Zápisnica
zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 07. marca 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 poslankyne,
vážení poslanci, ešte pred otvorením rokovania by som vás chcel požiadať, aby sme spoločne
minútou ticha prejavili úctu obetiam dvojnásobnej úkladnej vraždy novinára Jána Kuciaka
a jeho snúbenice Martine Kušnírovej.
Poznámka: Predsedajúci, poslanci Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a ostatní
prítomní v zasadačke vstali a uctili si minútou ticha pamiatku nebohého Jána Kuciaka a jeho
snúbenice Martiny Kušnírovej.
Predseda: „Ďakujem pekne. Vážené poslankyne, vážení poslanci, otváram 4. 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 Volný,
pán poslanec Pavol Kuchta. Ostatní by tu mali byť. Čiže z 57 poslancov Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja je prítomných 55. Pán poslanec Bečarik, Hojstrič,
Javorským, ste tu? Nie? Dobre. Čiže z 57 poslancov Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja je prítomných 53, čo je nadpolovičná väčšina a zastupiteľstvo
je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja určujem poslancov pána poslanca Emila Kočiša a pána poslanca Jozefa
Andrejčáka. Návrh programu dnešného rokovania bol pripravený v súlade s § 20
Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, materiály vám boli
sprístupnené na internom portáli, t. j. v aplikácii Digitálne zastupiteľstvo a tiež aj na webovej
stránke kraja dňa 23. 2. 2018. Dávam vám do pozornosti posun dnešného termínu zasadnutia
Zastupiteľstva z pôvodného termínu 26. 2. 2018, nakoľko mi viacerí z vás signalizovali
neúčasť na zasadnutí v pôvodnom termíne z dôvodu jarných prázdnin v Košickom kraji.
Z tohto dôvodu došlo aj k aktualizácii Časového plánu zasadnutí Zastupiteľstva KSK
na 1. polrok 2018, ktorý je zverejnený na webovej stránke kraja. Zároveň vám bola
aktualizácia rozdaná na rokovací stôl. Dňa 12. 2. 2018 vám bolo expedované tlačivo –
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov
v znení ústavného zákona č. 357/2004 Z. z., dávam do pozornosti, že písomné oznámenie
za predchádzajúci kalendárny rok je potrebné doručiť v lehote do 31. 3. 2018 do podateľne
Úradu KSK. Taktiež by som rád upozornil poslancov na to, aby hlasovali až po zaznení
zvukovej signalizácie, oznamujúcej začiatok hlasovania, aby sa predišlo zbytočným
nedorozumeniam po vygenerovaní výsledkov hlasovaní. V zmysle § 28 ods. 1 Rokovacieho
poriadku využívam ako predsedajúci svoje právo navrhnúť presun bodu programu rokovania
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pred jeho schválením. A navrhujem presunúť bod č. 14 - to je Voľba podpredsedov KSK
a zaradiť ho ako bod č. 4. Ďalej terajší bod číslo 4, t.j. Zriadenie komisií Zastupiteľstva KSK
navrhujem zaradiť ako bod č. 5a) terajší bod č. 5 - Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva
KSK navrhujem zaradiť ako bod č. 5b). Teraz prosím vaše pripomienky, alebo ďalšie návrhy
na zmenu alebo doplnenie programu. Nech sa páči. Pani poslankyňa Lenártová.“
Poslankyňa Lenártová: „Dobrý deň. Vážený pán predseda, ctení kolegovia poslanci,
poslankyne. Chcela by som dať procedurálny návrh, aby bod č. 15 - Interpelácie
sa presunul na bod č. 2.1. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Nikto viac? Dávam hlasovať o zmene. Najskôr presunúť bod 14 na bod
4. Takže poprosím hlasovanie, nech sa páči.“
Hlasovanie č. 1

návrh na výmenu poradia bodov zasadnutia

Za 24 poslancov, proti 26 poslancov, zdržalo sa 5 poslancov.
Predseda: „Čiže návrh neprešiel. Poprosím o hlasovanie. Tým pádom tamto už nie je
aktuálne. Takže teraz poprosím o hlasovanie presunu bodu č. 15 - Interpelácie na bod č. 2.1.
Hlasovanie č. 2

procedurálny návrh na presun bodu č. 15 Interpelácie ako bod
č. 2.1

Za 29 poslancov, proti 23 poslancov, zdržali sa 3 poslanci.
Predseda: „Návrh prešiel. Takže bod č. 15 máme ako bod č. 2.1. Poprosím teraz hlasovanie
o programe ako o celku.“
Hlasovanie č. 3

o programe ako celku

Za 55 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Ďakujem, konštatujem, že program bol schválený. Teraz prosím predsedov
poslaneckých klubov, aby navrhli svojich zástupcov do návrhovej komisie, ktorá pripraví
návrhy uznesení k jednotlivým bodom rokovania tak, ako vyplynú z diskusie. Nech sa páči.
Pán poslanec Javorský.“
Poslanec Javorský: „Do návrhovej komisie navrhujeme pána poslanca Daniela Rusnáka
a pána poslanca Jána Kokardu.“
Predseda: „Ďakujem. Nikto ďalší? Takže poprosím teraz o hlasovanie. Kto je za to,
aby v návrhovej komisii na dnešnom rokovaní pôsobili pán poslanec Rusnák a pán poslanec
Kokarda. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 4

o zložení návrhovej komisie

Za 54 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že na 4. rokovaní Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
bude návrhová komisia pracovať v zložení: pán poslanec Rusnák a pán poslanec Kokarda.
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Zároveň
žiadam
členov
návrhovej
komisii,
aby
zaujali
svoje
miesta
vo vyhradenom 12. rade. Ostatným poslancom oznamujem, aby svoje návrhy k jednotlivým
bodom programu rokovania predkladali písomne tejto návrhovej komisie, po ústnej informácii
prítomných poslancov. “
Vystúpenie poslankyne NR SR
Predseda: „Pred rokovaním zastupiteľstva ma požiadala pani poslankyňa Národnej rady, pani
Alena Bašistová, že chce vystúpiť. V súlade s § 33 ods. 7 Rokovacieho poriadku jej týmto
udeľujem slovo. Nech sa páči pani poslankyňa.“
doc. PhDr. Alena Bašistová, PhD., poslankyňa NR SR: „Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Prajem vám príjemný dobrý deň. Vážený pán predseda Košického samosprávneho kraja,
vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní. Dovoľte mi poďakovať
za pozvanie pána predsedu a rovnako za možnosť vystúpiť na tomto mieste. Vážim si to.
Rada by som sa dnes vyjadrila k financovaniu zariadení, poskytovateľov sociálnej služby
v priamej, originálnej pôsobnosti KSK, a to nie len z pozície predsedníčky Výboru Národnej
rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Rovnako i z pohľadu pragmatickej manažérky.
Aká je situácia v tomto roku. V prvom rade hovorím o sume cca 1, 7 mil. eur. Je to číslo,
ktoré predstavuje, podľa predbežných odhadov, oproti minulému roku, úsporu. Teda financie,
ktoré by mali byť určené poskytovateľom sociálnych služieb. Stalo sa tak po prijatí novely
zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorý prišiel do platnosti od 1. 1. 2018.
Ide o spolufinancovanie sociálnych služieb z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky a finančný príspevok pri odkázanosti. V tejto súvislosti by som chcela
požiadať pána predsedu, aby dal prísľub, že tieto prostriedky budú investované výhradne
do oblasti sociálnych služieb v pôsobnosti VÚC a to v kapitole sociálne zabezpečenie
vo výške predchádzajúceho roka. Prečo? Dôvody sú jasné. Uvediem len niektoré z nich.
Z môjho pohľadu je potrebné vypracovať dobrý plán využitia finančných prostriedkov,
v krátkej dobe, v spolupráci s poskytovateľmi sociálnych služieb v súlade s Koncepciou
rozvoja sociálnych služieb. Napríklad prostriedky je možné využiť na zvýšenie kapacity
špecializovaného zariadenia ako pre pobytové, tak i pre ambulantné formy, napr. pre
alzheimerikov. Toto je obrovská medzera na trhu a je po tom veľký a dlhodobý dopyt. Taktiež
je možné, aby niektoré iné stacionáre boli preregistrované na špecializované zariadenia.
Takou špecifickou kategóriou sú mzdy. Budeme sa musieť zaoberať otázkou dofinancovania
niektorých sociálnych služieb v pôsobnosti KSK, z dôvodu prijatia ďalších zákonov, ktoré
zvyšujú výdavky na poskytovanie služieb. Napr., v mnohých zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti kraja pracujú ľudia za minimálne mzdy, resp. za mzdy, ktoré sú málo vyššie ako
minimálna mzda. Ak chceme zvyšovať kvalitu služieb a nerobiť zo zamestnancov pomaly
odkázanejších, ako sú samotní klienti, mali by sme hľadať spôsob, ako platy upraviť.
Pán minister práce, Ján Richter, hovorí o navýšení 80 000 000 eur pre sociálnu sféru
a konkrétne sociálnych pracovníkov. Ale upozorňuje, že to sa nevzťahuje na tento prípad.
Tak isto je potrebné upozorniť na povinnosť vyplácania príspevkov za prácu v noci, počas
víkendov a sviatkov, ktorá vstúpi do platnosti od 1. mája 2018. Ide o nové povinnosti
zamestnávateľov, teda aj poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré v minulom roku neboli.
Usporené finančné prostriedky by mohli smerovať na podporu zariadení, ktoré sú v kraji
najviac žiadané, resp. absentujú. V úvode som spomenula špecializované zariadenie pre
alzheimerikov. Ale existujú aj mnohé ďalšie zariadenia po ktorých je veľký dopyt. Či už sú to
zariadenia podporovaného bývania, služba včasnej intervencie, atď. Vzhľadom na to, že ešte
nie je schválený rozpočet a nefungujú komisie, hlavne teda finančná a sociálna. V tejto
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súvislosti, tak ma zaujímalo, pretože dostávam mnohé podnety, akým spôsobom boli
uzatvorené zmluvy s poskytovateľmi sociálnych služieb pre tento rok? Takže, na základe
informácií môžem skonštatovať, že v roku 2018 uzatvoril Košický samosprávny kraj
80 zmlúv o poskytnutí finančného príspevku pre domovy sociálnych služieb, špecializované
zariadenia i ďalšie, ktoré samozrejme zahŕňa zákon. Momentálne cca ide o 1000 klientov
a výška finančného príspevku na 1. štvrťrok predstavuje preddavok vo výške 1 600 000 eur.
Za veľmi citlivú a časovanú bombu považujem denné stacionáre. Poviem aj prečo. Jednak
je to veľmi sledovaná a medializovaná oblasť. Sme búšení, teda z rôznych strán. Jednak my
v parlamente, jednak ministerstvo a predpokladám, že sa to dotkne aj KSK, v blízkej dobe.
Ide z môjho pohľadu, o také 3 možné scenáre, ako tento problém riešiť. Jednou z možností
je preregistrovanie teda týchto denných stacionárov na iné typy zariadení. S týmto ja osobne,
odborne, ani ľudsky nesúhlasím. A poviem vám prečo. Pretože takto učíme ľudí, aby nejakým
spôsobom neustále hľadali medzery v legislatíve a hľadali spôsob ako využívať finančné
prostriedky. Ale má to jeden vážny a zásadný problém. Pretože každé z tých typov zariadení
v sociálnych službách je určené inému typu klientov, inému počtu klientov a pracuje
s rôznorodými odborníkmi. A teraz, keď sa preregistrujú, tak okamžite sa stane to, že hľadáme
odborníkov, rýchlo zháňame nejakých ľudí, ktorí sú garantmi , ale uniká nám kvalita služby.
A v novele sme schválili a posunuli termín posudzovania kvality sociálnych služieb práve
preto, aby tie služby boli kvalitné. Takže tá druhá možnosť áno, je preregistrovanie. A ešte
chcem upozorniť na jednu vec. V 87 denných stacionároch v Registri poskytovateľov
sociálnych služieb, z toho je 52 v Košickom kraji, už k dnešnému dňu o výmaz, k 28. 2.,
teda nie k dnešnému dňu, je 37. To je kapacita okolo 1 300 klientov, požiadalo o výmaz.
A ďalej žiada o výmaz 17 takýchto denných stacionárov, to je okolo 500 klientov. Takže
si to spočítajme, okolo 1 300 plus okolo 500 klientov, ale otázka znie, čo s nimi bude.
Na koho dvere prídu búchať. A samozrejme, toto je v pôsobnosti miest a obcí, v prvom rade,
ale ja chcem poprosiť aj vás panie poslankyne, páni poslanci, aj pána predsedu, aby sme
skúsili zvážiť a nájsť možno nejaký priestor práve v tejto úspore, aby sa predsa len podporili
aspoň tie zvyšné, a nie je ich tak veľa, kvalitné denné stacionáre. Takže z môjho pohľadu
chcem ešte raz požiadať pána predsedu, aby táto úspora bola zaviazaná v kapitole sociálneho
zabezpečenia, vo výške predchádzajúceho roka. Chcem o to požiadať aj vás. A ďakujem vám,
samozrejme za priestor, za pozornosť, ktorú ste mi venovali, a samozrejme, v riešení
sociálnych problémov, v sociálnej oblasti. Budem rada nápomocná v rámci svojich
kompetencií a možností. Prajem ešte príjemný deň.“
Predseda: „Ďakujem pekne pani poslankyňa. Ja z mojej strany môžem ubezpečiť,
že tá “úspora“, čo ostala v sociálnej oblasti, ostane v sociálnej oblasti. Akurát budeme
diskutovať aj s pánmi a paniami poslankyňami o tej štruktúre prerozdelenia v rámci sociálnej
oblasti, do ktorých presne podkapitol pôjde táto úspora. Čiže ďakujem pekne.“
BOD č. 2
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Prechádzame k bodu č. 2 – Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja. Vážené poslankyne, vážení poslanci, predložená informácia
je polročným vyhodnotením plnenia uznesení. Uvádza aktuálny štatistický stav v realizácii
uznesení prerokovaných do 25. zasadnutia zastupiteľstva v mesiaci október 2017. Štatistické
výstupy sú uvádzané podľa volebných období, rozdelené do jednotlivých častí. Otváram
k materiálu rozpravu. Nikto sa nehlási, rozpravu uzatváram. Pán poslanec Kočiš,
nech sa páči.“
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Poslanec Kočiš: „Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, mám jednu otázku
k bodu - neviem ako to nazvať - 729/2009 - Týka sa to koncepcie merania hmotnosti
a nápravových zaťažení cestných vozidiel na cestách II. a III. triedy vo vlastníctve Košického
samosprávneho kraja. Pred zhruba dvoma týždňami som sa dotazoval na Úrade Košického
samosprávneho kraja o verejnom obstarávaní váh na meranie hmotnosti nápravových
zaťažení cestných vozidiel na cestách II. a III. triedy. A obdržal som odpoveď.“
Predseda: „Pán poslanec, ja sa len chcem spýtať, to je interpelácia?“
Poslanec Kočiš: „Nie, nie, nie k tomu bodu 729/2009 sa chcem niečo spýtať. To je na strane
7 vľavo hore. No a obdržal som teda odpoveď, že prostriedky boli schválené na jednom
z posledných zastupiteľstiev Košického samosprávneho kraja, pred voľbami, že bolo
vyhlásené výberové konanie, elektronická súťaž, ktorá bola ukončená. A že bola s víťazom
súťaže podpísaná zmluva. No a teraz tu čítam, pri tomto bode, že pokynom predsedu číslo
4/2017 zo dňa 14. 12. 2017 doručeného dňa 15. 12. 2017 boli zastavené procesy verejných
obstarávaní, aj vyhlásených až do odvolania. Tak teda otázka je: Bola tá súťaž na tie váhy?
A je platná? A bola podpísaná zmluva, ako som dostal odpoveď? Alebo je platné to, čo tu je
napísané v tom vyhodnotení?“
Predseda: „Pán poslanec, váhy sú zakúpené, myslím 23. marca prídu do budovy Správy
ciest, alebo niekde do Správy ciest. A potom prebehne ich následná certifikácia, aby sa mohli
začať používať.“
Poslanec Kočiš: „No problém je ten, že akurát tá posledná veta potom je neaktuálna.“
Predseda: „Pán poslanec Kravčík, nech sa páči.“
Poslanec Kravčík: „Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, ja by som sa chcel
opýtať. Na strane 5 z 24. riadneho zasadnutia je uznesenie číslo 624/2009 a následne ďalšie,
ktoré sa týkajú v podstate návrhov opatrení na zníženie energetickej náročnosti objektov
a škôl. Ja som síce vybral ako námatkové uznesenia, že ako to funguje, ako to fungovalo
predtým. A som sa však nedopátral k ničomu, v podstate. Stav realizácie, ktorý tam je, čo sa
týka v období od októbra do decembra 2017, spoločnosť Veolia Energia Komfort, realizovala
nejaké rekonštrukcie. Tie rekonštrukcie v podstate sú len zoznam týchto rekonštrukcií,
bez akýchkoľvek čísel, ktoré by mohli byť. Neviem, kde sa dopátrať. Ja sa teda pýtam,
v nadväznosti na to, ako nastaviť tie pravidlá hry, aby sme sa mohli dostávať rýchlejšie,
efektívnejšie k týmto informáciám, ktoré sa týkajú uznesení. Tak to len taká poznámka
k tomu, ako by sme mali pracovať v nasledujúcom období. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Keď sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Prosím návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
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,
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B) súhlasí
1. s vyhodnocovaním uznesenia č. 439/2016 z 20. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja zo dňa 5. 12. 2016 v ročnom intervale,
2. s vypustením zo sledovania uznesenia:
– č. 282/2007 z 12. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 11. 6. 2007,
– č. 362/2007 z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 10. 12. 2007,
– č. 484/2008 z 19. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 27. 8. 2008.
Hlasovanie č. 5

Informácia o plnení
samosprávneho kraja

uznesení

Zastupiteľstva

Košického

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 2.1
Interpelácie
Predseda: „Prejdeme k bodu číslo 3a, pardon 2.1 – Interpelácie. Otváram diskusiu,
nech sa páči. Pani poslankyňa Lenártová, nasleduje pán poslanec Hlinka. Nech sa páči.“
Poslankyňa Lenártová: „Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, ctený poslanecký zbor,
v zmysle § 29 - Interpelácia, vysvetlenie Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva KSK,
vás týmto interpelujem, pán predseda, v niekoľkých otázkach. Akým spôsobom bol
realizovaný výber splnomocnenca pre sociálne odkázaných ľudí? Aký je jeho pracovnoprávny
vzťah ku Košickému samosprávnemu kraju? Aká je dohodnutá výška jeho odmeny? Akým
spôsobom mu bude odmena vyplácaná? Čo je jeho úlohou a aké sú reálne kompetencie
vo vzťahu k mestám a obciam na území Košického samosprávneho kraja? S akou výškou
finančných prostriedkov z rozpočtu KSK bude podporená jeho činnosť na rozvoj rómskej
národnostnej menšiny a jeho samotná činnosť? Aké aktivity a v akých sústredeniach, napr.
buď vidieckych, mestských, nelegálnych osídleniach, je zamerané na zlepšenie situácie
rómskej národnostnej menšiny? A v akých to podporí Košický samosprávny kraj a akým
spôsobom Košický samosprávny kraj, resp. Vami vymenovaný splnomocnenec prispeje
k riešeniu situácie na Luníku IX? Potom mám ďalšie interpelácie. Naše zastupiteľstvo
je zvolené, zastupuje občanov celého Košického kraja, bohužiaľ, občania stále nemajú
možnosť sledovať prácu svojich zástupcov pomocou priameho prenosu zo zasadnutí
zastupiteľstva a pomocou videozáznamu rokovania zastupiteľstva. Keďže v dnešnej dobe
ide o lacnú a dostupnú službu, ktorú by bolo možné zabezpečiť už na toto zasadnutie
zastupiteľstva, chcem sa Vás opýtať prečo ste tak neurobili? A od kedy budú môcť obyvatelia
kraja sledovať priame prenosy zo zastupiteľstva KSK, podobne ako to môžu robiť občania
napr. mesta Košice. A ďalšia interpelácia. Prisľúbili ste, že v rámci prijímacieho konania
nových zamestnancov na Úrad KSK budú prebiehať aj verejné vypočutia kandidátov
na uvedené pracovné miesta. Zatiaľ, podľa informácií, takéto vypočutia sa neuskutočnili,
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a boli prijatí noví zamestnanci. Prečo sa verejne vypočutia kandidátov neuskutočnili? Kedy
sa prvé verejné vypočutia uskutočnia? Ako a v akom časovom predstihu bude verejnosť
o možnosti zúčastniť sa verejného vypočutia informovaná? Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Poprosím Vás predložiť otázky našej zamestnankyni. Najviac
ma pobavila Vaša otázka ohľadom videoprenosov. Prečo ste posledné roky
aj v predchádzajúcom zastupiteľstve toto neriešili? To by bola taká moja otázka. Inak, dnes
som požiadal firmu, aby bol videoprenos, avšak techniku majú niekde inde, takže
od budúceho určite to už bude zabezpečené. Na ostatné otázky Vám bude zodpovedané
v stanovenom termíne. Pán poslanec Hlinka, nech sa páči. Nasleduje pán poslanec Ďurovčík.“
Poslanec Hlinka: „Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené zastupiteľstvo, ja by som
sa chcel vrátiť k uzneseniu, ktoré bolo prijaté ešte v ostatnom volebnom období týmto
zastupiteľstvom. A to konkrétne uzneseniu číslo 364 /2016, v znení uznesenia číslo 416/2016
zo 17. októbra 2016. Tam išlo o financovanie infraštruktúry Košického samosprávneho kraja
zo zdrojov Európskej investičnej banky na projekty, ktoré boli v prvom spomínanom uznesení
vytipované. V rámci školstva zo sumy 30 000 000 eur, ktoré sme mali od Európskej
investičnej banky získať. Boli tam navrhnuté 3 projekty v celkovej sume 4 590 000 eur.
A ako prvý v poradí tam bol projekt pre Športové gymnázium v Košiciach na Triede SNP.
A to na výstavbu krytej atletickej haly, ktorá by bola využívaná, samozrejme, aj na tréningovú
činnosť študentov, ale aj širšej mládeže a ostatných ľudí, ktorí majú radi atletiku. Žiaľ, pokiaľ
mám informácie, doposiaľ táto krytá, veľmi užitočná a potrebná hala, atletická, pri tejto škole,
športovom gymnáziu nie je. Takže by som chcel vedieť, akým spôsobom sa vieme k tejto hale
dostať, a či vôbec ju budeme robiť? A či prebehlo trebárs verejné obstarávanie na zhotoviteľa
a s akým výsledkom? Pretože občania sa ma na to pýtajú, aj rodičia detí, ktoré do tohto
gymnázia chodia, ako poslanca a zároveň aj ako starostu Juhu. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Aj mňa sa to pýtajú. Myslím, že po schválení rozpočtu budeme vedieť
definitívne odpoveď. Takže poprosím predložiť potom aj písomne, ak chceš odpoveď,
pán poslanec písomne. Nech sa páči pán poslanec Ďurovčík, nasleduje pán poslanec
Jakubov.“
Poslanec Ďurovčík: „Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia. Ja by som mal dve
otázky na pána predsedu. Prvá otázka je, vyplýva z toho, že médiách, resp. v printových
médiách som sa dozvedel o tom, že ste podpísali, pán predseda, memorandum s pánom
inžinierom Šlinským, ohľadom Agrokruhov, pestovania plodín touto metódou. Ja by som Vás
chcel požiadať v mene svojom, aj v mene nášho poslaneckého klubu o predloženie tohto
memoranda na ďalšie zasadnutie zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Chcem Vás
taktiež požiadať, aby ste k tejto mojej interpelácii mi odpovedali aj na otázku, v akom
množstve je rozšírená táto technológia pestovania plodín formou Agrokruhov v rámci
Slovenskej republiky, aj v rámci Európskej únie? Aby ste mi v odpovedi odpovedali
na otázku, aké sú tam priame dotácie, aké sú tam nepriame dotácie z Ministerstva
pôdohospodárstva a ich Poľnohospodárskej platobnej agentúry? A tiež by som Vás chcel
poprosiť, aby Košický samosprávny kraj požiadal o stanovisko k tejto technológii aj Katedru
zeleninárstva na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, a to pani vedúcu katedry
pani Ing. Andrejiovú,PhD. Toľko k tejto otázke. Myslím si, že to bol jeden z hlavných bodov
Vášho volebného programu, Agrokruhy. Chcel by som tiež aj odpoveď na to, aká je
efektívnosť pestovania a touto formou, aká je intenzita intenzifikácia výroby a kto by bol
odberateľom týchto ekologicky čistých plodín, ktoré sa týmto spôsobom budú pestovať.
A taktiež na koľkých hektároch, v rámci Košického samosprávneho kraja, plánujete túto
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technológiu zaviesť? Ďalšia moja otázka sa týka osobnej návštevy mesta Strážske. Pred
týždňom som navštívil ako poslanec NR SR mesto Strážske, kde mi bolo povedané, že pri
Vašej návšteve, ktorú ste sľúbili pri nástupe do funkcie, že navštívite všetky mestá
a mestečká, ste sľúbil občanom a primátorovi mesta, že vyriešite ich dlhodobý problém,
a to kruhový objazd. Chcel by som od Vás písomnú odpoveď, akým spôsobom to chcete
vyriešiť. Podotýkam, že kruhový objazd, o ktorý majú záujem obyvatelia mesta Strážskeho,
sa nenachádza na majetku Košického samosprávneho kraja, ale táto cesta je štátna. Čiže tieto
sú dve otázky mojej interpelácie. Poprosím vás o odpoveď. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Nasleduje pán poslanec Jakubov, nech sa páči.“
Poslanec Jakubov: „Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci.
Interpelujem Vás, pán predseda, k tejto otázke. Podľa Vami schválenej poslednej úpravy
organizačného poriadku, resp. organizačnej štruktúry Úradu Košického samosprávneho kraja
je v súčasnosti vytvorených 232 pracovných pozícií. Pri prebratí úradu 4. decembra 2017
bolo na úrade KSK, podľa platnej organizačnej štruktúry, 203 alebo 204 pozícii. Čo Vás
viedlo, pán predseda, k takejto zmene organizačného poriadku a k takémuto nárastu takmer
o 15 % oproti stavu pred vaším nástupom? V čase Vášho zvolenia ste chceli zabezpečiť
personálny audit na Úrade Košického samosprávneho kraja. Bol vykonaný? Ak áno,
prečo ste ho nepredložili na rokovanie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja? Alebo
nárast tabuľkových pozícií vychádzal len z internej analýzy? Ak áno, tak akej? Máte tento
nárast pozícii krytý rozpočtom? Považujem tento Váš krok za minimálne nešťastný. Ďalšia
interpelácia, pán predseda. Podľa mne dostupných informácií od Vášho nástupu po zvolení
4. decembra, resp. po zložení sľubu 4. decembra 2017 do dnešného dňa, do 7. marca 2018,
nebola z Vašej úrovne, ani z úrovne riaditeľa Úradu samosprávneho kraja, zvolaná žiadna
pracovná porada s vedúcimi jednotlivých pracovísk. Ak sa mýlim, žiadam o predloženie
záznamov z týchto pracovných porád. Pravdepodobne sa nemýlim. A pán predseda,
ako riadite úrad s viac ako 200 zamestnancami, keď nezvolávate pracovné porady?
Ako pracujú jednotlivé odbory a pracoviská bez písomných úloh a záznamov? Neviem
si predstaviť takúto činnosť riadenia zo svojej takmer 40-ročnej riadiacej praxe. Ďalšia
interpelácia, pán predseda. Na úrade samosprávneho kraja pracuje odborová organizácia
zamestnancov. Podľa mne dostupných informácií, do dnešného dňa ste nerokovali
s predstaviteľmi odborárov, ani o možných zmenách na Úrade KSK, ani o návrhu dodatkov
k organizačnému poriadku. Neviem, či Vás zaujíma alebo nezaujíma činnosť odborovej
organizácie, ktorá zastrešuje zamestnancov, ale tak isto považujem tento krok
za neštandardný. Ďakujem pekne.“
Predseda KSK: „Ďakujem, nasleduje pán poslanec Ihnát. Nech sa páči.“
Poslanec Ihnát: „Ďakujem veľmi pekne pán predseda. Ja, na rozdiel od kolegov, ja do Vás
vŕtať nebudem, no ale pôjdem ďalej. Chcem sa spýtať, či počíta vedenie KSK s výjazdovými
rokovaniami Zastupiteľstva KSK? Čiže toto ma veľmi zaujíma. No a čo sa týka ciest
a ďalších vecí, až potom po rozpočte. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Ja osobne som nesľuboval výjazdové zasadnutia KSK, ale množia
sa tieto požiadavky, takže budeme o tom rozprávať a určite nejaké budú. Ak nie sú žiadne
ďalšie otázky prejdeme k ďalšiemu bodu číslo 3a.“
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BOD č. 3a
Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Košického samosprávneho kraja za rok 2017
Predseda: „Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického
samosprávneho kraja za rok 2017. Prosím pána Hudáka, hlavného kontrolóra KSK,
aby uviedol materiál. Nech sa páči.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda,
vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného
kontrolóra KSK za rok 2017 je predkladaná zastupiteľstvu KSK v zmysle § 19e ods. 1 písm.
e) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov. Okrem nosnej časti zhodnotenia kontrolnej činnosti obsahuje aj informácie
o ostatnej mimo kontrolnej činnosti, a informácie o personálnych a materiálnych
podmienkach na výkon kontroly. Z vykonaných 63 kontrolných akcií bolo plánovaných 58,
teda 5 kontrolných akcií bolo vykonaných nad rámec plánu kontrolnej činnosti schválených
zastupiteľstvom. Všetkých 63 kontrolných akcií začatých v hodnotenom období bolo
ukončených zaslaním správy kontrolovanému subjektu, ktorá okrem prípadných nedostatkov
obsahovala aj návrh opatrení a návrh odporúčaní. Len v dvoch prípadoch boli
zo strany kontrolovaných subjektov podané námietky k výsledkom kontroly. Hodnota
priemernej periodicity kontrol sa vplyvom prenesenia váhy kontrolnej činnosti
z komplexných na výkon tematických kontrol dostala pod hranicu troch rokov už vlani.
Pri hodnotení uceleného dvojročného obdobia rokov 2015 až 2016, pričom tento stav
je dosahovaný aj za priemer troch rokov 2015 až 2017, kde hodnota priemernej periodicity
kontrol za subjekty KSK je na úrovni 2,67 roka. Celkom bolo z vykonaných kontrol
vykázaných 218 kontrolných zistení, z toho 31 prípadov porušenia finančnej disciplíny,
čo vo finančnom vyjadrení predstavuje sumu 137 000 eur. Odvody predstavovali 17 000 eur,
ktoré boli kontrolovanými subjektami usporiadané vrátením do dňa skončenia kontroly.
Výsledky z ukončených kontrol boli priebežne jednotlivo zverejňované v prehľadnej
štruktúrovanej forme na webovom sídle KSK. Celkom bolo v hodnotenom roku
od kontrolovaných subjektov doručených 30 písomných záznamov o splnených opatreniach,
ktoré obsahovali 216 konkrétnych opatrení na nápravu nedostatkov a na nápravu
a odstránenie príčiny ich vzniku. V rámci prevencie bol na webovom sídle KSK tiež
priebežne aktualizovaný tzv. register kontrolných zistení a odporúčaní, ktoré je nástrojom pre
zvýšenie účinnosti kontroly pri odstraňovaní nedostatkov. Okrem úloh v priamej kontrolnej
činnosti boli plnené aj ostatné mimokontrolné úlohy a iniciatívne realizované iné činnosti
súvisiace s úlohami Útvaru hlavného kontrolóra. Ide napr. o, bol realizovaný monitoring dlhu
KSK, ktorý je vykonávaný na mesačnej báze a údaje v tabuľkovej aj grafickej forme
sú zverejňované na webe. Spracované dva postupy tematických kontrol vykonaných v roku
2017 a aktualizované postupy tematických kontrol v ostatných subjektoch. Ide o kontroly
finančných príspevkov neverejných poskytovateľov, sociálnych služieb a kontroly použitia
dotácií, Spracovanie požiadaviek metodického usmernenia z dôvodu ujasnenia si výkladu
v rámci hmotnoprávnych predpisov. Za účelom koordinácie kontrolných činností konzultácií
procesov súvisiacich s kontrolou boli zrealizované pracovné rokovania s predstaviteľmi úradu
vládneho auditu. Podobné pracovné stretnutia boli uskutočňované aj s Hlavným kontrolórom
mesta Košice a hlavnými kontrolórmi niektorých mestských častí. V hodnotenom období som
sa zúčastnil aj troch pracovných stretnutí združenia HK 8, ide o združenie hlavných
kontrolórov ôsmich samosprávnych krajov. Pravidelne som sa zúčastňoval všetkých zasadnutí
Zastupiteľstva KSK, na ktorých som predložil mnou spracované návrhy plánov kontrolnej
činnosti na príslušný polrok, správu o kontrolnej činnosti za rok 2016 a odborné stanovisko
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k návrhu záverečného účtu. Iniciatívne som sa zúčastňoval rokovaní komisií Zastupiteľstva
KSK aj keď to nie je zákonnou úlohou ani povinnosťou hlavného kontrolóra. Významnou
a náročnou úlohou v hodnotenom roku 2017 bolo spracovanie a zavedenie komplexného
kontrolného informačného systému, pracovne nazvaného IS kontrola, ktorý umožnil súvisiace
údaje o kontrolovaných subjektoch, o vykonaných kontrolách, o výsledkoch kontrol,
o prijatých opatreniach, ktoré boli rozptýlené vo viacerých databázach, bolo to v podstate
na excelovských tabuľkách. To sa podarilo agregovať do jedného systému, IS kontrola
je postavená na platforme share pointu a umožňuje nielen ukladať požadované údaje
a vyhľadávať v nich, ale ukladať a archivovať významné dokumenty vyhotovené z kontroly.
Záverom mi dovoľte uviesť plány do nasledujúcich období. Samozrejme, prioritnou
činnosťou aj naďalej ostáva priama kontrolná činnosť, avšak naďalej sa bude pokračovať
v plnení zavedených mimokontrolných úloh, najmä v spracovaní postupov na aktuálne
tematické kontroly, v priebežnom zverejňovaní výsledkov kontrol na webe, aktualizovanie
registra kontrolných zistení a odporúčaní, realizovaním mesačného monitoringu dlhu a taktiež
napĺňaní dát dokumentov a vyprecizovaní užívateľských potrieb v novozavedenom
informačnom systéme kontroly IS kontrola. Ďakujem pekne za pozornosť.“
Predseda: „Vďaka pánovi hlavnému kontrolórovi za uvedenie materiálu. Otváram rozpravu
k tomuto bodu. Nech sa páči, pán poslanec Pataky, a ešte pána poslanca Kočiša poprosím inú
gombičku stláčať, keď sa chcete prihlásiť do rozpravy. Pán poslanec Pataky, prosím.“
Poslanec Pataky: „Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, v podstate pán hlavný
kontrolór už zhrnul svoju kontrolnú činnosť, tak iba pár základných faktov by som zopakoval,
prečo predkladám tento návrh. V zmysle zákona o samosprávnych krajoch § 11 ods. 2 písm. l)
a 19 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, môže zastupiteľstvo samosprávneho kraja určiť hlavnému kontrolórovi
odmenu.“
Predseda: „To je v inom bode.“
Poslanec Pataky: „Tak sa ospravedlňujem.“
Predseda: „Pán poslanec Kočiš.“
Poslanec Kočiš: „Ja by som sa chcel spýtať pána kontrolóra jednu vec. Na strane 6 v správe
sa hovorí, že v roku 2017 sa kontinuálne pokračovalo v zmenenom systéme výkonu kontroly
zavedenom od roku 2015, prijatím nových pravidiel kontrolnej činnosti Útvaru hlavného
kontrolóra Košického samosprávneho kraja. Významnou zmenou bolo prenesenie váhy
z výkonu komplexných kontrol na výkon tematických kontrol. V zásade s týmto nemám
problém, koniec koncov zameranie kontrolnej činnosti je v kompetencii šéfa úradu hlavného
kontrolóra. Problém ale je ten, že keď si pozrieme na strane 12 tabuľku, prehľad kontrolných
zistení za obdobie rokov 2013 až 2017. Táto tabuľka nám hovorí o tom, že počet kontrolných
zistení od roku 2013 do roku 2017 sa rapídne znížil. Čiže otázka, teda prirodzená otázka je,
teda že či je to tým, že úrad a inštitúcie Košického samosprávneho kraja už robia naozaj tak
vynikajúco, že tie kontrolné zistenia už sú menšie, alebo je to možno aj tým, že tá kontrola
to nezistila? Napr. aj preto, že to zameranie kontrolnej činnosti je také, aké je. Preto by som
navrhoval, aby do budúcna sme tú kontrolnú činnosť v našom kraji zamerali trošku takým
modernejším smerom. Robiť tematické kontroly a komplexné kontroly, samozrejme, je treba
v určitom objeme a množstve, ale skôr by sme sa mali zamerať na výkonnostnú kontrolu, tzn.
ako boli prostriedky, ktoré boli použité na programy, projekty, všeličo, či boli použité
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hospodárne, efektívne a účinne. Toto by malo byť hlavná vec, ktorú by mal kontrolný odbor
podľa môjho názoru robiť. Tak isto by bolo dobré sa zamerať trošku, aspoň v malom rozsahu,
na analytickú činnosť. Aby sme neboli ako ten Dežo, ktorý behal s prázdnym fúrikom
po stavbe, a keď sa ho pýtali že, prečo tak beháš po tej stavbe, tak povedal, že máme také
silné normy, že nestíhajú mi ani nakladať. Čiže, aby sme nebolo, ak to prenesiem do tej roviny
kontroly, aby to nebolo tak, že robíme kontrolu nad kontrolou a nevieme sa zastaviť
a zhodnotiť tie výsledky tej kontroly. A k tomu je tá analytická činnosť, aby sme povedali
teda, no tak toto sú opakujúce sa nedostatky, ktoré my ako kontrolóri pravidelne zisťujeme.
Tak teda toto sa poučme a toto už nerobme, čiže ten kontrolný odbor by mal aj pomáhať tým
odborným útvarom kraja a inštitúciám, aby robili dobre. A v tomto smere, mne by ani
nevadilo, keby, a to bude ďalší síce bod, ale súvisí to s kontrolou, mne by ani nevadilo,
keby útvar hlavného kontrolóra aj povedal, že kde pôjde na tú kontrolu, napríklad aj na tú
komplexnú kontrolu, pretože kontrola by už nemala fungovať ako výbor ľudovej kontroly
za totality. Kontrola je aj na to, aby tomu úradu a tým ľuďom, aby pomohla, aby dobre robili.
A toto by mal byť ten hlavný cieľ, čiže preto by som navrhoval, aby zameranie kontrolnej
činnosti sa prehodnotilo, a pokiaľ uznáte moje argumenty za opodstatnené, aby ste ich zobrali
do úvahy. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Nech sa páči, pán hlavný kontrolór.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Ďakujem pekne za slovo. Odznelo tu viac otázok,
takže som si načrtol, aby som mohol zodpovedať, čiže pôjdem v chronologickom poradí.
Výsledky kontrol, tá tabuľka, ktorá je. Viete pán poslanec, rok 2013 nebol som hlavný
kontrolór. Bol iný systém kontroly. Presne tak, že koncom, vlastne v auguste a nastúpil som
v septembri roku 2014 za hlavného kontrolóra, čiže tie zistenia treba chápať v čom je ten
rozdiel. V metodike vykazovania kontrolných zistení. Ak pozriete bližšie, tak uvidíte hlavne
v oblasti verejného obstarávania, kde boli enormne vysoké vykazované kontrolné zistenia.
A poviem prečo. Ak bol kontrolovaný subjekt vo verejnom obstarávaní, bol zistený
systémový nedostatok, tzn. ak bolo zistené, že pri obstarávaní rôznych druhov tovarov,
prác a služieb, čiže jednotlivých druhov, ja neviem, potravín alebo nejakého predmetu
obstarávania, tak za každé jedno bolo počítané akože kontrolné zistenie. Čiže obdobne ako
keď skontrolujete cestovné príkazy 20 kusov. A 20 kusov cestovných príkazov zistíte,
že nemá nejaké náležitosti, alebo účtovný doklad nemá náležitosti. Nepočítalo sa to, že to je
jedno systémové zistenie, ale zobralo sa to, že to je 20 zistení. Čiže, ja by som to povedal,
bola to taká mliečna liga v minulosti, takže preto je ten rozdiel. Teda pomer tých zistení,
čo vôbec to nie je ako v tom, nemyslím si, že došlo k nejakému zlepšeniu, čo sa týka
vykazovania počtu zistení, pretože viete, legislatíva sa veľmi mení. Jednoducho tie naše
subjekty, ktoré sú a tak ako personálne podmienky sú, tak vlastne je tam kumulácia funkcií.
Nestíhajú vôbec tú legislatívu vnímať, takže vlastne to je ten rozdiel z hľadiska času.
O modernejšom smerovaní kontroly, a to je možno aj s tou analytickou činnosťou spojené,
presne je to o tom, čo ste si všimli. Samozrejme, tu heslovite, lebo v predchádzajúcom
volebnom období, a tí poslanci, čo boli určite si pamätajú. V podstate štyri mesiace
to prebiehalo, kým sa zmenil systém kontroly. Presne z tých komplexných, tých tradičných
kontrol, zameraných len na stále to isté. A prenesená váha na tematické kontroly. Tematické
kontroly. Viete, nechcem tu teraz nejako rozoberať, ale ak máte záujem, kľudne môžeme sa
stretnúť, ja Vám to ukážem. Mal som tu aj taký vývojový diagram, kde som najprv dával
zmeny systému kontroly a potom následne cez zastupiteľstvo, komisie sa schvaľovali nové
pravidlá kontrolnej činnosti, kde sa zaviedli tie tematické. V krátkosti. Tie tematické, robí
sa analýza rizikových oblastí. Risk – analýza. Na základe toho sa vytipujú veci, ktoré sa majú
kontrolovať, urobí sa analýza na výber vzorky, čiže nie náhodnej, ale cielenej vzorky
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kontrolovaných subjektov. Z toho potrebujem nejakú štatistickú vzorku, aby som vedel, či ten
nedostatok je systémový alebo nie. Potom to ide na web, tzv. nielen zverejnenie výsledku
z individuálnej kontroly, ale tzv. čo som spomínal register kontrolných zistení a odporúčaní.
Tento register je jediný v samosprávnych krajoch, ktoré máme. To je register kontrolných
zistení a odporúčaní. To je tá vyššia účinnosť, že by aj tí sa poučili na chybách druhých. Čiže
tu je tá forma, nielen kontrola, ale aj to, čo ste hovorili ďalej, že moderný systém a trošku iný,
že dávať aj návrh odporúčaní, aby sa aj iní poučili, čiže, poučili sa na chybách druhých.
To je ten register kontrolných zistení. Keď si pozriete na webe, vlastne tam to máme,
ale môžem Vám to aj odprezentovať na spoločnom stretnutí. Analytická činnosť. Áno, presne
je to o tom. V minulosti bol výber náhodný, z ničoho, kde nebola už niekedy kontrola sa išlo.
Viete, teraz máme spracovaný 90 stranový manuál na kontrolu, kde je presne stanovený výber
vzorky, akým spôsobom, presne sú pomenované. Čiže cielený výber, rizikový faktor, cielený
výber konkrétnych subjektov. A presne o tom to je o tej analytickej činnosti a teda aj tie
systémové nedostatky a vlastne v minulosti aj boli dávané listom na predsedu samosprávneho
kraja aj po konzultácii s novým pánom predsedom som hovoril, že budú takéto závery
z vyhodnotenia kontroly a dávame systémové odporúčania pre úrad. Aj konkrétne teraz
aj s pánom majiteľom sme rozprávali ešte neukončená, ale bude aj v oblasti momentálne
prebiehajúcej kontroly, budú takéto odporúčania aj vo vzťahu k úradu riešené. Takže toto nie
je nič nové, jednoducho toto sa realizuje tou mojou zmenou systému kontrol, ktoré som
avizoval vôbec už pri voľbe hlavného kontrolóra. Ešte mám tu poznačený konkrétny subjekt.
Áno, to bolo presne to, opäť, beriem pán poslanec, že neboli ste v minulom období,
ale v predchádzajúcom období volebnom, presne to bolo zmenené, aby neboli vopred
stanovené vopred subjekty, pretože ak máte nejaké rizikové faktory, ktoré vy chcete zistiť
na nejakej štatistickej vzorke, či tie zlyhania sú systémového charakteru alebo nie sú.
Viete, existuje falošná solidarita, pretože keď idete na niektorý subjekt, ďalší už sa zisťuje,
že čo je tam. A už si to teoreticky niečo môžu, niečo nemôžu opraviť, ale potom dostanete
výstup skreslený. A neviete, či to je individuálne zlyhanie alebo systémové. A treba urobiť
systémové opatrenia, čiže preto. Týmto som argumentoval aj s poslancami a pani
poslankyňami, čo boli v minulom období. Teda to boli tie štyri mesiace, čo som sa snažil
vysvetliť najprv zámer zmien a potom na komisiách, na kluboch, kde to pochopili a určite
to zobrali, že to je ten zmysel, že prečo nie kontrolované subjekty. V konečnom dôsledku,
pán poslanec, veď to je verejne známe, viete, sám ste bol podpredseda NKÚ a viete tak isto
ako na NKÚ to fungovalo a myslím, že ani v minulosti, ani teraz, NKÚ nejde na bubon,
nezverejňuje plán kontrol, neurčuje, že kde ide na kontrolu. Nemyslím si, že to je skutočne
dobre. To je fakt. Takže nevidím zmysel, naozaj nevidím zmysel a toto je už len dôvetok,
čo sa týka NKÚ, ale skutočne z hľadiska toho systému kontroly, ktorý mám nastavený a ktorý
je, ktorý sa buduje od roku 2015 to nie je cieľom, lebo viete, systémovo to nabúra niečo.
Tak len toľko. Ďakujem pekne.“
Predseda: „S faktickou poznámkou pán Kočiš, nech sa páči.“
Poslanec Kočiš: „Ďakujem pekne pán hlavný kontrolór. No v zásade v poriadku, však ja len
pozitívne ako chcem, aby tá kontrola mala aj dáky zmysel a efekt. Len také tri poznámky.
Ak je rozdielna metodika, tak potom to nemôžem dať do jednej tabuľky. To je taký, ináč
medzi nami, to je taký dobrý trik, to sa netýka len kontroly, to sa týka aj ostatných úradov
a inštitúcií štátnej správy, že keď porovnávajú prácu tak, aby to dobre vyzeralo tak, povedia,
že my máme inú metodiku ako tí, ktorí mali predtým. A potom znova zmenia metodiku
a potom znova zmenia metodiku a tým pádom ani v časovom horizonte nejakých pár rokov
nie je možné porovnať, lebo vždy bola metodika iná, no a samozrejme aj výsledky potom
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sú iné. Čiže ako poznámka je len taká, že teda, ak je rozdielna metodika, nemôžem tie roky
dávať a porovnávať v jednej tabuľke. Druhá vec.“
Predseda: „Ďakujem, pán poslanec. Faktická poznámka 1 minúta.“
Poslanec Kočiš: „Však to je k tomu, čo pán hlavný kontrolór hovoril. Pardon.“
Predseda: „Nasleduje pán poslanec Čižmár, nech sa páči.“
Poslanec Čižmár: „Ďakujem za slovo. Dobrý deň, vážený pán predseda, vážené kolegyne,
kolegovia. Na potvrdenie slov pána hlavného kontrolóra a dôvetok k tomu, čo už hovoril
kolega pán poslanec Kočiš, ja len chcem uviesť, že systém tematických kontrol bol priamo
vyžiadaný Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja. To asi vieš aj Ty, pán predseda,
pretože tu sme to niekoľkokrát interpelovali a nástojili na tom, aby systém kontrolnej činnosti
útvaru hlavného kontrolóra nebol postavený len na komplexnosti, ale hlavne na tematickosti.
Druhá vec, ktorú je potrebné podotknúť je to, že ten systém, ktorý bol nastavený
a prezentovaný už priamo po voľbe hlavného kontrolóra, vychádzal aj z požiadaviek inštitúcií
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. To je to, čo pán hlavný kontrolór uviedol, že v rámci toho
registra sa môžu stretnúť štatutári týchto organizácií aj s odporúčaniami. Čiže ak chceme
nastaviť systém, ktorý umožní štatutárom jednotlivých inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSK preventívne predchádzať problémom, ktoré sa potom naplno môžu prejaviť pri
komplexnej kontrole v širšom rozsahu, tak si myslím, že ten systém tematických kontrol
je práve ten, ktorý by mal fungovať. A zatiaľ aj na základe výstupov, ktoré máme od hlavného
kontrolóra na komisiách alebo ešte do konca roka na komisiách, ktoré sa uskutočnili, bolo
konštatované všetkými, či už poslancami alebo zástupcami občanov, že tento systém je dobre
nastavený. A ak môžem hovoriť za komisie, v ktorých som pôsobil, tak práve systém
tematických kontrol bol z referencií zástupcov jednotlivých inštitúcií prezentovaný ako dobrý
nástroj na to, aby tých zistení do budúcnosti bolo stále menej, to bol náš predpoklad alebo
tendencia, ktorú sme tu prezentovali, aby sa štatutári týchto organizácií vyhli nejakým
komplexným a väčším problémom, ktoré nastávali a potom boli predmetom zbytočných
diskusií už priamo tu. Takže ja osobne by som chcel poďakovať za túto správu aj za činnosť
Útvaru hlavného kontrolóra, pretože my, poslanci, sme sa mali možnosť s ňou podrobne
zoznámiť aj v rámci jednotlivých komisií, rokovaní komisií. Zároveň aj systém prezentácie
a informovanosti, ktorý bol tu na úrovni Zastupiteľstva KSK, bol komplexný a poskytoval
priestor aj na diskusiu a prípadnú výmenu názorov. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem, pán poslanec Kravčík, nech sa páči.“
Poslanec Kravčík: „Dobrý deň, pán hlavný kontrolór, ja som sa minule inšpiroval pánom
premiérom, keď kritizoval regionálne samosprávy za neefektívne využívanie, alebo
budovanie kapacity, čo sa týka stredných škôl. A to, čo povedal kolega Kočiš v nadväznosti
na hospodárne, účelné a efektívne využívanie prostriedkov, verejných prostriedkov
na skvalitnenie vzdelávania. Tak som si vybral jednu schému, a vlastne dávam na inšpiráciu
akým spôsobom sa dopracovať k niektorým veciam, ktoré by mohli byť veľmi zaujímavé
z hľadiska toho, ako efektívne sú využívané peniaze vo vzťahu k tomu, čo povedzme kraj
potrebuje. Zistil som, napr. také veci, že na Strednej odbornej škole v Kráľovskom Chlmci
každý deň, každý mesiac cinkne za prenájom, archivovanie dokumentov iných priestorov pre
strednú školu. Súkromná firma, ktorá vlastne, akože funguje, každý mesiac cinkne 180 eur,
len tak mimochodom. Ale potom som išiel hlbšie ďalšie. A vlastne objavil som schému
na skvalitnenie vzdelávania z eurofondov za 18,5 milióna eur, z toho do Košického
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samosprávneho kraja prišla štvrtina týchto peňazí, dohromady 4,8 milióna eur. Rozdelilo,
vlastne získali stredné odborné školy dohromady tuším 18 škôl a keď som išiel hlbšie,
a keď som si vybral jednu školu, a vlastne zhodou okolnosti tá čo už je zrušená, vo Viničkách,
ktorá bola v pôsobnosti samosprávneho kraja, tak vlastne napr. vo februári 2011 prišlo na účet
14 411 000 eur a do septembra sa tieto peniaze takmer minuli. Okrem iného vlastne tam
sú isté stopy aj v náväznosti na to, že ako verejné obstarávanie fungovalo, pretože firma, ktorá
vlastne bola zriadená v marci 2011, v júni dostala na účet 222 000 eur. Takže vlastne ja ako
poslanec v nadväznosti na to, Vás pán hlavný kontrolór, upriamujem vašu pozornosť,
treba hlbšie začať tieto veci riešiť, pretože ak máme byť obviňovaní, že zanedbávame svoje
povinnosti z hľadiska originálnych kompetencií budovaniu regionálnej školskej správy
vo vzťahu ku kvalite vzdelávania atď., by som bol veľmi rád, aby sme preukázali práve
aj tieto súvislosti. Pretože viem napr., že v tomto regióne sa zrušila škola, ktorá vlastne
produkovala absolventov vo vzťahu k dopravnej infraštruktúre a všetkých týchto vecí,
ale zriadili sa také odbory ako vizážistky a akože kaderníčky proste a služby a všetky tieto
veci, ktoré pán premiér kritizuje. A to bolo vlastne v tom období, ktoré sme nezasahovali,
takže prosím pán hlavný kontrolór skúste upriamiť túto pozornosť v nadväznosti na to,
akým spôsobom nájsť metodiku, akým spôsobom zhodnotiť, aby aj v ďalšom období
sa maximálne efektívne využívali prostriedky, keď nás niekto bude v histórii potom kritizovať
za toto funkčné obdobie, v ktorom sme my teraz. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. A ešte pán hlavný kontrolór nech sa páči.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Ďakujem pekne za slovo. Len v krátkosti,
lebo v podstate, pán poslanec trošku mi ušlo, tá kontrola výkonnosti, výkonnostná kontrola
to je 3E – hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť. Samozrejme, toto vykonávame,
aby zas neodznelo, také, že vlastne tieto kontroly nerobíme, a robíme len kontroly zhody.
Ak si pozrite tabuľku v prílohe a vlastne tú prvú časť to je to porušenie finančnej disciplíny
písm. j) § 31 odsek 1 písm. j) to je tá nehospodárnosť, neefektívnosť, neúčinnosť. Takže
vlastne sú tam aj vyčíslené nedostatky z hľadiska nehospodárnosti, takže samozrejme tieto
kontroly sa robili a robiť budú. To je k tomu, čo sa týka tých analýz, áno sa robí, spomínate
rok 2011. Viete, spätne robíme možno 2 roky, 3 maximálne. Ísť do roku 2011 a ešte subjekt,
ktorý už neexistuje, neviem o kontrole, ktorá by to riešila. Ak by boli nejaké zistenia v tejto
veci, možno nejaké trestnoprávne, ale to je niekoho iného. Ale riešiť rok 2011, skutočne
ako myslím, že to už nemá zmysel. Ďakujem pekne.“
Poslanec Trnka: „Uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Prosím návrhovú komisie
o prednesenie návrhu na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
za rok 2017.
Hlasovanie č. 6

Správe o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Košického samosprávneho kraja za rok 2017

Za 54 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
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Predseda: „Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 3b
Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Košického samosprávneho kraja na obdobie 1. polroka 2018
Predseda: „Prechádzame k bodu č. 3b – Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného
kontrolóra KSK na obdobie 1. polroka 2018. Prosím pána Hudáka, hlavného kontrolóra,
aby uviedol materiál, nech sa páči.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda,
vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Vzhľadom k tomu, že plán kontrol
predkladám prvýkrát pred novozvolené zastupiteľstvo, dovoľte mi bližšie uviesť predkladaný
materiál. Návrh plánu kontrolnej činnosti je v účinnosti ÚHK KSK. Je predkladaný v súlade
so zákonom o samosprávnych krajoch na obdobie 6 mesiacov, v tomto prípade konkrétnom
na 1. polrok 2018. Je spracovaný v štruktúre ustanovenej v platných a už mnou spomínaných
Pravidlách kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra KSK, ktoré boli schválené
zastupiteľstvom v roku 2016. Obsahuje zameranie a počet kontrolných akcií podľa
jednotlivých typov kontrol. Opäť už som sa trošku dotkol a som spomínal. Ide o komplexné
kontroly, tematické kontroly v subjektoch v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti
KSK, tematické mimo túto pôsobnosť, ako samostatný typ kontrol ako kontrola plnenia
opatrení. Celkovo je navrhnutých 26 kontrolných akcií s tým, že návrh zohľadňuje aj účasť
dvoch kontrolórov v komisii na zúčtovanie a odsúhlasenie strát, odsúhlasenie výkonu
vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave. Ide o takú spoločnú akciu Úradu
KSK a Útvaru hlavného kontrolóra. A taktiež zohľadňuje aj predpokladanú jednu plánovanú
dlhodobejšiu PN jedného kontrolóra. Návrh plánu bol v súlade so zákonom zverejnený
v elektronickej podobe, bol zverejnený na webovom sídle KSK, v časti ktorá je vymedzená
pre nás Kontrola, konkrétne v menu keď si pozriete Samospráva - Kontrola - Plán kontrol,
a v písanej podobe zverejnený na úradnej tabuli KSK. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu, nech sa páči. Ak sa nehlási nikto
uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
na obdobie 1. polroka 2018.
Hlasovanie č. 7

Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Košického samosprávneho kraja na obdobie 1. polroka 2018

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „Ďakujem, konštatujem, že uznesenie bolo schválené.“
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BOD č. 3c
Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi Košického samosprávneho kraja za rok 2017
Predseda: „Prejdeme k bodu číslo 3c - Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi Košického
samosprávneho kraja za rok 2017. Poprosím pána poslanca Patakyho.“
Poslanec Pataky: „Ďakujem, ospravedlňujem sa za predošlé intermezzo, aj keď sa mi zdalo
byť oveľa logickejšie zhodnotiť prácu hlavného kontrolóra hneď potom, ako podá správu.
Ale nech je to potom v 3c. V zmysle zákona o samosprávnych krajoch môže zastupiteľstvo
samosprávneho kraja určiť hlavnému kontrolórovi odmenu do výšky 30 % zo súhrnu platov.
Hlavný kontrolór Košického samosprávneho kraja aj s Útvarom hlavného kontrolóra v roku
2017 podľa mňa kvalitne plnil zákonom stanovené úlohy a svoje povinnosti pri riadení útvaru
a koordinácii kontrolnej činnosti, čo výsledkom je aj splnenie plánu kontrolnej činnosti.
Vykonaných bolo 63 kontrol, čiže 5 nad rámec plánu kontrol. Taktiež je potrené poukázať
nielen na plnenie úloh kontrolnej činnosti, ale na iniciatívu v preventívnej funkcii.
Na webovej stránke kontroly, ako v jedinom z ôsmich samosprávnych krajov, je zverejnenie
registra kontrolných zistení odporúčaní, čiže z tohto registra sa môžu poučiť aj ostatné
subjekty. Dúfame, že do budúcna budú klesať aj tie systémové chyby. Aj keď nie je zákonnou
úlohou a povinnosťou hlavného kontrolóra, využil právo zúčastňovať sa na rokovaniach
komisií zastupiteľstva. 39 krát z celkového počtu 55 rokovaní komisií. Osobne vykonával
prácu na vypracovaní odborných stanovísk monitoringu dlhu KSK, ktorý je vykonávaný
na mesačnej báze a prehľad o dlhu je zverejňovaný na webe. Pre internú potrebu bol v roku
2017 hlavným kontrolórom navrhnutý a zavedený interný komplexný kontrolný informačný
systém. Na základe aj tohto zdôvodnenia predkladám v tomto bode rokovania návrh
uznesenia na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi Košického samosprávneho kraja
za rok 2017 vo výške 30 % súhrnu platov ustanovených v zmysle zákona za obdobie roka
2017.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ja len ešte som zabudol dodať, na úvod, aby sme vedeli, o čom
hlasujeme, pretože aj minulý rok bola tá diskusia. Pre vašu informáciu koľko predstavuje
prípadne schválená odmena hlavnému kontrolórovi. Tak pri výške 10 % činí sumu 3 185 eur,
pri 20% 6 370 eur, a pri 30% 9 555 Eur. Nasleduje pán poslanec, Vy ste faktickou boli
na pána poslanca Patakyho, pán poslanec Polaček a Ihnát. Nech sa páči pán poslanec Polaček.
Poslanec Polaček s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Pataky,
áno, ja som sa chcel presne spýtať, o akej sume rozprávame, lebo 30 % je číslo, ktoré nám nič
nehovorí. V tomto zastupiteľstve je mnoho nových poslancov a teda ja si, pán poslanec
Pataky, neviem celkom predstaviť, a to zdôvodnenie mi tam chýba, prečo práve 30 % . Lebo
mne sa dostala informácia do uší, okrem toho, že podľa môjho názoru ste v konflikte
záujmov, ale to tu nebudem rozoberať, že jednoducho 30 % preto, lebo všetci kontrolóri
na Slovensku proste majú 30 %. Ako mne ten argument niekde chýba. Čiže mne chýba
odpoveď na to, prečo 30 %, prečo nie 20 %, prečo nie 10 %. Nebol som poslancom v roku
2017, tzn. očakávam aj takéto zdôvodnenie. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem, pán poslanec Ihnát, nech sa páči.“
Poslanec Ihnát s faktickou poznámkou: „Áno, ďakujem pekne za slovo. Ja sa pridám
k Jarovi Polačkovi. Tak isto som nový poslanec tu. A skôr by som povedal, že takýto návrh
by som očakával na takom treťom, štvrtom zastupiteľstve. Nie hneď na prvom, ako tu
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takomto riadnom, neprerušenom. Takže vlastne ja jednoducho neviem, ako sa rozhodnúť
v tejto veci, Ďakujem pekne.“
Predseda: „Pán poslanec Pataky, s faktickou na faktickú nemôžete. Ja len dodám, že tento
bod bol zaradený na základe rozhovorov a rokovaní predsedov poslaneckých klubov, aby sme
vedeli prečo to tam je. Tak vznikla tá iniciatíva. Pán poslanec Javorský nasleduje a potom pán
poslanec Pataky.“
Poslanec Javorský: „Ďakujem veľmi pekne za slovo. Práve to som chcel, pán predseda,
povedať, že tento návrh vzišiel zišiel z rokovania predsedov poslaneckých klubov, kde sme
následne mali predebatovať v rámci poslaneckých klubov, aký návrh budeme dávať,
aby sme boli jednotní. Ja som pánovi Patakymu včera oznámil návrh s akým by súhlasil náš
poslanecký klub. Na tom stretnutí predsedov poslaneckých klubov pán Pataky povedal,
že bude rešpektovať náš návrh. Preto som prekvapený teraz 30%. My sme na spoločnom
stretnutí dvoch poslaneckých klubov prerokovali tento návrh, ktorý, o ktorom sme vedeli,
že predloží pán Pataky, a vzhľadom na to, že väčšina poslancov tu nebolo minulého roku,
väčšina poslancov nepozná prácu, činnosť hlavného kontrolóra osobne, ako my sme sa ju
snažili prezentovať, tí, ktorí sme boli tu aj v predchádzajúcom volebnom období, tak návrh
z nášho klubu je ročná odmena vo výške 20% . Ďakujem veľmi pekne.“
Predseda: „Pán poslanec Pataky, nech sa páči.“
Poslanec Pataky: „Ďakujem pekne. Áno, je to pravda, čo zaznelo od pán Javorského, včera
mi zavolal, a je pravdou aj to, že ma spýtal aj dnes, koľko percent navrhnem, a ja som
povedal, že 30 %. Takže neviem, čo prekvapilo teraz pred chvíľkou. Tak isto ten náš návrh
vyšiel z rokovania troch poslaneckých klubov. A na otázku pána Polačeka ako nastaviť, prečo
10 %, prečo 20 %, prečo 30 %, prečo 29,5 %. Jednoducho niečo s niečím treba porovnať,
odniekiaľ vyštartovať. Čiže to, keď v siedmich krajoch všetci si zaslúžia 30 %, a dokonca
v našom kraji sú vykonané také veci, ktoré neexistujú v iných krajoch, také novoty v podstate,
ktoré predchádzajú práve chybám, tak si myslím, že aj v našom kraji si Útvar hlavného
kontrolóra môžeme na toľko ceniť a jeho prácu a hlavného kontrolóra, aby sme ho ocenili
rovnakým percentom, ako to bolo v iných krajoch za rok 2017. Ďakujem pekne.“
Predseda KSK: „Ďakujem, keď nie je nikto ďalší do diskusie, uzatváram diskusiu. Poprosím
návrhovú komisiu, aby prečítala návrhy, ktoré dostala písomne, ak dostala písomne všetky
návrhy, takže nech sa páči.“
Poslanec Rusnák: „Ďakujem. V poradí prvý bol návrh pána poslanca Patakyho, takže
prečítam návrh k bodu 3c.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. l) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
hlavnému kontrolórovi Košického samosprávneho kraja odmenu za rok 2017 vo výške 30 %
súhrnu platov ustanovených podľa § 19b odsek 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov za obdobie od 01. 01. 2017
do 31. 12. 2017.
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Hlasovanie č.8

Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi Košického
samosprávneho kraja za rok 2017

Za 29 poslancov, proti 6 poslancov, zdržalo sa 18 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 4
Zriadenie komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)
Predseda: „Prejdeme k ďalšiemu bodu, bod číslo 4. A to je Zriadenie komisií Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022). Podľa § 20 ods. 1
zákona 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
je zastupiteľstvu daná taxatívne povinnosť zriadiť mandátovú a finančnú komisiu s tým,
že môže zriaďovať aj ďalšie komisie, ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne
a kontrolné orgány.Po skúsenosti z ich fungovania v priebehu predchádzajúcich volebných
období navrhujem zachovať počet 13 komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov bola
zriadená na 3. mimoriadnom zasadnutí Zastupiteľstva KSK dňa 1. 2. 2018. Odporúčam teda
na dnešnom rokovaní zriadiť 12 komisií nasledovne: 1. mandátová, 2. komisia k hospodáreniu
s majetkom. Tu navrhujem, aby táto komisia, ako v predchádzajúcom období, bola zriadená
len z poslancov, ktoré by bolo zastúpenie poslancov zo všetkých regiónov, vrátane zastúpenia
politického, resp. podľa dohody poslaneckých klubov. Ďalej navrhujem zriadiť nasledovné
komisie: 3. pre cirkevné a spoločenské otázky, 4. finančná, 5. sociálna, 6. kultúrna,
7. zdravotná, 8. dopravná, 9. školská, 10. regionálneho rozvoja, 11. cestovného ruchu
a cezhraničnej spolupráce, 12. územného plánovania a životného prostredia. Otváram
rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči, pán poslanec Rovinský.“
Poslanec Rovinský: „Takto, vyrušuje ma jedna vec, to je komisia k hospodáreniu
s majetkom. Nevidím dôvod, že by táto komisia bola zložená len z poslancov. Nie je na to
absolútne žiaden dôvod, nemá to oporu v zákone, je to zbytočnosť a je to signál ľuďom,
občanom, že do toho vás nič, tu si rozhodneme sami. Čiže ja navrhujem, aby táto komisia
bola tak zriadená ako všetky komisie, okrem komisií, kde zákon vymedzuje, že tam môžu byť
len poslanci. Táto komisia má byť verejne prístupná. My nemôžeme za dverami, zavretými,
rozhodovať o majetku Košického samosprávneho kraja. Čiže, toto je moja poznámka.
Keď treba, tak dám to ako návrh uznesenia, alebo, keď je súhlas, tak treba to vypustiť.
Nie je dôvod, ešte raz, na to, aby táto komisia bola tajná. “Črezvyčajnaja“ komisia.“
Predseda: „Pán poslanec Pataky, nech sa páči.“
Poslanec Pataky: „Súhlasím s pánom Rovinským.“
Predseda: „Ďakujem, ak sa nikto nehlási do rozpravy ďalej, poprosím návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu.“
Poslanec Rusnák: „Pán predseda, neobdržali sme v zmysle toho, čo povedal pán kolega
poslanec Rovinský žiaden návrh. Čiže mám to brať, keďže návrh na zriadenie komisií
predkladá predseda.“
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Predseda: „Poprosím dať hlasovať o tom, čo bolo predložené, čiže zatiaľ bolo predložené len
toto.“
Poslanec Rusnák: „Ďakujem pekne. Tak, chcem sa opýtať či pán poslanec Rovinský predloží
písomný návrh. Ďakujem.“
Predseda: „Neviem ani ja. Toto nemusí byť, pán poslanec Rovinský, čo si predniesol
v uznesení. Ale v uznesení je len zriadenie komisií. Dôvodová sa neschvaľuje.“
Poslanec Rovinský: „Dobre, tak potom ju netreba ani čítať, pán predseda.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 1
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
zriaďuje
komisie:
1. mandátová
2. k hospodáreniu s majetkom
3. pre cirkevné a spoločenské otázky
4. finančná
5. sociálna
6. kultúrna
7. zdravotná
8. dopravná
9. školská
10. regionálneho rozvoja
11. cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
12. územného plánovania a životného prostredia
Hlasovanie č. 9

Zriadenie komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)

Za 55 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Po tomto bode si dovolím vyhlásiť
krátku prestávku a pánov predsedov klubov, aby sme sa stretli tu dole. Ďakujem. 10-15
minút.“
BOD č. 5
Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)
Predseda: „Vážené poslankyne, vážení poslanci, prosím usaďte sa. Prechádzame k bodu č. 5
– Voľba predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné
obdobie 2017 - 2022. Vážené poslankyne, vážení poslanci, pristúpime k voľbe predsedov
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zriadených komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Chcem dať do pozornosti
úpravu postavenia týchto poradných orgánov zastupiteľstva tak, ako je upravená v § 20
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov, a to, že predsedom komisie môže byť iba 1 poslanec. Teraz poprosím kluby
o návrhy na predsedov, alebo predsedov mandátovej komisie. Nech sa páči, pani predsedníčka
Lenártová.“
Poslankyňa Lenártová: „Navrhujem za predsedu mandátovej komisie za klub SMER Sociálna demokracia pána Jána Volného.“
Predseda: „Ďakujem za Váš návrh. Pán predseda Javorský.“
Poslanec Javorský: „Ďakujem, navrhujem za náš poslanecký klub za predsedu mandátovej
komisie Petra Hubu.“
Predseda: „Ďakujem. Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhov na uznesenie
jednotlivo, v poradí ako boli návrhy prednesené. Na voľbu predsedu komisie je potrebné
získať najväčší počet hlasov poslancov. Takže poprosím návrh na uznesenie na predsedu
mandátovej komisie. Najprv by mal ísť návrh pani predsedníčky Lenártovej.
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 2
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
volí
za predsedu mandátovej komisie pána poslanca Jána Volného .
Predseda: „Diskusia nebola. A boli ste prihlásený ešte počas rozpravy? Pán poslanec Kočiš,
nech sa páči.“
Poslanec Kočiš: „Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia. Ja mám jeden taký návrh, ako
pri voľbe predsedov komisií. Ako všetci vieme, Zastupiteľstvo Košického samosprávneho
kraja, resp. každé zastupiteľstvo sa zaštiťuje odborným posudkom, respektíve odborným
názorom tej - ktorej komisie pri riešení, alebo pri schvaľovaní alebo neschvaľovaní toho alebo
oného bodu. Čiže by bolo dobré, aby kandidáti, ktorí sú navrhnutí na predsedov komisií,
vystúpili pred týmto zastupiteľským zborom a povedali minimálne 3 veci. Akú majú odbornú
kvalifikáciu, vzdelanie na vedenie konkrétnej odbornej komisie. Za druhé. Prečo by sme ich
mali voliť za tých predsedov komisie. A za tretie. Ako si predstavujú prácu komisie a čo sú
ich priority. Myslím si, že toto je minimálna podmienka na to. A keď hovoríme o odborných
komisiách, aby sme aj vedeli, že či tí ľudia za, ktorých máme stlačiť to tlačítko, aby to nebola
len otázka nejakej dohody, ale aby to bolo naozaj o odbornosti. Preto navrhujem, aby pred
každým hlasovaním navrhovaní kandidáti vystúpili a krátko aspoň na tie 3 otázky odpovedali.
Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem, uzatváram diskusiu. Ak ste nepodali žiaden návrh písomne, tak o tomto
návrhu sa nebude hlasovať, pretože vidím, že nie je ani všeobecná zhoda. Takže poprosím
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu v poradí, ako som povedal predtým, nech sa páči.“
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Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 2
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
volí
za predsedu mandátovej komisie pána poslanca Jána Volného .
Hlasovanie č. 10

Voľba
predsedov
komisií
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)

Za 29 poslancov, proti 3 poslanci, zdržalo sa 23 poslancov.
Predseda: „Teraz poprosím o druhý návrh, nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 2
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
volí
za predsedu mandátovej komisie pána poslanca Petra Hubu.
Predseda: „Nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 11

Voľba
predsedov
komisií
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)

Za 26 poslancov, proti 18 poslancov, zdržalo sa 10 poslancov.
Predseda: „Pán poslanec Voľný získal o 3 hlasy viac, takže konštatujem, že pán poslanec
Voľný bol zvolený za predsedu mandátovej komisie. Pristúpime k voľbe predsedu komisie
k hospodáreniu s majetkom. Nech sa páči, poprosím o vaše návrhy, zástupcov klubov. Pani
predsedníčka Lenártová.“
Poslankyňa Lenártová: „Áno. Navrhujem za náš klub predsedu komisie hospodárenia
s majetkom pána poslanca Jána Jakubova.“
Predseda: „Ďakujem. Pán predseda Javorský, nech sa páči.“
Poslanec Javorský: „Ďakujem veľmi pekne. Za náš poslanecký klub navrhujem Mariána
Hojstriča.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhov na uznesenie
jednotlivo, v poradí ako boli návrhy prednesené. Na voľbu predsedu komisie je potrebné
získať najväčší počet hlasov, opäť, nech sa páči.“
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Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 2
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
volí
za predsedu komisie k hospodáreniu s majetkom pána poslanca Jána Jakubova.
Hlasovanie č. 12

Voľba
predsedov
komisií
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)

Za 29 poslancov, proti 4 poslanci, zdržalo sa 22 poslancov.
Predseda: „Nech sa páči, poprosím o ďalší návrh.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 2
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
volí
za predsedu komisie k hospodáreniu s majetkom pána poslanca Mariána Hojstriča.
Hlasovanie č. 13

Voľba
predsedov
komisií
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)

Za 29 poslancov, proti 16 poslanci, zdržalo sa 10 poslancov.
Predseda: „Tak, teraz poprosím o radu, naozaj. Dve minúty prestávka. Takže dávam
procedurálny návrh, aby sme schválili opakovanie voľby a poprosím, neviem kto to bol,
ale aby si rozmyslel za koho bude hlasovať. Takže dávam hlasovať o tom, aby sa hlasovalo
opakovane. Nech sa páči. Nech sa páči hlasujte. Dávam hlasovať o tom, aby bolo opakované
hlasovanie, keďže bol nerozhodný počet hlasov pri obidvoch navrhnutých kandidátov
na predsedu komisie k hospodáreniu s majetkom. A poprosím dotyčného, alebo dotyčnú, ktorý
hlasoval dvakrát, aby si rozmyslel, za koho bude hlasovať tentoraz. Ďakujem. Čiže dávam
hlasovať o tomto procedurálnom návrhu, opakovanej voľbe. Nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 14

procedurálny návrh na opakovanie hlasovania

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 4 poslanci.
Predseda: „Ďakujem, takže voľba sa zopakuje. Poprosím návrhovú komisiu o opätovné
prednesenie návrhov v poradí, v akom boli prednesené, čiže najprv návrh pani poslankyne
Lenártovej a potom pána poslanca Javorského, nech sa páči.“
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Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 2
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
volí
za predsedu komisie k hospodáreniu s majetkom pána poslanca Jána Jakubova.
Hlasovanie č. 15

Voľba
predsedov
komisií
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)

Za 29 poslancov, proti 9 poslanci, zdržalo sa 17 poslancov.
Predseda: „Poprosím o ďalší návrh.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 2
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
volí
za predsedu komisie k hospodáreniu s majetkom pána poslanca Mariána Hojstriča.
Predseda: „Nech sa páči, hlasujte po zaznení zvukového signálu.“
Hlasovanie č. 16

Voľba
predsedov
komisií
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)

Za 27 poslancov, proti 18 poslanci, zdržalo sa 10 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že poslanec Jakubov bol zvolený za predsedu komisie
k hospodáreniu s majetkom. Pristúpime k voľbe predsedu pre cirkevné a spoločenské otázky.
Nech sa páči poprosím o návrhy za jednotlivé kluby. Pán Pataky.“
Poslanec Pataky: „Za klub Most-Híd a nezávislí poslanci navrhujeme pána Martina
Hrunku.“
Predseda: „Pán poslanec Javorský.“
Poslanec Javorský: „Za náš poslanecký klub navrhujeme Vladimíra Saxu.“
Predseda: „Prosím, ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu, prosím návrhovú komisiu
o prednesenie návrhov na uznesenie jednotlivo, v poradí ako boli návrhy prednesené, nech sa
páči.“
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Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 2
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
volí
za predsedu komisie pre cirkevné a spoločenské otázky pána poslanca Martina Hrunku.
Predseda: „Nech sa páči, hlasujte po zaznení zvukového signálu.“
Hlasovanie č. 17

Voľba
predsedov
komisií
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)

Za 27 poslancov, proti 6 poslancov, zdržalo sa 22 poslancov.
Predseda: „Nech sa páči, poprosím o ďalší návrh.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 2
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
volí
za predsedu komisie pre cirkevné a spoločenské otázky pána poslanca Vladimíra Saxu.
Predseda: „Nech sa páči, hlasujte po zaznení zvukového signálu.“
Hlasovanie č. 18

Voľba
predsedov
komisií
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)

Za 29 poslancov, proti 16 poslancov, zdržalo sa 10 poslancov.
Predseda: „Konštatujem teda, že za predsedu komisie pre cirkevné a spoločenské otázky bol
zvolený pán poslanec Saxa. Pristúpime k voľbe predsedu finančnej komisie. Poprosím
o jednotlivé návrhy za kluby, nech sa páči. Pani predsedníčka Lenártová, nech sa páči.“
Poslankyňa Lenártová: „Za predsedu finančnej komisie navrhujem za náš klub pána
Františka Petra.“
Predseda: „Ďakujem. Pán predseda Javorský, nech sa páči.“
Poslanec Javorský: „Za náš poslanecký klub navrhujem Igor Petrovčika.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhov na uznesenie
jednotlivo, v poradí ako boli návrhy prednesené. Nech sa páči.“

24

Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 2
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
volí
za predsedu finančnej komisie pána poslanca Františka Petra.
Predseda: „Nech sa páči hlasujte.“
Hlasovanie č. 19

Voľba
predsedov
komisií
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)

Za 28 poslancov, proti 3 poslancov, zdržalo sa 24 poslancov.
Predseda: „Poprosím o ďalší návrh, nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 2
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
volí
za predsedu finančnej komisie pána poslanca Igora Petrovčika.
Predseda: „Ďakujem, nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 20

Voľba
predsedov
komisií
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)

Za 28 poslancov, proti 18 poslancov, zdržalo sa 9 poslancov.
Predseda: „Čiže dávam opäť procedurálny návrh, o tom, aby sa hlasovalo opätovne a prosím
dotyčného alebo dotyčnú, aby si svoje rozhodnutie rozmyslel, ktorý hlasoval dvakrát, teda
za obidvoch kandidátov. Čiže nech sa páči, hlasujeme o návrhu, aby sa hlasovanie opakovalo,
nech sa páči.“
Hlasovanie č. 21

procedurálny návrh na opakovanie hlasovania

Za 51 poslancov, proti 1 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Predseda: „Návrh prešiel, takže ďakujem. Teraz poprosím opätovne návrhovú komisiu
o prednesenie tých istých návrhov v poradí, v akom boli aj prednesené aj predtým, nech sa
páči.“
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Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 2
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
volí
za predsedu finančnej komisie pána poslanca Františka Petra.
Predseda: „Nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 22

Voľba
predsedov
komisií
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)

Za 29 poslancov, proti 5 poslancov, zdržalo sa 21 poslancov.
Predseda: „Poprosím o prednesenie ďalšieho návrhu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 2
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
volí
za predsedu finančnej komisie pána poslanca Igora Petrovčika.
Predseda: „Ďakujem pekne, poprosím o hlasovanie, nech sa páči.“
Hlasovanie č. 23

Voľba
predsedov
komisií
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)

Za 28 poslancov, proti 18 poslancov, zdržalo sa 9 poslancov.
Predseda: „Konštatujem teda, že za predsedu finančnej komisie bol zvolený pán poslanec
Petro. Pristúpime k voľbe predsedu sociálnej komisie. Poprosím o návrhy. Nech sa páči, pani
poslankyňa Lenártová.“
Poslankyňa Lenártová: „Za náš poslanecký klub navrhujem za predsedu sociálnej komisie
pani poslankyňu Janu Cibereovú.“
Predseda: „Pán poslanec Javorský, nech sa páči.“
Poslanec Javorský: „Za náš poslanecký klub navrhujem za predsedu sociálnej komisie Jána
Kokardu.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhov na uznesenie
jednotlivo, v poradí ako boli návrhy prednesené. “
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Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 2
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
volí
za predsedu sociálnej komisie pani poslankyňu Janu Cibereovú.
Predseda: „Nech sa páči, hlasujte po zaznení zvukového signálu.“
Hlasovanie č. 24

Voľba
predsedov
komisií
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)

Za 29 poslancov, proti 6 poslancov, zdržalo sa 20 poslancov.
Predseda: „Nech sa páči, ďalší návrh.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 2
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
volí
za predsedu sociálnej komisie pána poslanca Jána Kokardu.
Predseda: „Nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 25

Voľba
predsedov
komisií
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)

Za 27 poslancov, proti 15 poslancov, zdržalo sa 13 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že pani poslankyňa Cibereová bola zvolená za predsedníčku
sociálnej komisie. Pristúpime k voľbe predsedu kultúrnej komisie. Poprosím o vaše návrhy za
jednotlivé kluby. Nech sa páči, pán poslanec Pataky.“
Poslanec Pataky: „Za náš klub navrhujem za predsedu kultúrnej komisie pána Pavla
Burdigu.“
Predseda: „Pán poslanec Javorský, nech sa páči.“
Poslanec Javorský: „Za náš poslanecký klub je to návrh na Milana Potockého.“
Predseda: „Ďakujem. Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhov na uznesenie
jednotlivo, v poradí ako boli návrhy prednesené, nech sa páči.“
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Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 2
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
volí
za predsedu kultúrnej komisie pána poslanca Pavla Burdigu.
Predseda: „Ďakujem, nech sa páči, hlasujte po zaznení zvukového signálu.“
Hlasovanie č. 26

Voľba
predsedov
komisií
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)

Za 29 poslancov, proti 7 poslancov, zdržalo sa 19 poslancov.
Predseda: „Nech sa páči, ďalší návrh.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 2
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
volí
za predsedu kultúrnej komisie pána poslanca Milana Potockého.
Predseda: „Nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 27

Voľba
predsedov
komisií
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)

Za 26 poslancov, proti 14 poslancov, zdržalo sa 14 poslancov.
Predseda: „Konštatujem teda, že za predsedu kultúrnej komisie bol zvolený pán poslanec
Burdiga. Prejdeme k voľbe predsedu zdravotnej komisie. Poprosím o návrhy, nech sa páči,
pani poslankyňa Lenártová.“
Poslankyňa Lenártová: „Za náš poslanecký klub navrhujeme za predsedu, klub navrhuje za
predsedu mňa, čiže bude navrhnuté moje meno: Renáta Lenártová. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Pán poslanec Javorský, nech sa páči.“
Poslanec Javorský: „Za náš poslanecký klub je to pani doktorka Iveta Fulková.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhov v poradí ako
boli prednesené, čiže najskôr návrh pani poslankyne Lenártovej a potom pána poslanca
Javorského. Nech sa páči.“
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Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 2
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
volí
za predsedu zdravotnej komisie pani poslankyňu Renátu Lenártovú.
Predseda: „Nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 28

Voľba
predsedov
komisií
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)

Za 28 poslancov, proti 11 poslancov, zdržalo sa 16 poslancov.
Predseda: „Poprosím o prednesenie ďalšieho návrhu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 2
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
volí
za predsedu zdravotnej komisie pani poslankyňu Ivetu Fulkovú.
Predseda: „Nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 29

Voľba
predsedov
komisií
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)

Za 28 poslancov, proti 17 poslancov, zdržalo sa 10 poslancov.
Predseda: „Čiže dávam procedurálny návrh o opakovanom hlasovaní a poprosím niekoho,
aby si rozmyslel svoje hlasovanie, kto hlasoval dvojmo. Čiže nech sa páči hlasujte
o procedurálnom návrhu, o opakovanej voľbe.“
Hlasovanie č. 30

procedurálny návrh na opakovanie hlasovania

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 4 poslanci.
Predseda: „Čiže budeme hlasovať ešte raz. Takže poprosím návrhovú komisiu o prednesenie
návrhov poradí, v akom boli prednesené aj predtým.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 2
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
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volí
za predsedu zdravotnej komisie pani poslankyňu Renátu Lenártovú.
Predseda: „Ďakujem, poprosím hlasujte.“
Hlasovanie č. 31

Voľba
predsedov
komisií
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)

Za 28 poslancov, proti 11 poslancov, zdržalo sa 16 poslancov.
Predseda: „Poprosím o prednesenie ďalšieho návrhu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 2
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
volí
za predsedu zdravotnej komisie pani poslankyňu Ivetu Fulkovú.
Predseda: „Nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 32

Voľba
predsedov
komisií
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)

Za 28 poslancov, proti 17 poslancov, zdržalo sa 10 poslancov.
Predseda: „No dobre, takže nechávam asi toto hlasovanie o voľbe predsedu zdravotnej
komisie na budúce zastupiteľstvo. Myslím, že neviem, či mám dať procedurálny návrh.“
Poslanec Rusnák: „Rušíme zdravotnú.“
Predseda: „Nie, nie. Nabudúce zaradím ten bod. Tak návrhy už boli dané. Čiže dávam
procedurálny návrh, aby sme odložili tento bod na budúce zastupiteľstvo. Nech sa páči,
hlasujte.“
Hlasovanie č. 33

procedurálny návrh na odloženie hlasovania o predsedovi
zdravotnej komisie na budúce zasadnutie

Za 46 poslancov, proti 5 poslancov, zdržali sa 4 poslanci.
Predseda: „Ďakujem pekne. Čiže pristúpime k voľbe predsedu dopravnej komisie, poprosím
o návrhy. Nech sa páči. Pán poslanec Petrik.“
Poslanec Petrik: „Ďakujem pekne za slovo, za klub Nezávislí - SNS - ŠKV navrhujeme do
dopravnej komisie Ing. Petrik, teda seba samého.“
Predseda: „Ďakujem. Pán poslanec Javorský, nech sa páči.“
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Poslanec Javorský: „Ďakujem veľmi pekne. Je to taká situácia, pretože aj za náš klub je
návrh Rastislav Javorský.“
Predseda: „Ďakujem, dúfam, že aspoň ostatní budú viac rozhodní. Takže poprosím návrhovú
komisiu o prednesenie návrhov na uznesenie jednotlivo, v poradí ako boli návrhy prednesené,
nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 2
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
volí
za predsedu dopravnej komisie pána poslanca Igora Petrika.
Predseda: „Ďakujem, nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 34

Voľba
predsedov
komisií
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)

Za 28 poslancov, proti 7 poslancov, zdržalo sa 20 poslancov.
Predseda: „No, vyzerá to zaujímavo, takže nech sa páči, ďalší návrh.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 2
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
volí
za predsedu dopravnej komisie pána poslanca Rastislava Javorského.
Predseda: „Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 35

Voľba
predsedov
komisií
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)

Za 27 poslancov, proti 16 poslancov, zdržalo sa 12 poslancov.
Predseda: „Konštatujem teda, že predsedu dopravnej komisie bol zvolený pán poslanec
Petrik.
Predseda: „Pristúpime k voľbe predsedu školskej komisie. Poprosím o návrhy zástupcov
klubov, nech sa páči. Pán poslanec Petrik.“
Poslanec Petrik: „Ďakujem pekne za slovo, za náš klub navrhujeme Čižmár Marek. Poslanec
Čižmár Marek.“
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Predseda: „Ďakujem, pán poslanec Javorský.“
Poslanec Javorský: „Za náš poslanecký klub je to Milan Kaplan.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhov na uznesenie
jednotlivo, v poradí ako boli návrhy prednesené. Nech sa páči, návrhová komisia.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 2
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
volí
za predsedu školskej komisie pána poslanca Mareka Čižmára.
Predseda: „Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujte o tomto návrhu.“
Hlasovanie č. 36

Voľba
predsedov
komisií
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)

Za 29 poslancov, proti 10 poslancov, zdržalo sa 16 poslancov.
Predseda: „Nech sa páči, ďalší návrh.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 2
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
volí
za predsedu školskej komisie pána poslanca Milana Kaplana.
Predseda: „Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 37

Voľba
predsedov
komisií
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)

Za 26 poslancov, proti 18 poslancov, zdržalo sa 11 poslancov.
Predseda: „Konštatujem teda, že za predsedu školskej komisie bol zvolený pán poslanec
Čižmár. Prejdeme k voľbe predsedu komisie regionálneho rozvoja. Poprosím o návrhy
zástupcov jednotlivých klubov, nech sa páči, pán poslanec Petrik.
Poslanec Petrik: „Za klub Nezávislí - SNS - ŠKV navrhujeme Dušan Tomaško. Pán poslanec
Dušan Tomaško.
Predseda: „Ďakujem, nech sa páči, pán poslanec Javorský.“
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Poslanec Javorský: „Za náš poslanecký klub je to Martin Smrčo.“
Predseda: „Ďakujem. Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhov na uznesenie
jednotlivo, v poradí ako boli návrhy prednesené. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 2
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
volí
za predsedu komisie regionálneho rozvoja pána poslanca Dušana Tomaška.
Predseda: „Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 38

Voľba
predsedov
komisií
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)

Za 28 poslancov, proti 8 poslancov, zdržalo sa 19 poslancov.
Predseda: „Nech sa páči, ďalší návrh.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 2
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
volí
za predsedu komisie regionálneho rozvoja pána poslanca Martina Smrča.
Predseda: „Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 39

Voľba
predsedov
komisií
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)

Za 27 poslancov, proti 16 poslancov, zdržalo sa 12 poslancov.
Predseda: „Konštatujem teda, že za predsedu komisie regionálneho rozvoja bol zvolený pán
poslanec Tomaško. Prejdeme k voľbe predsedu komisie cestovného ruchu a cezhraničnej
spolupráce. Prosím zástupcov klubov o vaše návrhy, nech sa páči. Pán poslanec Pataky.“
Poslanec Pataky: „Za náš klub navrhujem do komisie cestovného ruchu a cezhraničnej
spolupráce za predsedu pána Gejza Sačku.“
Predseda: „Ďakujem, pán poslanec Javorský.“
Poslanec Javorský: „Za náš poslanecký klub je to pani poslankyňa Jana Skokanová.“
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Predseda: „Ďakujem pekne. Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesli návrhy v poradí, ako
boli prednesené. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 2
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
volí
za predsedu komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce pána poslanca Gejzu Sačka.
Predseda: „Nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 40

Voľba
predsedov
komisií
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)

Za 27 poslancov, proti 7 poslancov, zdržalo sa 21 poslancov.
Predseda: „Poprosím ďalší návrh.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 2
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
volí
za predsedu komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce pani poslankyňu Janu
Skokanovú.
Predseda: „Nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 41

Voľba
predsedov
komisií
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)

Za 28 poslancov, proti 17 poslancov, zdržalo sa 9 poslancov.
Predseda: „Konštatujem teda, že za predsedníčku komisie cestovného ruchu a cezhraničnej
spolupráce bola zvolená pani poslankyňa Jana Skokanová. Pristúpime k voľbe predsedu
komisie územného plánovania a životného prostredia, nech sa páči vaše návrhy, zástupcovia
klubov. Pán poslanec Javorský, nech sa páči.“
Poslanec Javorský: „Za náš poslanecký klub je to Ladislav Rovinský.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pán poslanec Pataky, nech sa páči.“
Poslanec Pataky: „Za náš poslanecký klub je to pán Jozef Horváth.“
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Predseda: „Ďakujem pekne. Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhov, ako boli
predložené, čiže najprv návrh pána poslanca Javorského a potom pána poslanca Patakyho,
nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 2
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
volí
za predsedu komisie územného plánovania a životného prostredia pána poslanca Ladislava
Rovinského.
Predseda: „Ďakujem. Nech sa páči, hlasujte o tomto návrhu.“
Hlasovanie č. 42

Voľba
predsedov
komisií
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)

Za 28 poslancov, proti 16 poslancov, zdržalo sa 10 poslancov.
Predseda: „Poprosím o prednesenie ďalšieho návrhu. Nech sa páči, návrhová komisia.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 2
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
volí
za predsedu komisie územného plánovania a životného prostredia pána Jozefa Horvátha.
Predseda: „Ďakujem pekne, nech sa páči hlasujte.“
Hlasovanie č. 43

Voľba
predsedov
komisií
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)

Za 27 poslancov, proti 8 poslancov, zdržalo sa 20 poslancov.
Predseda: „Konštatujem teda, že za predsedu komisie územného plánovania a životného
prostredia bol zvolený pán poslanec Rovinský. Konštatujem, že návrh, resp. prednesené
návrhy na predsedov komisií boli schválené, až na zdravotnú komisiu. O tejto budeme
hlasovať nabudúce. Zvoleným pánom poslancom a pani poslankyniam gratulujem a teším
sa na spoluprácu.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, pred ďalším bodom rokovania, teda pred voľbou
členov komisií z radov poslancov podľa schváleného programu, vyhlasujem 20 minútovú
prestávku. V priebehu nej budú pripravené zastupiteľstvom doteraz schválené uznesenia na
podpis. Po ich podpise budeme pokračovať podľa postupu upraveného v § 58 ods. 3
Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja tým, že návrhy
na voľbu členov komisií už predložia novozvolení predsedovia komisií. Zároveň týmto
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poprosím predsedov komisií, aby počas prestávky pripravili zoznam navrhovaných členov
komisií na základe návrhov poslaneckých klubov. Vyhlasujem 20 minútovú prestávku.“
Poznámka: 20 minútová prestávka
BOD č. 6
Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)
Predseda: „Poprosím prezentujte sa. Prosím zaujmite svoje miesta. Vážené poslankyne,
vážení poslanci, poprosím vás o zaujatie miest v poslaneckých laviciach, budeme pokračovať
v rokovaní zastupiteľstva KSK bodom číslo 6, 7? Šesť. Prosím zvolených predsedov komisií
o návrhy na členov komisií. Ešte predtým by som dal procedurálne návrhy. Jeden,
že mandátovú komisiu odvolíme nabudúce, pretože pán predseda Volný nie je prítomný, čiže
nemá kto navrhnúť členov mandátovej komisie. Takže dávam hlasovať o tomto
procedurálnom návrhu, nech sa páči.“
Hlasovanie č. 44

procedurálny
mandátovej

návrh na
komisie

odloženie hlasovania o členoch
na
budúce
zasadnutie

Za 53 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Ďakujem pekne. Poprosím prirátať ešte pani poslankyňu Skokanovú, čiže 53 za.
Čiže nabudúce budeme ešte voliť predsedu zdravotnej komisie a členov zdravotnej komisie
a mandátovej komisie. Teraz by som dal hlasovať o druhom procedurálnom návrhu, a to,
že v každej komisii navrhnutí členovia sa budú voliť en bloc, teda nebude jednotlivý návrh
za každého člena, ako by mal byť podľa rokovacieho poriadku. Bolo by to okolo 150
hlasovaní, takže dávam tento procedurálny návrh, aby sa hlasovalo en bloc po jednotlivých
komisiách, čo sa týka členov. Nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 45

procedurálny návrh na hlasovanie o zložení komisií en bloc

Za 46 poslancov, proti 2 poslanci, zdržalo sa 5 poslancov.
Predseda: „Ďakujem pekne, konštatujem, že sa bude hlasovať en bloc v každej komisii. Teraz
poprosím zvolených predsedov komisií o návrhy na členov komisií tak, ako bolo dohodnuté
a otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči pán poslanec Jakubov.“
Poslanec Jakubov: „Ďakujem pekne vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni
poslanci. Prečítam návrh členov do komisie k hospodáreniu s majetkom, tak ako som ich
dostal od predsedov poslaneckých klubov. Do komisie k hospodáreniu s majetkom navrhujem
tieto pani poslankyne a pánov poslancov: Emil Ďurovčík, Jozef Andrejčák, Peter Pandy,
Lenka Kovačevičová, Igor Petrik, Jozef Želinský, Igor Petrovčik, Peter Huba, Marián
Hojstrič, Daniel Rusnák, Peter Berinšter, Atilla Anna. Ďakujem.“
Predseda KSK: „Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujte o tomto návrhu pána predsedu
komisie, pardon, návrhová komisia, nech sa páči.“
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Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 2
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
volí
členov Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom
z radov poslancov takto:
Emil Ďurovčík
Jozef Andrejčák
Peter Pandy
Lenka Kovačevičová
Igor Petrik
Jozef Želinský
Igor Petrovčik
Peter Huba
Marián Hojstrič
Daniel Rusnák
Peter Berinšter
Atilla Anna.
Predseda: „Ďakujem. Ešte predtým poprosím o kontrolu hlasovacieho zariadenia pána
poslanca Burdigu, lebo hlási, že mu nefunguje. Pán poslanec, môžeš rukou potom
zahlasovať? Takže dávam hlasovať o prednesenom návrhu, nech sa páči.“
Hlasovanie č. 46

Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) – komisia k hospodáreniu s majetkom

Za 54 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že členovia, ako boli navrhnutí, boli schválení, teda komisie
k hospodáreniu s majetkom. Teraz poprosím ďalšieho pána predsedu komisie pre cirkevné a
spoločenské otázky, aby navrhol jednotlivých členov do komisie, nech sa páči.“
Poslanec Petrik: „Ja som za dopravnú komisiu, pán predseda.“
Predseda: „Dobre. Tak nech sa páči, pán predseda dopravnej komisie.“
Poslanec Petrik: „Ďakujem pekne. Za dopravnú komisiu na základe návrhov poslaneckých
klubov navrhujeme týchto členov: Ján Jakubov, Roland Szabó, Michal Rečka, Štefan Bašták,
Dušan Tomaško, Jozef Horváth, Miloš Ihnát, Viktor Dolina, Vladimír Saxa, Csaba Furik,
Rastislav Javorský, Peter Solár.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu.“
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Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 2
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
volí
členov Dopravnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja z radov poslancov
takto:
Ján Jakubov
Roland Szabó
Michal Rečka
Štefan Bašták
Dušan Tomaško
Jozef Horváth
Miloš Ihnát
Viktor Dulina
Vladimír Saxa
Csaba Furik
Rastislav Javorský
Peter Solár.
Predseda: „Ďakujem. Nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 47

Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) – dopravná komisia

Za 54 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že členovia dopravnej komisie boli schválení.“
Predseda: „Poprosím ďalšieho pána predsedu. Pán poslanec Saxa, iným tlačítkom sa treba
hlásiť. Nech sa páči.“
Poslanec Saxa: „Ďakujem. Vážený predsedajúci, kolegyne, kolegovia, ako predseda komisie
navrhujem týchto členov do komisie: Jozef Figeľ, Ján Kokarda, Milan Potocký, Martin
Smrčo, Igor Petrovčik, Lenka Kovačevičová, Daniel Rusnák, Marek Čižmár, Jana Cibereová,
Jaroslav Hlinka a Martin Hrunka. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 2
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
volí

38

členov Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja z radov poslancov takto:
Jozef Figeľ
Ján Kokarda
Milan Potocký
Martin Smrčo
Igor Petrovčik
Lenka Kovačevičová
Daniel Rusnák
Marek Čižmár
Jana Cibereová
Jaroslav Hlinka
Martin Hrunka.
Predseda: „Ďakujem. Nech sa páči, hlasujte o tomto návrhu.“
Hlasovanie č. 48

Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) – komisia pre
cirkevné a spoločenské otázky

Za 54 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že návrh bol schválený. Poprosím ďalšieho predsedu komisie, pani
poslankyňa Skokanová, nech sa páči.“
Poslankyňa Skokanová: „Vážený pán predseda, panie poslankyne, páni poslanci, do komisie
cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce sú navrhnutí títo členovia: Adnan Akram, Milan
Potocký, Attila Anna, Martin Smrčo, Csaba Furik, Roland Szabó, Karol Pataky, Pavol
Burdiga, Viliam Zahorčák, Gejza Sačko, Juraj Nagy, Marek Čižmár.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie tohto návrhu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 2
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
volí
členov Komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja z radov poslancov takto:
Adnan Akram
Milan Potocký
Attila Anna
Martin Smrčo
Csaba Furik
Roland Szabó
Karol Pataky
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Pavol Burdiga
Viliam Zahorčák
Gejza Sačko
Juraj Nagy
Marek Čižmár.
Predseda: „Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujte o tomto návrhu.“
Hlasovanie č. 49

Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) –komisia cestovného
ruchu a cezhraničnej spolupráce

Za 54 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že členovia tejto komisie boli schválení. Nech sa páči, ďalší pán
predseda. Pán poslanec Čižmár, nech sa páči.“
Poslanec Čižmár: „Ďakujem za slovo. Takže na základe nominácií za jednotlivé kluby
predkladám návrh na obsadenie školskej komisie: Martin Hrunka, Pavol Bečarik, Karol
Horník, Ján Voľný, Viliam Zahorčák, Štefan Staško, Peter Berinšter, Milan Kaplan, Csaba
Furik, Juraj Nagy, Peter Solár, Marián Hojstrič.“
Poslanec predseda KSK: Ďakujem pekne. Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie
návrhu.
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 2
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
volí
členov Školskej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja z radov poslancov
takto:
Martin Hrunka
Pavol Bečarik
Karol Horník
Ján Volný
Viliam Zahorčák
Štefan Staško
Peter Berinšter
Milan Kaplan
Csaba Furik
Juraj Nagy
Peter Solár
Marián Hojstrič.
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Hlasovanie č. 50

Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) – školská komisia

Za 54 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Poprosím ďalšieho pána predsedu. Pán predseda Petro, nech sa páči.“
Poslanec Petro: „Ďakujem pekne pán predseda. Predkladám návrh na členov finančnej
komisie zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja: pán Emil Ďurovčík, Lenka
Kovačevičová, Karol Pataky Róbert Puci, Michal Rečka, Dušan Tomaško, Viktor Dulina,
Peter Huba, Emil Kočiš, Jaroslav Polaček, Ján Kokarda a Rastislav Javorský.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu pre finančnú
komisiu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 2
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
volí
členov Finančnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja z radov poslancov
takto:
Emil Ďurovčík
Lenka Kovačevičová
Karol Pataky
Róbert Puci
Michal Rečka
Dušan Tomaško
Viktor Dulina
Peter Huba
Emil Kočiš
Jaroslav Polaček
Ján Kokarda
Rastislav Javorský.
Predseda: „Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 51

Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) – finančná komisia

Za 54 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že členovia tejto komisie boli schválení. Nech sa páči, ďalšia
komisia. Napríklad sociálna. No, tak pán poslanec Tomaško, nech sa páči.“
Poslanec Tomaško: „Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážené poslankyne,
vážení poslanci, do komisie regionálneho rozvoja navrhujem týchto poslancov: František
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Petro, Štefan Bašták, Michal Rečka, Jozef Horváth, Jozef Želinský, Pavol Bečarik, Miloš
Ihnát, Michal Kravčík, Iveta Fulková, Ladislav Rovinský, Peter Solár, Martin Smrčo.
Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 2
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
volí
členov Komisie regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja z radov
poslancov takto:
František Petro
Štefan Bašták
Michal Rečka
Jozef Horváth
Jozef Želinský
Pavol Bečarik
Miloš Ihnát
Michal Kravčík
Iveta Fulková
Ladislav Rovinský
Peter Solár
Martin Smrčo.
Predseda: „Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 52

Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) – komisia regionálneho rozvoja

Za 52 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Páni poslanci nezdržali ste sa? Teda išlo vám zariadenie? Dobre, konštatujem,
že uznesenie bolo schválené. Nech sa páči, ďalší pán predseda komisie. Pán poslanec
Burdiga.“
Poslanec Burdiga: „Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, kolegyne, kolegovia,
ako predseda kultúrnej komisie by som prečítal návrh na členov kultúrnej komisie, a to pani
Jana Cibereová, pán Karol Horník, pán Jozef Andrejčák, pán Ján Volný, pán Igor Petrik,
pán Jozef Želinský, pán Milan Potocký, pán Milan Kaplan, pán Juraj Nagy, pán Adnan
Akram, pán Rastislav Javorský a pán Csaba Furik.“
Predseda KSK: „Ďakujem pekne. S faktickou pani poslankyňa Cibereová?“
Poslankyňa Cibereová: „Pomýlila som sa.“
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Predseda: „Aha, tak poprosím o prednesenie návrhu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 2
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
volí
členov Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja z radov poslancov
takto:
Jana Cibereová
Karol Horník
Jozef Andrejčák
Ján Volný
Igor Petrik
Jozef Želinský
Milan Potocký
Milan Kaplan
Juraj Nagy
Adnan Akram
Rastislav Javorský
Csaba Furik.
Predseda: „Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 53

Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) – kultúrna komisia

Za 53 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Poprosím teraz pani predsedníčku za sociálnu komisiu. Nech sa páči, pani
poslankyňa.“
Poslankyňa Cibereová: „Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené zastupiteľstvo,
na základe návrhov jednotlivých poslaneckých klubov dávam návrh na členov sociálnej
komisie v tomto zložení: Renáta Lenártová, Ján Sekáč, František Farkaš, Jaroslav Hlinka,
Gejza Sačko, Karol Horník, Imrich Bakši, Martin Smrčo, Ján Kokarda, Ladislav Rovinský,
Jozef Figeľ a Miloš Ihnát. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 2
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
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volí
členov Sociálnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja z radov poslancov
takto:
Renáta Lenártová
Ján Sekáč
František Farkaš
Jaroslav Hlinka
Gejza Sačko
Karol Horník
Imrich Bakši
Martin Smrčo
Ján Kokarda
Ladislav Rovinský
Jozef Figeľ
Miloš Ihnát.
Hlasovanie č. 54

Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) – sociálna komisia

Za 53 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. A poprosím posledného predsedu
komisie územného plánovania a životného prostredia. Nech sa páči, pán poslanec Rovinský.“
Poslanec Rovinský: „Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci.
Ako predseda komisie územného plánovania a životného prostredia navrhujem týchto členov
komisie: Jana Skokanová, Jaroslav Polaček, Martin Smrčo, Juraj Nagy, Iveta Fulková,
František Petro, Roland Szabó, Róbert Puci, Jaroslav Hlinka, Štefan Staško.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie tohto návrhu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 2
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
volí
členov Komisie územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja z radov poslancov takto:
Jana Skokanová
Jaroslav Polaček
Martin Smrčo
Juraj Nagy
Iveta Fulková
František Petro
Roland Szabó
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Róbert Puci
Jaroslav Hlinka
Štefan Staško.
Predseda: „Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 55

Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) –komisia územného
plánovania a životného prostredia

Za 54 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že toto uznesenie, a teda členovia komisie boli schválení. Takže
máme zvolených predsedov aj členov jednotlivých komisií, teda až na dve.“
BOD č. 7
Odvolanie člena a delegovanie poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja za členov do Výborov pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych
vecí a rodiny v Košiciach, Michalovciach, Rožňave, Spišskej Novej Vsi a Trebišove
Predseda: „Prejdeme teraz k bodu číslo 7 - Odvolanie člena a delegovanie poslancov
Zastupiteľstva KSK za členov do Výborov pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, Michalovciach, Rožňave, Spišskej Novej Vsi
a Trebišove. Vážené poslankyne, vážení poslanci, pod bodom č. 7 vám predkladám návrh
na odvolanie člena a delegovanie poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
za členov do Výborov pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Košiciach, Michalovciach, Rožňave, Spišskej Novej Vsi a Trebišove.
Podľa § 16 a nasledujúcich ustanovení zák. č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých predpisov sa na riešenie zásadných otázok zamestnanosti
a na posudzovanie žiadosti právnických alebo fyzických osôb o poskytnutie príspevku podľa
tohto zákona, na ktoré nie je právny nárok, zriaďuje vecne a miestne príslušný Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny vo svojom územnom obvode Výbor pre otázky zamestnanosti.
Výbor má 11 členov, pričom dvaja členovia sú zástupcovia samosprávneho kraja, ktorých volí
a odvoláva zastupiteľstvo samosprávneho kraja. Funkčné obdobie členov výboru
je štvorročné. Dňom 24. 2. 2018 došlo k uplynutiu 4-ročného funkčného obdobia zvolených
zástupcov Košického samosprávneho kraja a zániku členstva vo výbore v súlade s § 17 ods. 7
písm. a) zák. č. 5/2004 Z. z. V prípade MUDr. Márie Grüllingovej jej funkčné obdobie trvá
do 25. 4. 2020, ale vzhľadom k zániku mandátu poslanca Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja uplynutím funkčného obdobia je predložený návrh na jej odvolanie
a zánik členstva vo výbore. Je teda potrebné, aby zastupiteľstvo podľa § 16 ods. 4 zákona
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zvolilo
členov samosprávneho kraja vo Výboroch pre otázky zamestnanosti pri Úradoch práce,
sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, v Michalovciach, v Rožňave, v Spišskej Novej Vsi
a v Trebišove. Prosím predsedov poslaneckých klubov o prednesenie návrhov na delegovanie
členov do výborov. Ak bude viacero návrhov, myslím, že sa volia dvaja do každého Úradu
práce, tak ak ich bude viac, tak dám hlasovať jednotlivo a teda kandidáti s dvoma najvyššími
počtami hlasov budú zvolení do tohto výboru. Takže, nech sa páči, pani predsedníčka
Lenártová.“
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Poslankyňa Lenártová: „Ďakujem pán predseda. Vážení kolegovia, za ÚPSVaR Košice
navrhujeme Rolanda Szaba, za náš poslanecký klub. Za ÚPSVaR Michalovce navrhujeme
Janu Cibereovú, a za ÚPSVaR Rožňava navrhujeme pána poslanca Baštáka. Ďakujem.“
Predseda KSK: „Ďakujem. Pán predseda Javorský, nech sa páči.“
Poslanec Javorský: „Ďakujem veľmi pekne. Za náš poslanecký klub navrhujem pre ÚPSVaR
Košice - Imrich Bakši, pre ÚPSVaR Michalovce - Milan Potocký, pre ÚPSVaR Spišská Nová
Ves - Jana Skokanová.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pán poslanec Polaček, nech sa páči.“
Poslanec Polaček: „Ďakujem pekne. My navrhujeme za náš klub za ÚPSVaR Košice
poslanca Igora Petrovčika, za ÚPSVaR Rožňava pána poslanca Juraja Nagya, a za ÚPSVaR
Trebišov pána poslanca Csabu Furika.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pán poslanec Petrik, nech sa páči.“
Poslanec Petrik: „Za náš klub navrhujeme na ÚPSVaR Spišská Nová Ves - Dušan Tomaško,
Pavol Bečarik; ÚPSVaR Košice - Hlinka Jaroslav, ÚPSVaR Trebišov - Marek Čižmár.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pán poslanec Pataky, nech sa páči, Váš návrh.“
Poslanec Pataky: „Za ÚPSVaR Michalovce navrhujeme pána Štefana Staška; za ÚPSVaR
Rožňava Pavla Burdigu, a za ÚPSVaR Trebišov pána Jozefa Želinského.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Čiže na do výboru v Košiciach máme štyroch kandidátov,
v Michalovciach troch, Spišskej novej Vsi troch, v Rožňave troch, v Trebišove troch. Takže
budeme hlasovať jednotlivo o každom navrhnutom poslancovi. Takže začíname: Výbor Úradu
práce v Košiciach, pán poslanec Bakši. Návrhová komisia, nech sa páči. Košice je: Bakši,
Petrovčik, Hlinka, Szabó.“
Poslanec Rusnák: „Takže prvý návrh. Nebudem čítať celý návrh uznesenia. Čiže volí za
člena výboru pre otázky zamestnanosti pri úrade práce pána poslanca Bakšiho.“
Predseda: „Ešte pardon, asi by sme mali hlasovať najskôr o odvolaní pani poslankyne
Grüllingovej. Áno? Ale najskôr treba odvolať pani Grüllingovú.
Poslanec Rusnák: „Áno treba, aby sa to miesto vôbec uvoľnilo.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 16 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
odvoláva
MUDr. Máriu Grüllingovú z funkcie členky Výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade
práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach.
Predseda: „Ďakujem. Nech sa páči, hlasujte o tomto návrhu.“
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Hlasovanie č. 56

Odvolanie člena a delegovanie poslancov Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja za členov do Výborov pre
otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Košiciach, Michalovciach, Rožňave, Spišskej Novej Vsi
a Trebišove

Za 54 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
Predseda: „A teraz poprosím jednotlivo. Najskôr navrhovala pani poslankyňa Lenártová.“
Poslanec Rusnák: „Áno. Ďakujem.“
Predseda: „Máš to, v poradí? Či mám povedať?“
Poslanec Rusnák: „Niečo máme niečo nie. Pokiaľ by došlo k nejakej chybe, nie je to našou
chybou. Kľudne nás opravte. Ďakujem.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 16 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
volí
za člena do Výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Košiciach poslanca Rolanda Szabóa.
Predseda: „Nech sa páči, hlasujte o tomto návrhu.“
Hlasovanie č. 57

Odvolanie člena a delegovanie poslancov Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja za členov do Výborov pre
otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Košiciach, Michalovciach, Rožňave, Spišskej Novej Vsi
a Trebišove

Za 30 poslancov, proti 6 poslancov, zdržalo sa 17 poslancov.
Predseda: „Nech sa páči, ďalší návrh. Komu nefungovalo? A ako ste hlasovali? Za? Proti?
Čiže 30 za. Poprosím opraviť potom. Nech sa páči, ďalší návrh.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 16 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
volí
za člena do Výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Košiciach poslanca Imricha Bakšiho.
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Predseda: „Nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 58

Odvolanie člena a delegovanie poslancov Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja za členov do Výborov pre
otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Košiciach, Michalovciach, Rožňave, Spišskej Novej Vsi
a Trebišove

Za 27 poslancov, proti 3 poslancov, zdržalo sa 23 poslancov.
Predseda: „Ďalší návrh, nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 16 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
volí
za člena do Výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Košiciach poslanca Igora Petrovčika.
Predseda: „Nebol pán poslanec Hlinka skôr navrhnutý? Nie? Tak dobre.
Poslanec Rusnák: „Tak dobre. Takže pán poslanec Hlinka. Ja mám poznačené, že bol pán
Petrovčik tretí.
Predseda: „Dobre. OK. Hlasujme o návrhu na pána Petrovčika.“
Hlasovanie č. 59

Odvolanie člena a delegovanie poslancov Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja za členov do Výborov pre
otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Košiciach, Michalovciach, Rožňave, Spišskej Novej Vsi
a Trebišove

Za 15 poslancov, proti 1 poslancov, zdržalo sa 36 poslancov.
Predseda: „Poprosím o ďalší návrh.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 16 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
volí
za člena do Výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Košiciach poslanca Jaroslava Hlinku.
Predseda: „Nech sa páči, hlasujte.“
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Hlasovanie č. 60

Odvolanie člena a delegovanie poslancov Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja za členov do Výborov pre
otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Košiciach, Michalovciach, Rožňave, Spišskej Novej Vsi
a Trebišove

Za 31 poslancov, proti 3 poslanci, zdržalo sa 20 poslancov.
Predseda: „Konštatujem teda, že za členov do výboru Úradu práce v Košiciach boli zvolení
páni poslanci Hlinka a pán poslanec Szabó. Poprosím návrhovú komisiu, aby navrhla
jednotlivých kandidátov za okres Michalovce, teda za Úrad práce v Michalovciach. Nech sa
páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 16 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
volí
za člena do Výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Michalovciach poslankyňu Janu Cibereovú.
Predseda: „Nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 61

Odvolanie člena a delegovanie poslancov Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja za členov do Výborov pre
otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Košiciach, Michalovciach, Rožňave, Spišskej Novej Vsi
a Trebišove

Za 29 poslancov, proti 3 poslanci, zdržalo sa 22 poslancov.
Predseda: „Nech sa páči, ďalší návrh.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 16 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
volí
za člena do Výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Michalovciach poslanca Milana Potockého.
Predseda: „Nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 62

Odvolanie člena a delegovanie poslancov Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja za členov do Výborov pre
otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Košiciach, Michalovciach, Rožňave, Spišskej Novej Vsi
a Trebišove
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Za 25 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 29 poslancov.
Predseda: „Poprosím ďalší návrh.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 16 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
volí
za člena do Výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Michalovciach poslanca Štefana Staška.
Predseda: „Nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 63

Odvolanie člena a delegovanie poslancov Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja za členov do Výborov pre
otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Košiciach, Michalovciach, Rožňave, Spišskej Novej Vsi
a Trebišove

Za 29 poslancov, proti 9 poslancov, zdržalo sa 15 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že do výboru na Úrade práce v Michalovciach boli zvolený
poslanci: Cibereová a pán poslanec Staško. Pokračujme ďalej. Poprosím jednotlivé návrhy
za Úrad práce v Spišskej Novej Vsi. Nech sa páči.“
Poslanec Rusnák: „Čiže prvý návrh za člena v Spišskej Novej Vsi. Pani poslankyňa
sa spýtam, v Spišskej, pani poslankyňa Lenártová, Vy ste nenavrhli ?
Predseda: „Nie.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 16 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
volí
za člena do Výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Spišskej Novej Vsi poslankyňu Janu Skokanovú.
Predseda: „Nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 64

Odvolanie člena a delegovanie poslancov Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja za členov do Výborov pre
otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Košiciach, Michalovciach, Rožňave, Spišskej Novej Vsi
a Trebišove

Za 30 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 22 poslancov.
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Predseda: „Poprosím o ďalší návrh. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 16 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
volí
za člena do Výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Spišskej Novej Vsi Dušana Tomaška.
Predseda: „Nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 65

Odvolanie člena a delegovanie poslancov Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja za členov do Výborov pre
otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Košiciach, Michalovciach, Rožňave, Spišskej Novej Vsi
a Trebišove

Za 30 poslancov, proti 3 poslanci, zdržalo sa 19 poslancov.
Predseda: „Poprosím o ďalší návrh. Nech sa páči.“
Poslanec Rusnák: „A ďalší návrh tak isto sa ešte týka Úradu práce v Spišskej novej Vsi. To
návrh na pána poslanca Pavla Bečarika.“
Predseda: „No pán poslanec, nech sa páči.“
Poslanec Bečarik: „Prepáčte, keď dovolíte, ja by som stiahol svoj návrh, Vtedy pán Petrik
to navrhol.“
Poslanec Rusnák: „Čiže vzdávate sa kandidatúry? Tak.“
Poslanec Bečarik: „Áno.“
Poslanec Rusnák: „Lebo stiahnuť môže len ten, kto predložil. Áno? Čiže.“
Predseda: „Dobre. Už nikto sa nechce vzdať? Takže máme zvolených do výboru za Spišskú
Novú Ves pani poslankyňu Skokanovú a pána poslanca Tomaška. Pokračujme ďalej
v Rožňave. Nech sa páči, návrhová komisia.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 16 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
volí
za člena do Výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Rožňave Štefana Baštáka.
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Predseda: „Nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 66

Odvolanie člena a delegovanie poslancov Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja za členov do Výborov pre
otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Košiciach, Michalovciach, Rožňave, Spišskej Novej Vsi
a Trebišove

Za 29 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 24 poslancov.
Predseda: „Ešte k pánovi poslancovi Ihnátovi. Podľa § 46 bodu 4, ak nestihneš hlasovať,
tak už sa nemôže zarátať. Takže, ako je to jedno len pre záznam. Pri pani poslankyni
Skokanovej nebolo 31 ale 30. Poprosím o ďalší návrh.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 16 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
volí
za člena do Výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Rožňave Juraja Nagya.
Predseda: „Ďakujem. Nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 67

Odvolanie člena a delegovanie poslancov Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja za členov do Výborov pre
otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Košiciach, Michalovciach, Rožňave, Spišskej Novej Vsi
a Trebišove

Za 26 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 27 poslancov.
Predseda: „Nech sa páči, ďalší návrh.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 16 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
volí
za člena do Výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Rožňave Pavla Burdigu.
Predseda: „Nech sa páči, hlasujte.“
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Hlasovanie č. 68

Odvolanie člena a delegovanie poslancov Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja za členov do Výborov pre
otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Košiciach, Michalovciach, Rožňave, Spišskej Novej Vsi
a Trebišove

Za 29 poslancov, proti 2 poslancov, zdržalo sa 23 poslancov.
Predseda: „Konštatujem teda, že do výboru v okrese Rožňava boli zvolení páni poslanci
Bašták a pán poslanec Burdiga. Pokračujeme hlasovaním za členov do výboru v okrese
Trebišov.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 16 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
volí
za člena do Výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Trebišove pána poslanca Csabu Furika.
Predseda: „Nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 69

Odvolanie člena a delegovanie poslancov Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja za členov do Výborov pre
otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Košiciach, Michalovciach, Rožňave, Spišskej Novej Vsi
a Trebišove

Za 24 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 29 poslancov.
Predseda: „Nech sa páči, ďalší návrh.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 16 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
volí
za člena do Výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Trebišove pána poslanca Mareka Čižmára.
Predseda: „Nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 70

Odvolanie člena a delegovanie poslancov Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja za členov do Výborov pre
otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Košiciach, Michalovciach, Rožňave, Spišskej Novej Vsi
a Trebišove
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Za 29 poslancov, proti 4 poslanci, zdržalo sa 21 poslancov.
Predseda: „Nech sa páči ďalší návrh.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 16 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
volí
za člena do Výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Trebišove pána poslanca Jozefa Želinského.
Predseda: „Nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 71

Odvolanie člena a delegovanie poslancov Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja za členov do Výborov pre
otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Košiciach, Michalovciach, Rožňave, Spišskej Novej Vsi
a Trebišove

Za 30 poslancov, proti 1 poslancov, zdržalo sa 22 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že do výboru v Trebišove boli zvolení páni poslanci Čižmár a pán
poslanec Želinský. Dobre. Tento bod máme za sebou.“
BOD č. 8
Prerokovanie pripomienok iniciatívy občanov k Návrhu na uzavretie
Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA)
Predseda: „Takže pokračujme ďalej k bodu číslo 8 - Prerokovanie pripomienok iniciatívy
občanov k návrhu na uzavretie komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA).
Vážené poslankyne, vážení poslanci, dňa 20. februára 2018 mi bola doručená výzva
na prerokovanie pripomienok iniciatívy občanov Zastupiteľstvom Košického samosprávneho
kraja k návrhu na uznesenie komplexnej hospodárskej obchodnej dohody CETA medzi
Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej.
Prezentovaným cieľom iniciatívy občanov je zamedzenie dobývania rádioaktívnych nerastov,
okrem prípadu ak obyvatelia každej dotknuté obce v miestnom referende vyslovia
s dobývaním rádioaktívnych nerastov súhlas a zamedzenie používania technológie
kyanidového lúhovania pri úprave alebo zušľachťovaní nerastov, na základe ratifikácie
súčasného znenia návrhu komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody CETA, ktorá je podľa
čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky medzinárodnou zmluvou s právom prednosti pred
právnymi predpismi Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky sa bude
návrhom na uzavretie dohody CETA zaoberať pravdepodobne na svoje nasledujúcej schôdzi.
Otváram k tomuto materiálu rozpravu. Nech sa páči. Uzatváram rozpravu a poprosím
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu. Nech sa páči.“
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Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 4 ods. 1 písm. g) zákona č. 302/2001
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) berie na vedomie
a podporuje iniciatívu občanov, v ktorej žiadajú poslancov Národnej rady Slovenskej
republiky, aby schválili a predložili prezidentovi Slovenskej republiky na ratifikáciu
a prezidenta Slovenskej republiky, aby ratifikoval „Návrh na uzavretie Komplexnej
hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou
úniou a jej členskými štátmi na strane druhej“ až po zapracovaní nasledovných podmienok
s osobitným dôrazom na ich výslovné uvedenie a vyznačenie:
1. zákaz dobývania rádioaktívnych nerastov, okrem prípadu, ak obyvatelia každej dotknutej
obce v miestnom referende vyslovia s dobývaním rádioaktívnych nerastov súhlas;
2. zákaz používania technológie kyanidového lúhovania pri úprave alebo zušľachťovaní
nerastov;
B) žiada
predsedu Košického samosprávneho kraja, aby o prijatom uznesení Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja v bode A) písomne informoval prezidenta SR, predsedu Národnej rady
SR, predsedu vlády SR a ministra hospodárstva SR.
Predseda: „Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 72

Prerokovanie pripomienok iniciatívy občanov Zastupiteľstvom
Košického samosprávneho kraja k návrhu na uzavretie
Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA)

Za 53 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 9
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2018
Predseda: „Pokračujeme k bodu číslo 9 - Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva
KSK na 1. polrok roku 2018. Vážené poslankyne, vážení poslanci pod bodom číslo 9 je vám
predložená Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva KSK na 1. polrok 2018.
Ide o otvorený materiál, vytvárajúci rámec na obsahové zameranie jednotlivých rokovaní
zastupiteľstva a aktuálne úlohy v nadväznosti predovšetkým na základe priority stanovené
pre toto volebné obdobie v jednotlivých oblastiach v pôsobnosti samosprávneho kraja.
Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči. Pán poslanec Kočiš, nech sa páči.“
Poslanec Kočiš: „Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, v zásade nemám pripomienku
k tej rámcovej náplni, len, navrhoval by som trošku rozšíriť tu rámcovú náplň. Ide mi o to,
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že v podstate sme už 4 mesiace poslancami Košického samosprávneho kraja a zatiaľ sme ešte
nemali možnosť a príležitosť, aby sme sa rozprávali o práci. Riešime tu komisie, funkcie,
kde - čo, ale o práci sme ešte nerozprávali. Čiže, chcel by som, aby tá rámcová náplň,
aby v tej širšej rámcovej náplni, predchádzala diskusia o tom, čo chceme v tomto kraji
v ďalších rokoch, ako poslanci robiť, resp. na čo chceme klásť dôraz, aby sme napĺňali
potreby ľudí žijúcich v tomto kraji. Ľudia vo voľbách rozhodli a kreovali tento zastupiteľský
zbor. My by sme to mali rešpektovať, akceptovať a teraz sme sa mali všetci 57 poslanci
porozprávať, čo sme týmto ľuďom sľubovali a ako to chceme, v podstate naplniť. V zásade,
ak na to pozriem pozitívne, tak myslím si, že všetky politické zoskupenia, ktoré sú v tomto
zastupiteľstve, ako aj nezávislí poslanci mali dobré nápady, myšlienky a pohnútky, s ktorými
išli do volieb a ako si predstavujú ten kraj zmeniť. Preto navrhujem, aby sme do najbližšieho
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, aby do najbližšieho zastupiteľstva bol
pripravený spoločný rámcový program politických strán , pre naše volebné obdobie, ktoré je
v podstate o rok dlhšie ako zvyčajne, ktorý bude potom aj vodítkom pre úrad a inštitúcie
Košického samosprávneho kraja, aj pre tú Rámcovú obsahovú náplň tých budúcich
Zastupiteľstiev Košického samosprávneho kraja. Myslím si, že program by mala predložiť
pracovná skupina zložená z poslancov tohto zastupiteľstva, v ktorej by mali mať zastúpenie
dvaja, prípadne traja poslanci z každého politického klubu. A program, na ktorom sa táto
pracovná skupina dohodne, by mohol byť predložený na jedno z budúcich zasadnutí
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na schválenie. Potom tento rámcový program
by vlastne bol tým vodítkom, aby sme si mohli aj odkontrolovať, či v tom rámcovom pláne
a obsahovej náplni tých zastupiteľstiev je to, čo my tam potrebujeme, alebo chceme, aby bolo,
aby boli naplnené tie programy a úlohy, resp., akú máme predstavu o tom ako ten kraj
posunieme ďalej. Preto navrhujem, aby Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
zriadilo poslaneckú pracovnú skupinu, v ktorej budú mať zastúpenie traja poslanci z každého
politického klubu. Pracovná skupina pripraví na rokovanie na schválenie Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja rámcový program, ktorý bude podkladom pre zaradenie
do programu budúcich rokovaní Košického samosprávneho kraja. V prípade akceptácie
môjho návrhu, navrhujem potom urobiť 5 minútovú prestávku, aby mohli jednotlivé politické
kluby navrhnúť svojich členov do tejto pracovnej skupiny. Ďakujem.“
Predseda: „S faktickou pán poslanec Pataky. Nech sa páči.“
Poslanec Pataky s faktickou poznámkou: „Nezdá sa mi byť férové, aby tam boli iba
politické kluby. Ja by som navrhoval, aby tam mohli byť aj nezávislí poslanci.“
Predseda: „Ešte niekto do diskusie? S faktickou sa nedá na faktickú, pán poslanec. Keď nie
je nikto, keď sa nikto ďalší nehlási, uzatváram diskusiu. Už ste diskutovali, pán poslanec.
No on reagoval na Vás. No nie sú všetci. Dobre. Ešte niekto do diskusie? Uzatváram diskusiu.
Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu.“
Poslanec Rusnák: „Ďakujem. Čiže k tomuto bodu rokovania, k bodu číslo 9 bol prednesený
jeden pozmeňujúci, resp. doplňujúci návrh pána poslanca Kočiša, ktorý znie. Zastupiteľstvo
Košického samosprávneho kraja zriaďuje poslaneckú pracovnú skupinu, v ktorej budú mať
zastúpenie traja poslanci z každého politického klubu. Pracovná skupina pripraví
na rokovanie a schválenie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja rámcový program,
ktorý bude podkladom pre zaradenie do programu rokovania Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja. Všetko, pán predseda.“
Predseda: „Ďakujem. Nech sa páči, hlasujte o tomto návrhu.“
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Hlasovanie č. 73

Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja na I. polrok 2018 – poslanec Kočiš
doplňujúci návrh

Za 17 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 31 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že návrh nebol schválený. Poprosím návrhovú komisiu
o prednesenie ďalšieho návrhu. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Rámcovú obsahovú náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na I. polrok 2018
Hlasovanie č. 74

Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja na I. polrok 2018

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „Konštatujem, že návrh uznesenia bol schválený.“
BOD č. 10
Informatívna správa o pripravovanom projekte Krajskej futbalovej ligy
Predseda: „Prejdeme teda k bodu číslo 10 - Informatívna správa o pripravovanom projekte
Krajskej futbalovej ligy. Vážené poslankyne, vážení poslanci, pod bodom číslo 10 vám
predkladám Informatívnu správu o pripravovanom projekte Krajskej futbalovej ligy. Medzi
základné ciele pripravovaného projektu Krajskej futbalovej ligy patrí poskytnutie možnosti
kvalitnej zimnej prípravy existujúcim futbalovým mužstvám, pôsobiacim v štruktúrach súťaží
riadených oblastnými futbalovými zväzmi - Východoslovenským futbalovým zväzom
a Slovenským futbalovým zväzom. Medzi ďalšej ciele patrí cielené zameranie sa na mladých
ľudí vo veku 15 - 20 rokov, ktorí študujú na strednej škole, pôsobiacej na území Košického
samosprávneho kraja, vytvorenie organizačného a materiálneho zázemia, atraktívnej súťaže
medzi zúčastnenými mužstvami a v ďalších ročníkoch v Krajskej futbalovej lige, vytvorenie
modelov futbalových turnajov pre neregistrované mužstvá a neregistrovaných hráčov
s cieľom rozšíriť Krajskú futbal ligu o miesta, kde sa doteraz registrovaný futbal nehral, alebo
už nehrá. Na základe môjho poverenia vznikol prípravný tím Krajskej futbalovej ligy,
kde jednotliví členovia pripravujú koncept pilotného 1. ročníka Krajskej futbalovej ligy.
V prípravnom tíme sú zastúpení aj zástupcovia futbalových klubov, ktorí prejavili záujem
o prípravu konceptu Krajskej futbalovej ligy. Krajská futbalová liga má byť rozdelená
na zimnú a letnú časť. V termíne do 30. 4. 2018 bude pripravený návrh Štatútu Krajskej
futbalovej ligy, ktorý bude upravovať pravidlá, ciele, rozsah činnosti a zásady organizácie
KFL. Následne bude návrh štatútu predložený na prerokovanie príslušnej komisii
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Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Otváram k materiálu rozpravu. Nech sa páči.
Pani poslankyňa Lenártová.“
Poslankyňa Lenártová: „Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia,
ja mám k tomuto bodu zopár poznámok, zopár otázok a jeden návrh. Pretože aj keď je to len
informatívna správa a chápem pána predsedu, že to mal vo svojom volebnom programe
za prvých 100 dní, a chce to prerokovať. Ale tento materiál mi pripadá nekoncepčný. Pretože
v úvode sa opierate o zákon o športe, o zákon o vyššom územnom celku, ktoré vlastne
zahŕňajú
rozvoj pohybovej kultúry u mládeže, čiže všeobecný rozvoj a potom
sa sústreďujete na futbal, na futbal, kde vyvstáva mnoho otázok, pretože futbal je šport,
ktorý, myslím si, že z národnej úrovne má asi najväčšiu finančnú podporu a je zastrešený
Slovenským futbalovým zväzom, mesto má športovú ligu. Čiže chcem sa v tejto súvislosti
opýtať, či máte dohodu , alebo či ste sa už dohadovali o dohode so Slovenským futbalovým
zväzom? Jednak nemáme schválený rozpočet, čiže akú oporu to bude mať, alebo s akým
rozpočtom predbežne rátate? Kto bude logisticky zastrešovať túto organizáciu týchto
turnajov? A píšete tam o zimnej časti, že kde plánujete hrať? Lebo napr. čo sa týka Košíc,
jediné ihrisko, ktoré je na zimnú časť spôsobilé, je ihrisko, ktoré je našom vlastníctve,
vo vlastníctve mesta, na Užhorodskej a to je tak vyťažené, že si neviem predstaviť, že by tam
prebiehali ďalšie turnaje. A chcela som sa možno sústrediť, že práve pri tom
sa diskvalifikovali to, čo ste v úvode tu uviedli, že sú tu zdravotne postihnutí, napr. dievčatá
sa diskvalifikovali, alebo možno fanúšikovia iných kolektívnych alebo individuálnych
športov. A myslím si, že mám tu práve v tejto súvislosti jeden pozmeňujúci návrh, že tak ako
mesto Košice aj Košický samosprávny kraj by mal mať koncepciu rozvoja športu Košického
samosprávneho kraja a s tým bude súvisieť môj pozmeňujúci návrh. Pretože, napr. možno
sa nad tým nezamysleli viacerí, možno sa už na oddelení školstva nad tým zamýšľali. Napr.
mnohé deti z obcí alebo z určitých iných častí Košického kraja, nevedia ani plávať. Či by sme
sa nemali sústreďovať napr. na tieto aktivity? Čiže rozvod športu ako celku. Aby to malo
koncepčnejší charakter. Pretože naozaj ten futbal je tak logistický prepracovaný
je zastrešený, myslím si, že súťaže prebiehajú mimoriadne pod vedením Slovenského
futbalového zväzu, sú tak sofistikované a dlhodobo prebiehajúce, že tam asi nemáme
čo vymýšľať. A že by možno sme sa mohli sústrediť aj na iné športy, aby to nebolo
diskriminujúce. A ešte možno snáď. To je asi všetko, čo som možno chcela možno k tomu
povedať, čo ma napadlo, teraz. A v tejto súvislosti dávam aj pozmeňujúci návrh,
kde Vás žiadam, aby ste dali vypracovať Koncepciu rozvoja športu Košického
samosprávneho kraja. Termín bude december 2018. Svoj návrh odovzdám návrhovej komisii.
Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ja som rád, že sa začínate koncepčne zamýšľa nad niektorými
otázkami Košického samosprávneho kraja. Je mi len ľúto, že v minulom volebnom období
ste to takto nerobili. Množstvo otázok bude zodpovedaných v tom štatúte, ktorý bude
predložený na komisiu. Čiže možno veľa vecí sa Vám pospája a bude jasnejších. Niektoré
detaily nie sú rozhodnuté. Ale myslím si, že teraz diskutovať o tom, na ktorom ihrisku sa bude
hrať, v kraji, tak je trošku predčasné. No, poprosím teraz pána poslanca Staška. Nech sa páči.“
Poslanec Staško: „Vážený pán predseda, vážení kolegovia kolegyne, myslím si, že každá
iniciatíva, ktorá je na zlepšenie využitia športovísk, športovania, naučenia detí k športu
je vítaná. Myslím si, že v prvom rade keď rozprávame o športe, a o športovaní, a o nejakom
zdraví, by sme aj v budúcnosti mali k tomu prispieť, pretože budeme sedieť v radách školy
jednotlivých škôl a tam je telesná výchova ako povinný predmet, s tým by sme mali poslanci,
začať. Ja túto iniciatívu vnímam ako iniciatívu pozitívnu. V tom smere, že dlhodobo som
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tento futbal robil a pamätám si na obdobie, možno aj mnohí z vás, keď existoval ešte Zimný
pohár. Zimný pohár existoval v minulosti a slúžil pre prípravu mužstiev, ktoré boli
v nejakých štruktúrach, aby sa odstránilo namáhavé zháňanie súperov, trávnikov, rozhodcov
a všetkých ostatných. Myslím si , že aj máme športové olympiády, to je druhá parketa, ktorá
je pre mládež od tých 15 do 18 rokov, keď sa nemýlim, je to tiež určitá iniciatíva. Ale myslím
si, že to trošku suplovalo tie olympiády, ktoré sú medzi školami, ale aprioritne nie som proti
tomu. A myslím, že nereálny sen je, a nie je ani v našich silách, ani v silách samosprávnych
poslancov iniciovať opäť oživenie futbalu v dedinách, mestách, kde vlastne v podstate futbal
zanikol. By to bolo podľa môjho názoru nad rámec našich možností. A budeme potom
zbytočne sklamaní a nič s tým nezmôžeme. Ja len mám také krátke doporučenie, som sa tiež
trošku skontaktoval s trénermi u nás v regióne, mužstiev, oni určite by privítali túto iniciatívu
zimného turnaja, zimnej možnosti, plánovane s niekým si zahrať. Z čoho to vyplýva? Na čo
chcem upriamiť pozornosť? V budúcnosti, keď sa má niečo schvaľovať a chceme k tomu
niečo prispieť. Vďaka zmenám, ktoré sú a vďaka počasiu je prakticky nemožné zimnú
prípravou robiť, alebo absolvovať prípravné zápasy na trávnikoch. Pretože jednak tie trávniky
sú premočené, veľa snehu, je to náročné, každý si ich chráni. Vlastne sa doporučuje sústrediť
na umelé trávniky. Umelý trávnik, vlastne v podstate, u nás v regióne majú Michalovce,
Trebišov a dokonca chodia prípravné zápasy od nás hrať aj blízko maďarských hraníc. Jeden
zápas na umelej tráve stojí okolo 140 eur, sa platí, a za osvetlenie ešte ďalších 20 eur. Ďalej
k tomu je rozhodca. Takže ja tento návrh, alebo toto nevidím v nejakých negatívnych farbách.
Slovensky futbalový zväz netreba opomenúť, ale zase myslím si, že mal by privítať takéto,
určitým spôsobom, iniciatívy v prospech športu. Futbal je fenomén. My neponížime tento
futbal. Ja si myslím, že sú oslovení správni ľudia v tomto zoskupení, ktorí majú pripraviť
nejaký koncepčný materiál, ktorý koniec koncov my budeme schvaľovať, my sa k nemu
budeme vyjadrovať. Ja myslím si, že tento materiál má budúcnosť. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. S faktickou pán poslanec Ďurovčík a potom nasleduje pán
poslanec Javorský. Nech sa páči.“
Poslanec Ďurovčík s faktickou poznámkou: „Pán predseda, ďakujem veľmi pekne za slovo.
Kolegyne, kolegovia, len s faktickou pripomienkou k tomuto bodu materiálu. Tento materiál
som osobne konzultoval s prezidentom Slovenského futbalového zväzu. A neviem, či máme
také vedomie, že každé jedno mužstvo, ktoré hrá v súťaži, ktoré organizuje Slovenský
futbalový zväz, Východoslovenský futbalový zväz, oblastné futbalové zväzy, každé jedno
mužstvo pred vstupom do súťaže podpisuje štatút, v ktorom je uvedené, že futbalové mužstvá
nemôžu hrať súťaže, ktoré organizuje niekto iný, okrem týchto inštitúcií, ktoré som uviedol.
Čiže my sa dnes tu môžeme baviť o tom, že budeme organizovať Krajskú futbalovú ligu
pre stredné školy alebo pre vekovú kategóriu, kde zapadajú stredoškoláci vekom, čiže od tých
15 do 19 rokov, čo je aj v kompetencii Košického samosprávneho kraja, čo sa týka
kompetencií riadenia, ako zriaďovateľa stredných škôl. Ďalej chcem Vás upozorniť na tú
skutočnosť.“
Predseda: „Pán poslanec, faktická poznámka, minúta.“
Poslanec Ďurovčík: „Ďakujem pekne.“
Predseda: „Prihláste sa do rozpravy, normálne, keď chcete dlhšie diskutovať. Členom
prípravného výboru sú aj zástupcovia Slovenského futbalového zväzu, teda
Východoslovenského futbalového zväzu, takže ja predpokladám že tieto otázky budú
vyriešené. Ale pýtate sa väčšinou na detaily, ktoré budú ešte predmetom rokovania ku ktorým
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Vás, samozrejme, rád privítam. Nasleduje pán poslanec Javorský, nech sa páči a potom pán
poslanec Kaplan.“
Poslance Javorský: „Ďakujem veľmi pekne za slovo. Prekvapuje ma reakcia kolegyne, ktorá
vyzýva, aby župa niečo robila. Máme tu nejaký projekt, ktorý tí, čo robia v športe, musia
privítať. Kto. funkcionárči v športe, musí privítať takúto možnosť, že vzniká niečo, kde budú
môcť športovať. Ja by som bol najradšej, aby ak to vyjde, ak ten pilotný projekt prejde,
aby to prišlo na iné športy. Ja funkcionárčim v inom športe, nie vo futbale, ale urobím všetko
pre to, aby tento projekt prešiel, aby, ak to bude len trošku možné, aby sa to potom rozšírilo aj
na iné športy. Ale najprv urobme jedno. Áno, je potrebná koncepcia rozvoja športu Košického
samosprávneho kraja. A súhlasím aj so županom, že táto už mala byť dávno. A dávno sme
o nej mali diskutovať. Za posledných 12 rokov sme o koncepcii športu KSK nediskutovali.
Bavíme sa tu o niečom, teraz momentálne prišiel župan, prišiel úrad s niečím, kde môžeme
pomaly rozvíjať aj túto oblasť. Za ostatné 4 roky, keď som bol poslancom, sme sa o športe
bavili len vtedy, či dáme mimoriadne nízky nájom nejakému športu, vybranému klubu,
aby mohol športovať v telocvični základnej školy. Poďme sa baviť o tom, nech to nie je
výberové, kto môže a kto nemôže mať, ktorý klub môže a nemôže mať mimoriadny nájom
v telocvični. Ale to je vec, ktorá áno má byť v koncepcii športu, ale konečne sa začíname
o šport zaujímať. A to, že sa nerobí. Včera som rozprával s futbalistami, bývalými
futbalistami, úspešnými z Košíc, ktorí si chodia zahrať, ako starí páni, ako československí
reprezentanti, slovenskí reprezentanti, tí vítajú akúkoľvek pomoc, ktorá pritiahne deti, ktorá
bude tvoriť, že to je jedno ako, ktorým smerom. Nepoznám štatút, neviem, ako to bude,
ale keď to bude mať možnosť aj čo len 5 detí, že začne kvôli tomu športovať, tak ja budem
nadšený. A tí futbalisti povedali jednu vec, že je hanba, že Košice, ako také, nemajú jeden
poriadny futbalový štadión. Áno, je to hanba. Je to hanba, že v Košickom kraji, teraz boli
vymenované umelé trávniky, tie nie sú v Košiciach, aj v Spišskej máme umelý trávnik. Nie
vyhrievaný, ale máme umelý trávnik a to je chyba. A dosť ťažko sa mi to počúva od pani
poslankyne Lenártovej, že vlastne kritizuje niečo, že sa ide niečo robiť, čo možno z určitého
pohľadu supluje Košice, mesto Košice. Ja budem veľmi rád, ak sa nám toto podarí a ukážeme,
že dá sa to robiť a môžeme ten systém zaviesť aj do iných športov. Bude to super. Ďakujem
veľmi pekne.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. S faktickou pani poslankyňa Lenártová.“
Poslankyňa Lenártová s faktickou poznámkou: „Ďakujem aj ja. Musím zareagovať, lebo
pán Javorský je neznalý problematiky Košíc. Tak Vás poprosím, jednak počúvajte
s porozumením, čo som povedala. Pretože nikdy som nepovedala, že by som tento návrh
neprijímala. Ja som hovorila o koncepčnosti. Čiže nepleťte tu, alebo nevkladajte mi do úst
niečo, čo som nepovedala. A okrem toho neviete asi o situácii v Košiciach dosť, pretože po
prvé, mesto Košice je jediné mesto na Slovensku, ktoré má koncepciu rozvoja športu už viac
než 10 rokov. Dokonca sme ju už redigovali, čiže už máme vlastne ako keby druhú edíciu
koncepcie športu. Po druhé. Bola veľká rekonštrukcia umelej trávy na Užhorodskej, asi za
150 000 eur, ktorú sme otvorili na jeseň. Čiže máme umelú trávu. Určite viete o tom, že sa
stavia futbalový štadión. A nerozumiem načo bola Vaša vsuvka, pretože, naozaj poprosím, aby
ste k veciam, ktorým nerozumiete alebo nemáte informácie, nevyjadrovali. Ďakujem pekne.“
Predseda: „No, pani poslankyňa, viacerí sme z Košíc, takže poznáme trošku situáciu.
Ale zbytočne budeme odvádzať debatu inam. Nám nech sa páči, pán poslanec Kaplan.“
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Poslanec Kaplan: „Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja chcem osobne oceniť túto iniciatívu
a to, že sa vôbec tento projekt bude realizovať. A najmä tú časť, ktorá hovorí o podpore tých
futbalových klubov, alebo aj obcí, ktoré sa nemôžu zúčastniť rôznych futbalových súťaží.
Pretože tí, ktorí sa pohybujú v regionálnom futbale, alebo nazvime to v obecnom futbale,
a ja sám sa v tejto oblasti pohybujem, vedia, že aj dnes existuje mnoho obcí, ktoré nemajú
možnosť sa zúčastniť a futbalových súťaží, ktoré organizuje, či už Slovenský futbalový zväz,
Východoslovenský futbalový zväz alebo oblastné futbalové zväzy, pretože nie je v ich
možnosti splniť množstvo finančných kritérií a podmienok, ktoré si tieto zväzy nárokujú
na účasť v rôznych súťažiach. A mňa vyslovene mrzí aj to, že namiesto toho, aby sme hľadali
nejakú širokú zhodu a podporu na takýto projekt, a tak hľadáme rôzne zámienky, ako nejakým
spôsobom túto iniciatívu negovať. Takže ja chcem vysloviť aj tým ľuďom, ktorí sa podieľali
na tomto projekte, vďaku za to, že sa do niečoho takého vôbec pustili. Ďakujem pekne
za slovo.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Nasleduje pán poslanec Rusnák. Nech sa páči.“
Poslanec Rusnák: „Ďakujem vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, návrh pani kolegyne
poslankyne Lenártovej, je v dnešnom bode rokovania číslo 2 - Kontrola plnenia uznesení,
na strane 4, je uznesenie 361/2007, z 15. zasadnutia, z 10. decembra 2007, ktorého názov
uznesenia znie - Koncepcia rozvoja športu Košického samosprávneho kraja. A je tam
popísaný stav realizácie. Podľa plánu sa realizuje program dlhodobých športových súťaží,
v súlade s aktuálnou koncepciou, atď. Čiže neviem, či by sme mali prijímať nejakú ďalšiu
koncepciu? Lebo keď tu máme už v plnení niečo, tak asi ťažko. A nebolo by asi vhodné
prijímať nejakú ďalšiu koncepciu.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Keďže sa nikto nehlási, ďalší, uzatváram túto rozpravu,
poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhov. Nech sa páči.“
Poslanec Rusnák: „Čiže máme tu návrh, doplňujúci, pôvodnému návrhu, ktorý predložila
pani poslankyňa Lenártová, ktorá teraz ho doplnila. Dovolím si ho predniesť, opravte ma pani
poslankyňa, pokiaľ nebudete spokojná s mojim prednesom. Zastupiteľstvo Košického
samosprávneho kraja v súlade s príslušnými právnymi predpismi, žiada predsedu Košického
samosprávneho kraja revidovať Koncepciu rozvoja športu Košického samosprávneho kraja.
Termín: december 2018. Áno, môže byť, pani predkladateľka? Ďakujem pekne. Nepočul
som. Nech sa páči, pán predseda, všetko.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujte o tomto návrhu.“
Hlasovanie č. 75

Informatívna správa o pripravovanom projekte Krajskej
futbalovej ligy - poslankyňa Lenártová - doplňujúci návrh

Za 30 poslancov, proti 11 poslancov, zdržalo sa 12 poslancov.
Predseda: „Myslím, že návrh bol schválený. Ďakujem. Poprosím ďalší návrh.“
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
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berie na vedomie
Informatívnu správu o pripravovanom projekte Krajskej futbalovej ligy.
Predseda: „Ďakujem pekne. Poprosím hlasujte.“
Hlasovanie č. 76

Informatívna správa o pripravovanom projekte Krajskej
futbalovej ligy

Za 53 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
BOD č. 11
Zrušenie uznesenia s názvom Intenzita pomoci – spolufinancovanie projektového
zámeru Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Prejdeme k bodu č. 11 – Zrušenie uznesenia s názvom Intenzita pomoci –
spolufinancovanie projektového zámeru Strednej odbornej školy Szakközépiskola, J. Majlátha
2, Pribeníku v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Vážené poslankyne, vážení poslanci,
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na svojom 17.-tom zasadnutí konanom dňa
27. júna 2016 v Košiciach, schválilo spolufinancovanie projektového zámeru Strednej
odbornej školy v Pribeníku, rekonštrukcie historického parku a ostatných objektov kaštieľa,
v ktorom sídli škola. Táto sa mala realizovať po schválení predloženého projektového zámeru
v rámci cezhraničného operačného programu Interreg V-A Slovensko - Maďarsko 2014-2020
v prioritnej oblasti Kultúra a príroda. Rozhodnutím komisie monitorovacieho výboru zo dňa
17. júna 2017 s platnosťou od 11. augusta 2017, pre vyššie uvedený program, projektový
zámer nebol schválený. Otváram k materiálu rozpravu. Nech sa páči. Ak nie je nikto
do rozpravy, uzatváram rozpravu a poprosím návrhu komisiu o prednesenie návrhu
na uznesenie. Nech sa páči.“
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, podľa § 9 ods. 13 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve v znení neskorších predpisov v súlade s uznesením vlády Slovenskej
republiky č. 658 zo dňa 13. novembra 2013 o Stratégii financovania Európskych
štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 a podľa § 9
ods. 13 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení neskorších predpisov
zrušuje
uznesenie č. 374/2016 s názvom Intenzita pomoci – spolufinancovanie projektového zámeru
Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.
Predseda: „Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujte.
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Hlasovanie č. 77

Zrušenie uznesenia s názvom Intenzita pomoci – spolufinancovanie projektového zámeru Strednej odbornej školy –
Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 3 poslanci.
Predseda: „Konštatujem, že návrh uznesenia bol schválený.“
BOD č. 12
Zrušenie uznesenia s názvom Intenzita pomoci - spolufinancovanie Spojenej školy
v Sečovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Predseda: „Prejdime k bodu číslo 12 - Zrušenie uznesenia s názvom Intenzita pomoci –
spolufinancovanie Spojenej školy v Sečovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 2 - Iniciatíva na podporu zamestnanosti
mladých ľudí. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja na svojom 22. zasadnutí
konanom dňa 10. apríla 2017 v Košiciach, schválilo spolufinancovanie projektu Spojenej
školy v Sečovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK - Pripravujem sa na podnikanie
na Spojenej škole Kollárova 17, Sečovce, podaného v rámci výzvy operačného programu
Ľudské zdroje, nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí,
Prioritná os 2 - Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Listom doručeným
zriaďovateľovi oznámila Spojená škola v Sečovciach, že ich žiadosť o nenávratný finančný
príspevok zo strany poskytovateľa pomoci nebola schválená. Otvára k materiálu rozpravu.
Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu.“
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, podľa § 9 ods. 13 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov v súlade s uznesením vlády
Slovenskej republiky č. 658 zo dňa 13. novembra 2013 o Stratégii financovania
Európskych
štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020
a podľa § 9 ods. 13 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov
zrušuje
uznesenie č. 485/2017 s názvom Intenzita pomoci – spolufinancovanie Spojenej školy
v Sečovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 2 – Iniciatíva na podporu zamestnanosti
mladých ľudí.
Predseda: „Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujte.“
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Hlasovanie č. 78

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

Za 53 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že návrh uznesenia bol schválený.“
BOD č. 13
Predloženie žiadosti o zaradenie elokovaného pracoviska Strednej priemyselnej
školy strojníckej, Komenského 2, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
Predseda: „Prejdeme k bodu číslo 13. Vážené poslankyne, vážení poslanci, pod bodom č. 13
je vám predložená žiadosť o zaradenie elokovaného pracoviska Strednej priemyselnej školy
strojníckej, Komenského 2, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do siete škôl
a školských zariadení Slovenskej republiky od 1. 9. 2018 v priestoroch Gymnázia na ulici
SNP 1 v Gelnici. Po vydaní rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky o zaradení uvedeného elokovaného pracoviska do siete škôl
a školských zariadení Slovenskej republiky bude v zmysle predmetného rozhodnutia upravená
zriaďovacia listina Strednej priemyselnej školy strojníckej, Košice. Otváram k danému bodu
rozpravu. Nech sa páči, pán poslanec Kočiš.“
Poslanec Kočiš: „Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, myslím si, že zriadenie
elokovaného pracoviska v Gelnici, ktorá je centrom menej rozvinutého okresu, je vec
samozrejme záslužná. No v návrhu mi chýba viacero náležitostí. Ak takýto návrh schválime,
tak mali by sme vedieť, že ako bude tento návrh po schválení zabezpečený, materiálne,
technicky, personálne a finančne. Až po zvážení týchto otázok, ja si myslím, že je možné
rozhodovať o takomto návrhu. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Ešte niekto do rozpravy? Odbor školstva chce reagovať na toto? Nie.
Ďakujem. Nech sa páči, návrhová komisia.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 4 ods. 1 písm. k), § 11 ods. 2 zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 9
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
predloženie žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
na zaradenie elokovaného pracoviska do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
od 1. septembra 2018 pre Strednú priemyselnú školu strojnícku, Komenského 2, Košice:
Elokované pracovisko, SNP 1, Gelnica ako súčasť Strednej priemyselnej školy strojníckej,
Komenského 2, Košice.
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Predseda: „Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujte o tomto návrhu.“
Hlasovanie č. 79

Predloženie žiadosti o zaradenie elokovaného pracoviska
Strednej priemyselnej školy strojníckej, Komenského 2, Košice
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do
siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 3 poslanci.
Predseda: „Návrh bol schválený.
BOD č. 14
Voľba podpredsedov Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Prejdeme k ďalšiemu bodu. A to je dlho očakávaný bod číslo 14 - Voľba
podpredsedov. V nasledujúcom bode sú predkladané personálne otázky, a to voľba
podpredsedov Košického samosprávneho kraja. Podľa § 11 ods. 2 písm. j) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
je zastupiteľstvu vyhradené právo voliť a odvolávať, na návrh predsedu, z poslancov
zastupiteľstva podpredsedov samosprávneho kraja, ako aj určovať podpredsedom primeranú
odmenu. Podľa § 11 ods. 2 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva KSK sa o kandidátoch
na podpredsedu hlasuje jednotlivo, vo verejnom hlasovaní, nadpolovičnou väčšinou hlasov
prítomných poslancov. Predkladám vám teda návrh voľbu poslanca Daniela Rusnáka
na podpredsedu KSK pre 5. volebné obdobie, ktorý bude dlhodobo uvoľnený na výkon
verejnej funkcie. V krátkosti predstavíme navrhnutého kandidáta. Myslím, že všetci
ho poznáte, ale aj napriek tomu. Pán poslanec Rusnák má 58 rokov. Je poslancom
Zastupiteľstva KSK už tretie volebné obdobie. Od roku 94 až do súčasnosti je poslancom
Zastupiteľstva mesta Košice. Od roku 1993 do roku 2010 pôsobil vo funkcii starostu
mestskej časti Košice -KVP. Pôvodným povolaním je geológ. Prosím návrhovú komisiu, aby
predniesla návrh na uznesenie. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. j) zákona č. 302/2001
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) volí
poslanca Daniela Rusnáka za podpredsedu Košického samosprávneho kraja, dlhodobo
uvoľneného na výkon funkcie s účinnosťou od 7. 3. 2018;
B) určuje
Danielovi Rusnákovi mesačnú odmenu vo výške 2 650 eur.
Predseda: „Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujte o tomto predloženom návrhu.“
Hlasovanie č. 80

Voľba podpredsedov Košického samosprávneho kraja

Za 27 poslancov, proti 4 poslanci, zdržalo sa 23 poslancov.
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Predseda: „Konštatujem teda, že návrh nebol schválený. Ďakujem.“
BOD č. 16
Rôzne
Predseda: „Týmto môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. A to je v bod číslo 16 - Rôzne. Dávam
do pozornosti, že v rámci bodu Rôzne nie je možné prijímať uznesenia. V krátkosti ešte
zareagujem na neschválenie programu zastupiteľstva z 9. 1. 2018, a to z dôvodu nedodržania
lehoty pre zverejnenie materiálov. V posledných dvoch volebných obdobiach roku 2009 až
2017 boli opakovane prerokované materiály, ktoré neboli zaslané poslancom a zverejnené
elektronicky na internom portáli Digitálne zastupiteľstvo a internetovej adrese KSK 10 dní
pred zasadnutím zastupiteľstva. Celkovo išlo o 64 materiálov za posledné 2 volebné obdobia.
To je 8 ročne. Najviac ich bolo v roku 2010, t.j.16. Pri ich prerokovávaní nikdy nebola použitá
obštrukcia, aká sa udiala dňa 9. 1. 2018, ale chcem týmto poukázať na účelovosť konania
niektorých poslancov pri schvaľovaní programu. Tak to len, aby sme trošku ešte štatistiky
z minula si dali na záver. Otváram diskusiu v tomto bode. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási,
uzatváram rozpravu.“
BOD č. 17
Záver
Predseda: „Pokračujeme k bodu číslo 17. Vážené dámy, vážení páni, týmto sme program
4. zasadnutia zastupiteľstva vyčerpali. Končím dnešné zasadnutie. Na ďalšom riadnom
zasadnutí zastupiteľstva sa stretneme po Veľkonočných sviatkoch, dňa 23. apríla 2018. Želám
vám, aby ste ich prežili príjemne a v kruhu svojich blízkych. A šťastnú cestu domov.“

Ing. Rastislav Trnka
predseda KSK

Ing. Juraj Ďorko
riaditeľ Úradu KSK

Mgr. Jozef Andrejčák
overovateľ zápisnice

Ing. Emil Kočiš, PhD.
overovateľ zápisnice

Podpísal dňa: 23. 03. 2018

Podpísal dňa: 23. 03. 2018

JUDr. Melánia Kolesárová
vedúca organizačného odboru

Zápisnica vyhotovená dňa 23. 03. 2018
Spracovala na základe prepisu A. S. Partner, s. r. o.
Miroslava Segedová
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