - ten Trebuľa, pretože je to
kompetencia toho predsedu, v pracovnoprávnych veciach. Snažil som sa nepliesť do toho
politiku, snažil som sa hľadať ľudí, odborníkov, ktorí veciam rozumejú. A preto mi veľmi
dobre, okrem iných vecí padlo, Majka Grüllingová, keď si povedala, že áno, ja vám to môžem
skutočne povedať a cítim to, vnímam to, náš úrad si vážia na Slovensku. Vážia
si profesionálov, vážia si ľudí, ktorí veciam rozumejú. V mnohých oblastiach sme absolútna
špička. Ja to teraz poviem aj to, aby to nebolo len to pozitívne, otázka Transparency
International. Ja vám to poviem len tak, minulý rok sme odmietli za 40 tis. urobiť audit. Prišli
s auditom a chceli robiť audit. Neurobili sme ho, spadli sme z nejakého 4. miesta, tretieho,
zrazu sme poslední. Ja odchádzam, nemal sa kto o to ani starať, čo je druhá vec, ale tí, ktorí si
dali urobiť minulý rok audit, zrazu z posledného miesta sú prví. Napríklad. Nechcem
spochybňovať. Určite je tu čo naprávať. Ale my sme sedeli spolu, sme si to celé prešli.
Nemáme ten pocit, že by sme niečo zakrývali. Keby sme zakrývali a to som veľmi hrdý,
že za celé to obdobie, tu nebol žiaden prúser! A prosím, sme jeden z mála! "Klepem."
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Ono vždy prúser môže prísť. To vždy človek, keď sa tým nejako vnútorne uspokojí, to nikdy
neviete, čo sa môže stať. Ale, chcem povedať, že aj toto je jeden z momentov, ktorý robí
dobré meno. To si treba uvedomiť. Takže dovoľte, všetkým tým, ktorí tu aj sedia, sú tu
aj zástupcovia médií, ktorí to poctivo tie roky odchodili. Sú tu tváre, s ktorými som aj ja
zostarol, za tie roky, poznáme sa dobre. A nie je to vždy jednoduché písať o tom, čo sa tu
udialo. Ale som rád, že ste nemuseli písať mnohokrát, tak, ako sa to písalo o inej samospráve,
v mnohých situáciách a samosprávach, ja nebudem ani jednu menovať. Takže, tí, čo nám
pripravovali aj podmienky na zastupiteľstvá, náš organizačný odbor, všetci čo sú tu.
Vy, myslím to musíte posúdiť aj sami, že profesionálne, perfektne urobené. Chcem vám ešte
raz poďakovať za všetko, čo bolo. Keď sa stretneme na ulici dúfam, že neprejdete na druhú
stranu, ale že sa pozdravíme a keď bude priestor, že si dáme aj nejakú kávu alebo čaj.
A chcem vysloviť presvedčenie, že to bude lepšie ešte. Že tie nasledujúce obdobia budú
lepšie, že sa bude viac dariť. Že prídu ľudia a budú ľudia, ktorí sa budú v prvom rade
skutočne snažiť o to, aby sa mnohé rozbehlo. Ale keď sa zreálnia, keď sa rozkukajú okolo
seba, čo sa dá a čo sa nedá. To je za prvé a za druhé, chcem vám dať jeden odkaz. Korektné
a slušné vzťahy a korektné a slušné chovanie je jeden zo základov toho, aby sme normálne
mohli aj do budúcna fungovať. Chcem vás o to poprosiť. Vulgarizácie a osobné ataky
na takúto pôdu nepatria. Týka sa to, aj ja som niekedy ušiel a uletel, netvrdím, že nie,
ale chcem povedať, toto je asi cesta inej spolupráce. Udržte to. Všetko dobré ešte raz.
Ďakujem. A za chvíľku urobím poslednú bodku. Ešte raz ďakujem pekne vám všetkým.“
BOD č. 19
Záver
Predseda: „Vážené dámy, vážení páni, týmto sme program 25. rokovania zastupiteľstva
vyčerpali. To už som všetko povedal, čo tu je, ale skutočne je tým posledným
zastupiteľstvom, podľa časového plánu. Tým riadnym. Ešte sa môže stať aj mimoriadne.
Človek nikdy nevie, čo sa udeje. Takže, dovoľte, ešte raz, ten záver. Prajem vám zdravie
šťastie, spokojnosť, vám, vašim rodinám, priateľom a úspech tomuto kraju a to, že tie voľby
skutočne vygenerujú ľudí, ktorí urobia všetko preto, aby sa kraj rozvíjal ďalej aj tu, v týchto
podmienkach, ale aj v rámci Slovenska a oproti Bratislave. Ďakujem veľmi pekne. Všetko
dobré.“
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