Zápisnica
z 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 09. januára 2018
Miesto zasadnutia: Veľká zasadačka Magistrátu mesta Košice
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

BOD č. 1
Otvorenie
Ing. Rastislav Trnka, predseda KSK (ďalej len „predseda“): „Vážené panie
poslankyne, vážení páni poslanci, vážení hostia, otváram 2. 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 nie sú ospravedlnení žiadni poslanci, čiže konštatujem, že z 57
poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja je prítomných 57, čo je
nadpolovičná väčšina a zastupiteľstvo je uznášania schopné.“

Bod č. 2
Zloženie sľubu poslanca Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Prejdime k bodu 2. A to je zloženie sľubu poslanca Košického samosprávneho
kraja. Vážené poslankyne, vážení poslanci, nakoľko sa pán Adnan Akram nezúčastnil
ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva dňa 4. decembra 2017, zloží sľub poslanca podľa
§ 6 ods. 2 rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na dnešnom
zasadnutí, ako na prvom zasadnutí v 5. volebnom období, ktorého sa zúčastňuje. Prosím preto
pána poslanca Adnana Akrama, aby prečítal zákonom predpísaný sľub, ktorý potvrdí podaním
ruky predsedovi Košického samosprávneho kraja a hlasným "sľubujem" a svojím podpisom.
Prosím všetkých, aby pri čítaní sľubu stáli.“
Poslanec Akram: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje
povinnosti, ochraňovať záujmy samosprávneho kraja, dodržiavať Ústavu Slovenskej
republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone
svojej funkcie poslanca ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia
a svedomia.“
Predseda: „Vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi, aby som aj vo vašom mene, ešte
raz zablahoželal pánovi poslancovi Akramovi k zvoleniu za poslanca Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja a k zloženiu sľubu, ktorým prejavil prijatie mandátu. Želám
mu veľa úspechov v poslaneckej práci, ktorá jeho a nás spoločne čaká v 5. volebnom období.“
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BOD č. 3
Schválenie programu 2. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice,
voľba členov návrhovej komisie
Predseda: „Prejdime k bodu číslo 3. A to je schválenie programu, určenie overovateľov
zápisnice, voľba členov návrhovej komisie. Po úvodnej slávnostnej časti rokovania
2. zasadnutia zastupiteľstva pristúpime tejto druhej pracovnej časti. V jeho úvode za
overovateľov zápisnice z 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
určujem poslancov: pána poslanca Imricha Bakšiho a pána poslanca Štefana Baštáka.
Sú prítomní. Zároveň vás informujem, že v súlade § 24 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja (ďalej len Rokovací poriadok) je spracovaný zasadací
poriadok podľa politickej príslušnosti a príslušnosti k poslaneckému klubu, podľa abecedného
poriadku tak, ako mi boli písomne oznámené ich predsedami, respektíve delegovanými
zástupcami. Tento zasadací poriadok je platný pre celé volebné obdobie. Návrh programu
dnešného rokovania bol pripravený na základe mojich návrhov a návrhov niektorých
poslancov a zaslaný vám bol spolu s pozvánkou, vrátane jeho sprístupnenia na webovej
stránke dňa 28. decembra 2017 a časovým plánom zasadnutí zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja na 1. polrok 2018. Následne vám boli dňa 2. januára 2018 expedované
jednotlivé materiály. V súvislosti so sprístupnením materiálov aj expedovaním chcem
poprosiť o malú ústretovosť, nakoľko požiadavky na zaradenie niektorých materiálov
do návrhu programu mi boli doručené až v deň expedovania pozvánky a návrhu programu,
teda 2. januára. Z uvedeného došlo k neskoršiemu posunu expedovania aj ostatných
materiálov. Verím, že to nemalo dopad na vaše možnosti naštudovať si tieto materiály. Ďalej
vás informujem, že vzhľadom na končiacu sa platnosť zmluvy s operátorom k technickému
príslušenstvu vybavenia vás poslancov a už realizovanému telefonickému prieskumu,
do ukončenia verejnej obchodnej súťaže v 1. polroku 2018 vám budú materiály expedované
v tlačenej podobe. Taktiež vás informujem, že vzhľadom na nové okolnosti som sa rozhodol
stiahnuť z rokovania zastupiteľstva KSK materiál pod bodom číslo 14 a to je - Návrh na
odvolanie riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja, podľa § 28 ods. 2. Teraz
poprosím vaše pripomienky alebo doplnenia programu. Takže nech sa páči, pani poslankyňa
Lenártová.“
Poslankyňa Lenártová: „Dobrý deň prajem. Vážený pán predseda, ctené kolegyne,
kolegovia, chcela by som vás vyzvať, aby sme dnešný program 2. zasadnutia Košického
samosprávneho kraja neschválili, nakoľko bola porušená interná legislatíva Košického
samosprávneho kraja a to Rokovací poriadok, konkrétne § 20, bod 4, kde je uvedené,
že pozvánka s navrhnutým programom a príslušnými materiálmi na zasadnutie zastupiteľstva
sa zverejňuje elektronicky na internetovom portáli Digitálne zastupiteľstvo a internetovej
adrese KSK najneskôr 10 dní pred zasadnutím. V odôvodnených prípadoch sa zasielajú
aj v písomnej forme. A bola by som veľmi nerada, keby sme zasadnutie, prvé pracovné
rokovanie tohto zastupiteľstva začali porušením legislatívy. Ďakujem veľmi pekne.“
Predseda: „Nech sa páči, pán poslanec Pataky.“
Poslanec Pataky: „Vážený pán predseda, vážení kolegovia, z rovnakého dôvodu, aby sme
neporušili Rokovací poriadok hneď na prvom zasadnutí a aby sme neschválili precedens,
ktorý bude potom pokračovať celých 5 rokov, vás vyzývam k tomu, aby sme dnešný program
zasadnutia neschválili.“
Predseda: „S faktickou pán poslanec Polaček, potom nasleduje pán poslanec Javorský.“
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Poslanec Polaček s faktickou poznámkou: „Dobré ráno prajem všetkým. Vážení kolegovia.
Pani poslankyňa Lenártová a pán poslanec Pataky, pán predseda nás v úvode rokovania
požiadal o ústretovosť a vysvetlil dôvody, prečo učinil tak, že sa materiály dostali
do elektronického zastupiteľstva 2. januára. Je to aj tým, že aj vaši poslanci, aj vaši
predsedovia klubov sa stretli s pánom predsedom počas vianočných sviatkov, v posledný deň
a jednoducho tieto materiály sa spracovali tak, ako sa spracovali. Verím, že nie je našim
cieľom vytvárať obštrukcie, a je našim cieľom rokovať. Prosím, rokujme tak, aby sme
nerobili hanbu obyvateľom Košického samosprávneho kraja. Ďakujem.“
Predseda: „Pán poslanec Javorský, nasleduje pán poslanec Kravčík.“
Poslanec Javorký: „Ďakujem pekne za slovo. Tak ja najprv k tým návrhom mojich
predrečníkov. Ja si myslím, že dnes nie sú tak závažné body programu, aby nebolo možné ich
naštudovať za 7 dní, za koľko sme dostali. Ja už som poslanec druhé volebné obdobie
a musím povedať, že niekedy bolo toľko materiálov, že bol problém za tých 10 dní
sa poriadne pripraviť na zastupiteľstvo. Tieto body programu, ktoré máme a vlastne
podklady, ktoré sme dostali, vôbec nie sú, ako dovolím si povedať, tak náročné
na naštudovanie, aby sme nemohli pokračovať v rokovaní. Ale ja navrhujem ešte rozšíriť
jeden bod programu. Ja navrhujem miesto toho, keďže 14-tka vypadáva, bod 15 sa posúva
na bod 14, ja navrhujem bod 15 - Rôzne. Aby sme mali možnosť všetci poslanci, bez rozdielu,
aby mali možnosť predniesť rôzne návrhy, s ktorými by chceli na tomto zastupiteľstve, ktoré
by chceli povedať. A po skúsenostiach z predchádzajúceho volebného obdobia chcem
požiadať, pán predseda, že či je možné, aby interpelácie od ďalšieho zastupiteľstva boli
na konci nášho zastupiteľstva? Pretože možno niektoré otázky vzniknú aj počas
zastupiteľstva, alebo niektoré veci, ku ktorým by sme sa chceli vyjadriť. Takže, chcem
požiadať, ak je to možné, aby sme už na ďalšie zastupiteľstvo mali interpelácie niekde
na záver rokovania. Ďakujem veľmi pekne.“
Predseda: „Jasné. Ja len aby sme v tom mali jasno. Navrhujem, aby 15b bol ten bod Rôzne.
A interpelácie, ja som si to teraz nevšimol, ale od budúceho zastupiteľstva budú na záver.
Čiže, nech sa páči, pán poslanec Kravčík, potom nasleduje pán poslanec Polaček.“
Poslanec Kravčík: „Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia. Ja som očakával,
že tu nebudú obštrukcie, že budeme vecne diskutovať o tom, čo nás trápi. A vlastne kvôli
tomu ja navrhujem jeden bod doplniť. A chcem aj zdôvodniť prečo. Keď som čítal na Nový
rok - 3. januára 2018 vyjadrenie Košického krajského predsedu MOST-HÍD a poslanca
Národnej rady Slovenskej republiky Eleméra Jakaba, že tu v kraji to nebude o politike,
ako v parlamente, ale o tom, aby sme mohli kraj rozvíjať, tak mi srdce zaplesalo,
že Košickému kraju svitá na lepšie časy. Keď pán Elemér Jakab ešte dodal, že bude rád,
ak sa podarí presvedčiť nielen 57 poslancov zastupiteľstva, ale aj budúcich neposlancov
v komisiách, aby sme sa stotožnili s ich víziou fungovania kraja, tak srdce mi zaplesalo
aj druhý krát. Tretí krát mi srdce zaplesá, keď sa dnes, alebo na najbližšom zastupiteľstve
rokovania krajského zastupiteľstva, nielen poslanci MOST-HÍD, ale všetci členovia
poslaneckého zboru schvália rozpravu o rozvoji kraja, aby sme tu povedali, ako chceme
pomôcť kraju počas nasledujúcich piatich rokov nášho funkčného obdobia. Štvrtý krát mi
srdce zaplesá, keď budeme tu na zastupiteľstve viesť serióznu rozpravu s kolegami
a navzájom sa načúvať, aby sme presvedčili nielen poslanca Národnej rady, pána Eleméra
Jakaba, že tu v Košickom kraji to nie je o politikárčení, ako v Národnej rade, ale o novej
politickej kultúre, ktorá pomôže rozvíjať kraj a pomôže občanom kraja všestranne zlepšiť
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kvalitu života. Preto navrhujem v zmysle zákona o samosprávnych krajoch č. 302/2001 Z. z.
§ 12 bodu 1) písm. a) na dnešné rokovanie zastupiteľstva zaradiť rozpravu politických strán,
hnutí a poslancov Košického samosprávneho kraja o stave a víziách socio - ekonomického
rozvoja Košického kraja. A očakávam, že kolegovia hlavne z MOST-HÍD predložia tú svoju
víziu, ktorú predpokladám, že by mohli mať pripravenú na tomto zastupiteľstve, aby sme
to rozdiskutovali.“
Predseda: „Čiže, ako ktorý bod to navrhuješ, pán poslanec?“
Poslanec Kravčík: „Pod bod 4a.“
Predseda: „4a. Dobre. Ja len ešte dodám k tomu, podľa Rokovacieho poriadku, by sa mali
vytvoriť aj kluby na ustanovujúcom zastupiteľstve. Neučinilo sa tomu tak. Čiže to je tiež isté
porušenie. Taktiež sa niektoré materiály majú prerokúvať aj v komisiách, podľa rokovacieho
poriadku, bez výnimky, keď to mám takto povedať. Keďže nie sú komisie, tak sa to nemohlo
uskutočniť. Čiže, len aby sme mali jasno v tom, že k istým porušeniam Rokovacieho
poriadku došlo z viacerých strán. Samozrejme, je to na vás, ako k tomu pristúpite. Čiže dávam
hlasovať. Teda najskôr uzatváram rozpravu, ak sa nikto nehlási a dávam hlasovať najskôr
o zaradení bodu 15b - Rôzne. Nech sa páči, poprosím o hlasovanie.“
Hlasovanie č. 1

o doplnení bodu 15b do programu

Za 26 poslancov, proti 28 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Návrh neprešiel.
Predseda: „Poprosím teraz hlasovať o zaradení bodu 4a - o istej rozprave, o vízii. Čiže nech
sa páči, poprosím hlasovať.“
Hlasovanie č. 2

o doplnení bodu 4a do programu

Za 26 poslancov, proti 29 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Návrh neprešiel.
Predseda KSK: „No, a dávam hlasovať o programe ako celku. Teda bez toho bodu 14. Nech
sa páči.“
Hlasovanie č. 3

o celom programe rokovania

Za 26 poslancov, proti 31 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Ďakujem. Čiže program neprešiel.
Predseda: „A tým pádom je to jasné. Budeme sa stretávať častejšie.“
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Bod č. 16
Záver
Predseda: „Čiže, môžeme pristúpiť rovno k bodu 16 - Záver. Ďakujem pekne za účasť. Teším
sa na najbližšie stretnutie. Dovidenia.“

Ing. Rastislav Trnka
predseda KSK

Ing. Juraj Ďorko
riaditeľ Úradu KSK

Mgr. Imrich Bakši
overovateľ zápisnice

Ing. Štefan Bašták
overovateľ zápisnice

Podpísal dňa: 23. 01. 2018

Podpísal dňa: 17. 01. 2018

JUDr. Melánia Kolesárová
vedúca organizačného odboru

Zápisnica vyhotovená dňa 17. 01. 2018
Spracovala na základe prepisu A. S. Partner, s. r. o.
Miroslava Segedová
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