Zápisnica
z 5. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 23. apríla 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, otváram 5. 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, teda pán poslanec Staško. Zvyšných 56 by malo byť prítomných. Z 57 poslancov
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, je teda prítomných 56, čo je nadpolovičná
väčšina a zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice z 5. zasadnutia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja určujem poslancov pána poslanca Petra Hubu
a pána poslanca Michala Rečku. 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. Dávam do pozornosti, že od dnešného rokovania Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja bude vysielané zastupiteľstvo on-line a taktiež aj so
zvukovým a obrazovým záznamom, tak, ako som avizoval na poslednom rokovaní
Zastupiteľstva KSK. Teraz prosím vaše pripomienky alebo doplnenia do programu. Nech
sa páči. Pán poslanec Polaček.“
Poslanec Polaček: „Ďakujem veľmi pekne. Dobré ráno kolegovia, vážení hostia, vážení
zamestnanci úradu. Pán predseda dovoľte mi navrhnúť bod 3d - Personálne otázky komisií
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Jedná sa o výmenu členov v komisii
finančnej a zdravotnej, pardon v komisii finančnej a životného prostredia.“
Predseda: „Dobre, môže to byť 3c?“
Poslanec Polaček: „Nech sa páči.“
Predseda: „Nikto viac? Ďakujem. Teraz poprosím o hlasovanie ohľadom doplnenia bodu 3c.
Hlasovanie č. 1

o doplnení bodu č. 3c

Za 56 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Ďakujem pekne. Konštatujem, že tento bod bol doplnený. A teraz poprosím
o hlasovanie o programe ako o celku.“
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Hlasovanie č. 2

o programe ako celku

Za 56 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Ďakujem pekne, konštatujem, že program dnešného rokovania bol schválený.
Teraz prosím predsedov poslaneckých klubov, aby navrhli svojich zástupcov do návrhovej
komisie, ktorá pripraví návrhy uznesení k jednotlivým bodom rokovania tak, ako vyplynú
z diskusie. Nech sa páči. Pán poslanec Javorský, nasleduje pani poslankyňa Lenártová.“
Poslanec Javorský: „Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň. Za náš poslanecký klub navrhujeme
do návrhovej komisie pána Daniela Rusnáka.“
Predseda: „Ďakujem. Nech sa páči pani poslankyňa Lenártová a nasleduje pán poslanec
Polaček.“
Poslankyňa Lenártová: „Dobrý deň. Vážený pán predseda, ctené kolegyne kolegovia, za náš
poslanecký klub Smer-sociálna demokracia navrhujem Jozefa Andrejčáka. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Nech sa páči, pán poslanec Polaček.“
Poslanec Polaček: „Za poslanecký klub Nezávislí poslanci KSK navrhujeme do komisie pána
Jána Kokardu.“
Predseda: „Ďakujem. Tak, nech sa páči dávam hlasovať o týchto návrhoch.“
Hlasovanie č. 3

o zložení návrhovej komisie

Za 55 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „Ďakujem pekne. Konštatujem, že na 5. rokovaní Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja bude návrhová komisia pracovať v zložení: pán poslanec Rusnák,
pán poslanec Andrejčák a pán poslanec Kokarda. 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
komisii, po ústnej informácii prítomných poslancov. “
BOD č. 2
Interpelácie
Predseda: „Teraz prejdeme k bodu č. 2 – Interpelácie. Dávam priestor na vaše interpelácie,
otázky, pripomienky. Nech sa páči, pán poslanec Ihnát, nasleduje pani poslankyňa Lenártová,
pán poslanec Kaplan.“
Poslanec Ihnát: „Áno, ďakujem pekne za slovo pán predseda. Chcem sa len opýtať vlastne,
či mám tomu rozumieť , že interpelácie sú aj Správa o interpeláciách zároveň? Lebo takýto
bod tu nevidím. Čiže ten poslanec má právo potom sa pýtať na tú odpoveď v tých
interpeláciách, ako to je na mestskom zastupiteľstve v Košiciach, napríklad. Čiže ja tomu
nerozumiem teraz, aby ste mi to vysvetlili nejak. Lebo mám tú interpeláciu a chcel som
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sa pýtať. No, ale tu je interpelácia, aby som podal interpeláciu, čiže ja chcem aj zhodnotiť
tú interpeláciu, či je ako pre mňa úplne postačujúca, je alebo nie.“
Predseda: „V minulosti to nebolo zvykom.“
Poslanec Ihnát: „No, ale ako mám reagovať potom? Čiže ja chcem, aby som mal reakciu
nejakú, aby ma tá interpelácia posunula vpred. Áno? Čiže, aby som sa posunul v nej.“
Predseda: „Treba položiť ďalšie otázky. Aspoň zatiaľ je to tak nastavené. Nech sa páči, pani
poslankyňa Lenartová.“
Poslankyňa Lenártová: „Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, ctený poslanecký zbor.
Vážený pán predseda, už na minulom zasadnutí Zastupiteľstva KSK som vás interpelovala
ohľadne Vami deklarovaných verejných vypočutí v súvislosti s obsadzovaním vedúcich
zamestnancov na Úrade KSK. V odpovedi zo dňa 5. 4., ktorá mi bola doručená, ste okrem
iného uviedli: „Verejné vypočutia adeptov na zamestnanie budú vykonávané najmä
pri obsadzovaní pozícií vedúcich odborov Úradu Košického samosprávneho kraja.
K dnešnému dňu ešte nenastali skutočnosti, ktoré by vyvolali potrebu verejného vypočutia
adeptov na zamestnanie.“ Preto sa Vás vážený pán predseda pýtam, aké sú tieto skutočnosti,
ktoré sú spôsobilé vyvolať potrebu verejných vypočutí adeptov na vedúcich zamestnancov?
Ako je známe, zo zverejnenej organizačnej štruktúry Úradu KSK, tak už bolo vytvorené
viacero nových organizačných útvarov, z ktorých uvediem napríklad marketingové oddelenie,
právne oddelenie, oddelenie riadenia projektov alebo oddelenie verejného obstarávania.
Je dôvodom toho, že v súvislosti s obsadzovaním miest vedúcich zamestnancov Vami
vytvorených organizačných útvarov neprebehli Vami sľúbené verejné vypočutia? Skutočnosť,
že v týchto prípadoch sa jedná o organizačné útvary, ktoré majú formálne označenie
oddelenie? Pretože ak áno, tak v tom prípade, vážený pán predseda, môžete ďalším dodatkom
k organizačnému poriadku Úradu KSK zmeniť označenie doterajších odborov na oddelenia
a otázku potreby verejných vypočutí do budúcnosti môžete považovať za vyriešenú. Alebo
mienite vedením jednotlivých odborov dočasne poverovať Vami prijatých zamestnancov,
ako to je už niekoľko mesiacov v prípade odboru financií? Jedna interpelácia. Ďalšia
interpelácia sa bude týkať Správy ciest KSK. Vážený pán predseda, podľa mne dostupných
informácií, je od februára 2018 poverený riadením Správy ciest KSK pán Rauch, a preto
sa Vás, vážený pán predseda pýtam, kto prijal do zamestnania pána Raucha? Kedy bola
prijatá žiadosť o zamestnanie pána Raucha? Pod akým číslom? Na akú pracovnú pozíciu
nastúpil menovaný na Správu ciest Košického samosprávneho kraja a kedy bola vytvorená?
Bolo zverejnené oznámenie o voľnej pracovnej pozícii, na ktorú menovaný nastúpil? Kto bol
v tom čase poverený riadením Správy ciest KSK? Bola dôvodom prijatia menovaného
skutočnosť, že ste ho chceli následne poveriť riadením Správy ciest KSK? Kedy mienite
vypísať výberové konanie na miesto riaditeľa Správy ciest KSK? Alebo mienite v tomto
prípade postupovať obdobne, ako v prípade Odboru financií Úradu KSK? Ako vysvetlíte
postup, že nového zamestnanca príjme do zamestnania jeden zamestnanec, dočasne poverený
riadením, a následne je tento novoprijatý zamestnanec poverený riadením takej dôležitej
organizácie ako je Správa ciest KSK? Považujete, vážený pán predseda, takýto postup
za transparentný? Ďalšie interpelácie sa budú týkať výberových konaní a zverejnení oznámení
o voľných pracovných miestach. Vážený pán predseda, v odpovedi na moju interpeláciu
z predchádzajúceho zasadnutia Zastupiteľstva KSK ste vo vzťahu k obsadzovaniu voľných
pracovných miest tiež uviedli: „Doterajšie pohovory s uchádzačmi na voľné pracovné pozície
boli uskutočnené vo forme výberových konkurzov, nad rámec procesov, ktoré boli realizované
na Úrade KSK v minulosti. Inzeráty voľných pracovných miest boli zverejnené, bola
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vymenovaná komisia a následne boli vypočutí všetci kandidáti, ktorí splnili formálne
podmienky.“ Vychádzajúc zo zverejnených oznámení o voľných pracovných pozíciách
zverejnených na webovej stránke KSK, sa Vás pýtam. Prečo nebola zverejnená informácia
o voľnej pracovnej pozícii na miesto vedúceho oddelenia verejného obstarávania? A napriek
tomu, že dňa 5. 4. bolo zverejnené oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu
referent pre verejné obstarávanie. Stalo sa tak preto, lebo vedúci tohto organizačného útvaru
bol už vopred známy? Prečo bola lehota pre zaslanie dokladov uchádzača o voľné pracovné
miesto na pozíciu referent pre verejné obstarávanie stanovená do 10. 4., pričom oznámenie
bolo zverejnené 5. 4., upravené 6. 4. a teda lehota na zaslanie požadovaných dokladov
predstavovala sotva dva pracovné dni? Považujete takýto postup pri obsadzovaní voľných
pracovných miest za nediskriminačný a transparentný? Pýtam sa z dôvodu, že v prípade
obsadzovania inej pracovnej pozície, projektový manažér, bola lehota na zaslanie
požadovaných dokladov 5 pracovných dní. Po tretie. Rovnaký prípad predstavuje
obsadzovanie voľného miesta na pozíciu referent organizačnej agendy, kde bolo oznámenie
o pracovnom mieste zverejnené 22. 3. 2018 a lehota pre zaslanie potrebných dokladov bola
stanovená na 26. 3. čo predstavuje necelé 2 pracovné dni. Je dôvodom takto zvoleného
postupu snaha obsadiť voľné pracovné miesto vopred vybraným záujemcom a eliminácia
ostatných záujemcov? A po štvrté. Kedy a kde bolo zverejnené oznámenie o voľnom
pracovnom mieste na pracovnú pozíciu právnik, ktorá bola obsadená len nedávno, pretože
právne oddelenie disponuje tromi pracovnými pozíciami. A to jeden vedúci oddelenia a dvaja
právnici. A posledná interpelácia. Na webovej stránke je to vo veci právnych služieb
na webovej stránke Košického samosprávneho kraja bola zverejnená faktúra vystavená
advokátkou doktorkou Ivetou Rajtákovou na sumu 1 198 eur. V tejto súvislosti vás žiadam
o odpoveď na nasledovné. Aké konkrétne skutočnosti boli predmetom poskytnutého právneho
poradenstva? Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Ale poprosím, pani poslankyňa, aby ste potom čítali
s porozumením tie odpovede. Lebo na začiatku ste sa pýtali na veci, ktoré vám boli
zodpovedané. Nech sa páči, pán poslanec Kaplan.“
Poslanec Kaplan: „Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, v súlade s § 29
Rokovacieho poriadku Košického samosprávneho kraja si Vám dovoľujem podať
interpelácie. A prvá bude vo veci výstavby okružnej križovatky v meste Strážske. Dňa 26. 4.
minulého roku bola odštartovaná Občianskou iniciatívou Zemplína petícia v meste Strážske
za výstavbu okružnej križovatky v tomto meste, ktorú doposiaľ podpísalo viac ako 8 000
obyvateľov z regiónu Zemplína. Obyvatelia, nielen tohto regiónu sa už dlhodobo dožadujú
výstavby tejto okružnej križovatky, konkrétne na križovatke ciest I. triedy číslo 18 a 74 medzi
ulicami Mierová, Osloboditeľov a Vihorlatská. Nakoľko obyvatelia tohto regiónu, aj signatári
predmetnej petície, zaregistrovali Vašu angažovanosť v tejto veci, dovoľujem si Vás požiadať
o zodpovedanie nasledujúcich otázok. V akom štádiu sú Vaše rokovania so Slovenskou
správou ciest vo veci výstavby danej okružnej križovatky? A za ďalšie. Viete aj na základe
absolvovaných rokovaní časovo určiť možný začiatok výstavby danej okružnej križovatky?
Moja druhá interpelácia sa bude týkať veci, sťažnosti rodičov klientov Domova sociálnych
služieb ANIMA v Michalovciach. Ako poslanec KSK som obdržal v rôznych formách viacero
sťažností rodičov klientov Domu sociálnych služieb ANIMA v Michalovciach. Sťažnosti
rodičov boli v drvivej väčšine mierené na vedenie domovu sociálnych služieb. Z množstva
znepokojujúcich konkrétnych sťažností si dovolím vybrať ako príklad sťažnosti
na diskrimináciu klientov určitých rodičov, ktorí si dovolili vzniesť voči vedeniu DSS
námietky. Ďalej, absurdná inštalácia kamier v šatniach klientov, ktorá im narúša elementárne
súkromie, či nedodržiavanie etického kódexu najmä v súvislosti prístupu ku klientom a ich
4

rodičom, a mnoho iných. Na základe týchto sťažností rodičov klientov, dovoľujem si Vás
požiadať o zodpovedanie týchto otázok. Plánuje Úrad KSK vykonať kontrolu zariadení
Domova sociálnych služieb ANIMA v Michalovciach, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja. Ak plánuje, Úrad KSK vykonať danú kontrolu, tak v akom
časovom horizonte? A na záver si dovolím podať návrh uznesenia. Vážený pán predseda
v súlade s § 29 ods. 5 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
podávam návrh uznesenia, aby Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja odmietlo
navrhované opatrenie v novom navrhovanom zákone o odbornom vzdelávaní, ktoré posunie
rozhodovaciu právomoc ministerských úradníkov, ktorí tak získajú kompetencie zrušiť alebo
zmeniť rozhodnutie kraja o stredných školách a to bez akéhokoľvek opravného prostriedku.
Odôvodnenie: Nové opatrenie zamedzí samosprávnemu kraju, aby sa mohol v takýchto
prípadoch odvolať. Niekoľkomesačný proces posúdenia potrieb kraja a regionálneho trhu
práce v spolupráci so zriaďovateľmi, ale aj zamestnávateľmi, ohľadom počtu tried a teda
aj študijných odborov, bude môcť teda jedným podpisom zrušiť jeden ministerský úradník
a to od stola. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Avšak v interpeláciách, si Vás dovoľujem upozorniť, v bode
Interpelácie sa nedávajú návrhy na uznesenia. Čiže sa ani nehlasuje o nich. Nech sa páči,
pán poslanec Jakubov.“
Poslanec Jakubov: „Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,
k interpeláciám, ktoré som predložil na 4. zasadnutí Zastupiteľstva KSK som dostal
odpovede, s ktorými nie som úplne spokojný. Vypichnem len jednu. Bod číslo 2, keď som
sa pýtal či, lebo podľa mojich informácií neboli porady na úrovni Vašej ani riaditeľa,
do konania 4. zasadnutia zastupiteľstva, kde ste mi odpovedali, že neviem z akých zdrojov
vychádzajú vaše informácie, ale s jednotlivými vedúcimi odborov sa konali a konajú porady,
či už na úrovni predsedu KSK alebo riaditeľa Úradu KSK. Zápisnice z interných porád
nesprístupňujeme, vzhľadom na pracovno-právnu poradu týchto interných dokumentov.
Navyše môžu obsahovať aj citlivé osobné údaje. Neviem síce aké citlivé údaje môžu
obsahovať, ale z tohto vyplýva, že tie porady boli a zápisnice sú. Oznamujem Vám,
pán predseda, vzhľadom na to, že pravdepodobne aj v budúcnosti môžeme očakávať takéto
neúplné odpovede, že nerád, ale budem musieť využiť možnosť, ktorú mi ukladá príslušný
zákon a budem sa dotazovať na určité veci formou 211-tky. Mrzí ma to, ale miesto 30 dní
potom budete mať 8 dní na odpovede a budú musieť byť konkrétne. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Nech sa páči, využite všetky svoje zákonné možnosti. Pán poslanec Ihnát.“
Poslanec Ihnát: „Áno, ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, sa chcem opýtať otázku.
Vzniesli už poslanci a poslanecké kluby požiadavky k výjazdovým rokovaniam
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja do jednotlivých regiónov kraja? To je všetko.
Ďakujem.“
Predseda: „Nie, myslím, že bola len nejaká otázka jedna. Avšak žiadne návrhy som nedostal
zatiaľ. Dobre. Ak je to všetko, uzatváram tento bod.“
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BOD č. 3a
Voľba predsedu Zdravotnej komisie Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)
Predseda: „Prejdeme k bodu č. 3a – Voľba predsedu Zdravotnej komisie Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022). Vážené poslankyne,
vážení poslanci teraz pristúpime k voľbe predsedu Zdravotnej komisie Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja. Teraz poprosím predsedov poslaneckých klubov
o prednesenie návrhov na predsedu Zdravotnej komisie. Nech sa páči, pani poslankyňa
Lenártová.“
Poslanec Lenártová: „Ďakujem pekne. Za náš poslanecký klub navrhujem seba, ako bolo
aj na minulom zasadnutí, čiže Renáta Lenártová. Ďakujem pekne.“
Predseda: „S faktickou pán poslanec Polaček. Nech sa páči.“
Poslanec Polaček s faktickou poznámkou: „Ešte raz dobré ráno. Pani poslankyňa
Lenártová, ja mám na Vás jednu otázku, chcel by som sa opýtať a nie je to naozaj osobné,
či budete stíhať byť predsedníčkou takejto vážnej komisie? Chcem totižto upozorniť na to,
že presne pred týždňom, v pondelok, na mestskom zastupiteľstve sa riešila otázka, kedy ste
osobne priznala, že nemáte čas chodiť na komisiu regionálneho rozvoja, kde podľa mojich
informácií ste za celé štvorročné obdobie nebola ani raz. A Vašou odpoveďou bola, naozaj
slušnou odpoveďou, že jednoducho sa za to ospravedlňujete, ale nestíhate. Dnes, keď pán
Richard Raši odišiel z mesta Košice na inú pozíciu, určite aj vám pribudli ďalšie povinnosti
a starosti. Teda by som sa chcel opýtať, či naozaj ste si vedomá toho, že ako predsedníčka
budete mať omnoho viac práce. Samozrejme, preberáte ďalšiu zodpovednosť a teda, že či ste
si istá, že budete svoju prácu vykonávať naozaj v prospech celého kraja svedomito a tak ako
sa má? Ďakujem pekne. Prosím o odpoveď.“
Predseda: „Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Javorský. Návrh.“
Poslanec Javorský: „Ďakujem veľmi pekne. Za náš poslanecký klub je návrh pani
MUDr. Iveta Fulková.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ja ešte by som poprosil navrhnutých kandidátov, poslancov
na predsedu zdravotnej komisie, aby odprezentovali svoju predstavu riadenia, vízie zdravotnej
komisie, keďže ide o tých istých kandidátov z minulého zastupiteľstva a už vieme, ako 2 krát
dopadlo to hlasovanie, takže aby sme sa možno pohli, tak nech sa páči, aj kandidátov nech
sa vyjadria o svojej predstave. Pani poslankyňa Lenártová.“
Poslankyňa Lenártová: „Pán predseda, určite máte tú možnosť dať odprezentovať svoju
víziu. Nemyslím si, že to je z Vašej strany korektné, keďže pri žiadnej voľbe, zo žiadnych
predsedov neprezentoval svoje vízie, ale nemám s tým problém. Ale ja by som radšej skôr
odpovedala pánovi poslancovi Polačekovi. Ďakujem za jeho dojemnú starostlivosť o moju
osobu a moju účasť. Účasť v komisii regionálneho rozvoja mestského zastupiteľstva nesúvisí
s mojou prácou ako poslankyne Košického samosprávneho kraja. V minulom volebnom
období som pracovala ako predsedníčka kultúrnej komisie a moja účasť bola, myslím si,
že skoro stopercentná. Asi raz som z dôvodu služobnej cesty za 4 roky chýbala. Takže
nevidím žiadnu obavu, aby ste mali pri účasti, ako predsedníčky komisie. Ak by som nemala
záujem o túto pozíciu, tak by som nenavrhla svoje meno. A myslím si, že, čo sa týka agendy
6

zdravotno-sociálnej Košického samosprávneho kraja je obrovská. A je veľa čo zlepšovať.
Je mnoho organizácií, ktoré patria pod túto agendu, je mnoho potvrdení, ktoré Košický
samosprávny kraj udeľuje v rámci tejto agendy. Máme tu batériu polikliník, ktoré myslím si,
že je dôležité, aby sa hlavne zainvestovalo do ich revitalizácie, do ich rekonštrukcie, máme
tu agendu sociálnych zariadení, máme tu zmenu zákona sociálneho. Myslím si, že s tým súvisí
aj financovanie verejných a neverejných poskytovateľov, čiže agenda je obrovská. Máme
tu nemocnice, ktoré sú prenajaté Svetu zdravia, a. s. a Vy sám to máte vo volebnom programe,
pán predseda, aby sme teda tu agendu alebo to prenajatie kontrolovali, aby to bolo v súlade
so zmluvami. Čiže to by som musela pripraviť prezentáciu minimálne na 20 minút
až polhodinu, aby som to povedala podrobne, ale ako lekár mám predstavu. Nechcem
sa nazvať komunálny politik, ale v komunálnej politike pôsobím už 8 rokov, čiže presne
ovládam to, čo si agenda sociálno-zdravotnej komisie vyžaduje, či už na úrovni Košického
samosprávneho kraja, v akejkoľvek oblasti, ktorú poskytuje. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Ja poprosím, naozaj pánov poslancov a pani poslankyne aby zvážili
tú svoju voľbu. Pretože ja som mal v programe nejakú zmenu toho, ako to bolo nastavené
v minulom volebnom období. A myslím, že ste boli predsedníčka aj predtým, nie? Pardon,
aha, pardon sa ospravedlňujem. Ale ste bola minimálne členkou a mali ste... OK, ale stíhať
treba chodiť na komisie aj tak. Nech sa páči pani poslankyňa Fulková.“
Poslankyňa Fulková: „Ďakujem za slovo pán predseda. Vážení kolegovia, vážené kolegyne,
ja síce v politike som úplný nováčik, ale zato lekárka, všeobecná lekárka pre dospelých som
20 rokov. A chcela by som vám povedať, čo nás, konkrétne nás, čo sme tu, celú VÚC- ku
v najbližších týždňoch čaká. Ide o pohotovosti pre dospelých a pre deti. Tak ako sú dnes,
od 1. júla zaniknú. V najbližších týždňoch prebehne konkurz na Ministerstve zdravotníctva
na nových prevádzkovateľov pohotovostí. Ministerstvo zdravotníctva určilo mestá, v ktorých
pohotovosť musí zo zákona byť, tzv. pevné body. Ak v týchto mestách neuspeje žiadateľ
o prevádzku pohotovosti, alebo sa tam dokonca žiadny neprihlásia, ako napríklad v Gelnici,
tak ostanú na pleciach VÚC, čiže nás všetkých, zabezpečiť prevádzku pohotovostí v týchto
mestách. Viem presne, čo nás čaká. Nespokojní pacienti, zúriví a zúfalí lekári a to nehovorím
o médiách. A to je všetko, čo budete vy musieť alebo my musieť zodpovedať našim voličom,
vašim obyvateľom, vašich miest a obcí, kde ste ich starostami, primátormi. A toto všetko
ostane na našich pleciach. Mám odslúžených niekoľko 100 služieb na pohotovosti. Viem, ako
rozmýšľajú pacienti, viem, ako zmýšľajú lekári, mám predstavu, čo bude treba robiť.
Tak držím nám všetkým palce. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Teraz poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu
na uznesenie jednotlivo, v poradí, v akom boli návrhy prednesené. Na voľbu predsedu
komisie je potrebné získať najväčší počet hlasov poslancov.“
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.“
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Hlasovanie č. 4

Voľba predsedu Zdravotnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)

Za 30 poslancov, proti 14 poslancov, zdržalo sa 12 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 zdravotnej komisie pani poslankyňu Ivetu Fulkovú.
Predseda: „Nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 5

Voľba predsedu Zdravotnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)

Za 26 poslancov, proti 6 poslancov, zdržalo sa 24 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že pani poslankyňa Lenártová bola odhlasovaná za predsedu
zdravotnej komisie. Vážené poslankyne, vážení poslanci, teraz vyhlasujem krátku prestávku
pred ďalším bodom a to je voľba členov Mandátovej a Zdravotnej komisie Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja pre 5. obdobie 2017 – 2022.“
Poznámka: Prestávka
BOD č. 3b
Voľba členov Mandátovej a Zdravotnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)
Predseda: „Takže môžeme začať. Bod číslo 3b - Voľba členov Mandátovej a Zdravotnej
komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie 2017 – 2022.
Nakoľko sa pán poslanec Volný nezúčastnil na ostatnom rokovaní zastupiteľstva konanom
dňa 7. 3. 2018, na ktorom bol zvolený za predsedu mandátovej komisie, neboli zvolení jej
členovia. Taktiež ďalej informujem, že pozastavujem výkon uznesenia, na základe § 16
ods. 4 zákona 302/2001 Z. z., pretože sa domnievam, že je pre samosprávny kraj nevýhodné.
Tzn., pani poslankyňa Lenártová nie je predsedníčkou zdravotnej komisie a o členoch
sa nebude týmto pádom hlasovať. Ďalej dávam procedurálny návrh, aby sa členovia volili
en bloc, teda nebude jednotlivý návrh za každého člena rovnako, ako to bolo na ostatnom
marcovom zasadnutí. Nech sa páči hlasujte. Aby sa hlasovalo en bloc o členoch mandátovej
komisie.“
Hlasovanie č. 6

procedurálny návrh na hlasovanie o zložení komisií en bloc –
zmätočné hlasovanie
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Za 32 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 3 poslanci.
Predseda: „Poprosím ešte raz to bude. Keďže to nebolo jasné, dávam procedurálny návrh,
aby sa hlasovalo en bloc o členoch mandátovej komisie tzn., len o spôsobe voľby členov
mandátovej komisie hlasujme. Nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 7

procedurálny návrh na hlasovanie o zložení komisií en bloc

Za 41 poslancov, proti 2 poslancov, zdržalo sa 8 poslancov.
Predseda: „Týmto konštatujem, že sa bude hlasovať en bloc. Teraz poprosím predsedu
mandátovej komisie o návrhy členov do komisie. Pán poslanec Volný.“
Poslanec Volný: „Vážený pán predseda, panie kolegyne, kolegovia, dostal som z jednotlivých
klubov návrhy na členov mandátovej komisie. Dovolím si ich predložiť. Takže navrhujeme,
aby mandátová komisia pracovala v zložení poslancov: Miloš Ihnát, Peter Huba, Marek
Čižmár a Peter Pandy.“
Predseda: „Ďakujem pekne. To sú všetky návrhy? Poprosím návrh na uznesenie.“
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 Mandátovej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja z
poslancov takto:

radov

Miloš Ihnát
Peter Huba
Marek Čižmár
Peter Pandy.
Predseda: „Ďakujem pekne. Nech sa páči hlasujte.“
Hlasovanie č. 8

Voľba členov Mandátovej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022)

Za 56 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem teda, že členovia mandátovej komisie boli schválení.“
BOD č. 3c
Personálne otázky komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Teraz prejdeme k bodu číslo 3c - Personálne zmeny v komisiách Zastupiteľstva
KSK pre 5. volebné obdobie. Nech sa páči, pán poslanec Polaček, uveďte bod, ktorý ste
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žiadali doplniť do programu rokovania.“
Poslanec Polaček: „Ďakujem pekne. Ak dovolíte, vážené kolegyne, vážení kolegovia,
poprosil by som pána Rovinského, aby predniesol návrh a tak isto som dohodnutý aj s pánom
poslancom Petrom za finančnú komisiu, aby aj on predniesol návrh. Veľmi pekne ďakujem.“
Predseda: „Nech sa páči, pán poslanec Rovinský.“
Poslanec Rovinský: „Vážené poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám návrh na členov
komisie územného plánovania a životného prostredia, poslancov Ing. Michal Kravčík
a MUDr. Renáta Lenártová. Neviem, hlasovať sa bude?“
Predseda: „Potom, keď prednesie návrhová komisia. Ešte pán poslanec Petro, nech sa páči.“
Poslanec Petro: „Ďakujem pekne. Na návrh šéfa Klubu nezávislých pána Polačeka,
predkladám návrh na výmenu vo finančnej komisii a to namiesto pána poslanca
Mgr. Rastislava Javorského výmena za pána poslanca Ing. Igora Petrovčika.“
Predseda: „Ďakujem pekne. V zmysle § 12 a 58 ods. 3 Rokovacom poriadku je podávanie
návrhov na zvolenie a odvolávanie členov komisie v kompetencii zvolených predsedov
komisií, a preto ich aj predniesli. Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhov. Nech sa
páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
volí
členov Komisie územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja z radov poslancov takto:
Ing. Michal Kravčík, CSc.
MUDr. Renáta Lenártová, PhD.
Predseda: „Ďakujem aj ja. Nech sa páči hlasujte o tomto návrhu.“
Hlasovanie č. 9

Personálne
otázky
samosprávneho kraja

komisií

Zastupiteľstva

Košického

Za 55 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „Konštatujem teda, že tento návrh bol schválený. Poprosím o ďalší návrh.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
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A) odvoláva
člena finančnej komisie – poslanca Mgr. Rastislava Javorského,
B) volí
člena finančnej komisie – poslanca Ing. Igora Petrovčika.
Predseda: „Ďakujem za prednesenie návrhu. Nech sa páči, hlasujte o tomto návrhu.“
Hlasovanie č. 10

Personálne
otázky
samosprávneho kraja

komisií

Zastupiteľstva

Košického

Za 55 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „Konštatujem teda, že tento návrh bol schválený.“
BOD č. 4
Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) – neposlancov
Predseda: „Prejdeme teraz k bodu číslo 4 – Voľba členov komisií Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie (2017 – 2022) z radov neposlancov. Vážené
poslankyne, vážení poslanci, pod bodom č. 4 pokračujeme v dokompletizovaní zloženia
komisií o členov z radov neposlancov. O návrhy na obsadenie komisií o členov neposlancov
poprosím predsedov jednotlivých komisií. Návrhy sú vygenerované na základe politických
dohôd na úrovni predsedov poslaneckých klubov. Nech sa páči pán poslanec Petro, nasleduje
pán poslanec Jakubov.
Poslanec Petro: „Predkladám návrh na členov finančnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja z radov neposlancov, a to pánov: Ing. Juraja Balázsa, Štefana Baláža,
Jozefa Buriana, Jozefa Sokologorského, Richarda Dlhého, Ing. Jozefa Filipka, Vladimíra
Hardoňa, Petra Jakaba, Ing. Dušana Jakubišina, Slavomíra Pavelčáka, Editu Rudinskú,
Ing. Mariána Zahoranského PhD.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pán poslanec Jakubov, nasleduje pán poslanec Burdiga.“
Poslanec Jakubov: „Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na základe dohody
predsedov klubov Košického samosprávneho kraja si dovolím predložiť návrh týchto
neposlancov do komisie k hospodáreniu s majetkom: pán Juraj Beňa, pán Zoltán Béreš, pani
Andreja Takáčová, pani Ing. Martina Dutková, pani Andrea Jecková, pán Rastislav Jílek,
pán Peter Kasterko, pán Ing. Milan Kicka, pani Mgr. Beáta Kereštanová, pani Ing. Zuzana
Kleinová, pán Jaroslav Pástor, pán Štefan Rychnavský. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Poprosím pána predsedu Burdingu, potom nasleduje pani
poslankyňa Cibereová.“
Poslanec Burdinga: „Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážení kolegovia.
Predkladám zoznam členov Kultúrnej komisie zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
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z radov neposlancov: pán František Balún, pán Juraj Hogya, pán Miloslav Janáč, pani Ľubica
Blaškovičová, pán Ján Juhász, pán Filip Kaľavský, pani Mária Kasičová, pán József Kopasz,
pán Juraj Lenhardt, pán Csaba Simon, pani Hildegarda Támárová a pán František Ténai.
Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Nech sa páči, pani predsedníčka Cibereová, nasleduje pán
poslanec Čižmár.“
Poslankyňa Cibereová: „Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené zastupiteľstvo,
na základe návrhov z jednotlivých klubov predkladám členov Sociálnej komisie
Zastupiteľstva KSK z radov neposlancov v tomto zložení: Mária Bálintová, Lýdia Sidivárová,
Adriana Čurajová, Imrich Holečko, Cyril Korpesio, Lýdia Lešková, Ján Matúško, Jana
Mondiková, Yves Nikolas Ogou, Monika Šeďová, Jolana Šuleková, Eva Zummerová.
Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Nech sa páči predseda komisie, pán Čižmár.“
Poslanec Čižmár: „Ďakujem za slovo. Dobrý deň, vážený pán predseda, vážené kolegyne,
kolegovia. Na základe návrhov jednotlivých klubov predkladám návrh na členov školskej
komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja z radov neposlancov: doktor Dušan
Andraško, Elena Fialková, Lucia Gurbáľová, Mgr. Angelika Haneszová, Dagmar Kažimírová,
František Krejza, Gustáv Liszkai, RNDr. Miriam Melišová-Čugová, Peter Rico, Miroslav
Sopko, PaedDr. Tatiana Švecová, Mgr. Miroslav Tóth. Ďakujem.“
Predseda: „Nech sa páči nasleduje pán poslanec Saxa, potom pani poslankyňa Skokanová.“
Poslanec Saxa: „Ďakujem. Vážený predsedajúci, kolegyne, kolegovia, navrhujem do komisie
pre cirkevné a spoločenské otázky neposlancov. Sú to neposlanci, ktorí boli navrhnutí
jednotlivými cirkvami ako ich zástupcovia: Pavol Bardzák, Róbert Géresi, Miroslav Gira,
Dušan Havrila, Ferdinand Jurčišin, Radoslav Lojan, Matúš Spišák, Jaroslav Széles, Tomáš
Teššer, Ján Urban a Soňa Vancáková. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Nech sa páči pani poslankyňa Skokanová, potom pán poslanec
Tomaško.“
Poslankyňa Skokanová: „Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené zastupiteľstvo,
predkladám návrh členov Komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja z radov neposlancov: pán Michal Cehlár, pán Ján Čuchran,
pán Marián Ivan, pani Mgr. Bibiána Krajníková, pán Boleslav Lešo, pán Michal Pado, pán
Viktor Palko, pán Vladimír Seman, pán Juraj Seman, pani Ing. Jana Tóthová, pani Jozefína
Uhaľová a pani Nataša Vjesztová.“
Predseda: „Ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Tomaško, potom nasleduje pán poslanec
Petrik.“
Poslanec Tomaško: „Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené poslankyne a poslanci, milí
prítomní, do Komisie regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
z radov neposlancov navrhujem po komunikácii s predsedami klubov týchto členov: Miloš
Barcal, Mária Biľová, Jozef Magda, Anton Medvec, Gábor Mihók, Atila Oravecz, Rastislav
Petrovič, Valter Retter, Tímea Sotáková, Tomáš Tkáč, Slavomír Zahornadský, Beáta
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Zemková. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pán poslanec Petrik, nasleduje pán poslanec Rovinský.“
Poslanec Petrik: „Ďakujem pekne za slovo. Vážený predseda, kolegyne, kolegovia, ctení
zamestnanci. Do dopravnej komisie boli nominovaní z jednotlivých klubov títo nominanti
z radov neposlancov do dopravnej komisii: Vladimír Baloga, Vladimír Bezák, Július Hajdu,
Vladimír Hostrič, Dušan Holotňák, Juraj Jevin, Marek Mitterpák, Martin Pastirik, Gabriel
Szalay, Ladislav Szunyog, Pavel Titl,Vladimír Vágási. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Nech sa páči pán poslanec Rovinský.“
Poslanec Rovinský: „Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci.
Predkladám tento návrh členov Komisie územného plánovania a životného prostredia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja z radov neposlancov: Peter Derevjaník,
Tomáš Dražil, Jozef Harajdič, Lukáš Jánošík, Dominik Karaffa, Norbert Krušinský, Ing. Jozef
Kubovčík, Milan Michalič, Vladimír Nagy, Milan Papcun, František Tomko a Ing. Slavomír
Zubriczky.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ak sa nikto nehlási do rozpravy k tomuto bodu. Nie,
tak uzatváram rozpravu. Teraz by som dal hlasovať najskôr o procedurálnom návrhu a to,
že v každej komisii sa navrhnutí členovia neposlanci budú voliť en bloc, teda bude jednotlivý
návrh za každého člena rovnako, ako to bolo pri voľbe členov komisií z radov poslancov.
Pán poslanec Pataky.“
Poslanec Pataky: „Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, ja sa ospravedlňujem, že som
stačil faktickú poznámku namiesto riadneho prihlásenia. Ešte keby som mohol, ešte poprosiť
komisiu pre cirkevné otázky, lebo napriek tomu, že vravíte, že došlo k politickej dohode,
ja som ani jedno meno nevidel, ktoré sme my navrhovali. A sú to tiež všetko páni farári,
len nie sú z Košíc, ale sú z vidieka. To ma prekvapilo trošku.“
Predseda: „Ja neviem, no inak je už mimo rozpravy, tak chceme to riešiť? Pán predseda
komisie, nech sa páči.“
Poslanec Saxa: „Ak dovolíte, len vysvetlenie. V zmysle štatútu boli požiadané jednotlivé
cirkvi o delegovanie svojich zástupcov v určitom pomere, ako to bolo ešte pred rokmi
schválené. Tie delegácie sme obdržali, resp. úrad obdržal, a tak ako mi boli z úradu
predložené tak som to prečítal. Čiže, asi toľko môžem k tomu dodať.“
Predseda: „Keďže je to mimo rozpravy, toto si, prosím, vydiskutuje mimo a keď dôjde
k nejakej dohode tak nabudúce to môžeme dovoliť, tých neposlancov. Čiže uzatváram
definitívne rozpravu, poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhov. 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
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volí
členov Finančnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja z
neposlancov takto:

radov

Juraj Balázs
Štefan Baláž
Jozef Burian
Jozef Sokologorský
Richard Dlhý
Jozef Filipko
Vladimír Hardoň
Peter Jakab
Dušan Jakubišin
Slavomír Pavelčák
Edita Rudinská
Marián Zahoranský.
Predseda: „Pardón, ale ja som najskôr chcel dať hlasovať o procedurálnom návrhu, aby sme
hlasovali en bloc, len pán poslanec Pataky ma trošku vyrušil. Takže sa ospravedlňujem.
Dávam hlasovať o procedurálnom návrh, aby sa hlasovalo en bloc pri každej komisii. Nech
sa páči hlasujte.“
Hlasovanie č. 11

procedurálny návrh na hlasovanie o zložení komisií z radov
neposlancov en bloc

Za 55 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „Konštatujem, že sa bude hlasovať en bloc. Teraz poprosím ešte raz návrhovú
komisiu o prednesenie návrhov.“
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
neposlancov takto:

radov

Juraj Balázs
Štefan Baláž
Jozef Burian
Jozef Sokologorský
Richard Dlhý
Jozef Filipko
Vladimír Hardoň
Peter Jakab
Dušan Jakubišin
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Slavomír Pavelčák
Edita Rudinská
Marián Zahoranský.
Predseda: „Ďakujem aj ja. Nech sa páči, hlasujte o tomto návrhu.“
Hlasovanie č. 12

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

Za 56 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený. Poprosím návrhovú komisiu
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
členov Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom
z radov neposlancov takto:
Juraj Beňa
Zoltán Béreš
Andreja Takáčová
Martina Dutková
Andrea Jecková
Rastislav Jílek
Peter Kasterko
Milan Kicka
Beáta Kereštanová
Zuzana Kleinová
Jaroslav Pástor
Štefan Rychnavský.
Predseda: „Ďakujem pekne. Nech sa páči hlasujte o tomto návrhu.“
Hlasovanie č. 13

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

Za 56 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený. Nech sa páči, návrhová komisia,
prosím, predniesť 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
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predpisov
volí
členov Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja z
neposlancov takto:

radov

František Balún
Juraj Hogya
Miloslav Janáč
Ľubica Blaškovičová
Ján Juhász
Filip Kaľavský
Mária Kasičová
Jozef Kopasz
Juraj Lenhardt
Csaba Simon
Hildegarda Támárová
František Ténai.
Predseda: „Ďakujem aj ja. Poprosím, hlasujte o tomto návrhu.“
Hlasovanie č. 14

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

Za 53 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh prešiel. Nech sa páči, predneste 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
členov Sociálnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja z
neposlancov takto:

radov

Mária Bálintová
Lýdia Sidivarová
Adriana Čurajová
Imrich Holečko
Cyril Korpesio
Lýdia Lešková
Ján Matúško
Jana Mondiková
Yves Nicolas Ogou
Monika Šeďová
Jolana Šuleková
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Eva Zummerová.
Predseda: „Ďakujem aj ja. Nech sa páči, hlasujte o tomto návrhu.“
Hlasovanie č. 15

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

Za 56 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh prešiel. 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
členov Dopravnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja z
neposlancov takto:

radov

Vladimír Baloga
Vladimír Bezák
Július Hajdu
Vladimír Hostrič
Dušan Holotňák
Juraj Jevin
Marek Mitterpák
Martin Pastirik
Gabriel Szalay
Ladislav Szunyog
Pavel Titl
Vladimír Vágási.
Predseda: „Ďakujem aj ja. Nech sa páči, hlasujte o tomto návrhu.“
Hlasovanie č. 16

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

Za 55 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený. 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
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volí
členov Komisie regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja z radov
neposlancov takto:
Miloš Barcal
Mária Biľová
Jozef Magda
Anton Medvec
Gábor Mihók
Atila Oravecz
Rastislav Petrovič
Valter Retter
Tímea Sotáková
Tomáš Tkáč
Slavomír Zahornadský
Beáta Zemková.
Predseda: „Ďakujem aj ja. Nech sa páči, hlasujte o tomto návrhu.“
Hlasovanie č. 17

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

Za 56 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh prešiel. Poprosím návrhovú komisiu 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
členov Komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja z radov neposlancov takto:
Michal Cehlár
Ján Čuchran
Marián Ivan
Bibiána Krajníková
Boleslav Lešo
Michal Pado
Viktor Palko
Vladimír Seman
Juraj Seman
Jana Tóthová
Jozefína Uhaľová
Nataša Vjesztová.
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Predseda: „Ďakujem pekne. Poprosím hlasujte o tomto návrhu. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 18

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

Za 56 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený. 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
členov Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja z radov neposlancov takto:
Pavol Bardzák
Róbert Géresi
Miroslav Gira
Dušan Havrila
Ferdinand Jurčišin
Radoslav Lojan
Matúš Spišák
Jaroslav Széles
Tomáš Teššer
Ján Urban
Soňa Vancáková.
Predseda: „Ďakujem aj ja. Nech sa páči, hlasujte o tomto návrhu.“
Hlasovanie č. 19

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

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 6 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený. Poprosím návrhovú komisiu
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
členov Školskej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja z radov neposlancov
takto:
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Dušan Andraško
Elena Fialková
Lucia Gurbáľová
Angelika Haneszová
Dagmar Kažimírová
František Krejza
Gustáv Liszkai
Miriam Melišová - Čugová
Peter Rico
Miroslav Sopko
Tatiana Švecová
Miroslav Tóth .
Predseda: „Ďakujem aj ja. Nech sa páči, hlasujte o tomto návrhu.“
Hlasovanie č. 20

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

Za 56 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený. Poprosím návrhovú komisiu
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
členov Komisie územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja z radov neposlancov takto:
Peter Derevjaník
Tomáš Dražil
Jozef Harajdič
Lukáš Jánošík
Dominik Karaffa
Norbert Krušinský
Jozef Kubovčík
Milan Michalič
Vladimír Nagy
Milan Papcun
František Tomko
Slavomír Zubriczky.
Predseda: „Ďakujem aj ja. Nech sa páči, hlasujte o tomto návrhu.“
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Hlasovanie č. 21

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

Za 56 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený. Týmto, myslím, že to bola posledná
komisia.“
BOD č. 5
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Takže môžeme prejsť k bodu č. 5 – Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja. Vážené poslankyne, vážení poslanci, predložená informácia
predstavuje prehľad o stave plnenia 9 uznesení z celkového počtu prijatých 765 uznesení
v II. volebnom období a z III. volebného obdobia je štatisticky v realizácii sledovaných
spolu 8 uznesení z celkového počtu prijatých 637 uznesení. Vo IV. volebnom období
je štatisticky v realizácii sledovaných spolu 57 uznesení z celkového počtu prijatých 575
uznesení. V piatom volebnom období je štatisticky v realizácii sledovaných spolu 6 uznesení
z doteraz prijatých 47 uznesení. Stav realizácie uznesení je uvedený v tabuľkovom prehľade.
Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Nech sa páči. Pán poslanec Jakubov.“
Poslanec Jakubov: „Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, podávam procedurálny
návrh na vyhlásenie prestávky v našom rokovaní. Zdôvodňujem to tým, že pán predseda nám
oznámil, že demokraticky zvolenú predsedníčku zdravotnej komisie pani doktorku Lenártovú
nebude rešpektovať, tzn. nebude rešpektovať uznesenie, ktoré sme my schválili.“
Predseda: „Pán poslanec, to je v inom bode rokovania.“
Poslanec Jakubov: „Ja mám procedurálny návrh na vyhlásenie prestávky. Prestávku môžem
vyhlásiť, pán predseda.“
Predseda: „To sa týka niečoho iného. Máte rozprávať k prerokovanému bodu, ak nebudete
rozprávať k prerokovanému bodu, dám Vás vypnúť.“
Poslanec Jakubov: „Pán predseda, mám procedurálny návrh na vyhlásenie prestávky.
A o procedurálnom návrhu ste povinný dať hlasovať hocikedy, počas rokovania
zastupiteľstva.“
Predseda: „Tak ste sa trošku neskôr zobudili. Nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 22

procedurálny návrh na vyhlásenie prestávky

Za 29 poslancov, proti 18 poslancov, zdržalo sa 6 poslancov.
Predseda: „Takže vyhlasujem koľko, 5 minút prestávku? Nech sa páči.“
Poznámka: Prestávka
Predseda: „Myslím, že všetci ste na svojich miestach. Pokračujeme v rozprave, podotýkam
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k bodu číslo 5 - Informácia o plnení uznesení zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
Tak nech sa páči. Kto sa hlási do diskusie k tomuto bodu? Nikto. 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
berie na vedomie
Informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
Predseda: „Ďakujem aj ja. Nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 23

Informácia o plnení
samosprávneho kraja

uznesení

Zastupiteľstva

Košického

Za 56 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „ Konštatujem, že daný bod bol schválený.“
BOD č. 6
Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2017
Predseda: „Prechádzame k bodu č. 6 – Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za
rok 2017. Vážené poslankyne, vážení poslanci, pod bodom č. 6 je vám predložený Záverečný
účet Košického samosprávneho kraja za rok 2017. Záverečný účet Košického samosprávneho
kraja je spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
v súlade s rozpočtovou klasifikáciou a na základe údajov z účtovnej závierky
za rok 2017. KSK hospodáril s vlastnými príjmami, finančnými prostriedkami zo štátneho
rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie, z Nórskeho finančného mechanizmu, zo Švajčiarskeho
finančného mechanizmu, z darov a iných príspevkov. KSK zabezpečoval z vlastných príjmov,
okrem samosprávnych kompetencií, aj financovanie právnických a fyzických osôb
poskytujúcich sociálnu starostlivosť, financovanie súkromných a cirkevných školských
zariadení a výdavky pre dopravcov na poskytovanie služieb vo verejnom záujme
v pravidelnej autobusovej doprave v KSK. Prenesený výkon štátnej správy v odvetví školstva
bol financovaný formou účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu. Súčasťou záverečného účtu
je aj vyhodnotenie plnenia stanovených cieľov a ukazovateľov jednotlivých programov.
Celkový dlh Košického samosprávneho kraja k 31. 12. 2017 podľa zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy predstavuje zadlženie KSK vo výške 20,84 % zo skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho roka. V priebehu rozpočtového roka boli vykonané
4 úpravy rozpočtu. Jednotlivé zmeny v príjmovej časti rozpočtu, ako aj výdavkovej časti
rozpočtu, zmeny v kapitálovom rozpočte a finančných operáciách Košického samosprávneho
kraja sú podrobne špecifikované v hlavnom dokumente. V materiáli sú uvedené aj úpravy
rozpočtu Košického samosprávneho kraja realizované rozpočtovými opatreniami predsedu
Košického samosprávneho kraja v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení
a pravidiel rozpočtového hospodárenia Košického samosprávneho kraja. Súčasťou materiálu
je aj Stanovisko hlavného kontrolóra, na základe ktorého Záverečný účet Košického
samosprávneho kraja za rok 2017 odporúča schváliť a uzavrieť jeho prerokovanie s výrokom
22

„celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. Návrh záverečného účtu bol zverejnený
spôsobom vyvesenia na úradnej tabuli a webovej stránke Košického samosprávneho kraja dňa
6. 4. 2018. Materiál prešiel rokovaním desiatich komisií. Kultúrna komisia a komisia
k hospodáreniu s majetkom odporúča materiál prerokovať a schváliť s predloženými
pripomienkami. Ostatné komisie odporúčali materiál prerokovať bez pripomienok. Otváram
k materiálu rozpravu. Nech sa páči. Pán poslanec Kočiš, nech sa páči.“
Poslanec Kočiš: „Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán predseda. Ja mám len jednu
otázku. Keď si pozrieme čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov Košického
samosprávneho kraja za rok 2017, tak vidíme, že to čerpanie je veľmi nízke. Napr. sociálne
služby 14 % zhruba, vzdelávanie 33 %, kultúrne služby 17 %, doprava 13 %, správa majetku
11% atď. Čiže moja otázka je že, čo je príčinou tak nízkeho čerpania kapitálových výdavkov
a aké opatrenia budú prijaté na zlepšenie stavu? Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Ja si myslím, že je to otázka na bývalé vedenie kraja. Neviem na to
odpovedať. Pán poslanec Kravčík.“
Poslanec Kravčík: „Vážený pán predseda, milé kolegyne, kolegovia. Ja som si dal
tú námahu, prešiel som po jednotlivých položkách záverečný účet. A nie som si istý, či to,
čo vlastne v záverečnej časti pán hlavný kontrolór hovorí, že bez výhrad. Aj v nadväznosti
na to, že za to, za tento stav čerpania je predchádzajúce vedenie samosprávneho kraja, preto
som si dal tú námahu a som prešiel jednotlivé položky. A je tam vlastne veľa vecí, ktoré sú pre
mňa nezrozumiteľných alebo sú zahmlievané, a proste veci, ktoré nie sú, podľa mňa kóšer.
Začal som v čerpaní bežných a kapitálových výdavkov v programe Samospráva a vzťahy
s verejnosťou. Keď som prešiel na jednotlivé...“
Predseda: „Pán poslanec, ja len, že si sa prihlásil s procedurálnym návrhom.“
Poslanec Kravčík: „Nie k diskusii?“
Predseda: „Nie.“
Poslanec Kravčík: „Môžem pokračovať, áno? Ďakujem.“
Predseda: „Máš 5 minút.“
Poslanec Kravčík: „V kapitole Čerpanie bežných výdavkov a kapitálových výdavkov
v programe Samospráva a vzťahy s verejnosťou sú zmixované veľa vecí. V podstate,
od odmien poslancov, cez cestovné, cez paušálne, rôzne náhrady až po ďalšie veci, ktoré
sa týkajú dokonca cestovného ruchu. Tzn., ja si nepredstavujem, pán hlavný kontrolór,
aby v nasledujúcom volebnom období, boli takto zmixované rôzne čísla a rozpočty, ktoré
v podstate sú zahmlievané a nemáme prehľad, že o čom to je. Teraz, ja vlastne Vám hovorím,
pán hlavný kontrolór v nadväznosti na to, že hovoríte, že bez výhrad. Ja mám výhrady voči
tomu. Preto sa obraciam na Vás, pán hlavný kontrolór. A potom, keď som si prešiel zase
kapitoly, povedzme školstvo a keď som prechádzal pod jednotlivými podprogramami,
a sú tam kuriózne zaujímavé veci, z ktorých vyplýva množstvo floskúl, ktoré nemajú žiadne
reálne indikátory ako to fungovalo v predchádzajúcom roku. A ako som išiel hlbšie, pochopil
som, že všetky peniaze a čerpanie bolo sústredené na bezduchú hmotu. A pritom hovoríme
o školstve, o vzdelávaní našich detí. A potom nie nadarmo pán bývalý premiér Slovenskej
republiky v podstate chce zobrať kompetencie za starostlivosť o stredoškolské vzdelávanie,
23

kvôli tomu, lebo nestíhali predchádzajúci jeho stranícki kolegovia. Hovorím to z toho dôvodu,
aby sme si hlbšie rozobrali niektoré veci, ktoré sa nás týkajú, pretože kvalita vzdelávania
a novej generácie mladých ľudí je jedna z kľúčových. A tie indikátory, ktoré sú tu, v tom
záverečnom účte za minulý rok, nie sú žiadne čísla relevantné, ktoré by mali ukazovať,
či sa zlepšila kvalita vzdelávania, do akej miery, na základe akých indikátorov sa toto
hodnotilo. Stále len sa posúva, že koľko nejakých stretnutí bolo, koľko bolo nejakých
čiastkových záležitostí zrealizovaných, ale nie je tam žiadny indikátor, ktorý by bol
relevantný z hľadiska kvantifikácie toho, čo sa dialo v rámci kraja. Nie sú žiadne adresné
veci, ktoré by nám ukázali akým stavom sa hospodárilo v predchádzajúcom období,
a hovorím to nie preto, aby som kritizoval predchádzajúce obdobie, ale ja, ako poslanec
Košického samosprávneho kraja, si neprajem, aby to bolo v nasledujúcom volebnom období.
Takže skúste, pán hlavný kontrolór, vymyslieť systém, ktorý by to ukázal. A Vás pán
predseda, tiež by som Vás poprosil, aby sme ukázali inú kultúru a kvalitu, z hľadiska čerpania
transparentnosti všetkých týchto peňazí, pretože nemôže byť tam zadefinované 15-16 floskúl
v jednom podprograme a nie je ani špecifikované, aký je výsledok, koľko na to bolo peňazí
minutých. Tie peniaze sa míňali zrejme iným spôsobom. A toto, čo tu máme, v tom
záverečnom účte, sú skôr len vlastne na to, aby sme to odsúhlasili, schválili atď. Nechcem
do toho rýpať kvôli tomu, že by som kritizoval predchádzajúci stav. Ja chcem vlastne ukázať
to, aby sme priniesli novú kultúru do systému čerpania, transparentnosti, aby to bolo všetkým
jasné. A na čo sa minuli peniaze, akým spôsobom, aká efektivita týchto peňazí bola. Pretože
to sú naše verejné zdroje, aby sme vlastne po piatich rokoch zase nekonštatovali, že najväčšia
koncentrácia mafie je v Košickom kraji. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. S faktickou pán poslanec Jakubov. Nech sa páči.“
Poslanec Jakubov s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec
Kravčík v podstate nemôžem úplne nesúhlasiť s Vašimi slovami, len nebolo mi jasné, či ste
dali procedurálny návrh na to, aby bolo uznesenie prijaté k záverečnému účtu s výhradou?
Lebo aj to je možné. A súhlasím s Vami, že tak záverečný účet, ako aj všetky rozpočty by mali
byť predkladané poslancom úplne do podrobných položiek, aby sme vedeli, čo sa skrýva so
sumárnymi položkami. Ďakujem.“
Predseda: „Som rád, pán poslanec Jakubov, že po tých rokoch na takéto myšlienky
prichádzate. Ak sa niekto ešte hlási do rozpravy, tak je priestor, ak nie. Ďakujem pekne.
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 a podľa
§ 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov
A) berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja k Návrhu záverečného účtu
Košického samosprávneho kraja za rok 2017,
B) schvaľuje
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1. Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2017 a súhlasí s celoročným
hospodárením
bez
výhrad
2. Celkový prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 11 439 070,56 € a jeho použitie
a prevod do peňažných fondov nasledovne:
a) Použitie prebytku hospodárenia na výdavky nasledovne:
 bežné výdavky na jazykové školy vytvorené príjmami
budúcich období, ktoré je potrebné použiť na pôvodne
stanovený účel v roku 2018
 bežné výdavky na odmeny žiakov za produktívne práce,
ktoré je potrebné použiť na pôvodne stanovený účel v roku 2018
b) Prídel do rezervného fondu
c) Prídel do fondu udržateľnosti projektov
d) Prídel do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie
3. Použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie
na kapitálové výdavky na dofinancovanie investičných akcií
schválených v Zastupiteľstve KSK v roku 2017, ale k 31. 12. 2017
neukončených, resp. neuhradených

92 797,24 €
3 833,40 €
1 143 908,00 €
28 814,23 €
10 169 717,69 €

3 157 144,44 €

Predseda: „Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 24

Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2017

Za 54 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
BOD č. 7
Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020
Predseda: „Teraz môžeme prejsť k bodu č. 7 – Návrh rozpočtu Košického samosprávneho
kraja na roky 2018 – 2020. Vážené poslankyne, vážení poslanci, pod bodom číslo 7 je vám
predložený Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2018-2020. Návrh
rozpočtu je zostavený na 3 rozpočtové roky. Záväznými ukazovateľmi rozpočtu podľa
rozpočtových pravidiel verejnej správy sa stávajú iba rozpočtové príjmy a rozpočtované
výdavky príslušného rozpočtového roka, to je rok 2018. Celkový návrh rozpočtu
je vyrovnaný, návrh bežného rozpočtu je prebytkový a návrh kapitálového rozpočtu
je schodkový, pričom schodok kapitálového rozpočtu je vyrovnaný prebytkom bežného
rozpočtu príslušného roku a úverovými zdrojmi. Návrhu rozpočtu Košického samosprávneho
kraja na roky 2018 - 2020 je predkladaný v programovej štruktúre, ktorá predstavuje zámery
a ciele KSK. V programovej štruktúre je oproti roku 2017 navrhnutá zmena v programe
Samosprávy a vzťahy s verejnosťou, kde je navrhnutá zmena pod názvom programu SORO
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na Podprogram SO pre IROP, v programe Kultúra je navrhnuté zrušenie podprogramu
Optimalizácia kultúrnych zariadení, kvalita kultúrnych služieb a kultúrne dedičstvo.
Je navrhnuté vytvorenie nových podprogramov Kultúrna identita, optimalizácia fungovania
kultúrnych zariadení a kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus. V návrhu rozpočtu je zahrnutá
aj 4,8 % valorizácia miezd a platov, a k tomu prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovní.
Investície na rozvoj kraja sú plánované najmä z finančných prostriedkov z EÚ a štátneho
rozpočtu, z úverov na spolufinancovanie a prefinancovanie projektov z fondov EÚ a štátneho
rozpočtu, z úveru z Európskej investičnej banky, z daňových príjmov Košického
samosprávneho kraja a v minimálnom rozsahu z predaja majetku KSK. Rozpis rozpočtu
výdavkov podľa jednotlivých programov je uvedený aj v tabuľkových prehľadoch.
V prílohách je taktiež uvedený vývoj dlhovej služby kraja. Príjmová časť rozpočtu
samosprávneho kraja je tvorená daňovými príjmami: daňou z príjmov fyzických osôb
vo výške 107 695 895 eur, ktorá vychádza z prognóz výnosu tejto dane, ktorú uverejnil
Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky vo februári 2018. Ďalej
sú to nedaňové príjmy - granty a transfery v rámci verejnej správy. Návrhu rozpočtu bol
zverejnený na úradnej tabuli Košického samosprávneho kraja a internetovej stránke dňa
6. 4. 2018 a k materiálu je doručené aj stanovisko hlavného kontrolóra, ktorý návrh rozpočtu
Košického samosprávneho kraja na roky 2018 - 2020 odporúča schváliť. Návrh rozpočtu
prešiel rokovaniami desiatich komisií. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči. Pán
poslanec Puci.“
Poslanec Puci: „Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia. Ja mám
pripravené dva pozmeňujúce návrhy, ktoré vyplynuli z debaty na komisiách. Je mi veľmi ľúto,
že som do dnešného dňa obdržal „až“ jednu odpoveď na moje otázky, ktoré som na finančnej
komisii položil. Prvý pozmeňujúci návrh sa týka položky 637 - Služby na Úrade KSK,
kde rozpočtovaná suma vo výške 3 664 773 eur. Oproti skutočnému čerpaniu za rok 2017
v tejto položke ide o navýšenie o takmer 1,5 milióna eur tj., navýšenie oproti skutočnosti
predchádzajúceho roka o 65,3 %. Ak v úrovni čerpania roka 2017 zohľadníme plánované
vyššie výdavky na služby v oblasti informačných technológií a na výdavky súvisiace
so životným prostredím, tak suma výdavkov by mohla byť pri proporcionálnom čerpaní
cca 2,7 milióna eur. Rozpočtovaná je však o 965 000 vyššia. V akých položkách,
aké konkrétne služby prestavujú nárast oproti skutočnosti? V textovej časti je v návrhu
rozpočtu to síce uvedené, že vo výdavkoch je uvažované aj s protikorupčným a personálnym
auditom, ale nie je uvedená žiadna predpokladaná suma. Taktiež na komisiách nebolo
konkrétne zodpovedané navýšenie na rok 2018 v podprograme Propagácia a vzťahy
s verejnosťou o sumu 50 000 eur. Preto podávam pozmeňujúci návrh na presun týchto
prostriedkov do centrálnej rezervy až do doby, kým nebude tento nárast riadne zdôvodnený.
V prípade zdôvodnenia opodstatnenosti potreby výdavkov bude možné konkrétne sumy
presunúť späť z centrálnej rezervy do položky Služby. Pozmeňujúci návrh znie: Presun
finančných prostriedkov rozpočtovaných v rámci programu Podporné činnosti programu KSK
v sume 915 000 eur a z programu Samospráva a vzťahy s verejnosťou podprogram
Propagácia a vzťahy s verejnosťou v sume 50 000 eur. To je spolu z rozpočtu Úradu KSK
z položky Služby v sume 965 000 eur do položky Centrálna rezerva. Toto bol prvý. Druhý
sa týka položky 610 - Mzdy a platy, kde je navrhovaná suma na rok 2018 v celkovej výške
3 879 969. Oproti skutočnému čerpaniu za rok 2017 ide o nárast o 336 000 eur, to je zhruba
nárast na mzdách o 9,5%. Je známe, že valorizácia platov vo verejnej správe je 4,8 % na rok
2018. Ak bolo teda deklarované, že na Úrade KSK sa nebude navyšovať počet zamestnancov,
aký je dôvod navýšenia miezd nad úroveň valorizácie o 4,7 %? Pokiaľ to súvisí s plánovaným
vytvorením miest KSK v Bruseli, tak na toto sme tak isto nedostali odpoveď, dokonca
zamestnanci alebo pracovníci úradu, ktorí boli na komisii, nevedeli či pôjde o 2 miesta,
26

o 3 miesta a o akých platoch sa bavíme. Preto navrhujem, aby finančné prostriedky vo výške
100 000 eur z položky Mzdy a platy boli presunuté tak isto do centrálnej rezervy, do doby
pokiaľ nebude zdôvodnený prínos zastúpenia KSK v Bruseli. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Navrhujem taký postup, aby všetci najskôr, ak sú nejaké otázky,
myslím si, že väčšina z nich bola zodpovedaná, ale aby sme si prešli to kolečko, potom
odpovie pani Lipovská. A na záver vlastne prídeme k hlasovaniu. Áno? Čiže pani poslankyňa
Lenártová? Nie. Takže nasleduje pán poslanec Petro, a potom pán poslanec Rečka. Nech
sa páči.“
Poslanec Petro: „Ďakujem pekne za slovo pán predseda. Ja predkladám na dnešné
zastupiteľstvo dva pozmeňujúce návrhy. K niektorým veciam sme sa vyjadrovali
na jednotlivých zasadnutiach komisií, či už finančnej alebo regionálneho rozvoja alebo
územného plánovania. Prvý pozmeňujúci návrh, alebo prvá oblasť, ktorá má zaujíma. V rámci
bežných výdavkov Úradu Košického samosprávneho kraja v položke 640 - Bežné transfery
sú rozpočtované prostriedky na členský príspevok pre Dobrovoľnícke centrum Košického
kraja, ktorý bol navrhovaný na rok 2018 v sume 48 100 eur, o ktorom tieto komisie rokovali.
Aj my, na stretnutí s Vami, pán predseda, sme minulý štvrtok sa na túto tému bavili. Zdieľali
sme tak isto tento názor, ako aj Vy, že v týchto veciach je potrebné urobiť poriadok. A keďže
materiál pod názvom Informatívna správa o plnení aktivít Dobrovoľníckeho centra Košického
kraja za predchádzajúci rok, ktoré sú realizované na základe zmluvy o spolupráci a schválenie
finančného príspevku na rok 2018, nie je zaradený na dnešné rokovanie zastupiteľstva, teda
neschvaľuje finančný príspevok pre Dobrovoľnícke centrum Košického kraja, nie je dôvod
na to, aby sa rozpočtovali tieto finančné prostriedky. Z uvedeného dôvodu podávam
pozmeňujúci návrh. Presun finančných prostriedkov v rámci programu Podporné činnosti
programov Košického samosprávneho kraja, programu Podporná činnosť, správa kraja
z položky Bežné transfery presunúť do položky Centrálna rezerva v sume 48 100 eur. Druhý
pozmeňujúci návrh. Úrad Košického samosprávneho kraja navrhuje v rozpočte vyčleniť
finančné prostriedky na oblasť Ochranu a skvalitnenie životného prostredia a s tým súvisiacu
problematikou odpadového hospodárstva. Určite podporujem záujem kraja podieľať
sa na tvorbe a ochrane životného prostredia, avšak nie som tohto názoru, že by sme mali sumu
90 000 eur použiť na štúdie a konferencie. Bližšie k občanovi bude určite použiť tieto
prostriedky nie na mäkké projekty, ale na tvrdé projekty, na konkrétnu realizáciu napr.
vodovodu, kanalizácie, protipovodňovej ochrany a podobne. Keďže v prípade tvorby
a ochrany životného prostredia nespodieľate spoločnú úlohu regionálnej samosprávy
s miestnou samosprávou, ktorú aj ja reprezentujem, navrhujem, aby uvedené prostriedky boli
viazané na vyhlásenie výzvy na poskytnutie dotácie pre obce v sídle kraja, na účely
financovania, resp. spolufinancovania projektových dokumentácií a stavebných prác
v súvislosti s tvorbou a ochranou životného prostredia. Keďže ide o podporu v rámci
kapitálových výdavkov, súčasne navrhujem presun z bežných výdavkov do kapitálových
výdavkov. Preto podávam tento pozmeňujúci návrh. Presun finančných prostriedkov v sume
90 000 eur z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov v rámci programu Podporné
činnosti programov KSK, podprogramu Podporná činnosť správa kraja z položky Služby do
položky Kapitálové transfery, ktoré budú účelovo viazané na poskytnutie dotácie pre obce so
sídlom na území kraja na obstarávanie projektových dokumentácií a stavebnú realizáciu
súvisiacu s tvorbou a ochranu životného prostredia. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Nech sa páči pán poslanec Rečka, nasleduje pán poslanec Jakubov.“
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Poslanec Rečka: „Ďakujem pán predseda za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, keď sme
na finančnej komisii prechádzali rozpočet na tento rok 2018, zaujali ma tam niektoré veci,
ktoré by som chcel dať pozmeňujúci návrh. V príjmovej finančnej operácii sme z Európskej
investičnej banky pred dvoma rokmi, aj Vy ste tu sedel pán predseda, odsúhlasil úrad
30 000 000 eur. Tam z týchto 30 000 000 eur boli určené určité objemy finančných
prostriedkov na konkrétne opravy ciest, na nákup strojov pre správu ciest, kultúru, šport
a ostatné záležitosti. Ja som položil aj otázku na finančnej komisii spracovateľovi rozpočtu,
prečo v roku 2018 čerpáme z týchto peňazí len 14 628 796 eur? Pán riaditeľ úradu vtedy
mi povedal, že tento rozpočet by mal byť nie virtuálny, a by mal byť pravdivý a že len toľko
peňazí vieme a sú pripravené projekty na prestavanie týchto peňazí. Potom, keď si otočíme,
že z Európskej investičnej banky by malo byť z tých pôvodných 14 628 000 eur čerpaných
len 5 311 501 eur na rekonštrukciu ciest, čo podľa môjho názoru je veľmi málo a poniektoré
objekty a opravy ciest z tohto projektu alebo zámerov, ktoré boli dané a na základe ktorých
bol požiadaný tento úver, by padli. Preto si dovolím, vážené kolegyne, kolegovia,
dať pozmeňujúci návrh a to, aby tá položka, ktorá je čerpanie z Európskej investičnej banky
plánovaná na rok 2018 - 14 628 796 eur, bola navýšená o 550 tisíc eur a to na sumu
15 128 796 eur a tieto finančné prostriedky aj boli v rozpočte rezervované na rekonštrukciu
myslím si, že veľmi frekventovanej cesty III/3343 Čaňa – križovatka s I/17 (I/68). Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Pán poslanec Jakubov, nech sa páči. Pani poslankyňa Lenártová
nasleduje potom.“
Poslanec Jakubov: „Ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni
poslanci. Dovolím si predložiť pozmeňujúci návrh, poslanecký návrh k rozpočtu Košického
samosprávneho kraja na roky 2018 - 2020. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
podľa § 47 ods. 3 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva KSK schvaľuje pozmeňujúci návrh
k predloženému návrhu rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2018 - 2020 v časti
rozpočet Košického samosprávneho kraja na rok 2018 a to presun finančných prostriedkov
určených na finančné vysporiadanie s nájomcami na Strojárenskej ulici č. 3 v Košiciach,
a na ďalšie výdavky v súvislosti s realizáciou projektu Kreatívneho centra, v rámci programu
Podporné činnosti programov KSK z podprogramu Správa majetku do podprogramu
Podporná činnosť správ kraja do položky Centrálna rezerva v sume 200 000 eur. Tento svoj
návrh zdôvodňujem takto. V programe Podporné činnosti programov KSK v podprograme
Správa majetku sú rozpočtované prostriedky v sume 200 000 Eur na finančné vysporiadanie
s nájomcami na Strojárenskej ulici č. 3 v Košiciach a na ďalšie výdavky v súvislosti
s realizáciou projektu Kreatívneho centra. Nie je celkom jasné, čo majú byť ďalšie výdavky
v súvislosti s realizáciou projektu Kreatívneho centra, nakoľko ide o projekt financovaný
z Európskej únie, fondov a teda bežné výdavky v sume 1 144 100 eur a kapitálové výdavky
v sume 572 050 eur vrátane spolufinancovania a na Kreatívne centrum Košického kraja
projektový zámer sú rozpočtované na rok 2018 v rámci toho istého programu v podprograme
Projekty z fondov EÚ a štátneho rozpočtu. Výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok nebola počas rokovania komisie ešte vyhlásená. Reálne, ak sa projekt
predloží na schválenie, kým prebehne proces schvaľovania, kým bude hypoteticky podpísaná
zmluva o nenávratnom finančnom príspevku, bude určite už koniec tohto kalendárneho roka.
Takže reálne čerpanie na rozpočtové účely v roku 2018 nenastane, a preto je bezpredmetné
aj rozpočtovanie v tejto položke. Z uvedených dôvodov som podal pozmeňujúci návrh.
Presun finančných prostriedkov v rámci programu Podporné činnosti programov KSK
do podprogramu Správa majetku, do podprogramu Podporná činnosť, správa kraja, centrálna
rezerva v sume 200 000 eur. Samozrejme, ak by došlo k tomu, že by tento NFP bol schválený
tohto roku, nič nebráni tomu, aby pri zmene rozpočtu sme sa k tomu vrátili. Ďakujem.“
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Predseda: „Ďakujem. Nech sa páči pani poslankyňa Lenártová, potom nasleduje pán poslanec
Kravčík.“
Poslankyňa Lenártová: „Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, ctený poslanecký zbor.
Ja mám dva pozmeňujúce návrhy. Jeden sa týka polikliník. V návrhu rozpočtu, v programe
Podporné činnosti programov KSK sú navrhnuté kapitálové výdavky pre Správu majetku
KSK na vybudovanie výťahu v budove na Poštovej ulici č. 15 v Košiciach, v ktorej
je poskytovaná zdravotná starostlivosť súkromnými lekármi. Podľa spracovanej analýzy
z roku 2016 zameranej na tvorbu zisku a návratnosť investícií potrebných na odstránenie
havarijného stavu, na ktoré vo svojom stanovisku upozornil aj hlavný kontrolór, predstavujú
priemerné investičné výdavky a nevyhnutné potreby podľa znaleckých posudkov na jedného
nájomcu v tomto objekte cca 155 tisíc eur, čo je najviac zo všetkých objektov. Tieto výdavky
sú dokonca 3 až 4 krát násobne vyššie ako priemerné investičná potreba na nájomcu v prípade
polikliník mimo centra. Z hľadiska efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov, skôr
ako rozhodneme o poskytnutí investície na vybudovanie výťahu, je potrebné zanalyzovať
stav, či KSK má zámer v tomto objekte prenajímať priestory lekárom a investovať
niekoľkonásobne vyššie výdavky na investície, ktoré ak by boli započítané do výšky
nájomného, môžu spôsobiť následne nezáujem o prenájom týchto priestorov. Treba zdôrazniť,
že nejde len o vyčíslené nevyhnutné havarijné investície, ale v prípade rekonštrukcie fasády
z dôvodu umiestnenia budovy v pamiatkovej zóne, budú tieto výdavky ešte vyššie.
Preto neinvestujme unáhlene, neinvestujme do budovy, o ktorej zámere o jej využitie ešte nie
je jasno. V Košiciach máme 4 bývalé veľké polikliniky, pričom určite minimálne 2 alebo
všetky si vyžadujú investíciu. Preto podávam pozmeňujúci návrh. Presun finančných
prostriedkov v sume 60 000 eur určených na kapitálové výdavky v rámci programu Podporné
činnosti programov KSK z Investičnej akcie vybudovanie výťahu v budove na Poštovej ulici
č. 15 v Košiciach na investičné akcie, rekonštrukcie sociálnych zariadení alebo výmeny okien
v budovách zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Jazero, Spišské námestie 4 a rekonštrukcia
Poliklinika - Východ, Maršala Koneva č. 1, Košice a v tomto duchu v pomere 30 000 eur
a 30 000 eur podávam pozmeňujúci návrh. To je jeden pozmeňujúci návrh. Môj druhý
pozmeňujúci návrh. V doterajšej aplikačnej praxi bolo potrebné, opodstatnené vykonávať
zmeny rozpočtu v čase medzi zasadnutiami zastupiteľstva vo forme rozpočtových opatrení
vykonávaných predsedom KSK na úrovni predstavujúcej priemerne za rok 2016 hodnotu
0,17 % a za rok 2017 hodnotu 0,08 % z celkových príjmov, vrátane príjmových finančných
operácií, prípadne celkových výdavkov vrátane výdavkových finančných operácií. Z hľadiska
praktickej potreby neboli doteraz využívame úpravy až v takom rozsahu ako sú aktuálne
určené limity v Zásadách tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového
hospodárenia KSK. Z dôvodu zreálnenia limitov rozpočtových opatrení vykonávaných
predsedom KSK tak, ako bolo potrebné využívať v doterajšej praxi, ako aj s poukázaním,
že schvaľovanie rozpočtu je primárnou kompetenciu zastupiteľstva, v zmysle § 11 ods. 2
písm. d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajov, pričom v rozsahu určenom
zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať predseda, podávam pozmeňujúci návrh
na úpravu limitu rozpočtových opatrení na úpravu limitov. V návrhu rozpočtu je na rok 2018
navrhnutá centrálna rezerva na úrovni 800 tisíc eur, ako som počula pozmeňujúce návrhy
kolegov, určite táto suma bude ešte vyššia, čo predstavuje naozaj významnú sumu. Centrálna
rezerva sa má použiť na prípadné havárie, ako aj na iné nepredvídané a neočakávané výdavky.
Vzhľadom k tomu, že v zmysle časti 1C ods. 5 Zásady tvorby rozpočtu KSK, zmeny
v rozpočtoch organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, počas rozpočtového roka
nepodliehajú schvaľovaniu v Zastupiteľstve KSK ak celkový schválený rozpočet záväzných
ukazovateľov odvetví je dodržaný, pričom prostriedky sú prideľované organizáciám priebežne
počas mesiaca, tak v prípade potreby riešenia havárie nie je problém v rámci konkrétneho
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odvetvia, kde je viacero organizácii, aktuálne presunúť prostriedky na príslušnú organizáciu,
pri súčasnom dodržaní výdavkov celého odvetvia ako záväzného ukazovateľa. Následne pri
rokovaní Zastupiteľstva KSK sa predmetná havária môže prerokovať a môže sa schváliť
použitím centrálnej rezervy pričom dôjde k refundovaniu alebo vyrefundovaniu v rámci
odvetvia. V prípade výnimočných havárii, prípadne živelných udalostiach vo veľkom rozsahu
by si situácia pravdepodobne vyžiadala aj mimoriadne rokovanie zastupiteľstva, takže
použitie centrálnej rezervy by nebolo problematické schváliť na mimoriadnom rokovaní
zastupiteľstva. Keďže rozdeľovanie prebytku rozpočtového hospodárenia, ako aj
rozhodovanie o použití finančných fondov je zo zákona v kompetencii zastupiteľstva,
považujem za legitímne, aby ...“
Predseda: „Ďakujem pani poslankyňa, nasleduje pán poslanec Kravčík. Nech sa páči.
A potom pán poslanec Pataky.“
Poslanec Kravčík: „Vážený pán predseda, milé kolegyne, kolegovia.“
Predseda: „Pardon, s faktickou pán poslanec Petrovčik a tak pán poslanec Kravčík.“
Poslanec Petrovčik s faktickou poznámkou: „Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené
zastupiteľstvo. Ja nie som takto pripravený, ako moja predrečníčka, pani poslankyňa
Lenártová. Len chcem poprosiť o jednu vec. Ja budem rád, keď ma vlastne zaškolíte
a rovnako takto si budem môcť spolu, za Vašej účasti urobiť takúto prípravu. Lebo skláňam
klobúk. V podstate by sme tu mohli čítať tieto uznesenia do večera. Ja skôr chcem zalobovať
za ľudí v Starom meste. Lebo keď si, pani poslankyňa, myslíte, že havarijný stav, ktorý tam
je v tejto budove, že je v poriadku a sú prioritné iné investície, hlavne ako som pochopil
v Poliklinike Nad jazerom, tak Vás chcem poprosiť, buďme tolerantní a uvedomme si,
že aj v Starom meste žijú občania, ktorí majú právo na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.
Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Pán poslanec Kravčík a potom nasleduje pán poslanec Pataky.“
Poslanec Kravčík: „Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia. Ja vlastne, keď počúvam
túto diskusiu a v nadväznosti na to okliešťovanie niektorých tých navrhovaných položiek,
by som chcel len poznamenať to, že zmenila sa politická realita, to je jedna vec. Druhá vec
je veľmi vážna z toho pohľadu, že keď hodnotíme predchádzajúce obdobie, aj vlastne
výsledky, prečo došlo k zmene je, že úrad pod vedením bývalého predsedu istým spôsobom
vegetil a konzumoval verejné zdroje. A vlastne tie návrhy, ktoré teraz predložili,
pozmeňovacie návrhy, ktoré predložili kolegovia, majú to vrátiť do tohto pôvodného stavu.
Na margo toho. Ja som si dal tú námahu, že som si preštudoval Program sociálnoekonomického rozvoja Košického kraja, ktorý zatiaľ je schválený, a keďže aj pri zmene
orientácie, alebo po novom volebnom období sme ešte nedospeli k tomu, čo chceme robiť,
aké máme priority, tak ja len prečítam niektoré veci, ktoré, aby sme boli obraze, čo je
v programe rozvoja a akým spôsobom v podstate toto naplniť, aby sme nevegetili ďalších
5 rokov. V tom programe sú zadefinované hrozby. A tie hrozby znamenajú: prvá - nevhodná
štruktúra v slovenskej ekonomike, veľká otvorenosť a jednostranné zameranie na sektor
automobilového priemyslu. Druhá hrozba - snaha štátu o funkciu centrálneho tvorcu
a kontrola politiky regionálneho rozvoja. To znamená, my sme vlastne v tejto pozícii ako
nímandi, a keď hodnotím vplyv predchádzajúceho obdobia, minimálne 10 rokov v kraji,
asi nevieme nájsť niečo, čo by malo istú hodnotu, z hľadiska prínosu. Ďalšia hrozba obmedzená možnosť samosprávy ovplyvňovať zásadné rozhodnutia centrálnej vlády. Ďalšia
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hrozba - snaha ústredných orgánov o riešenie dôsledkov a nie skutočných príčin
spôsobujúcich nezamestnanosť a nízke mzdy. Toto je zadefinované v programe rozvoja z čias,
keď predsedom bol pán Trebuľa. Teraz, keď ideme ďalej a vlastne pochopíme niektoré
súvislosti, ako ich premietnuť do rozpočtu, tak by som chcel len poukázať na jeden
zo závažných faktov, ktorý hovorí ako o tej biede, v ktorej mi tu žijeme. V programe
je zadefinované: „Medzi najzávažnejší a najzložitejší problém v oblasti regionálneho rozvoja
v Košickom kraji patrí postupná sociálna degradácia stále väčšej časti obyvateľov a z toho
vyplývajúca nezamestnanosť, nízke mzdy a chudoba“. Toto je zadefinované v programe
z roku 2016 a má platiť do roku 2022, ak to nezmeníme. Ja by som na túto tému chcel
upozorniť, pretože toto je dosť vážna záležitosť aj v nadväznosti na to, že akú úlohu chceme
zohrávať. A tie veci, ktoré tu sú navrhované v rámci rozpočtu, ja by som chcel kolegov
z druhej strany brehu upozorniť na to, aby sme vlastne pomohli zmeniť orientáciu tu,
čo potrebujeme v rámci kraja. Podľa štatistík, slovenská ekonomika z hľadiska jej základnej
funkcie zabezpečovania pracovných príležitostí pre obyvateľov, patrí v tejto oblasti dlhodobo
medzi najslabšie nielen v Európskej únii, ale v rámci celého OECD. Aby ste vedeli kolegovia,
Slovensko alebo kraj, náš, patrí vlastne medzi najchudobnejšie regióny celej Európskej únie.
Jeden človek pracuje na 2,46 obyvateľa kraja. Nie sme za to zodpovední? To znamená, že keď
chceme niečo zmeniť, tak vlastne nechajme istú vôľu v rozpočte na to, aby sme vedeli
flexibilne preorientovávať tie veci, ktoré tu predložil pán župan. Ďalšia vec. Najväčšie
obmedzenie vidíme v skutočnosti, že sa riešenie problematiky nezamestnanosti a sociálnej
exklúzie nestretáva s vážnejším záujmom politických predstaviteľov na národnej úrovni. Áno,
priatelia to je to, čo bolo zadefinované za čias pána Trebuľu. Títo predstavitelia dávajú
prednosť iným prioritám, napr. zotrvávaniu na pozíciu preferovania hospodárskeho rastu
a pretrvávajúcej podpore priemyselných odvetví atď. To znamená je veľa vecí, ktoré
sú tu vo veľmi zlom stave a robme tieto veci.“
Predseda: „Ďakujem pekne, pán poslanec. S faktickou pán poslanec Ihnát, nech sa páči.
A potom nasleduje pán poslanec Pataky.“
Poslanec Ihnát s faktickou poznámkou: „Áno. Ďakujem pekne pán predseda. Ja nebudem
filozoficky tu teraz rozvíjať tematiku, ale nadviažem na pána Kravčíka len jednou vetou.
Je dôležité, to som spomínal aj na komisii regionálneho rozvoja, samozrejme, aby sme
sa orientovali aj na učebné odbory, na učebné odbory ako je mäsiar atď., ktoré zmizli, vôbec
už neexistujú a podnikatelia si ich vyžadujú. Takže, aby sa na to nezabudlo naozaj a jednotlivé
kvalifikované odbory, ktoré tu máme, aby na to mysleli, hlavne školstvo atď. A tiež, aby aj
peniažky, na to boli. Takže ja verím tomu, že tie peniažky na to budú a jednoducho sa o tom
už aj komunikuje, že tieto odbory zriadené budú. Čiže treba vytypovať aj požiadavku
podnikateľov v kraji a celkové a tie odbory zriadiť. Ďakujem. Všetko. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Pataky, nasleduje pán poslanec Volný.“
Poslanec Pataky: „Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Môj
pozmeňujúci návrh vychádza zo stanoviska komisie cestovného ruchu a cezhraničnej
spolupráce, kde v tejto otázke nastala zhoda. Keďže návrh rozpočtu Košického
samosprávneho kraja na rok 2018, kde je rozpočtovaná Centrálna rezerva už aj tak
o 100 000 eur vo vyššej sume oproti minulému roku a ako sme počuli niektoré pozmeňujúce
návrhy, mala by ešte tá centrálna rezerva byť väčšia. Ale hlavne z dôvodu potreby riešenia
realizácie úpravy dvora v múzeu v Kráľovskom Chlmci navrhujem presunúť z Centrálnej
rezervy na kapitálové výdavky pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský
Chlmec na investičnú akciu Úprava dvora múzea kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia
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v Kráľovskom Chlmci v sume 30 200 eur. Čiže pozmeňujúci návrh by znel: Presun
finančných prostriedkov z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov z programu
Podporné činnosti programov KSK, podprogramu Podporná činnosť správa kraja z položky
Centrálna rezerva do programu Kultúra, podprogramu Optimalizácia fungovania kultúrnych
zariadení na kapitálové výdavky pre kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský
Chlmec na investičnú akciu úprava dvora Múzea KCMaP v Kráľovskom Chlmci v sume
30 200 eur. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Pán poslanec Volný, nasleduje pani poslankyňa Lenártová. Nech
sa páči.“
Poslanec Volný: „Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia.
Na úvod by som poznamenal, že novela zákona o sociálnych službách 448/2008 Z. z. zákonov
v znení neskorších predpisov bola prijatá na konci novembra minulého roku. Pán prezident
ju podpísal na Vianoce a zverejnená bola až v tomto roku. Dosť podstatne mení financovanie
sociálnych služieb, najmä pokiaľ ide o zariadenia pre seniorov a denné stacionáre. Príspevok
na prevádzku by mala platiť príslušná obec alebo mesto, kde má prijímateľ trvalý pobyt.
Avšak, ak o poskytovanie tejto služby požiada. Najmä pri denných stacionároch je to však
dosť veľký problém. Na stretnutí, ktoré ste mali, ako predsedovia krajov, 9. decembra
aj za účasti pána ministra Richtera bola vznesená požiadavka, aby v tomto roku, kraje
neznižovali finančné príspevky pre neverejných poskytovateľov, aby podporili aj denné
stacionáre, ak majú regionálny význam. U nás došlo ku veľmi veľkému zníženiu dotácie pre
neverejných poskytovateľov a naopak zvýšenie dotácie pre verejných. Ja si myslím,
že aspoň jeden druh služieb by mal byť podporený. Ušetrí to totiž peniaze istotne aj nášmu
kraju, našej župe. V denných stacionároch sú seniori zdravotne postihnutí. Mnohí seniori
ak nebudú mať dostupnú ambulantnú formu služieb, často ani terénnu, lebo Národný projekt
opatrovateľskej starostlivosti končí teraz 30. apríla a ďalší je v nedohľadne, skončia
v zariadení pre seniorov a obce budú musieť teda to riešiť. Ak však nebudú mať dostupnú
pomoc zdravotne postihnutí, tak mnohí skončia v domovoch sociálnych služieb, v špeciálnych
zariadeniach, či v zariadeniach podporovaného bývania a VÚC budú stáť minimálne 500 eur
mesačne. Ak by sa podporili denné stacionárne, taký máme aj v Spišskej Novej Vsi, ktorý
prevádzkuje Spišská katolícka charita, pri finančnom príspevku na prevádzku napr. do výšky
50 eur, čiže desatinu predchádzajúcej sumy, tak tlak na pobytové služby podstatne klesne.
Ministerstvo prispieva len na mzdy. Prijímateľ v dennom stacionári je schopný zaplatiť stravu
a materiál, ktorý je potrebný na prácu s nimi a ostatné náklady, najmä energie, ostávajú
nepokryté, ak to obce a mestá nechcú uhrádzať. Ináč pre nich je o určená DSS denná forma
a tam VÚC prispieva sumou až do 107 eur mesačne. Takže ak neprispeje na denné stacionáre,
jeden z tlakov môže byť aj na tieto DSS a výdavky aj pre náš Košický samosprávny kraj zase
len vzrastú. Nemám konkrétny návrh k tomuto návrhu na rozpočet, ale poprosím pán
predseda, aby ste zvážili tieto argumenty a pri najbližšej príležitosti, napr. pri zmene rozpočtu,
aby ste to, pokiaľ to uznáte za vhodné, zohľadnili. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. V rokovacom poriadku sa nachádza, že k danému bodu
sa diskutuje z pravidla raz. Takže poprosím pána Szabóa. Nasleduje pán Petro.“
Poslanec Szabó: „Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia.
K nedokončenej veci pani poslankyne Lenártovej. Predkladám pozmeňujúci návrh rozpočtu.
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písmeno d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov:
a) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja k návrhu
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rozpočtu
Košického
samosprávneho
kraja
na
roky
2018
2020.
b) schvaľuje Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2008 - 2020.
2.
Rozpočet
Košického
samosprávneho
kraja
na
rok
2018
takto:
a)
bežný
rozpočet
Košického
samosprávneho
kraja
na
rok
2018.
Bežné príjmy vo výške 194 080 507 eur. Bežné výdavky vo výške 181 187 077 eur.
b) kapitálový rozpočet Košického samosprávneho kraja na rok 2018: Kapitálové príjmy
vo výške 19 490 895 eur. Kapitálové výdavky vo výške 50 464 851 eur.
c) finančné operácie Košického samosprávneho kraja na rok 2018: Príjmové finančné
operácie vo výške 22 956 318 eur. Výdavkové finančné operácie vo výške 4 875 792 eur
v znení schválených doplňujúcich návrhov.
3. Zmenu a doplnenie zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového
hospodárenia Košického samosprávneho kraja schválený zastupiteľstvom Košického
samosprávneho kraja uznesením číslo 15/2010 zo dňa 8. februára 2010 takto:
a) v časti 2 Zásady rozpočtových opatrení KSK s písmenom a) sa % v číselnom vyjadrení 10
nahrádza percentom v číselnom vyjadrení 0; písm. b) sa % v číselnom vyjadrení 5 nahrádza
percentom v číselnom vyjadrení 0; písm. c) a d) sa % v číselnom vyjadrení 2,5 nahrádza %
v číselnom vyjadrení 0.
b) v časti 2 Zásady rozpočtových opatrení KSK sa odsek začínajúci slovami „Zastupiteľstvo
KSK určuje“ a končiaci slovami „vrátane výdavkov finančných operácií“ vkladá nový odsek,
ktorý znie: „O použití finančných prostriedkov z centrálnej rezervy rozpočtovanej v programe
Podporné činnosti programu KSK v Podprograme Podporná činnosť, správa kraja rozhoduje
zastupiteľstvo Košického kraja. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. S faktickou pán poslanec Polaček. Nech sa páči.“
Poslanec Polaček s faktickou poznámkou: „Tak, vážení kolegovia, takto toto vyzerá na dosť
osobné. Svoj prvý príspevok som pani Lenártovej naznačil tak, že to nie je osobné,
ale nakoľko predpokladám, to, čo čítal pán Pataky, je z dielne pani poslankyne, tak by som
sa Vás pani poslankyňa rád opýtal. Prosím Vás, vysvetlite mi, povedzte mi, ak by predsedom
Košického samosprávneho kraja bol člen Smeru, napríklad neúspešný kandidát Vašej
politickej strany Smer – SD, Richard Raši, či by ste tiež prijali také uznesenie, kde by ste
úplne anulovali, zrušili finančné operácie pre predsedu?! Ktoré, proste, ako predseda,
sú chvíle kedy naozaj potrebuje reagovať, potrebuje pracovať a jednoducho potrebuje niekedy
naozaj nastaviť financovanie tak, aby jednoducho kraj mohol bez problémov fungovať. A ešte
na margo jedná vec. Vážení poslanci Smeru – SD, je to pre vás...“
Predseda: „S faktickou pán poslanec Jakubov. Aj keď to bola na faktickú? Neboli
ste predtým prihlásený. Takže pán poslanec Petro, nech sa páči.“
Poslanec Jakubov: „Na pána poslanca Szaba. Môžem. Môže byť x faktických.“
Predseda: „No, ale ste neboli prihlásený, keď ešte on rozprával. Tak poprosím pána poslanca
Petra, nech sa páči ďalej.“
Poslanec Petro: „Ďakujem pekne, pán predseda. Keďže som človek kompromisu a bol som
počas rokovania požiadaný kolegom pánom Rovinským, aby sme trošku zjemnili tento
pozmeňujúci návrh, nemám s tým problém. To znamená, že pozmeňujúci návrh, ktorý
sa venoval presunu finančných prostriedkov v sume 90 000 eur na tvrdé projekty, si myslím,
že môžeme poopraviť tak, aby teda aspoň 1/3 išla na tú osvetu, na tie mäkké projekty.
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Tzn., tých 30 000 eura tých 60 000 eur na tie tvrdé projekty, na tú samotnú realizáciu.
Ďakujem.“
Predseda: „S faktickou pán poslanec Jakubov. Nech sa páči.“
Poslanec Jakubov s faktickou poznámkou: „Pán poslanec Petro, vieš, keď sme mali
zastupiteľstvo pred dvomi rokmi, tak pán kolega Polaček vystúpil s pozmeňujúcimi návrhmi,
ktoré čítal 50 minút. Nikto mu nezobral slovo, pretože to boli pozmeňujúce návrhy
k rozpočtu, k uzneseniu. 50 minút čítal a sme si ho vypočuli. Bolo to normálne. Dnes
akonáhle niekto číta pozmeňujúci návrh dlhšie, ako má limit tak sa mu zoberie slovo.
Ďakujem.“
Predseda: „Pán poslanec Jakubov, ja si veľmi dobre pamätám, keď ja som čítal nejaké
návrhy, prípadne diskusie, ako ste tu všetci reagovali, aj Vy konkrétne. Takže myslím si,
že ešte veľmi slušne s vami jednáme. Takže, nech sa páči, pán poslanec Hlinka, nasleduje pán
poslanec Javorský.“
Poslanec Hlinka: „Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni
poslanci. Ja by som možno že chcel upriamiť pozornosť na to, že komisie, ktoré sme nedávno
dopĺňali voľbou o neposlancov – členov, sú tiež samosprávou tejto našej župy. A keď
sa pozerám do stanoviska týchto komisií k návrhu rozpočtu, ktorý je písomne predložený
v materiáloch, tak z desiatich komisií, ktoré prejednávali návrh rozpočtu, konštatujem,
že mimo jednej všetky komisie odporúčali prerokovať, to by bolo v poriadku a schváliť.
Dokonca niektoré uvádzajú „schváliť v predloženom návrhu uznesenia“. Jedine komisia
pre cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu uviedla v zápisnici nejaké doporučenia alebo
zmeny. To znamená, by som chcel poukázať na to, že sú tu komisie, na zasadnutí ktorých
treba byť aktívny a treba navrhovať tam konkrétne veci, ktoré by sa premietli do stanovísk
z komisií, pretože mne sa zdá, ako keby sme pracovali iba na tomto zastupiteľstve, ale nie
aj v iných, na to určených, kolektívnych orgánoch samosprávy.“
Predseda: „Ďakujem pekne, pán poslanec. S faktickou pán poslanec Jakubov a pán poslanec
Puci.“
Poslanec Jakubov s faktickou poznámkou: „Súhlasím s tebou, pán poslanec Hlinka.
Ja si myslím, že rokovanie predošlé, aj toto bolo veľmi konštruktívne a dobré. Myslím
predošlé zastupiteľstvo kraja aj terajšie. Na mnohých veciach v komisiách sme sa bez
problémov dohodli. Pravdepodobne ten kto tu vnáša niečo rušivé, a kto už teraz oznamuje,
že nepodpíše uznesenia nie je poslanec sediaci v tejto sále. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Pán poslanec Puci.“
Poslanec Puci: „Ďakujem pekne. Pán kolega Hlinka, ja len zopakujem to, čo som povedal
pri predkladaní svojich dvoch pozmeňujúcich návrhov. Ja som sa na finančnej komisii pýtal.
Do dnešného dňa som nedostal odpovede. Preto tieto moje dva pozmeňujúce návrhy. A sme
otvorení, tak ako som povedal, vrátiť tieto finančné prostriedky naspäť, pokiaľ dostaneme
odpovede, ako sa s nimi bude narábať.“
Predseda: „Tak vám bude odpovedané, ako bolo odpovedané nám, keď sme v minulom
volebnom období sa pýtali na komisie. Nasleduje pán poslanec Javorský a potom pán
poslanec Polaček.“
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Poslanec Javorský: „Ďakujem Vám veľmi pekne za slovo. Naozaj, kolegyne, kolegovia,
nerozumiem tomu., tie návrhy, ktoré dávate. Snažím sa ich počúvať pozorne. A v prvom rade
musím súhlasiť s pánom poslancom Hlinkom, že vybojovali ste si naozaj predsedov komisií,
tak, aby ste mali svojich predsedov komisií a drvivá väčšina vašich predsedov komisií
odobrila uznesenie, že súhlasia s navrhovaným rozpočtom takmer bez výhrad. To je prvá vec.
Druhá vec, dnes na zastupiteľstve časť poslancov navrhuje vybrať, niekde znížiť peniaze,
dať ich do centrálnej rezervy. Však , ako nič sa nedeje, bude to v centrálnej rezerve a druhá
časť poslancov, dá sa povedať, že toho istého zoskupenia, už navrhuje prerozdeliť časť tej
centrálnej rezervy. Ale vyzerajme pekne. My sme nikomu nezobrali, veď my sme to dali
do centrálnej rezervy. My sme to nikomu nedali. Máte pravdu. Počíta sa iba to, čo je
povedané v tejto sále, na tomto zastupiteľstve. Čiže pre vás, to nie je o tom, aby sme niečo
pre tento kraj urobili. Pre vás to nie je o tom, aby sme posunuli tento kraj niekam, aby
sa zlepšili veci. Pre vás je to len o tom, aby ste sa odprezentovali dobre, tak, ako chcete vy.
O tom to je. Ten návrh, ktorý navrhuje zobrať akékoľvek právomoci rozpočtových zásahov,
alebo zásahov do rozpočtu županovi, je pre mňa jasný dôkaz o tom, že naozaj vás nezaujíma
to, čo sa v tomto kraji deje a vami deklarovaná ochota, snaha spolupracovať so županom,
naozaj to boli, teraz ste ukázali, jednoznačne obyčajné prázdne reči. Ja vám dám len jeden
príklad. Tým, že by sa prijal tento návrh, ktorý dávate, tak županovi nastane havarijná
situácia, nastane hocičo, nastane situácia, nastane aj situácia taká, že napr. vzhľadom na to,
ako sme boli informovaní alebo v prechádzajúcom období dezinformovaní o tom, ako sú
pripravené niektoré jednotlivé investičné akcie, tak nastane situácia, že niektoré investičné
akcie nepôjdu a my nebudeme môcť, župan nebude môcť presunúť nejaké, aj keď drobné veci
na niečo, čo bude nutne treba. A budeme čakať dva mesiace, do júna, kým to pôjde ďalej.
To je to znefunkčnenie, plné znefunkčnenie. A tak, ako povedal kolega Polaček, celé je to len
o tom, že tam hore nesedí váš človek. To je pre mňa úplne... Ďalej by som chcel ešte jednu
vec povedať. Dámy a páni z klubov, ktoré navrhujú, v prípade, že neprejde rozpočet, alebo
nebude rozpočet schválený, alebo ak takéto návrhy dáte, ja budem prvý, ktorý vyzvem pána
župana, aby nepodpísal takéto uznesenie. Tak mi povedzte, ako to vysvetlíte vy riaditeľom
stredných škôl, riaditeľom jednotlivých inštitúcií, ktoré sú v pôsobnosti KSK, že opäť nebol
schválený rozpočet? Na 90 % alebo na 85 % bol tento rozpočet pripravovaný ešte v minulom
volebnom období vašimi ľuďmi. Takže som naozaj prekvapený z toho, ako to všetko vyzerá.
Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. S faktickými pán poslanec Kravčík, Puci a Petro. Nech sa páči.“
Poslanec Kravčík s faktickou poznámkou: „Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia.
Ja len by som chcel pripomenúť, že máte z trinástich komisií 10 kľúčových komisií pod
sebou. Táto úroveň nie je ani v Národnej rade z hľadiska proporcionálneho zastúpenia
politickej moci v kraji. To znamená, vážte slová v nadväznosti na to, akým spôsobom teraz,
tento rok sa zorientujeme, aby sme ukázali to, čo aj v starom hospodárskom pláne
je zadefinované, navrhnuté a doteraz sa nerealizovalo. Prosím, zvážte jednotlivé kroky na to,
aby sme pohli s krajom. Ďakujem.“
Predseda: „Pán poslanec Puci.“
Poslanec Puci s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne. Pán kolega Javorský,
dve poznámky. Mimoriadne situácie, tie sa riešia úplne inak, tie nejdú z klasického rozpočtu,
je tam iný systém fungovania, keď je vyhlásená krízová situácia. Takže tu, či pán predseda
bude mať alebo nebude mať právomoci na zmenu rozpočtu, toto tu je bezpredmetné. A druhá
vec, keď ste hovoril o tom, kto tu chce byť za pekného, kto ako hlasuje, kto sa ako ukazuje.
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Ten prvý precedens dnes začal pán predseda, keď už rovno povedal, že nepodpíše uznesenie,
ktorým bola schválená tridsiatimi hlasmi, tridsiatimi poslancami, ktorí boli zvolení v rámci
celého kraja a on toto uznesenie nepodpíše, lebo sa mu zdá, že to bude škodiť kraju. Tak kto
tu aké uznesenie alebo kto tu aké potom, kto chce byť za akého pekného? Kto tu ako
funguje.“
Predseda: „Ak hovoríte o predchádzajúcom uznesení, tak o tomto teraz nediskutujeme. Pán
poslanec Petro, Ihnát a Ďurovčík, nech sa páči.“
Poslanec Petro s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne, pán predseda. Ja len zareagujem
na jednu vetu od predrečníka pána Mgr. Javorského, keď už dopredu avizoval ako keby
poslanci strany Smer - sociálna demokracia nechceli podporiť rozpočet. My si veľmi dobre
uvedomujeme, že rozpočet kraja, to už dávno mohol byť aj schválený, sa dosť naťahuje,
a pretože sú na neho naviazaní ľudia, konkrétne ľudia, ktorí pracujú v jednotlivých
zariadeniach a podobne. Ja verím, že poslanci strany Smer - sociálna demokracia určite
nechcú byť žiadnou brzdou kraja ani nikdy nebudú, pán Javorský. Ale ratio prevláda u nás.
A niekedy sa aj my skôr povznesieme nad niektorými takýmito invektívami. Ale chceme,
aby sa kraj rozvíjal a každú rozumnú myšlienku chceme podporiť. Aj ju podporíme.
Keď podporíme aj rozpočet, ale máme svoje názory a predstavy o tom, ako má byť tento
rozpočet našimi návrhami zmenený, respektíve doplnený. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Pán poslanec Ihnát, pán poslanec Ďurovčík s faktickými.“
Poslanec Ihnát s faktickou poznámkou: „Áno, ďakujem pekne za slovo, pán predseda.
Tu som si vypočul vyjadrenia kolegov, či už pána Javorského, pána Puciho, tak isto pána
Hlinku. Pán Hlinka povedal veľmi správne, a to ho podporím v tomto. Som členom troch
komisií a jednoducho ani v jednej komisii z týchto troch neboli nejaké pozmeňujúce návrhy,
obrovské. Bolo to takto, ako je to predložené teraz. Takže to je tá jedna stránka veci. K pánovi
Pucimu, predseda má 10 dní na to, aby podpísal alebo nepodpísal uznesenie. Je to na ňom,
či to podpíše alebo nie. Keď ste videli, tak sám som dal zelenú vám, pán Puci, ako vášmu
klubu, aby bola tu procedúra, jednoducho, aby sa o tom rokovalo, aby som to mal vysvetlené.
To je tá ďalšia vec. No a ďalšia vec, pán Kravčík tak isto hovorí o rozvoji kraja atď.
Podporujem, ten rozpočet jednoducho treba schváliť. A tieto obštrukcie napr., že pani
Lenártová nebola schválená za predsedníčku zdravotnej komisie, pardon pani Lenártová,
áno bola si schválená, prepáč mi. Áno, bola si schválená nakoniec.“
Predseda: „Ďakujem pán poslanec. Nasleduje pán poslanec Ďurovčík.“
Poslanec Ďurovčík s faktickou poznámkou: „Vážený pán predseda, vážené kolegyne,
kolegovia. Chcem len zareagovať tu na niektoré klamstvá. Pán poslanec Kravčík, ja som
sa zúčastnil rokovania predsedov poslaneckých klubov. Za vašu stranu sa zúčastnil pán
Javorský a pán Polaček. Záverom rokovania ohľadom komisií som sa spýtal týchto dvoch
pánov, že sa dohodnime na pomernom systéme rozdelenia predsedov komisií. Bolo mi
povedané, že oni navrhujú predsedov komisií všetkých komisií, ktoré sú na Zastupiteľstve
Košického samosprávneho kraja. Obidvaja sú tu prítomní. Takže treba dávať veci na pravú
mieru a treba ľuďom hovoriť pravdu. Lebo pravda je taká, že my sme boli za pomerný
systém, ale z vašej strany, alebo zo strany niektorých predsedov poslaneckých klubov k tomu
nedošlo. Ďakujem.“
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Predseda: „Ďakujem. Nerokujeme o tom bode. Pán poslanec Čižmár a Polaček ste boli
s faktickou.“
Poslanec Čižmár s faktickou poznámkou: „Vážený pán predseda, ja len Vám potvrdím
o tých slovách, ktoré mal pán predrečník a ktoré tu predniesol pán poslanec Javorský.
Tak vlastne taká smerom aj k nemu odpoveď. Áno je to tak. No nevytvárajme to, ale hovorím,
že sa tu nejakým spôsobom bojovalo alebo boxovalo o komisie. Čo sa týka ustanovení
do pozícií predsedov, bolo to na hlasovaní. Sám dobre vieš, pán poslanec, že prišli ste
s návrhom 12 predsedov. Ak by boli počty iné, v tomto prípadne, konkrétne pri tomto
hlasovaní, možno máte 12 predsedov vy. A tiež by sme nemali možnosť argumentovať, že ste
to nejakým spôsobom vyboxovali. Bolo tých 12 návrhov z vašej strany bolo. Tak ako bolo 12
návrhov z opačnej strany. Išlo o normálne hlasovanie. Ďakujem.“
Predseda: „Pán poslanec Polaček. Ale poprosím, už nie k tejto téme, ale k rozpočtu, ak by
sme mohli.“
Poslanec Polaček s faktickou poznámkou: „Ďakujem pán predseda. Práve, ja som chcel
práveže vyzvať, aby sme dodržiavali to, že ak príspevok mal pán Javorský, aby tie faktické
šli k téme, ktorú povedal on. Lebo tu navzájom komentujeme a na druhej strane i moje meno
bolo spomenuté. Čiže pán Ďurovčík, pán Čižmár, nie je to pravda, nebolo to tak dohodnuté.
Boli dohody, ako sa komisie rozdelia a nebolo to, že 12 komisií. Prosím, nehovorte niečo,
čo nie je pravda. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Ale teraz si v diskusii a už si mal diskusný príspevok. Ja keď
môžem teraz poprosiť pani Lipovskú, aby veľmi, naozaj veľmi skrátka odpovedala alebo
zareagovala na niektoré otázky, aj keď si myslím, že je to úplne zbytočné, lebo veľa vecí bolo
na komisiách povedané a napriek tomu sa to tu objavuje a už aj s uzneseniami. Takže pani
Lipovská, poprosím, naozaj v skratke a potom si môžeme dať ešte asi jedno kolečko, ak bude
potrebné, diskusných príspevkov.“
Ing. Lipovská, vedúca referátu rozpočtu: „Vážený pán predseda, vážené zastupiteľstvo,
dámy a páni. Čo sa týka ako položky Služby, tak to čerpanie nemohlo za rok 2017, neboli tam
proste vyčerpané veci, ktoré boli plánované, kvôli tomu, že sa nerealizovali investičné akcie
z Európskej investičnej banky. Čiže napr. tam, keby sa skončila tá investičná akcia, bolo
by treba poistenie majetku, znalecké posudky, geometrické plány. Toto sme ale museli
naplánovať aj pre rok 2018. Čiže to zvýšenie jednak zahŕňa to, čo sa nerealizovalo
v predchádzajúcom roku a zároveň zahŕňa aj veci, ktoré plánujeme nové, a to sú audity,
zriadenie kancelárie v Bruseli, ochrana životného prostredia. Keď by sme zobrali tú sumu
2 700 000 eur, tak 1 200 000 eur z toho tvoria iba výdavky na informatiku a takmer pol
milióna výdavky na zastupiteľstvo. Čiže na odmeny poslancov a neposlancov. To už by sme
mali 1 700 000 eur. Zároveň 600 000 eur na správu majetku. Čiže v tejto výške by bolo dosť
problematické realizovať všetko to, čo sme si na rok 2018 naplánovali. Neviem, či mám ku
všetkým týmto bodom?“
Predseda: „Treba ku všetkým. Len k tým otázkam.“
Ing. Lipovská, vedúca referátu rozpočtu: „Čiže to je položka Služby. A druhá položka
Propagácia a vzťahy s verejnosťou. To zvýšenie o 50 000 eur. Magazín KSK síce skončil,
ale bude sa vysielať v nejakom novom šate, alebo neviem aký význam by som k tomu.
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A takisto aj informácie o kraji sa plánujú napr. cez webovú stránku. Čiže sú výdavky
na rozvoj novej informácie o kraji a novej propagácie. Ďakujem.“
Predseda: Ďakujem pekne. Ešte poprosím pani kolegyňu Orbán - Máté, aby na to Kreatívne
centrum zareagovala.
Ing. Orbán – Máté, PhD., vedúca odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania
a životného prostredia: Vážený pán predseda, milé poslankyne, vážení poslanci. V rámci
Kreatívneho centra, len veľmi stručne. Ako veľmi dobre viete, ten projekt plánujeme už vyše
dvoch rokov. A v rámci rozpočtu sme rozčlenili dva také základné a kľúčové body. Jeden bod
bol na samotný ten projekt, keďže ten projekt mal začať a mal sa už realizovať, tak sme
do rozpočtu dali vyše 1 mil. eur na začiatok prác súvisiacich s týmto projektom. A tá druhá
suma, ktorá bola spomenutá pánom poslancom, tak tých 200 tisíc eur sme vyčlenili na ostatné
výdavky, ktoré súvisia s daným projektom. Poviem príklad. V rámci výziev sme mali alebo
v rámci plánovanej výzvy sme mali podklady, ktoré nás prinútili k tomu, aby sme vytvorili
architektonickú štúdiu a štúdiu uskutočniteľnosti a boli to náklady, ktoré neboli zarátané
v predchádzajúcom roku do rozpočtu. A tým pádom, že ešte nemáme tu výslednú výzvu
a nevieme, aké podmienky v nej budú nadefinované, potrebujeme mať nejakú rezervu,
lebo keďže sa jedná o veľký areál a sú tam budovy, ktoré sú v havarijnom stave,
tak potrebujeme rátať aj s tým, že môžu sa vyskytnúť také nepredvídateľné okolnosti, ktoré
spôsobia to, že budeme musieť použiť finančné prostriedky aj na iné činnosti, nesúvisiace
s projektom. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Ešte by som zareagoval na tie úseky ciest. Sú v rozpočte tie, ktoré
boli v takom stave spracovania, že by mohla prebehnúť realizácia, teda platby aj tohto roku.
Takže to len na margo toho, v akom stave sme našli tie dokumentácie, ak sa to tak dá nazvať.
Pán poslanec Polaček a potom s faktickou pán poslanec Pataky. Nech sa páči.“
Poslanec Polaček: „Ďakujem veľmi pekne. Nedá mi takto na záver, kolegovia, sa spýtať,
teda, ja sa veľmi čudujem, načo vlastne máme finančnú komisiu? Keď, ak som správne
narátal a možno niečo mi ušlo, ja som tu narátal 9 zmien, ktoré sa idú navrhnúť. Nerozumiem.
Na finančnej komisii, som členom, proste niečo také, ako zásady tvorby rozpočtových
opatrení meniť tu, na ad hoc, jednoducho je to niečo neuveriteľné! Je to smutné. A tak ako
som v tom svojom predchádzajúcom príspevku, čo bola faktická, vlastne hovoril, že to vyzerá
na veľmi osobné. A keby tu sedel na tom predsedníckom stole nejaký iný predseda,
pravdepodobne zo strany Smer - SD, vôbec by ste sa nezaoberali nejakými Zásadami tvorby
rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtu hospodárenia v KSK. Dovoľte mi povedať jednu
zásadnú vec. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach, ale aj miestne zastupiteľstvo na mestskej
časti Terasa, kde je pán poslanec Jakubov a v meste Košice vieme, že pán primátor, obaja títo
páni si nechali svoji poslancami za Smer - SD schváliť uznesenie, ktoré vám odcitujem:
„Poveruje primátora mesta Košice“, áno, „aktualizovať rozpočet“, toto je podstatné,
aktualizovať rozpočet „o celkové príjmy, výdavky aj finančných operácií“. Títo dvaja páni
majú stopercentnú moc nad rozpočtom mestskej časti Terasa a v meste Košice! A zároveň
pánovi predsedovi Trnkovi nedajú ani len šancu na to, aby ukázal, že hospodáriť vie, že je to
seriózny človek a nechce nič neseriózne v tomto kraji robiť. Je neseriózne zmeniť zásady
tvorby ad hoc bez diskusie, bez ničoho, len tak. Nemáte na to ani len štipku dôvodu, aby ste
tak urobili! Ďakujem.
Predseda: „Ďakujem aj ja. S faktickými pán poslanec Pataky. Ty si asi chcel ešte predtým
na niekoho. Pán poslanec Rečka a pán poslanec Jakubov potom.“
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Poslanec Pataky s faktickou poznámkou: „Ja to skúsim zhrnúť všetko do jedného.
Vychádzam z vlastnej praxe. V Kráľovskom Chlmci, kde mám stopercentnú podporu
všetkých poslancov, mám 0,000 166 % možnosť zmeny. Keď je dobre pripravený rozpočet,
nie je kam. A keď je havarijná situácia alebo výnimočná, sme ochotní sem prísť
a prediskutovať ju. A k tej veci, čo povedal pán Polaček a naznačoval aj pán Javorský. Páni,
buďte chlapi a priznajte. Boli sme, predsedovia klubov, sme sa stretli. Pán Javorský povedal,
že žiadna dohoda, on navrhne všetkých predsedov komisií. My sme navrhli pomerný systém.
Pán Polaček, už aj vtedy ste priznali, keď sa Vás pani Lenártová spýtala, že áno, klamete.
Bohužiaľ, to robíte aj teraz. Takže buď buďte chlap, alebo sa neozývajte.“
Predseda: „Ďakujem. Naozaj, poprosím k rozpočtu. Pán poslanec Rečka, pán poslanec
Jakubov s faktickými. Nech sa páči.“
Poslanec Rečka s faktickou poznámkou: „Ďakujem za slovo pán predseda. Ja by som len
chcel na margo, lebo k rozpočtu sa bavíme. Pán Polaček pred chvíľou rozprával o tom,
že ak tieto veci všetky a návrh rozpočtu prejde vo finančnej komisii bez akýchkoľvek
pripomienok, ale ja som na finančnej komisii jasne, je tu aj riaditeľ úradu, kde som povedal,
že niektoré veci boli vynechané a že sme to žiadali doplniť. Takže ja som len pre toto dal tento
vstup a moje doplnenie, pretože nedostal som také vyjadrenie finančnej komisii, aké som
očakával, že ktoré aktivity sú, ako sú rozpracované, v akom štádiu projektovej dokumentácie
sú. A myslím si, že až takéto rozčúlenie ako Vy, treba dávať pozor, neuhnať si infarkt,
lebo to nemá význam.“
Predseda: „Ďakujem. K tým úsekom ciest som sa vyjadroval. Pán poslanec Jakubov, nech
sa páči.“
Poslanec Jakubov s faktickou poznámkou: „Reagujem na vystúpenie pána poslanca
Polačeka. Pán poslanec, ako vždy vy rozprávate polopravdy alebo klamstvá. Sedí tu pán
poslanec Ihnát, ktorý pravidelne chodí na naše zastupiteľstvá, videl som dnes aj pani
Zemkovú, ktorá je poslankyňa na mestskej časti Západ. Opýtajte sa, či starosta Jakubov
disponuje úpravou rozpočtu vo výške 100 %? Lebo nedisponuje. Takže, a nemôžete reagovať,
mám faktickú. Takže ukľudnite sa, lebo ste veľmi nervózny, prosím. Po druhé. Nechcel som
to otvárať, ale musím to otvárať. Ja som malá mestská časť. Moja výška rozpočtu je zlomok
tohto. Ak by som predložil to v takejto forme, ako je dnes, bez podpoložiek a toho sa dotkol
aj pán poslanec Kravčík, tak by mi to vrátili poslanci. Len si uvedomujeme, že sme pomaly
v máji a pokiaľ neschválime rozpočet, tak na to doplatia inštitúcie a organizácie, ktoré riadi
kraj. Tak kvôli tomu tu sedíme a komunikujeme. Ďakujem.“
Predseda: „Pán poslanec ešte raz. Z väčšej, z drvivej časti, ten rozpočet bol predložený tak,
ako som ho našiel na úrade. Takže naozaj, keď niekoho kritizujete, tak si to vyrozprávajte
asi niekde inde. Tak isto bol tento rozpočet predkladaný roky predtým. Pán poslanec Rečka
a nasleduje, teda pardon, pán poslanec Petrovčik, s faktickou na faktickú sa nedá.
Pán poslanec Rečka a nasleduje pán poslanec Dulina.“
Poslanec Rečka: „Pán predseda, môžete má zrušiť.“
Predseda: „Ďakujem. Pán poslanec Dulina.“
Poslanec Dulina: „Vážený pán predseda, vážení prítomní. Ja len chcem uviesť na pravú
mieru tie rozpočtové opatrenia, ktorými vlastne môže disponovať predseda. Jednak som
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si pozrel vlastne, že čo bolo schvaľované v roku 2017, čo bolo upravované. A skutočne
sa jednalo vo väčšine o mimoriadne prípady. Jedná sa napríklad o cestné napojenie Trebišov Sečovce, rekonštrukcia pamätníka Dargov, spolufinancovanie na dotácie Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny, ktoré vznikajú ad hoc, taktiež dofinancovanie rekonštrukcie strechy
Gymnázia Sándora Máraiho alebo rekonštrukcia strechy Tabačky. Čiže aj z toho vyplývala,
že sa jedná o bežné veci, o nutné, ktoré treba riešiť ihneď a nečakať dva mesiace na ďalšie
zastupiteľstvo. Čiže to je jedna vec, je to bežná súčasť. A navyše tento návrh, ak sa spojí
s hlasovaním o rozpočte, tak môže vlastne ohroziť celý ten rozpočet. Čiže navrhujem, ako to
bolo aj v roku 2010, keď sa naposledy hlasovalo o zmene týchto rozpočtových opatrení,
aby bolo zjednané samostatným uznesením. Čiže, aby nebol ohrozený rozpočet na návrh
SMER-u. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Pán poslanec Petrovčik. Nech sa páči.“
Poslanec Petrovčik: „Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené zastupiteľstvo. Ja som
v nemom úžase, ako teraz tu sledujem, čo sa tu deje a čo tu predvádzame vlastne všetci.
A vážne poviem vlastne, že všetci, aby vážne niekto nenadobudol pocit, že hádžem vinu
na niekoho z druhej strany politického spektra. Ja chcem len teraz vrátiť debatu trošku naspäť
k téme. Čiže mám tu pred sebou Zásady rozpočtových opatrení Košického samosprávneho
kraja, kde je čierne na bielom napísané ako, akými zásadami sa musí riadiť samosprávny kraj.
A je tam presne, keď treba aj odcitujem jednotlivé body. Čiže zastupiteľstvo KSK určuje,
že predseda KSK môže vykonať zmeny v rozpočte KSK v uvedenom rozsahu: Po a) - je tam
tých spomínaných 10 %; čo sa týka presunu, potom je tam 5% po b) a potom ešte tých 2,5%
v rámci zvyšovania príjmu vrátane príjmových finančných operácií. Takže ja chcem poprosiť
vážne všetkých kolegov, že nebuďme tu ako malé deti na pieskovisku. Lebo mne to už začína
pripomínať môj víkendový program s mojimi malými dcérami, ktoré sa nevedia dohodnúť
na niečom a sú to potom žabomyšie prekáračky tohto typu. A vážne si uvedomte, že na čo vás
tu občania volili a na čo tu sedíte a pre koho tu ste. A nie na to by ste si tu, v podstate,
dokazovali, jeden, kto tu má vyššiu moc alebo väčšiu moc. Ja chcem poprosiť, a teraz vážne
adresujem to do všetkých klubov, nielen kolegyni Lenártovej a klubu Smer - SD, že ozaj treba
sa zamyslieť, že či napr. konkrétne Vy, pani doktorka, tam kde ste na tejto pozícii, že či je to
prospešné pre kraj? Keď vážne ide nám všetkým o kraj a konkrétne, neberte to teraz osobne,
ale prenášanie týchto žabomyších vojen a prekáračiek z mestského parlamentu, čiže z mesta
Košice sem do kraja, je to v podstate urážlivé voči jednotlivým poslancom v rámci celého
kraja, ktorí absolútne nemajú dôvod tu riešiť tieto Vaše nejaké boľačky z mesta a z postu,
s inými poslancami. A preto vás prosím, že skúsme sa baviť ozaj vecne, skúsme sa odosobniť,
skúsme napr. prehodnotiť, či by nebolo vhodné urobiť zámeny týchto osôb vo vedení,
hoc aj napríklad vo Vašom klube. A možno sa takto pohneme ďalej. Lebo mám pocit,
že prostredníctvom Vás tu stále cítim nejaký duch jedného urazeného pána z Bratislavy, ktorý
asi, predpokladám, Vás riadi cez mobil alebo neviem. Tak mi to pripadá.“
Predseda: „S faktickou pán poslanec Kravčík, nech sa páči.“
Poslanec Kravčík s faktickou poznámkou: „Pán predseda, kolegyne, kolegovia. Ešte jednu
poznámku by som. Mám tiež veľké výhrady voči rozpočtu, ako takému. Ja som si dal
tú námahu, prešiel som tú filozofiu rozpočtu aj smerom na to, čo bolo predtým rozpočtované
v nadväznosti na tie potreby, čo kraj potrebuje. Jedno mi je jasné, že tá štruktúra nie je dobrá.
Ale budem hlasovať a žiadam aj kolegov z druhej strany brehu, aby to podporili. Pretože
sú tam veľké veci, ktoré v predchádzajúcom období fungovali nie veľmi dobre a vlastne úrad
fungoval sám pre seba. Jeden z nich je ako argument, že v predchádzajúcich rokoch
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v Košickom samosprávnom kraji sa čerpalo na administratívu 4,8 % viacej peňazí ako
Prešovskom kraji, na školstvo o 19 % viacej ako v Prešovskom kraji a výsledok je, že 1 euro
priemerné mesačné platy učiteľov. To znamená, vážte....“
Predseda: „Pán poslanec. Ďakujem. Pán poslanec Polaček, to na koho bolo?“
Poslanec Polaček: „Na pána Petrovčika.“
Predseda: „OK.“
Poslanec Polaček s faktickou poznámkou: „Ja by som sa rád ešte vrátil k tomu, čo pán
Petrovčik. Aj k tým zásadám tvorby rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového
hospodárenia, ale aj vo všeobecnosti v rámci všetkých tých zmien, ktoré sme tu vypočuli.
Kolegovia, chcem fakt poprosiť, skúsme všetky tie návrhy predložiť na najbližšie
zastupiteľstvo. Ako prvá zmena. Prejdime si ich na finančnej komisii. Ja si myslím, že cesta
v rámci Hanisky z Čani, jednoducho, nám neutečie, tieto veci sa pripravujú. Naozaj, máme
tu kopec, kopec priestoru na to, aby sme zbytočne si nekoledovali o to, že pán predseda buď
nepodpíše, buď bude mať výhrady voči niektorým zmenám. Ak chceme sa posunúť a chceme
napredovať, skúsme sa posunúť k rozpočtu tak, ako bol navrhnutý. Naozaj, 80 až 90 % vecí
je vlastne pretiahnutých z predchádzajúceho obdobia, ako bol pripravený. Je tam pár novostí.
Prosím.“
Predseda: „Ďakujem pán poslanec. Ešte pán poslanec Kočiš do rozpravy, nech sa páči.“
Poslanec Kočiš: „Vážené kolegyne, kolegovia. Ja len chcem reagovať trošku na tú diskusiu,
ktorá tu o rozpočte teraz prebieha. Z diskusie, ako vidno, že ...alebo - ukazuje sa, že komisie,
ktoré boli zriadené, nie sú tak ani odborné, ale sú to skôr ako politické komisie. Nakoľko
nerozumiem tomu, ak komisia schváli uznesenie o schválení rozpočtu bez výhrad, tak potom,
hlavne predsedovia komisií, že tu vystupujú a vážne zmeny navrhujú v rozpočte na tento rok.
Samozrejme, každý poslanec má právo, vyjadriť sa k rozpočtu a má právo predložiť aj svoje
návrhy. Len to potom treba zadefinovať, že to je jeho osobný návrh alebo je to návrh jeho
poslaneckého klubu. A všetko je v poriadku. Ja by som znova chcel opakovane vyzvať
predsedov poslaneckých klubov, ako aj vás, poslancov všetkých, na normálnu diskusiu o tom
čo v našom kraji chceme urobiť za naše volebné obdobie, za 5 rokov, ktoré máme
k dispozícii. Ja som to urobil na predchádzajúcom zastupiteľstve, teraz pri rozpočte
to opakujem znova. Urobme to. Pretože môžeme postupovať tak, ako to vidíme teraz pri
schvaľovaní rozpočtu, že sa tu budeme prekárať, že kto je silnejší, kto je múdrejší a neviem
aký, a ísť systémom, že čím horšie, tým lepšie. Alebo, naozaj, poďme spolu diskutovať,
všetci poslanci, ako sme boli zvolení. A potom tie naše závery z toho, čo sa dohodneme,
nech sa premietnu aj do rozpočtu. A nech sa premietnu aj do návrhu na úpravu rozpočtu
pre tento rok. A nech sa premietnu aj do návrhov v rozpočtoch na najbližšie 4 roky. Takže
znova vás k tomu vyzývam, pretože toto, tento systém nevedie k ničomu. Toto je len o tom,
že čím horšie, tým lepšie. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. S faktickou pán poslanec Rečka a potom nasleduje pán poslanec
Figeľ.“
Poslanec Rečka s faktickou poznámkou: „Ďakujem pán predseda. Ja by som len chcel, lebo
môžem reagovať zase na pána Polačeka. Pán poslanec, nemôžete mi ubrať práva ako
poslancovi, aby som podal akýkoľvek pozmeňujúci návrh. Je to moja výsada poslanca.“
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Predseda: „Pán poslanec, ale teraz pán poslanec Kočiš teraz rozprával.“
Poslanec Rečka: Ja hovorím o rozpočte, pretože mi povedal, že nejaká cesta nám neujde. A ja
som dával návrh rozpočtu ohľadne tejto cesty. A ja zastupujem ľudí, ktorí mňa zvolili do tohto
zastupiteľstva, práve možnože z tejto lokality, kde chodí tisíce ľudí po tejto ceste. Takže
takéto právo mi nemôžete ubrať a ani tým ľuďom, ktorí mne dali hlas, aby som tu sedel.“
Predseda: „Ďakujem. Dohodneme sa, že faktické budem dávať len tým, ktorí budú reagovať
na toho poslanca a prihlásia sa ešte počas času, kedy rozpráva ten poslanec, aby sa to
nenaťahovalo zbytočne. Pán poslanec Figeľ, nech sa páči.“
Poslanec Figeľ: „Ďakujem. Dobrý deň všetkým. Tak ja si myslím, že po tejto búrlivej
diskusii by padla vhod, pán predseda, prestávka. Takže prosím dávam procedurálny návrh
na hlasovanie na prestávku.“
Predseda: „Najskôr zahlasujeme a potom dám prestávku. Tak?“
Poslanec Figeľ: „Nie. Pred hlasovaním o rozpočte, vlastne pred záverečným hlasovaním.
Predniesol som procedurálny návrh.“
Predseda: „Dávam hlasovať o procedurálnom návrhu na vyhlásenie 5-minutovej prestávky.
Nech sa páči. Hlasujte.“
Hlasovanie č. 25

procedurálny návrh na vyhlásenie prestávky

Za 22 poslancov, proti 19 poslancov, zdržalo sa 13 poslancov.
Predseda: „Prestávka nie je. Takže pokračujeme. Ak sa nikto iný nehlási do rozpravy.
A predsa, pán poslanec Bečarik, nech sa páči.“
Poslanec Bečarik: „Ďakujem pekne za slovo. Ja už nechcem zdržiavať, lebo už tu bolo
povedané toho strašne veľa. Ja sa prikláňam k jednému názoru a to, že všetky tieto veci mohli
byť rozdebatované skutočne pred rokovaním zastupiteľstva. Že toto je už len nejaká taká
mediálna prestrelka. A keď nás sledujú naši voliči, tak isto sa z toho netešia. Mňa moja mama
vždy učila a mi hovorila jednu vec, že „nerob nikdy nikomu to, čo nechceš, aby ten potom
robil tebe“. Ja vás chcem poprosiť všetkých, to je jedno či pravá či ľavá strana alebo inštitút
župana, alebo teda keď chcete predsedu KSK, aby sme všetci zvážili svoje zbytočne
prenáhlené výroky. Či už to je, že nepodpíšem nejaké uznesenie, alebo je to, že obmedzíme
právomoci župana na úplne nulu. Lebo toto si myslím, že navonok je zasa prejav nejakého
parného valca, ktorý prešiel po niečom. Takže zvážme, prosím vás, všetci tieto svoje
vyjadrenia, skúsme porozmýšľať nad tým, aby sme aj my to uznesenie, ktoré tu bolo
navrhované, že 0,00 tak, aby sme skutočne nechali na nejakom kompromisnom riešení, aspoň
na 0,05. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Poprosím návrhovú komisiou
o prečítanie jednotlivých návrhov na uznesenie.“
Poslanec Andrejčák, návrhová komisia: „Ďakujem. Návrhová komisia obdržala
9 pozmeňujúcich návrhov na uznesenie. Čiže budeme ich čítať v tom poradí, v akom boli
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predložené návrhovej komisii. Čiže prvý návrh na uznesenie predložený pánom poslancom
Pucim v znení:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
schvaľuje
pozmeňujúci návrh k predloženému návrhu rozpočtu KSK na roky 2018 - 2020 v časti
rozpočet Košického samosprávneho kraja na rok 2018 a to:
presun finančných prostriedkov rozpočtovaných v rámci programu Podporné činnosti
programov KSK v sume 915 000 eur a z programu Samospráva a vzťahy s verejnosťou
podprogram Propagácia a vzťahy s verejnosťou suma 50 000 eur, t.j. spolu z rozpočtu Úradu
KSK z položky Služby v sume 965 000 eur do položky Centrálna rezerva.“
Predseda: „Ďakujem. Prosím hlasujte.
Hlasovanie č. 26

Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2018 –
2020 – pozmeňujúci návrh č. 1

Za 29 poslancov, proti 13 poslancov, zdržalo sa 13 poslancov.
Predseda: „Návrh prešiel. Nech sa páči, ďalší návrh.“
Poslanec Andrejčák, návrhová komisia: „Ďalší návrh predložený pánom poslancom Pucim
v znení:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
schvaľuje
pozmeňujúci návrh k predloženému návrhu rozpočtu KSK na roky 2018 - 2020 v časti
rozpočet Košického samosprávneho kraja na rok 2018 a to:
presun finančných prostriedkov v rámci programu Podporné činnosti programov KSK,
podprogramu Podporná činnosť, správa kraja z položky Mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania do položky Centrálna rezerva v sume 100 000 eur.“
Predseda: „Nech sa páči hlasujte.“
Hlasovanie č. 27

Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2018 –
2020 – pozmeňujúci návrh č. 2

Za 29 poslancov, proti 14 poslancov, zdržalo sa 13 poslancov.
Predseda: „Návrh prešiel. Poprosím o prednesenie ďalšieho návrhu.“
Poslanec Andrejčák, návrhová komisia: „Ďalší návrh na uznesenie predložený pánom
poslancom Františkom Petrom:
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Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
schvaľuje
pozmeňujúci návrh k predloženému návrhu rozpočtu KSK na rok 2018 - 2020 časť rozpočet
KSK na rok 2018 presun finančných prostriedkov v rámci programu Podporné činnosti
programov KSK, podprogram Podporná činnosť, správa kraja z položky Bežné transfery
do položky Centrálna rezerva v sume 48 100 eur.“
Predseda: „Nech sa páči hlasujte o tomto návrhu.“
Hlasovanie č. 28

Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2018 –
2020 – pozmeňujúci návrh č. 3

Za 31 poslancov, proti 12 poslancov, zdržalo sa 13 poslancov.
Predseda: „Návrh prešiel. Nech sa páči ďalší návrh.“
Poslanec Andrejčák, návrhová komisia: „Ďalší návrh predložený pánom poslancom Petrom
v znení:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
schvaľuje
pozmeňujúci návrh k predloženému návrhu rozpočtu KSK na roky 2018 - 2020, v časti
rozpočet KSK na rok 2018 a to:
presun finančných prostriedkov v sume 60 000 eur z bežných výdavkov do kapitálových
výdavkov v rámci programu Podporné činnosti programov KSK, podprogram Podporná
činnosť, správa kraja z položky Služby do položky Kapitálové transfery, ktoré budú účelovo
viazané na poskytovanie dotácií pre obce zo sídlom na území kraja na obstaranie projektovej
dokumentácie a stavebnú realizáciu, súvisiacu s tvorbou a ochranou životného prostredia.“
Predseda: „Nech sa páči hlasujte.“
Hlasovanie č. 29

Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2018 –
2020 – pozmeňujúci návrh č. 4

Za 31 poslancov, proti 9 poslancov, zdržalo sa 15 poslancov.
Predseda: „Návrh prešiel. Nech sa páči ďalší návrh.“
Poslanec Andrejčák, návrhová komisia: Ďalší návrh na uznesenie predložený pánom
poslancom Rečkom v znení:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
schvaľuje
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navýšenie rozpočtu na rok 2018 v položke čerpania úveru z EIB v roku 2018 z pôvodných
14 628 796 eur na 15 128 796 eur, t. j. o 550 000 eur viac. Navýšené finančné prostriedky
budú účelovo viazané na rekonštrukciu cesty III/3343 Čaňa – križovatka s I/17 (I/68).
Predseda: „Nech sa páči, hlasujte o tomto návrhu.“
Hlasovanie č. 30

Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2018 –
2020 – pozmeňujúci návrh č. 5

Za 32 poslancov, proti 9 poslancov, zdržalo sa 15 poslancov.
Predseda: „Návrh prešiel. Nech sa páči ďalší návrh.“
Poslanec Andrejčák, návrhová komisia: „Ďalší návrh na uznesenie predložený pánom
poslancom Jakubovom v znení:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
schvaľuje
pozmeňujúci návrh návrhu rozpočtu KSK na roky 2018 - 2020 v časti rozpočet KSK na rok
2018 a to:
presun finančných prostriedkov určených na finančné vysporiadanie s nájomcami
na Strojárenskej č. 3 v Košiciach a na ďalšie výdavky v súvislosti s realizáciou projektu
Kreatívneho centra v rámci programu Podporné činnosti programov KSK z podprogramu
Správa majetku do podprogramu Podporná činnosť, správa kraja do položky Centrála rezerva
v sume 200 000 eur.“
Predseda: „Nech sa páči hlasujte o tomto návrhu.“
Hlasovanie č. 31

Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2018 –
2020 – pozmeňujúci návrh č. 6

Za 28 poslancov, proti 13 poslancov, zdržalo sa 15 poslancov.
Predseda: „Návrh neprešiel. Nech sa páči, predložte ďalší návrh.“
Poslanec Andrejčák, návrhová komisia: „Ďalší návrh na uznesenie predložený pani
poslankyňu Lenártovou v znení:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
schvaľuje
pozmeňujúci návrh k predloženému návrhu rozpočtu KSK na roky 2018 - 2020 v časti
rozpočet KSK na rok 2018 a to:
presun finančných prostriedkov v sume 60 000 eur určených na kapitálové výdavky v rámci
programu Podporné činnosti programov KSK, podprogramu Správa majetku z investičnej
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akcie vybudovanie výťahu v budove na Poštovej č. 15 v Košiciach na investičnú akciu
rekonštrukcia sociálnych zariadení alebo výmena okien v budovách zdravotníckeho
zariadenia Jazero, Spišské námestie 4, Košice 30 000 eur a Poliklinika Východ, Maršala
Koneva 1, Košice 30 000 eur.“
Predseda: Nech sa páči hlasujte o tomto návrhu.
Hlasovanie č. 32

Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2018 –
2020 – pozmeňujúci návrh č. 7

Za 28 poslancov, proti 12 poslancov, zdržalo sa 16 poslancov.
Predseda: „Návrh neprešiel. Nech sa páči, predneste ďalší návrh.“
Poslanec Andrejčák, návrhová komisia: „Návrh na uznesenie predložený pánom poslancom
Patakym:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
schvaľuje
pozmeňujúci návrh k predloženému návrhu rozpočtu KSK na roky 2018 - 2020 v časti
Rozpočet KSK na rok 2018 a to:
presun finančných prostriedkov z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov z programu
Podporné činnosti programov KSK, podprogramu Podporná činnosť, správa kraja z položky
Centrálna rezerva do programu Kultúra, podprogramu Optimalizácia fungovania kultúrnych
zariadení na kapitálové výdavky pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský
Chlmec na investičnú akciu Úprava dvora múzea KC MaP v Kráľovskom Chlmci v sume
30 200 eur.“
Predseda: „Nech sa páči, hlasujte o tomto návrhu.“
Hlasovanie č. 33

Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2018 –
2020 – pozmeňujúci návrh č. 8

Za 33 poslancov, proti 8 poslancov, zdržalo sa 15 poslancov.
Predseda: „Návrh prešiel. Nech sa páči predneste ďalší návrh.“
Poslanec Andrejčák, návrhová komisia: Posledný návrh na uznesenie, pozmeňujúci, ktorý
predložil pán poslanec Szabó v znení:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
A) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra KSK k návrhu rozpočtu KSK na rok 2018 – 2020
B) schvaľuje
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1. návrh rozpočtu KSK na roky 2018 - 2020
2. rozpočet KSK na rok 2018 takto:
a) Bežný rozpočet KSK na rok 2018
bežné príjmy vo výške
bežné výdavky vo výške

194 080 507 €
181 187 077 €

b) kapitálový rozpočet KSK na rok 2018
kapitálové príjmy vo výške
kapitálové výdavky vo výške

19 490 895 €
50 464 851 €

c) finančné operácie KSK na rok 2018
príjmové finančné operácie vo výške
výdavkové finančné operácie vo výške

22 956 318 €
4 875 792 €

v znení schválených doplňujúcich návrhov.
3. zmenu a doplnenie Zásad tvorby rozpočtu rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového
hospodárenia KSK schválených zastupiteľstvom KSK uznesením číslo 15/2010
dňa 8. 2. 2010 takto:
a) v časti 2 - Zásady rozpočtových opatrení KSKS písm. a) sa percento v číselnom vyjadrení
„10“ nahrádza percentom v číselnom vyjadrení „0“, v písmene b) percento v číselnom
vyjadrení „5“ nahrádza percentom v číselnom vyjadrení „0“, v písmene c) a d) sa percento
v číselnom vyjadrení „2,5“ nahrádza percentom v číselnom vyjadrení „0“,
b) v časti 2 - Zásady rozpočtových opatrení KSK sa za odsek začínajúci slovami
„Zastupiteľstvo KSK určuje“ a končiaci slovami „vrátane výdavkových finančných operácií“
vkladá nový odsek, ktorý znie: „O použití finančných prostriedkov z Centrálnej rezervy
rozpočtovanej v programe Podporné činnosti programov KSK, podprograme Podporná
činnosť, správa kraja, rozhoduje Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja.“
Predseda: „Nech sa páči hlasujte o tomto návrhu.“
Hlasovanie č. 34

Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2018 –
2020 – pozmeňujúci návrh č. 9

Za 23 poslancov, proti 24 poslancov, zdržalo sa 9 poslancov.
Predseda: „Návrh neprešiel. Máme ešte nejaké návrhy? Nech sa páči.“
Poslanec Andrejčák, návrhová komisia: „Pôvodný návrh na uznesenie, keďže predošlý
nebol schválený.“
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) berie na vedomie
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Stanovisko hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja k Návrhu rozpočtu
Košického samosprávneho kraja na roky 2018 – 2020,
B) schvaľuje
1. Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2018 - 2020
2. Rozpočet Košického samosprávneho kraja na rok 2018 takto:
a) Bežný rozpočet Košického samosprávneho kraja na rok 2018
bežné príjmy vo výške
bežné výdavky vo výške

194 080 507 €
181 187 077 €

b) Kapitálový rozpočet Košického samosprávneho kraja na rok 2018
kapitálové príjmy vo výške
kapitálové výdavky vo výške

19 490 895 €
50 464 851 €

c) Finančné operácie Košického samosprávneho kraja na rok 2018
príjmové finančné operácie vo výške
výdavkové finančné operácie vo výške

22 956 318 €
4 875 792 €

Predseda: „Nech sa páči, hlasujte o tomto návrhu uznesenia.“
Hlasovanie č. 35

Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2018 –
2020

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 10 poslancov.
Predseda: „Uznesenie prešlo. Teraz vyhlasujem päťminútovú prestávku, lebo viacerí ste
požiadali. Takže 5 minút, naozaj, poprosím.“
Poznámka: Prestávka
BOD č. 8
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým
sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012
o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým
školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov
Predseda: „Prejdeme k bodu č. 8 - Návrh VZN KSK, ktorým sa mení VZN KSK
č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým
školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov. Vážené
poslankyne, vážení poslanci pod bodom č. 8 vám predkladám Návrh VZN KSK,
ktorý sa mení VZN č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení
neskorších predpisov. Zmena VZN spočíva v aktualizácii výšky dotácie na rok 2018.
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Je zohľadnená v návrhu rozpočtu, odvetvia školstva na rok 2018. Dotácia na mzdy
a prevádzku základnej umeleckej školy, školského zariadenia, výchovného poradenstva
a prevencie strediska odbornej praxe na rok 2018 je navýšená o 4 % oproti roku 2017.
Z dôvodu navýšenia miezd pedagogických a odborných zamestnancov od 1. 9. 2017 o 6 %
a navýšenia miezd nepedagogických zamestnancov o 4,8 % od 1. 1. 2018. Priemerná suma
na mzdy a prevádzku jazykovej školy, centrá voľného času, školského internátu a školy
v prírode, ktoré sú zriadené Košickým samosprávnym krajom, vychádza zo zberu počtu
žiakov, poslucháčov a detí k 15. 9. 2017 a celkových výdavkov na rok 2018 za príslušnú
kategóriu, vrátane už spomínaného navýšenia miezd. Tento návrh všeobecne záväzného
nariadenia pred rokovaním zastupiteľstva prešiel legislatívnym procesom. Bol zverejnený
za účelom jeho pripomienkovania dňa 23. marca 2018 na úradnej tabuli úradu a webovej
stránky kraja. Návrh všeobecne záväzného nariadenia prešiel rokovaním desiatich komisií,
ktoré ho zastupiteľstvu odporučili prerokovať a schváliť. V zákonom stanovenej lehote
k návrhu všeobecne záväzného nariadenia neboli prednesené pripomienky. Na prijatie
všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých
poslancov, teda najmenej 35. Otváram k materiálu diskusiu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási,
uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu k tomuto bodu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 1, § 11 ods. 2 písm. a) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a podľa § 9 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám
a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov.
Predseda: „Ďakujem pekne. Poprosím, hlasujte o prednesenom návrhu. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 36

Návrh
Všeobecne
záväzného
nariadenia
Košického
samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné
nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012
o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
základným
umeleckým
školám,
jazykovým
školám
a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov

Za 54 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené.“
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BOD č. 9
Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 9 – Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa
z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja. Vážené poslankyne, vážení poslanci, v súvislosti s uplynutím
funkčného obdobia poslancov Košického samosprávneho kraja je v prvej prílohe materiálu
predložený zoznam poslancov, ktorým odvolaním zanikne členstvo v radách škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. V druhej prílohe materiálu je predložený
zoznam škôl a školských zariadení za účelom delegovania nových poslancov do týchto rád.
Pri návrhu obsadenia poslancov za členov rád škôl a školských zariadení sa v minulých
volebných obdobiach vychádzalo z územného princípu a z dohody predsedov poslaneckých
klubov o rozdelení jednotlivých rád škôl. Z dôvodu stretnutia predsedov poslaneckých klubov
až po termíne zverejnenia materiálov na rokovanie zastupiteľstva, bol v druhej prílohe
materiálu zverejnený len zoznam škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSK. Príloha č. 2 bola po čiastočnej dohode predsedov poslaneckých klubov na personálnom
obsadení jednotlivých rád škôl doplnená o mená jednotlivých poslancov a dňa 20. 4. 2018
rozoslaná všetkým poslancom Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a je predložený
aj priamo na stôl každému poslancovi. Ten posledný materiál, ktorý sme vám zasielali, boli
tam otvorené nejaké školy, ale už ste mi hlásili, že došlo k dohode aj v týchto radách škôl.
Preto otváram k tomuto materiálu rozpravu. Nech sa páči. Pán poslanec Polaček.“
Poslanec Polaček: „Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som sa veľmi pekne
poďakovať všetkým predsedom klubov za konštruktívne rokovania. Kolegovia, máte pred
sebou prílohu č. 2, zmeny, ktoré sme ešte nestihli v piatok zapracovať v rámci tých našich
debát, by som vám rád nadiktoval. Ak dovolíte, prečítam vám číslo školy, názov školy
a zmena, ktorá sa tam nachádza. Jedná sa o 5 zmien. Všetky zmeny boli s predsedami klubov
odsúhlasené. Čiže, ak dovolíte, škola č. 17 - Konzervatórium, Exnárova 8, Košice. Ako prvý
poslanec tam je napísaný pán Jozef Andrejčák. A ako druhý, ktorého dopĺňame je pán
poslanec Saxa Vladimír. Druhá škola s č.18 - Konzervatórium Timonova Košice, v prílohe
máte pána Petra Solára a dopĺňame pána poslanca Martina Smrča. Tretia škola, por. č. 20 Obchodná akadémia Polárna 1, Košice. K pánovi poslancovi Andrejčákovi dopĺňané pani
poslankyňu Lenku Kovačovičovú. Pán poslanec Figeľ sa vzdal. Čiže pani Kovačevičová.
Zmena v škole č. 39 - Gymnázium Veľké Kapušany, pán poslanec Karol Pataky sa vymenil
za pána poslanca Csabu Furika. Čiže ostane tam len pán poslanec Csaba Furik. Škola č. 42 Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce. Tam dopĺňame pána MUDr. Farkaša
a pani poslankyňu Janu Cibereovú. A posledná zmena v okrese Trebišov, škola č. 65 Gymnázium Kráľovský Chlmec. Tam dopĺňame pána poslanca Karola Patakyho a pána
poslanca Petra Pandyho. Tzn., všetky tie konflikty, ktoré vznikli, sme naozaj konštruktívne
dohodli a teda sa chcem všetkým poďakovať. Návrh som už odovzdal návrhovej komisii.
Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Pán poslanec Zahorčák. Nech sa páči.“
Poslanec Zahorčák: „Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené zastupiteľstvo,
ja by som sa tiež chcel dotknúť prílohy číslo 2, konkrétne v časti okres Michalovce.
Samozrejme, rešpektujem to, čo teraz odznelo z úst pána poslanca Polačeka, to doplnenie.
Mňa trošku, by som povedal, zaskočilo, že je tam dominancia jedného priezviska, podľa
môjho názoru je nie príliš vhodná a nie príliš etická. Takže preto prichádzam aj s návrhom,
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bolo to aj s niektorými poslancami konzultované a aj to, čo tu odznelo, samozrejme chceme
rešpektovať. Takže ja by som si dovolil predložiť tiež návrh s týmito menami. Gymnázium
Pavla Horova, Michalovce, Masarykova, aby tam boli páni poslanci MUDr. Kuchta,
pán poslanec Ing. Ďurovčík. Gymnázium Veľké Kapušany, tak ako tu odznelo, pán poslanec
Csaba Furik a Viliam Zahorčák. Gymnázium na ulici Ľudovíta Štúra, Michalovce - Mgr.
Milan Kaplan a doktor Ján Mihalečko. Stredná odborná škola Veľké Kapušany, Ing. Jozef
Želinský a pán Milan Potocký. Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce PhDr. Jana Cibereová a MUDr. František Farkaš, tak , ako tu odznelo. Stredná odborná škola
obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce - MUDr. František Farkaš, PhDr. Jana Cibereová.
Obchodná akadémia Michalovce, Kapušianska - MUDr. Ján Mihalečko, Ing. Emil Ďurovčík.
Stredná odborná škola Strážske - Mgr. Ján Kaplan a Viliam Zahorčák. A Stredná odborná
škola technická, Partizánska, Michalovce - MUDr. Pavol Kuchta a pán Milan Potocký.
Myslím si, že tento návrh je, tak by som povedal, vyváženejší. Každý z poslancov je v dvoch
radách škôl a myslím si, že zohľadňuje aj taký demokratickejší, ako ten pôvodný. Ďakujem.“
Predseda: „Čiže to je pozmeňujúci k tomu návrhu, ktorý predložil pán Polaček? To je
samostatný návrh? Tak? Dobre. Čiže máme zatiaľ dva návrhy. Nasleduje pán poslanec
Kaplan. Nech sa páči.“
Poslanec Kaplan: „Tak, nedá mi, aby som nezareagoval na vystúpenie pána Zahorčáka.
Ten pôvodný návrh, ktorý je, vzišiel z dohody predsedov poslaneckých klubov. Čiže týmto
návrhom, ktorý ste teraz predniesol, ste v podstate demonštrovali zbytočnosť vašej
predsedníčky poslaneckého klubu. A navyše sme vás aj vyzvali na to, aby sme sa v rámci
okresu Michalovce určitým spôsobom dohodli na nejakom rovnomernom prerozdelení
zastúpenia v radách školy. Čiže preto, aj tú Vašu poznámku, že je to nevhodná osoba a zjavne
ste narážal na mňa, na to, aby som bol v týchto radách školy, je neopodstatnená. A určité
nezrovnalosti si vyriešte vo vašom vlastnom poslaneckom klube, aby potom nedochádzalo
k takýmto veciam. Ďakujem.“
Predseda: „S faktickou pán poslanec Zahorčák. Nech sa páči.“
Poslanec Zahorčák s faktickou poznámkou: „No, pán poslanec Kaplan má tendenciu veci
všelijako otáčať. Takže ja som nepovedal vôbec, že nie ste nevhodnou postavou, alebo
nevhodným kandidátom. Povedal som, že je toho veľa byť v šiestich radách škôl, čo sa mi zdá
nevhodné a nie príliš etické. To som povedal. A zároveň chcem povedať, že tento návrh
je podľa môjho názoru vyvážený a spravodlivý. Ďakujem.“
Predseda: „Pán poslanec Javorský, nech sa páči.“
Poslanec Javorský: „Ďakujem veľmi pekne za slovo. My sme sa minulého týždňa
opakovane stretli, aj s pani predsedníčkou Lenártovou, a viac-menej mi sme to rozoberali
dosť dlho, všetky návrhy, ktoré boli. A preto ma tento návrh naozaj ako prekvapuje, že teraz
na zastupiteľstvo. Lebo bolo jedno stretnutie, potom sme mali zistiť medzi poslancami spätnú
väzbu a následne bolo záverečné stretnutie, ktoré už mali iba pani Lenártová a pán Polaček
v piatok a mali uzavrieť. A výsledok tohto je ten zoznam, ktorý sme dostali. Tak teraz neviem,
ako komunikujete v rámci klubu. Dovolím si povedať, že ak by sme vašu požiadavku mali
na tom prvom stretnutí, tak vedeli by sme o nej diskutovať. Ak teraz začneme Michalovce
dopodrobna rozoberať, tak budeme tu ďalšiu hodinu. A ja si myslím, že je to zbytočné,
lebo to sú veci, ktoré sa dajú úplne bez problémov dohodnúť vopred. A myslím si, že pri
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personálnych obsadeniach radách škôl bola tá diskusia veľmi, veľmi konštruktívna. Ďakujem
veľmi pekne.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. S faktickou pán poslanec Zahorčák. Nech sa páči.“
Poslanec Zahorčák s faktickou poznámkou: „Pardon, len na doplnenie. Nechcem už naozaj
zdržiavať. Pokiaľ viem, pán poslanec Kaplan prostredníctvom pána Potockého prejavil
záujem o stretnutie so mnou. Ja som mal dohodu s kolegami poslancami za Michalovce
za stranu Smer - sociálna demokracia, že to s ním odkonzultujem. Keďže k žiadnemu
stretnutiu, nie mojou vinou nedošlo, tak preto tento návrh za Michalovce som nemohol
poskytnúť. K stretnutiu nedošlo. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu a poprosím
návrhovú komisiu o prednesenie návrhov, ktoré boli predložené a asi v poradí, v ktorom boli
predložené.“
Poslanec Andrejčák, návrhová komisia: Takže prvý pozmeňujúci návrh v rámci tohto bodu,
ktorý predložil pán poslanec Polaček sa týka týchto škôl:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
schvaľuje
zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení:
č. 17 – Konzervatórium, Exnárova 8, Košice, pán poslanec Saxa
č. 18 - Konzervatórium Timonova, Košice, pán poslanec Smrčo
č. 20 - Obchodná akadémia Polárna Košice, pani poslankyňa Kovačevičová
č. 39 - Gymnázium Veľké Kapušany, pán poslanec Furik
č. 42 - Stredná zdravotnícka škola Masarykova 27, pán poslanec Farkaš a pani poslankyňa
Cibereová
č. 65 - Gymnázium Kráľovský Chlmec, páni poslanci Pataky a Pandy.
Predseda: „Ďakujem aj ja. Nech sa páči, hlasujte o tomto návrhu.“
Hlasovanie č. 37

Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov
poslancov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – pozmeňujúci
návrh č. 1

Za 54 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov
Predseda: „Ďakujem pekne. A teraz pozerám, neviem či sme najskôr nemali odvolať tých
starých?“
Poslanec Andrejčák, návrhová komisia: „Môžeme potom dať hlasovať o pôvodnom
návrhu, teda budeme hlasovať, kde v prvom bode sa odvolávajú zástupcovia, a potom to
b-éčko dáme už aj so schválenými pozmeňujúcimi návrhmi, resp. doplňujúcimi.
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Predseda: „Čiže, ak nie je problém, tak to bude prehodené. Ak je, tak to dám odznova
hlasovať. Dobre. Čiže teraz poprosím ten návrh na odvolanie bývalých členov.“
Poslanec Andrejčák, návrhová komisia: „Ešte máme jeden pozmeňujúci, predložený pánom
poslancom Zahorčákom. Teda doplňujúci.“
Predseda: „Dobre.“
Poslanec Andrejčák, návrhová komisia: „Takže návrh na doplnenie predložený pánom
poslancom Zahorčákom:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
schvaľuje
zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov v rámci okresu Michalovce:
č. 38 - Gymnázium Pavla Horova, Michalovce, páni poslanci Kuchta a pán poslanec
Ďurovčík
č. 39 - Gymnázium Veľké Kapušany, pán poslanec Zahorčák
č. 40 - Gymnázium , Ľudovíta Štúra, Michalovce, páni poslanci Kaplan a Mihalečko
č. 41 - SOŠ Veľké Kapušany, páni poslanci Želinský a Potocký
č. 42 - Stredná zdravotnícka škola, Michalovce - pán poslanec Farkaš , pani poslankyňa
Cibereová
č. 43 - SOŠ obchodu a služieb, Michalovce – pán poslanec František Farkaš a pani
poslankyňa Cibereová
č. 44 - Obchodná akadémia, Michalovce, páni poslanci Michalečko a Ďurovčík
č. 45 – SOŠ, Strážske - páni poslanci Kaplan a Zahorčák
č. 46 - SOŠ technická, Michalovce, pán poslanec Kuchta a pán poslanec Potocký
Predseda: „Ďakujem aj ja. Teraz hlasujeme. Nech sa páči, hlasujte o tomto návrhu.“
Hlasovanie č. 38

Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov
poslancov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – pozmeňujúci
návrh č. 2

Za 30 poslancov, proti 13 poslancov, zdržalo sa 11 poslancov.
Predseda: „ Návrh prešiel. A teraz ešte, sa ospravedlňujem, ale pán poslanec Javorský. Nič
už? Pán poslanec Petro, niečo k procedúre?
Poslanec Petro: „To je omylom.“
Predseda: „Dobre. Tak teraz poprosím ten návrh na odvolanie.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. q) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, § 25
ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších predpisov a spôsobu delegovania zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských
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zariadení v zmysle uznesenia č. 602/2009 z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja
A) odvoláva
zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov z rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, podľa predloženého návrhu v prílohe č. 1,
B) deleguje
zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, podľa predloženého návrhu
v prílohe č. 2, so schválenými pozmeňujúcimi návrhmi.
Príloha č. 1
Odvolanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov
z rád škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Okres Gelnica
P.č.
1.

Škola
Gymnázium Gelnica

2.

Spojená škola Prakovce

1. poslanec

2. poslanec

Ing. Igor Petrik

Ing. Kamil Műnnich, PhD.

Ing. Igor Petrik

Ing. Kamil Műnnich, PhD.

1. poslanec

2. poslanec

MUDr. Eva Antónyová

Ing. László Kӧteles

Mgr. Jozef Andrejčák

JUDr. Ing. Jozef Konkoly

Michal Rečka

MUDr. Mária Grüllingová

Ing. Rastislav Trnka

Ing. Jozef Burian

Ing. Ján Jakubov

MUDr. Igor Jutka, MPH

Mgr. art Ľubica Blaškovičová

Ing. Ján Jakubov

MUDr. Marek Vargovčák

MUDr. Renáta Lenártová, PhD.

Ing. László Iván

JUDr. Ing. Jozef Konkoly

MUDr. Igor Jutka, MPH

Ing. Jozef Burian

Ing. István Zachariaš

MVDr. Anna Jenčová

Okres Košice I. – IV.
P.č.

Škola

3.

8.

Gymnázium a ZŠ S.Máraioho
s v.j.m., Kuzmányho, Košice
Gymnázium Opatovská 7,
Košice
Gymnázium, Poštová 9,
Košice
Gymnázium, Šrobárova 1,
Košice
Gymnázium, Trebišovská 12,
Košice
Gymnázium, Alejová 1, Košice

9.

Športové gymnázium Košice

10.

Stredná odborná škola
Grešákova 1, Košice
SPŠ dopravná Košice

4.
5.
6.
7.

11.
12.

SPŠ elektrotechnická
Košice
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

SPŠ stavebná a geodetická
Košice
Stredná priemyselná škola
strojníka Košice
SOŠ veterinárna
Košice-Barca
SOŠ J.Bocatia,
Bocatiova 1, Košice
Konzervatórium, Exnárova 8,
Košice
Konzervatórium,
Timonova
Košice
Škola úžit. výtvarníctva
Jakobyho 15, Košice
Obchodná akadémia Polárna 1,
Košice
Obchodná akadémia
Watsonova 61, Košice
Hotelová akadémia Košice
Stredná zdravotnícka škola
Moyzesova 17, Košice
Stredná zdravotnícka škola
Kukučínova 40, Košice
Jazyková škola, Hlavná 113,
Košice
Stredná odborná škola
Gemerská 1, Košice
SOŠ poľn. a služieb na vid.
Kukučínova 23, Košice
SOŠ automobilová,
Moldavská cesta 2, Košice
Stredná odborná škola,
Učňovská 5, Košice-Šaca
SOŠ technická
Kukučínova 23, Košice
Stredná odborná škola
Ostrovského 1, Košice
Školský internát,
Považská 7, Košice
Školský internát
Medická 2, Košice
Školský internát A.Garbana
Werferova 10, Košice
Centrum voľného času
Košice

Ing. Vladimír Saxa

Ing. Rastislav Trnka

MUDr. Marek Vargovčák

JUDr. Ing. Jozef Konkoly

MVDr. Jozef Figeľ

Michal Rečka

Ing. Iveta Kijevská

MUDr. Renáta Lenártová, PhD.

MUDr. Eva Antónyová

Mgr. art. Ľubica Blaškovičová

Mgr. Jozef Andrejčák

MUDr. Marek Vargovčák

MVDr. Július Beluscsák

MUDr. Mária Grüllingová

Mgr. Jozef Andrejčák

MVDr. Jozef Figeľ

Ing. Vladimír Saxa

JUDr. Ing. Jozef Konkoly

Ing. Jozef Burian

Ing. Štefan Petrík

MUDr. Igor Jutka, MPH

MVDr. Július Beluscsák

MUDr. Mária Grüllingová

MUDr. Eva Antónyová

Daniel Rusnák

Michal Rečka

JUDr. Jaroslav Hlinka

Ing. László Iván

Ing. Štefan Petrík

Ing. Ján Kokarda

Ing. László Kӧteles

Ing. Iveta Kijevská

MVDr. Anna Jenčová

MVDr. Július Beluscsák

MUDr. Renáta Lenártová, PhD. JUDr. Jaroslav Hlinka
MUDr. Renáta Lenártová, PhD. JUDr. Jaroslav Hlinka
MUDr. Mária Grüllingová

Ing. Vladimír Saxa

JUDr. Ing. Jozef Konkoly

Mgr. Jozef Andrejčák

Ing. Jozef Burian

Ing. Štefan Petrík

Ing. Alfonz Halenár

MUDr. Igor Jutka, MPH

1. poslanec

2. poslanec

Ing. István Zachariaš

Ing. Ján Kokarda

JUDr. Ing. Jozef Konkoly

Ing. László Iván

1.poslanec

2. poslanec

Okres Košice-okolie
P.č.
36.
37.

Škola
Gymnázium Š. Moysesa
Moldava nad Bodvou
Stredná odborná škola
Hlavná 54, Moldava n/B

Okres Michalovce
P.č.
38.

Škola
Gymnázium P.Horova
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Michalovce
Gymnázium
Veľké Kapušany
Gymnázium,
ul. Ľ. Štúra, Michalovce
Stredná odborná škola
Veľké Kapušany
Stredná zdravotnícka škola
Masarykova 27,Michalovce
SOŠ obchodu a služieb
Školská 4, Michalovce
Obchodná akadémia
Michalovce
Stredná odborná škola
Mierova 727, Strážske
SOŠ technická,
Partizánska 1, Michalovce

MUDr. Jozef Makohus

Ing. Emil Ďurovčík

PhDr. Jana Cibereová

MUDr. František Farkaš

PhDr. Ľubica Rošková

MUDr. Ján Mihalečko

PhDr. Jana Cibereová

MUDr. Ján Paľovčík

PhDr. Ľubica Rošková

MUDr. Jozef Makohus

Viliam Zahorčák

Ing. Emil Ďurovčík

Viliam Zahorčák

Ing. Emil Ďurovčík

MUDr. František Farkaš

MUDr. Ján Mihalečko

MUDr. Jozef Makohus

MUDr. František Farkaš

1.poslanec

2. poslanec

Pavol Burdiga

Ing. Ján Babič

Pavol Burdiga

Karol Horník

Pavol Burdiga

Ing. Ján Babič

Juraj Nagy

Ing. Štefan Bašták

Karol Horník

Ing. Ján Babič

Juraj Nagy

Ing. Štefan Bašták

1.poslanec

2. poslanec

Ing. Štefan Staško

MVDr. Boleslav Lešo, PhD.

Ing. Štefan Staško

MVDr. Boleslav Lešo, PhD.

1.poslanec

2. poslanec

JUDr. Michal Komara, PhD.

Ing. Pavol Bečarik

Mgr. Rastislav Javorský

Ing. Pavol Bečarik

MUDr. Marián Hojstrič

Ing. Iveta Rušinová

JUDr. Michal Komara, PhD.

PhDr.. Stanislav Vospálek

JUDr. Michal Komara, PhD.

Bc. Ing. Janka Brziaková

Okres Rožňava
P.č.

Škola

47.

Gymnázium Rožňava

48.

Obchodná akadémia Rožňava

49.

Stredná zdravotnícka škola
Šafárikova 3, Rožňava
SOŠ obchodu a služieb
Rožňavská Baňa, Rožňava
Spojená škola.
Zimná 96, Dobšiná
Stredná odborná škola,
Hviezdoslavova, Rožňava

50.
51.
52.

Okres Sobrance
P.č.

Škola

53.

Gymnázium Sobrance

54.

SOŠ obchodu
Sobrance

a

služieb

Okres Spišská Nová Ves
P.č.

Škola

55.

Gymnázium
Školská, Spišská Nová Ves
Gymnázium
Javorová 16, Sp. Nová Ves
Gymnázium Krompachy

56.
57.
58.
59.
60.

Technická akadémia
Spišská Nová Ves
Hotelová akadémia
Spišská Nová Ves
Stredná odborná škola

56

61.
62.
63.

Spišská Nová Ves
SOŠ drevárska
Filinského 7, Sp.Nová Ves
SOŠ ekonomická, Stojan 1
Spišská Nová Ves
Jazyková škola
Javorová 16, Sp.Nová Ves

Ing. Pavol Bečarik

Bc. Ing. Janka Brziaková

Ing. Iveta Rušinová

Bc. Ing. Janka Brziaková

Ing. Iveta Rušinová

Mgr. Rastislav Javorský

PhDr. Stanislav Vospálek

MUDr. Marián Hojstrič

1.poslanec

2. poslanec

Okres Trebišov
P.č.

Škola

64.

Gymnázium Trebišov

65.
66.
67.
68.
69.

Ing. Róbert Puci
Gymnázium
Kráľovský
Chlmec
Csaba Furik
Obchodná akadémia Trebišov
Mgr. Jana Mondiková
Stredná odborná škola
Pribeník
Gejza Sačko
Stredná odborná škola,
Kráľovský Chlmec
Ing. Jozef Horváth
Spojená škola, Kollárova 17,
Sečovce
Štefan Duč

Mgr. Jana Mondiková
Gejza Sačko
MUDr. Juraj Sobek
MUDr. Juraj Sobek
Ing. Róbert Puci
PhDr. Marek Čižmár

Príloha č. 2
Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov
do rád škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Okres Gelnica
P.č.
1.

Škola
Gymnázium Gelnica

1. poslanec

2. poslanec

Ing. Igor Petrik

Ing. Dušan Tomaško, MBA

2.

Spojená škola Prakovce

Ing. Igor Petrik

Ing. Dušan Tomaško, MBA

Okres Košice I. – IV.
P.č.

Škola

1. poslanec

2. poslanec

3.

Gymnázium a ZŠ S.Máraioho
s v.j.m., Kuzmányho, Košice
Gymnázium Opatovská 7,
Košice
Gymnázium, Poštová 9,
Košice
Gymnázium, Šrobárova 1,
Košice
Gymnázium, Trebišovská 12,
Košice

Juraj Nagy

Roland Szabó

Mgr. Jozef Andrejčák

Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová

JUDr. Ing. Peter Huba, PhD.

MUDr. Ján Sekáč

Ing. Ján Jakubov

Ing. Igor Petrovčik

Ing. Ján Jakubov

JUDr. Ing. Peter Huba, PhD.

4.
5.
6.
7.
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8.

Gymnázium, Alejová 1, Košice Ing. Mgr. Miloš Ihnát

MUDr. Renáta Lenártová, PhD.

9.

Športové gymnázium Košice

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský

MUDr. Renáta Lenártová, PhD.

10.

Stredná odborná škola
Grešákova 1, Košice
SPŠ dopravná Košice

Csaba Furik
Ing. Michal Kravčík, CSc.

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský

SPŠ elektrotechnická
Košice
SPŠ stavebná a geodetická
Košice
Stredná priemyselná škola
strojnícka Košice
SOŠ veterinárna
Košice-Barca
SOŠ J.Bocatia,
Bocatiova 1, Košice
Konzervatórium, Exnárova 8,
Košice
Konzervatórium,
Timonova
Košice
Škola úžit. výtvarníctva
Jakobyho 15, Košice
Obchodná akadémia Polárna 1,
Košice
Obchodná akadémia
Watsonova 61, Košice
Hotelová akadémia Košice

Ing. Jozef Želinský

Ing. Michal Kravčík, CSc.

Ing. Vladimír Saxa

RNDr. Martin Smrčo

Ing. Jaroslav Polaček

Ing. František Petro

MVDr. Jozef Figeľ

Michal Rečka

Stredná zdravotnícka škola
Moyzesova 17, Košice
Stredná zdravotnícka škola
Kukučínova 40, Košice
Jazyková škola, Hlavná 113,
Košice
Stredná odborná škola
Gemerská 1, Košice
SOŠ poľn. a služieb na vid.
Kukučínova 23, Košice
SOŠ automobilová,
Moldavská cesta 2, Košice
Stredná odborná škola,
Učňovská 5, Košice-Šaca
SOŠ technická
Kukučínova 23, Košice
Stredná odborná škola
Ostrovského 1, Košice
Školský internát,
Považská 7, Košice
Školský internát
Medická 2, Košice
Školský internát A.Garbana
Werferova 10, Košice
Centrum voľného času
Košice

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Ing. Emil Kočiš, PhD.
Mgr. Jozef Andrejčák

Ing. Vladimír Saxa

doc. RNDr. Peter Solár, PhD.

RNDr. Martin Smrčo

Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová

Ing. Igor Petrovčik

Mgr. Jozef Andrejčák

Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová

doc. RNDr. Peter Solár, PhD.

Ing. Jaroslav Polaček

JUDr. Jaroslav Hlinka

Mgr. Peter Berinšter

Ing. Igor Petrovčik

MVDr. Jozef Figeľ

MUDr. Renáta Lenártová, PhD. MUDr. Ján Sekáč
Daniel Rusnák

Michal Rečka

Ing. Mgr. Miloš Ihnát

Csaba Furik

RNDr. Martin Smrčo

Ing. Ján Kokarda

Michal Rečka
Roland Szabó
Ing. Viktor Dulina

JUDr. Jaroslav Hlinka

Mgr. Peter Berinšter

Ing. František Petro

RNDr. Martin Smrčo
Mgr. Peter Berinšter

Ing. Ján Jakubov

Ing. Jaroslav Polaček
Ing. Viktor Dulina

RNDr. Martin Smrčo

58

Okres Košice-okolie
P.č.
36.
37.

Škola
Gymnázium Š. Moysesa
Moldava nad Bodvou
Stredná odborná škola
Hlavná 54, Moldava n/B

1. poslanec
Roland Szabó

2. poslanec
Ing. Ján Kokarda

Roland Szabó

Okres Michalovce
P.č.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Škola
Gymnázium P.Horova
Michalovce
Gymnázium
Veľké Kapušany
Gymnázium,
ul. Ľ. Štúra, Michalovce
Stredná odborná škola
Veľké Kapušany
Stredná zdravotnícka škola
Masarykova 27,Michalovce
SOŠ obchodu a služieb
Školská 4, Michalovce
Obchodná akadémia
Michalovce
Stredná odborná škola
Mierova 727, Strážske
SOŠ technická,
Partizánska 1, Michalovce

1.poslanec
MUDr. Pavol Kuchta, MPH

2. poslanec
Ing. Emil Ďurovčík

Viliam Zahorčák

Csaba Furik

Mgr. Milan Kaplan

MUDr. Ján Mihalečko

Ing. Jozef Želinský

Milan Potocký

MUDr. František Farkaš

PhDr. Jana Cibereová

MUDr. František Farkaš

PhDr. Jana Cibereová

MUDr. Ján Mihalečko

Ing. Emil Ďurovčík

Mgr. Milan Kaplan

Viliam Zahorčák

MUDr. Pavol Kuchta, MPH

Milan Potocký

Okres Rožňava
P.č.

Škola

1.poslanec

2. poslanec

47.

Gymnázium Rožňava

Pavol Burdiga

MUDr. Attila Anna

48.

Obchodná akadémia Rožňava

Pavol Burdiga

Karol Horník

49.

Stredná zdravotnícka škola
Šafárikova 3, Rožňava
SOŠ obchodu a služieb
Rožňavská Baňa, Rožňava
Spojená škola.
Zimná 96, Dobšiná
Stredná odborná škola,
Hviezdoslavova, Rožňava

Pavol Burdiga

MUDr. Attila Anna

Juraj Nagy

Ing. Štefan Bašták

Karol Horník

Juraj Nagy

Juraj Nagy

Ing. Štefan Bašták

50.
51.
52.

Okres Sobrance
P.č.

Škola

1.poslanec

2. poslanec

53.

Gymnázium Sobrance

Ing. Štefan Staško

Bc. Martin Hrunka

54.

SOŠ obchodu
Sobrance

služieb Ing. Štefan Staško

Bc. Martin Hrunka

a
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Okres Spišská Nová Ves
P.č.

Škola

1.poslanec

2. poslanec

55.

Gymnázium
Školská, Spišská Nová Ves
Gymnázium
Javorová 16, Sp. Nová Ves
Gymnázium Krompachy

MUDr. Iveta Fulková

PhDr. Ján Volný, PhD.

PhDr. Ján Volný, PhD.

Ing. Pavol Bečarik

Technická akadémia
Spišská Nová Ves
Hotelová akadémia
Spišská Nová Ves
Stredná odborná škola
Spišská Nová Ves
SOŠ drevárska
Filinského 7, Sp.Nová Ves
SOŠ ekonomická, Stojan 1
Spišská Nová Ves
Jazyková škola
Javorová 16, Sp.Nová Ves

Mgr. Rastislav Javorský

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

MUDr. Marián Hojstrič

PaedDr. Jana Skokanová
Adnan Akram

MUDr. Iveta Fulková

Ing. Pavol Bečarik
PhDr. Ján Volný, PhD.

Mgr. Rastislav Javorský

MUDr. Marián Hojstrič

Adnan Akram

Okres Trebišov
P.č.

Škola

1.poslanec

2. poslanec

64.

Gymnázium Trebišov

Ing. Róbert Puci

PhDr. Marek Čižmár

65.

Gymnázium
Kráľovský Ing. Karol Pataky
Chlmec
Obchodná akadémia Trebišov
PhDr. Marek Čižmár

JUDr. Peter Pandy

Stredná odborná škola
Pribeník
Stredná odborná škola,
Kráľovský Chlmec
Spojená škola, Kollárova 17,
Sečovce

Csaba Furik

Gejza Sačko

Ing. Jozef Horváth

Ing. Karol Pataky

Ing. Róbert Puci

PhDr. Marek Čižmár

66.

67.
68.
69.

Predseda: „Ďakujem, nech sa páči, hlasujte o tomto návrhu.“
Hlasovanie č. 39

Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov
poslancov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Za 54 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne.“
BOD č. 10
Informatívna správa o príprave projektu Kreatívneho centra
Košického samosprávneho kraja v rámci IROP 2014 - 2020
Predseda: „Takže môžeme prejsť k ďalšiemu bodu č. 10 – Informatívna správa o príprave
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projektu Kreatívneho centra Košického samosprávneho kraja v rámci IROP 2014 – 2020.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, pod bodom č. 10 je vám predložená Informatívna správa
o príprave projektu Kreatívneho centra Košického kraja v rámci IROP 2014 – 2020.
Ministerstvo kultúry SR už dlhšiu dobu plánuje vyhlásiť výzvu, v rámci ktorej majú
samosprávne kraje možnosť žiadať nenávratný finančný príspevok na vybudovanie,
prevádzku a poskytovanie služieb Kreatívnych centier. Hlavným cieľom je podpora rozvoja
zamestnanosti a tvorba pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Plánovaná
výzva je pre Košický samosprávny kraj príležitosťou, aby v súlade s Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK 2016 – 2022 strategicky podporil rozvoj kreatívnej
ekonomiky ako perspektívneho odvetvia ekonomiky Košického kraja. Kreatívne centrá majú
vzniknúť vo všetkých ôsmich vyšších územných celkoch Slovenska, v krajských mestách
podotýkam. Ich infraštruktúra musí byť v zmysle podmienok IROP vybudovaná na funkčnom
území krajských miest. Kreatívne centrum bude poskytovať celý rad služieb pre získanie
podnikateľských a kreatívnych zručností a pre podporu dopytu po kreatívnej tvorbe.
KSK plánuje vybudovať a prevádzkovať Kreatívne centrum v areáli na Strojárenskej ulici č. 3
v Košiciach, ktorý je v jeho vlastníctve a už teraz ho vo veľkej miere využívajú kreatívni
aktéri, resp. podnikatelia v kreatívnom priemysle. Poloha areálu v centre Košíc a v blízkosti
univerzít je strategická nie len pre nich, ale aj pre KSK, pretože spolu s aktérmi kreatívneho
priemyslu bude môcť realizovať rozvojové projekty a podporiť zamestnanosť. Plánovaná
výzva vytvára príležitosť revitalizovať a zmodernizovať zvyšné časti bývalého priemyselného
areálu tak, aby bolo uchované a prezentované unikátne priemyselné kultúrne dedičstvo
a zároveň boli kreatívcom poskytnuté priestory a technologická vývojová infraštruktúra
modernej doby. Tento materiál je predložený za účelom informovania o aktuálnom stave
príprav projektu a potrebných podkladov, ktoré sa vyžadujú v rámci predmetnej plánovanej
výzvy. Materiál pred rokovaním prešiel rokovaním kultúrnej komisie, finančnej komisie
a komisie regionálneho rozvoja, ktoré ho zastupiteľstvu odporučili prerokovať a zobrať
na vedomie. Otváram k tomuto materiálu rozpravu. Nech sa páči. Nech sa páči, pani
poslankyňa Lenártová.“
Poslankyňa Lenártová: „Ďakujem pekne, pán predseda. To bude asi otázka na pani Orbán Máté. Iba som sa chcela opýtať, keďže je to napísané aj materiáli, že uvažujete s partnerom
z verejného sektora? Či uvažujete s mestom Košice? O partnerstve. Prostredníctvom našich
organizácií, či už CIKE (pozn. Creative Industry Košice, n. o.) alebo K 13 (pozn. K 13 –
Košické kultúrne centrá príspevková organizácia). Pretože rozprávala som sa s nimi
a neevidujú žiadnu požiadavku na partnerstvo. Tak iba k tomu som sa chcela opýtať. A potom
či máte predstavu, kto bude riadiť Kreatívne centrum? Či už máte takého človeka? Myslím si,
že by mal byť v tíme, prípravnom. Keď mi môžete na to odpovedať. Ďakujem.“
Ing. Orbán – Máté, PhD., vedúca odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania
a životného prostredia: „Ďakujem pekne. Tak ešte raz vážený pán predseda, milí poslanci.
K prvej otázke. V rámci príprav sme sa sústredili na to, aby sme zapojili najviac aktérov
z kreatívnej obce a presne sme oslovili CIKE a konkrétne Ing. Hladkého, ktorý nám
aj vypracoval štúdiu uskutočniteľnosti a programy, ktoré by sa mali následne realizovať
v rámci Kreatívneho centra. Veľmi úzko spolupracujeme, môžem povedať, že už pomaly dva
roky, pri príprave tohto podkladu. Koncom marca sme obdržali finálnu štúdiu a v rámci neho
programy, ktoré sa majú realizovať. S tým, že tam má aj CIKE svoju úlohu. Keďže tam sa oni
zameriavajú na to digitálne, skôr to IT, tiež spolu cez IT Valley, tak oni si tam nadefinovali
také programy, ktoré oni už aj tak realizujú, ale chcú potom následne rozšíriť. Takže môžem
potvrdiť to, že tá spoluprácu je veľmi dobrá, a sme, môžem povedať, v týždennom kontakte.
Čo sa týka partnerstva, hneď na to aj nadviažem. Partnerstvo sa teraz určuje, aj základe toho,
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ako bude stanovená tá výzva. My, samozrejme, rátame s tým, že tí, ktorí sú aktívni v tejto
oblasti, by sa na tom spolupodieľali. Ale samozrejme, dávali sme aj takú stručnú správu
o tom, čo všetko je potrebné pre to spraviť, aby takáto činnosť mohla fungovať. Aj na úrovni
vedenia sme k tomu sedeli, niekoľko krát. A v súčasnej dobe sa rozhodne o tom, kto bude,
jednak partnerom a následne, kto bude riadiť to Kreatívne centrum. Lebo je tam veľmi veľký
balík peňazí, no dosť významný balík peňazí na ten manažment. A presne tak, ako aj Vy
spomínate, pani poslankyňa, je veľmi dôležité, kto to celé podchytí a kto to bude riadiť.
Pôvodne, a to aj pán predseda, spolu s pánom riaditeľom, keď sme rokovali, tak potvrdil,
že rozmýšľame v dvoch intenciách. Prvá je, že by to bola naša, už existujúca niektorá
inštitúcia. Tzn., poviem príklad, možno Agentúra pre podporu regionálneho rozvoja, ktorá
samozrejme , by potom následne potrebovala vyčleniť osobitnú zložku, ktorá by sa venovala
len tejto problematike. Alebo by sa spolupracovalo s novovytvorenou inštitúciou. Teraz je to,
na čom sa diskutuje alebo o čom sa diskutuje. Tak neviem, či tak to stačí. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Ja len doplním, že záleží to od znenia tej výzvy a čo bude,
čo stihneme. Lebo najlepšie by bolo, ak by sa založila samostatná organizácia. Ale uvidíme,
aké budú termíny a podobne. Kvôli zastupiteľstvu. Ešte niekto do rozpravy k tomuto bodu?
Ak nie, uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Poprosím návrhovú u komisiu o prednesenie
návrhu k tomuto bodu. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. c) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
Informatívnu správu o príprave projektu Kreatívneho centra Košického kraja v rámci
Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (IROP).
Predseda: „Ďakujem aj ja. Nech sa páči, hlasujte o tomto uznesení.“
Hlasovanie č. 40

Informatívna správa o príprave projektu Kreatívneho centra
Košického kraja v rámci IROP 2014 – 2020

Za 52 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 11
Informatívna správa o vyhlásených výzvach z európskych štrukturálnych fondov
Predseda: „Prejdeme k bodu číslo 11 - Informatívna správa o vyhlásených výzvach
z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Vážené poslankyne, vážení poslanci,
pod bodom č. 11 je vám predložená Informatívna správa o vyhlásených výzvach z európskych
štrukturálnych a investičných fondov. Predložený materiál má za cieľ poskytnúť informáciu
Zastupiteľstvu KSK o činnosti Informačno-poradenského centra na KSK a aktuálnych
výzvach z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Zastupiteľstvo KSK schválilo
vznik Informačno-poradenského centra na Úrade KSK na svojom 16. zasadnutí dňa
26. 4. 2016. Informačno-poradenské centrum, ktoré následne spustilo svoju činnosť 1. 9. 2016
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je organizačne začlenené pod odbor regionálneho rozvoja, životného prostredia a územného
plánovania a financované je cez projekt Operačného programu Technická pomoc: Vytvorenie
a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1, v ktorom KSK
vystupuje ako partner Úradu vlády SR pre investície a informatizáciu. V Informačnoporadenskom centre pre európske štrukturálne a investičné fondy na KSK pracujú traja
vyškolení zamestnanci, ktorí zabezpečujú jeho fungovanie. V priebehu roka 2017 bolo
vyhlásených viacero verejných obstarávaní na vybavenie priestorov informačného centra.
Vzhľadom na nutnosť zasielania dokumentácie z verejného obstarávania na kontrolu Úradom
vlády SR pre investície a informatizáciu pred plnením, sa vybavovanie priestorov
z prostriedkov projektu z časového hľadiska oddialilo. Informačno-poradenské centrum slúži
pre širokú verejnosť ako informačný bod pre čerpanie európskych štrukturálnych
a investičných fondov z viacerých operačných programov. Materiál prešiel rokovaním
dopravnej komisie, finančnej komisie a komisie regionálneho rozvoja, ktoré ho zastupiteľstvu
odporučili prerokovať a zobrať na vedomie. Otváram k danému bodu rozpravu. Nech sa páči.
Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu k tomuto bodu. 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
berie na vedomie
Informatívnu správu o vyhlásených výzvach z európskych štrukturálnych a investičných
fondov.
Predseda: „Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujte o tomto uznesení.“
Hlasovanie č. 41

Informatívna správa o vyhlásených výzvach z európskych
štrukturálnych a investičných fondov

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 12
Ústna informácia o podaní Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov novozvolených poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja za rok 2016
Predseda: „Prejdeme k bodu č. 12 - Ústna informácia o podaní Oznámení funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov novozvolených poslancov Zastupiteľstva KSK
za rok 2016. Prosím pána poslanca Hlinku, predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu,
aby predniesol ústnu informáciu. Nech sa páči.“
Poslanec Hlinka: „Ďakujem za slovo. Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážený pán
predseda, na základe poverenia Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a uznesenia číslo
1/2018, ktoré komisia prijala na 1. pracovnom rokovaní dňa 22. februára 2018,
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vás informujem o splnení si povinnosti novozvolenými poslancami, podľa ústavného zákona
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Preverenie povinnosti sa týkalo novozvolených poslancov, a to v počte 29. Komisia splnenie
povinnosti poslancov posudzovala z pohľadu, jednak doručenia oznámení v zákonom
stanovenej lehote, čo znamená v lehote do tridsiatich dní odo dňa ujatia sa funkcie poslanca
a v intenciách čl. 7 ods. 6 preverila aj ich úplnosť. Na túto povinnosť boli novozvolení
poslanci upozornení listom predsedu komisie na ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva dňa
4. decembra 2017, vrátane fyzického a dodatočne aj emailového doručenia tlačiva oznámenia.
Zalepené obálky boli prevzaté protokolárne z podateľne úradu dňa 19. februára 2018.
Splnenie povinnosti zo strany novozvolených poslancov komisia preverila na už spomínanom
pracovnom rokovaní dňa 22. februára 2018, s konštatovaním, že všetci túto povinnosť splnili
v zákonom stanovenej lehote, v termíne do 3. januára 2018. Komisia preverila oznámenia
v abecednom poradí, a zistené formálne nedostatky, napr. chýbajúce potvrdenie o podanom
daňovom priznaní, alebo potvrdenie o ročnom zúčtovaní dane zo závislej činnosti, na základe
výzvy predsedu komisie boli poslancami operatívne odstránené. Zverejnenie údajov
z oznámení funkcií zamestnaní, činností a majetkových pomerov novozvolených poslancov
v rozsahu stanovenom v ústavnom zákone, bude z úrovne komisie na základe ukladacej časti
spomínaného uznesenia komisie realizované formou sprístupnenia na webovej stránke
Košického samosprávneho kraja v najbližších dňoch, pravdepodobne bude to dnes alebo
možnože zajtra. Zároveň vás informujem, že návrhovej komisii predkladám príslušný návrh
na uznesenie a to, aby zastupiteľstvo predmetnú ústnu informáciu zobralo na vedomie.“
Predseda: „Ďakujem pekne pánovi poslancovi Hlinkovi. Teraz otváram rozpravu k tejto
ústnej informácii. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú
komisiu o prednesenie návrhu k tomuto bodu. 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
berie na vedomie
Ústnu informáciu o podaní Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
novozvolených poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za rok 2016.
Predseda: „Ďakujem pekne, poprosím hlasujte o tomto uznesení.“
Hlasovanie č. 42

Ústna informácia o podaní Oznámení funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov novozvolených poslancov
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za rok 2016

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 13
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2018
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 13 – Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja na I. polrok 2018. Vážené poslankyne, vážení poslanci, v prípade tohto
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materiálu Úrad KSK bol koordinátorom pri jeho príprave, obsahové zameranie bolo
formulované na úrovni predsedov komisií. Z týchto plánov činnosti, resp. plánov úloh
je zrejmé zameranie komisií prierezových, ale aj zameranie činnosti komisií odvetvových.
Schválením materiálu plníme aj povinnosť vyplývajúcu z ustanovenia § 11 ods. 2 písm. k)
zákona o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov. Materiál prešiel
rokovaním desiatich komisií. Sociálna komisia odporúča schváliť plán úloh sociálnej komisie
podľa predloženého návrhu a pripomienok. Ostatné komisie materiál odporučili
zastupiteľstvu prerokovať a schváliť bez pripomienok. Otváram rozpravu k danému bodu.
Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu k danému bodu.
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 4
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2018.
Predseda: „Ďakujem pekne, poprosím dať hlasovať o tomto uznesení.“
Hlasovanie č. 43

Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja na I. polrok 2018

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 14a
Nájom telocviční stredných škôl v Košiciach a v Rožňave
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu číslo 14 a to sú majetkové veci. A rovno k bodu 14a Nájom telocvične stredných škôl v Košiciach a v Rožňave. Vážené poslankyne, vážení
poslanci, materiálom sa navrhuje zastupiteľstvu schváliť nájom telocviční pre 6 -tich
záujemcov. V zmysle Dodatku č. 1 Zásad hospodárenia s majetkom KSK, stredné školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK oznámili možnosť prenajať telocvične nachádzajúce
sa v budovách, ktoré majú v správe. Jedná sa o telocvične v správe: Hotelovej akadémie
na Južnej triede v Košiciach, Strednej odbornej školy technickej na Hviezdoslavovej ulici
v Rožňave, Strednej odbornej školy na Ostrovského ulici v Košiciach, Športového gymnázia
na Triede SNP v Košiciach a Strednej odbornej školy automobilovej na Moldavskej ceste
v Košiciach. Identifikácia záujemcov o nájom telocviční, účelovosť a výška nájomného
je uvedená v návrhu na uznesenie. Všetky nájmy sa navrhujú uzatvoriť na dobu neurčitú.
Školská komisia ako aj komisia k hospodáreniu s majetkom odporúčajú predmetný materiál
prerokovať a schváliť. Na schválenie nájmu telocviční z dôvodu hodného osobitného zreteľa
je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov, t.j. minimálne 35 hlasov.
Otváram k danému bodu rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu
a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.“
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Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 7 ods.
16 Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja v znení dodatku č. 1
schvaľuje
1/ nájom telocvične súpisné č. 2214 o výmere 217,90 m2 na pozemku registra C KN parcelné
číslo 3109/60 na Južnej triede 10 v Košiciach, katastrálne územie Južné Mesto, obec Košice –
Juh, okres Košice IV, vedenej Okresným úradom Košice v liste vlastníctva č. 11556 v správe
Hotelovej akadémie, Južná trieda 10 v Košiciach pre Športový klub polície Policajná škola
Košice, so sídlom Južná trieda 50, Košice – Juh, IČO: 35 558 466 za účelom tréningov
kadetov a juniorov v kickboxe, za nájomné vo výške 1,00 €/rok, na neurčitú dobu nájmu
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je nepeňažná podpora športu,
2/ nájom telocvične o výmere 159,00 m2 v budove školy súpisné číslo 3861 na pozemku
registra C KN parcelné číslo 2081/201 na Hviezdoslavovej 5 v Rožňave, katastrálne územie
Rožňava, obec Rožňava, okres Rožňava, vedenej Okresným úradom Rožňava v liste
vlastníctva č. 3423, v správe Strednej odbornej školy technickej, Hviezdoslavova 5, Rožňava
pre ŽBK Rožňava, so sídlom9. mája 8, Rožňava, IČO: 42 329 914 za účelom tréningov
mládežníckeho basketbalového družstva, za nájomné vo výške 1,00 €/rok, na neurčitú dobu
nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je nepeňažná podpora športu,
3/ nájom telocvične súpisné číslo 2333 o výmere 1 005,60 m2 na pozemku registra C KN
parcelné číslo 510/334 na Ostrovského 1 v Košiciach, katastrálne územie Južné Mesto, obec
Košice – Juh, okres Košice IV, vedenej Okresným úradom Košice v liste vlastníctva č. 11630
v správe Strednej odbornej školy, Ostrovského 1, Košice pre RIM Basket, o. z., so sídlom
Wuppertálska 2, Košice – mestská časť Sídlisko KVP, IČO: 42 322 243 za účelom tréningov
mládežníckeho basketbalového družstva, za nájomné vo výške 3,00 €/rok, na neurčitú dobu
nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je nepeňažná podpora športu,
4/ nájom telocvične súpisné číslo 2333 o výmere 1 005,60 m2 na pozemku registra C KN
parcelné číslo 510/334 na Ostrovského 1 v Košiciach, katastrálne územie Južné Mesto, obec
Košice – Juh, okres Košice IV, vedenej Okresným úradom Košice v liste vlastníctva č. 11630
v správe Strednej odbornej školy, Ostrovského 1, Košice pre Školský športový klub TYDAM
Košice, so sídlom Užhorodská 1, Košice – Juh, IČO: 35 554 916 za účelom tréningov
mládežníckeho basketbalového družstva, za nájomné vo výške 3,00 €/rok, na neurčitú dobu
nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je nepeňažná podpora športu,
5/ nájom telocvične súpisné číslo 1716 o výmere 613,00 m2 na pozemku registra C KN
parcelné číslo 1400/5 na Bardejovskej 6 v Košiciach, katastrálne územie Terasa, obec Košice
– Západ, okres Košice II, vedenej Okresným úradom Košice v liste vlastníctva č. 7085
v správe Športového gymnázia, Trieda SNP 104, Košice pre Atletický klub Slávia Technická
univerzita Košice,so sídlom Watsonova 4/A, Košice – Sever, IČO: 42 097 631 za účelom
tréningov mládežníckej atletiky, za nájomné vo výške 2,00 €/rok, na neurčitú dobu nájmu
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je nepeňažná podpora športu,
6/ nájom telocvične o výmere 387,00 m2 v budove školy súpisné číslo 1631 na pozemku
registra C KN parcelné číslo 529 na Moldavskej ceste 2 v Košiciach, katastrálne územie Južné
Mesto, obec Košice – Juh, okres Košice IV, vedenej Okresným úradom Košice v liste
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vlastníctva č. 2468,v správe Strednej odbornej školy automobilovej, Moldavská cesta 2,
Košice pre Futbalový klub Košice – Barca, so sídlom Cínová 1, Košice – Barca, IČO: 31 980
830 za účelom tréningov mládežníckeho futbalového družstva, za nájomné vo výške 2,00
€/rok, na neurčitú dobu nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je nepeňažná
podpora športu.
Predseda: „Ďakujem aj ja. Poprosím, dajte hlasovať o tomto uznesení.“
Hlasovanie č. 44

Nájom telocviční stredných škôl v Košiciach a v Rožňave

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 14b
Prevod vlastníctva pozemkov vo Veľkých Kapušanoch
Predseda: „Prejdeme k bodu číslo 14 b - Prevod vlastníctva pozemkov vo veľkých
Kapušanoch. Vážené poslankyne, vážení poslanci, materiálom sa navrhuje zastupiteľstvu
rozhodnúť o prebytočnosti pozemkov a schváliť prevod vlastníctva pozemkov vo Veľkých
Kapušanoch. Pri obhliadke areálu správcu bol zistený nesúlad medzi skutkovým a právnym
stavom, preto bolo zabezpečené geometrické zameranie pozemkov a bolo zistené prihradenie
a užívanie pozemkov vlastníkmi susedných nehnuteľností uvedených v dôvodovej správe
materiálu. Uvedené pozemky je potrebné majetkovoprávne usporiadať s ich užívateľmi.
správca a Odbor školstva Úradu KSK súhlasia s predajom pozemkov. O prevode vlastníctva
a dôvodoch prevodu vlastníctva pozemkov bola informovaná komisia k hospodáreniu
s majetkom aj vo 4. volebnom období na rokovaní dňa 03. 10. 2017, ktorá odporučila
zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť spôsob prevodu a prevod vlastníctva
predmetných pozemkov pre užívanie z vyššie uvedených dôvodov hodných osobitného
zreteľa s kúpnou cenou 10,00 €/m2 a pozemok parc. č. 1738/3 s kúpnou cenou 5,00 €/m2,
pričom odporučila aj finančnú náhradu za užívanie prihradených pozemkov za obdobie dvoch
rokov spätne vo výške 1,00 €/m2/rok. S odporúčaním komisie súhlasili traja užívatelia
uvedení v návrhu uznesení, jeden užívateľ odmietol návrh riešenia a jeden užívateľ na návrh
nereagoval. Znaleckým posudkom boli prihradené pozemky ohodnotené na 8,74 €/m2,
t. j. spolu vo výške 3 268,76 € a pozemok parc. číslo 1738/3 na 4,52 €/m2, t. j. spolu vo výške
27,12 €. Komisia k hospodáreniu s majetkom odporučila zastupiteľstvu materiál prerokovať
a schváliť spôsob prevodu a prevod vlastníctva predmetných pozemkov v zmysle
predložených návrhov na uznesenie. Na schválenie prevodu vlastníctva pozemkov je potrebný
súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Prevody jednotlivým žiadateľom
sú predkladané v 3 samostatných návrhoch na uznesenia. Otváram k danému bodu rozpravu.
Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu k bodu číslo 14b.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 2 písm. c), § 9 ods. 3 písm. a)
a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov
A) rozhodlo
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o prebytočnosti pozemku registra C KN parcelné číslo 1469/197, ostatné plochy o výmere 45
m2 v katastrálnom území Veľké Kapušany, obec Veľké Kapušany, okres Michalovce,
vedeného Okresným úradom Michalovce v liste vlastníctva číslo 1536;
B) schvaľuje
spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku registra C KN parcelné číslo 1469/197, ostatné
plochy o výmere 45 m2 v katastrálnom území Veľké Kapušany, obec Veľké Kapušany, okres
Michalovce, vedeného Okresným úradom Michalovce v liste vlastníctva číslo 1536
preIng. Milana Bosáka, rodený Bosák, bytom Centrum I. 921/22, Veľké Kapušany za kúpnu
cenu 450,00 € z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorými sú malá výmera, tvar
a umiestnenie pozemku nepredpokladajú jeho samostatné využitie.
Predseda: „Ďakujem aj ja. Poprosím, hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 45

Prevod vlastníctva pozemkov vo Veľkých Kapušanoch

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený. Poprosím o ďalší
návrh.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 2 písm. c), § 9 ods. 3 písm. a)
a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov
A) rozhodlo
o prebytočnosti pozemku registra C KN parcelné číslo 1738/3, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 6 m2 v katastrálnom území Veľké Kapušany, obec Veľké Kapušany, okres
Michalovce, vedeného Okresným úradom Michalovce v liste vlastníctva číslo 1536;
B) schvaľuje
spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku registra C KN parcelné číslo 1738/3, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 6 m2 v katastrálnom území Veľké Kapušany, obec Veľké
Kapušany, okres Michalovce, vedeného Okresným úradom Michalovce v liste vlastníctva
číslo 1536 pre Milana Lakatoša, rodený Lakatoš, bytom Čičarovská 767/5, Veľké Kapušany
za kúpnu cenu30,00 € z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorými sú malá výmera, tvar
a umiestnenie pozemku nepredpokladajú jeho samostatné využitie.
Predseda: „Ďakujem aj ja. Poprosím hlasujte.“
Hlasovanie č. 46

Prevod vlastníctva pozemkov vo Veľkých Kapušanoch

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem teda, že uznesenie bolo schválené. A poprosím ešte o posledný
návrh k tomuto bodu. Nech sa páči.“
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Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 2 písm. c), § 9 ods. 3 písm. a)
a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov
A) rozhodlo
o prebytočnosti pozemku registra C KN parcelné číslo 1469/195, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 3 m2 v katastrálnom území Veľké Kapušany, obec Veľké Kapušany, okres
Michalovce, vedeného Okresným úradom Michalovce v liste vlastníctva číslo 1536;
B) schvaľuje
spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku registra C KN parcelné číslo 1469/195,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2 v katastrálnom území Veľké Kapušany, obec
Veľké Kapušany, okres Michalovce, vedeného Okresným úradom Michalovce v liste
vlastníctva číslo 1536 pre Pavla Valacha, rodený Valach, bytom J. Kráľa 22, Veľké Kapušany
za kúpnu cenu 30,00 € z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorými sú malá výmera, tvar
a umiestnenie pozemku nepredpokladajú jeho samostatné využitie.
Predseda: „Ďakujem, nech sa páči, dajte hlasovať o tomto návrhu.“
Hlasovanie č. 47

Prevod vlastníctva pozemkov vo Veľkých Kapušanoch

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že aj tento návrh na uznesenie k tomuto bodu bol schválený.“
BOD č. 15
Spolufinancovanie projektu „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti
telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby
novej telocvične na rok 2018“
Predseda: „Môžeme teda prejsť k bodu číslo 15 - Spolufinancovanie projektu „Rozvoj
výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby,
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018“. Vážené poslankyne, vážení
poslanci, pod bodom č. 15 vám predkladám Spolufinancovanie projektu „Rozvoj výchovy
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie
alebo výstavby novej telocvične na rok 2018“. Dňa 6. 4. 2018 bola zverejnená výzva
na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou
dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018. Konečný termín
na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je 15. mája 2018. Výška dotácie
určenej na zverejnenú výzvu je 9 000 000 eur na kapitálové výdavky pre celé Slovensko.
Maximálna výška dotácie poskytnutej ministerstvom pre jeden projekt, tzn. jednu telocvičňu
je maximálne 150 000 eur na kapitálové výdavky. Minimálna výška dotácie poskytnutej
ministerstvom pre jeden projekt je 15 000 eur na kapitálové výdavky. Výberová komisia
má právo výšku požadovanej dotácie upraviť vzhľadom na objem finančných prostriedkov
vyčlenených na tento účel. Použitím dotácie sa predpokladá zlepšenie kvality a funkčnosti
telocviční a zvýšenie počtu učebných priestorov, telocviční určených na výchovno-vzdelávací
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proces v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby telocvične, rekonštrukcie
alebo výstavby novej telocvične. Z dotácie na projekt je možné hradiť aj náklady
na projektovú činnosť. V prípade úspešného schválenia žiadosti v konkrétnej výške
sa úpravou rozpočtu na rok 2018 presunie daná čiastka spolufinancovania z Centrálnej
rezervy na konkrétne kapitálové výdavky. Výška spolufinancovania za KSK by nemala
presiahnuť 180 000 eur. Materiál prešiel rokovaním predsedov komisií dňa 19. 4. 2018 a bol
sprístupnený na internom portáli, t. j. v aplikácii Digitálne zastupiteľstvo a tiež na webovej
stránke kraja zverejnený dňa 12. 4. 2018. Otváram k danému bodu rozpravu. Nech sa páči.
Ak sa nikto do rozpravy nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu k bodu číslo 15. 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
spolufinancovanie projektu „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej
a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok
2018“ pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK vo výške spoluúčasti uvedenej v žiadosti
o poskytnutie dotácie, najmenej však 10 % z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky.
Predseda: „Ďakujem aj ja. Poprosím, dajte hlasovať o tomto uznesení.“
Hlasovanie č. 48

Spolufinancovanie projektu „Rozvoj výchovy a vzdelávania
žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby,
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018“

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 16
Rôzne
Predseda: „Môžeme teda prejsť k bodu číslo 16 - Rôzne. Žiadosťou zo dňa 28. 3. 2018
ma požiadal o možnosť vystúpiť na zasadnutí Zastupiteľstva KSK, poslanec Mestskej časti
Bratislava- Staré mesto pán Miroslav Kollár. Ak je všeobecný súhlas, udeľujem slovo pánovi
Kollárovi. Nech sa páči 5 minút pre Vás. No nech sa páči. Dávam do pozornosti, že v rámci
bodu Rôzne nie je možné prijímať uznesenia. Nech sa páči.“
Ing. Miroslav Kollár, MHA, poslanec Mestskej časti Bratislava-Staré mesto: „Vážený
pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci, všetci ostatní prítomní. Dovoľte, aby som
vás srdečne pozdravil a zablahoželal k schváleniu rozpočtu. Bol som tu prítomný celý deň
na vašom rokovaní, ktoré bolo veľmi podnetné a korektné. Zároveň by som chcel poďakovať
pánovi predsedovi Trnkovi za možnosť vystúpiť na dnešnom vašom zastupiteľstve. Prišiel
som s pokorou, rešpektom a úctou k vášmu mandátu. Dovoľte, aby som sa v krátkosti
predstavil. Mám dlhoročné topmanažérske skúsenosti ako v súkromnom, verejnom i štátnom
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sektore. Za všetko by som chcel len pripomenúť vykonával som funkciou kancelára Národnej
rady, generálneho tajomníka petrolejárskeho priemyslu a obchodu, okrem iného som bol
i podpredsedom Rady STV. V súčasnosti pracujem ako vysokoškolský učiteľ a tak, ako bolo
povedané som poslancom Mestskej časti Bratislava-Staré mesto. Ako občiansky aktivista som
iniciátor úspešnej celoslovenskej akcie za bezplatné parkovanie pred nemocnicami
pre pacientov. Výzva, ktorú som vám poslal, reflektuje súčasný spoločenský pohyb,
ako i celkovú politickú situáciu. Svojím vystúpením nechcem polarizovať, ale spájať
progresívne sily na riešenie aktuálnych úloh samosprávy, ktorá je najbližšia k občanovi.
Tiež chcem pripomenúť, že výzva je kolektívnym dielom a dlhoročným zápasom občianskych
aktivistov v boji s mocou mocných a z moci nemocných. Treba pripomenúť, že rozhodujúcim
impulzom tejto doby je práve vražda novinára pána Kuciaka. Námestia sa po tridsiatich
rokoch opäť zaplnili ľuďmi. Teraz ide o to, aby tá nahromadená katarzia z ulice sa posunula
na radnice samospráv a bola prínosom pre občanov. Radnice môžu zohrať rozhodujúcu úlohu,
ako zohrali divadlá v roku 1989. Avšak, mali by sme si dať pozor, aby tá katarzia, ktorá tu je,
bola využitá v prospech občanov. Buďme ostražití, bdelí a nedovoľme, aby našu
dobrosrdečnosť a láskavosť bola opäť manipulatívne zneužitá na dosiahnutie vlastných
zištných mocenských cieľov úzkych skupín. Nemali by sme dopustiť, aby nastala
normalizácia pomerov a partokracia pokračovala ďalej vo svojich vychodených chodníčkoch.
Preto musíme využiť nastávajúce voľby do samospráv a aktivizovať ľudí s neobyčajnými
príbehmi, aby vstúpili do volieb a tiež k tomu využiť i referendum za predčasné voľby. Spájať
tiež nezávislých poslancov v záujme riešenia oprávnených potrieb ľudí aj ich participácie
na moci. Zabrániť, aby sa opäť k moci dostali ľudia, ktorých túžba po moci je väčšia ako
túžba po pomoci druhým. V tomto smere musíme dosiahnuť zmenu politického systému
demokratickej moci a vrátiť sa ku skutočnej participatívnej demokracii . Tak isto táto situácia
musí byť inšpirátorom i pre samosprávy, aby sme bolí rovnocenným partnerom vlády pri
presadzovaní záujmov občanov. Už bolo dosť prosebníctva! Musíme jednoducho veci, ktoré
treba riešiť, aby sa do nich zapojila i štátna moc, napr. ako je otázka ciest, rekonštrukcia
chodníkov a ďalšie iné veci, parkoviská a pod. Výzva, nie je len o nás, ale aj o našich deťoch.
Aby sme prestali byť druhotriednymi občanmi Európskej únie, aby naše deti už nemuseli
snívať sen o tom, že mladí ľudia už nebudú musieť chodiť do cudziny za skyvou chleba,
aby uživili svoje rodiny. A že ak máme už európske ceny, mali by sme mať konečne
aj európske platy. A aby sa mladí, vzdelaní, vedci a odborníci mohli vrátiť na rodnú hruď
a svojimi vedomosťami prispeli k rozkvetu našej spoločnej vlasti. Preto spojme sily a bez
straníckych tričiek pridajme sa k hlasu občanov na spravodlivé, suverénne Slovensko, ktorého
súčasťou je aj silná samospráva. Len prosperujúca ekonomika zo silnou samosprávou
sa rovná spokojný občan. Ďakujem vám za pozornosť. A ak by boli nejaké otázky, rád ak bude
možné by som zodpovedal.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Poprosím pána poslanca Ďurovčíka. Nech sa páči.“
Poslanec Ďurovčík: „Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, vzácni hostia.
Chcem v bode Rôzne poukázať na jednu skutočnosť, s ktorou som sa stretol v poslednom
období. Viacerí z nás vieme o tom, že začiatkom apríla je 9. apríl vyhlásený ako Deň autizmu.
A tí, čo poznajú pomery v kraji, neviem či vedia o tom, že pred štyrmi rokmi neexistovala
ani jedna škola pre autistické deti od pohoria Dargov po Vyšné Nemecké a od Medzilaboriec,
dole, po Kráľovský Chlmec. Podotýkam, že tieto školy, špeciálne, nie sú v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, ale sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva
školstva. Ja som bol pri začiatku vzniku takejto školy a to v obci Klokočov, okres
Michalovce, kde som pomáhal pri zriadení licencií, zriaďovacej listiny a pomáhal
pri celkovom materiálno- technickom zabezpečení fungovania tejto školy. Táto škola
71

v súčasnom období okrem toho, že plní úlohu základnej školy sa rozširuje aj o materskú
školu. Každoročne sa tam zúčastňujem rôznych vianočných večierkov ako človek, ktorý
má zásluhy na tom, že táto škola vznikla. A každoročne organizujeme aj benefičný koncert
na podporu tohto ušľachtilého cieľa, vzniku takejto školy pre severný, stredný a južný
Zemplín. Pri organizovaní 3. ročníka, ktorý bol pred, týždeň dozadu nie túto nedeľu,
ale predchádzajúcu nedeľu ,bol znovu organizovaný koncert benefičný a to pod záštitou mňa,
ako poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Spoluorganizátorom tohto koncertu
je viacej inštitúcií. Jednou z nich je aj Zemplínske osvetové stredisko, ktoré je
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Bolo zrazu oznámené
riaditeľke školy, že tento koncert sa nemôže uskutočňovať pod mojou záštitou, poslanca
Národnej rady, ústavného činiteľa Slovenskej republiky. A tento príkaz poskytol alebo vydal
pán Mgr. Marcel Marko. Neviem, na ktorom úseku pán Marcel Marko pracuje, neviem,
čo to je za pracovník, ale takto sa miešavať do záležitosti humánnych vecí a benefičných
koncertov a zakazovať, pod záštitou koho môže a nemôže byť organizovaný koncert, je pre
mňa, pre človeka neúnosné. A myslím si, že je to neúnosné aj pre všetkých obyvateľov
Košického samosprávneho kraja. Viete, mojim základným krédom v živote bolo to, že robiť
pre iných, pomáhať iným a tí iní to budú robiť iným. Ale podľa tohto správania je to niečo
nemorálne, necharakterné a nespravodlivé. Mne to tak pripadá, že už i z úrovne Košického
samosprávneho kraja, ja nehovorím, pán predseda, že to robíte Vy, ale treba viesť i Vašich
ľudí k tomu, aby takúto kontrolu nerobili a nevydávali takéto príkazy. Možno Vy o tom ani
neviete. Lebo keď pani riaditeľka volala pána Marku, tak povedal, že pre to to zakázal, lebo
ja som populárny regionálny politik. Keď povedala, že o tom oboznámi a napíše list
do všetkých médií, či sú to printové médiá alebo elektronické médiá. Prosím vás pekne, treba
s tým prestať, treba nájsť spoluprácu a treba, že by sme vzájomne spolupracovali a zvlášť
v takýchto oblastiach, ktoré sú veľmi potrebné pre život občanov v Košickom samosprávnom
kraji. Viete, poviem to, ako som, povedal na koncerte. Odpúšťam zamestnancom Úradu
Košického samosprávneho kraja, odpúšťam ľuďom, ktorí pracujú v inštitúciách
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, lebo oni nevedia, čo činia.
Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Neviem, kto je pán Marko. Nech sa páči, pán poslanec Jakubov.“
Poslanec Jakubov: „Ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni
poslanci, nemáme za sebou v tomto volebnom období ešte veľa zastupiteľstiev a sú veci,
kde sme sa, ja to poviem tak, kde sme sa opozícia a koalícia, na ktorých sme sa dohodli
a hlasovali možno jednotne alebo veľakrát jednotne a boli otázky, kde sme mali na veci rôzny
názor. Je to normálne. Máme na to právo. Je normálne, že opozícia nastavuje vedeniu
a koalícií zrkadlo a má právo na kontrolu a kritiku. Počas dnešného rokovania veľakrát
sa spomenuli veci, ako to bolo za predošlého vedenia, za to môže predošlé vedenie, spomenuli
sa tu aj konkrétne mená, zo strán aj pánov poslancov, poslankýň a poslancov najmä teda
poslancov aj pána predsedu. Ja som v minulom volebnom období pôsobil ako námestník
primátora. Teraz som starostom Mestskej časti Košice – Západ, na území ktorej
sa nachádzate. V živote odo mňa nikto nepočul, aby som kritizoval alebo hanil svojich
predchodcov, či námestníkov, či starostov. A boli z iných politických garnitúr. Ak urobili
niečo zlé, bolo to potrebné napraviť. Ak to bolo dobre sa v tom pokračovalo. Nikdy som
sa neskrýval za ich dobré, alebo zlé rozhodnutia, ale pozeral som sa vždy dopredu.
Ak sa nezbavíme tohto problému a budeme vždy sa vracať a osočovať ľudí, ktorí veľakrát
tu nie sú prítomní, nemyslím si, že tá komunikácia je najšťastnejšia a dobrá. Ja som zažil
obdobie, keď som bol z 29 poslancov mestskej časti jediný poslanec za Smer a bola to ťažká
komunikácia. Ale dokázal som komunikovať. Dnes, zhodou okolností je to garde otočené.
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A možno o rok bude zase otočené. To je prirodzený vývoj, to je normálne. A preto ma mrzí,
že pokiaľ sme si povedali na začiatku, že si budeme ctiť demokratické princípy a pán
predseda vo svojich predvolebných sľuboch sľuboval, ako sa veci zmenia a ako bude
komunikovať otvorenejšie a aj inak, dnes keď sme legitímne, demokraticky zvolili
predsedníčku komisie zdravotníctva, ešte ani nevychladli tlačidlá, na ktorých sme mali naše
prsty a sme hlasovali, pán predseda už dopredu avizuje, že toto uznesenie je zlé pre chod
alebo činnosť úradu samosprávneho kraja a ho nepodpíše. Pán predseda, verím, že si to
rozmyslíte, že si to doma ešte prehodnotíte, pretože, nevidím jeden jediný dôvod, prečo
by pani doktorka Lenártová nemohla byť predsedníčkou komisie zdravotníctva. Môžete
sledovať jej činnosť; v prípade, že nebude v poriadku, môžete to predsa predložiť
na rokovanie krajského zastupiteľstva a vieme to vyhodnotiť. Pri ostatných komisiách,
ako sme schválili predsedov a predsedovia dostali mená, či už poslancov alebo neposlancov,
ktorých sme schvaľovali dnes, neviem o tom, že by sa niekto opýtal na meno toho druhého.
Ja určite nie, ako predseda komisie. A tak ako som ich dostal z jednej i z druhej strany som
to rešpektoval a predniesol. Prosím, majme rôzne názory, kritizujme sa, nemusíme súhlasiť
vo všetkom, ale zachovajme si určitú kultúru rokovania a rešpektujeme demokraticky to,
čo bolo schválené. Ďakujem pekne.“
Predseda: „S faktickou pán poslanec Kravčík. Nech sa páči.“
Poslanec Kravčík s faktickou poznámkou: „Ja si dovolím, neviem, či môžem reagovať
na to? Môžem. Pán predseda, kolegyne, kolegovia, ja by som len chcel pripomenúť to,
že tá kvalita a kultúra toho politického dialógu bude závisieť od istej diverzity, ktorá postupne
by mala prerásť do integrity trvalo udržateľného rozvoja. Jeden zo základných kameňov je to,
to čo som už naznačoval, pomerný systém delenia funkcií, atď. v zastupiteľstve. A to sa
nedodržalo. A skúste to prehodnotiť, pretože toto ani v Národnej rade takto nefunguje.
Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Ak sa nikto ďalší nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu.“
BOD č. 17
Záver
Predseda: „Čiže bod číslo 17 - Záver. Vážené dámy, vážení páni, týmto sme program
5. zasadnutia zastupiteľstva vyčerpali. Končím dnešné zasadnutie. Na ďalšom riadnom
zasadnutí zastupiteľstva sa stretneme dňa 25. júna 2018. Želám vám šťastnú cestu domov.“

Ing. Rastislav Trnka
predseda KSK

Ing. Juraj Ďorko
riaditeľ Úradu KSK

JUDr. Ing. Peter Huba, PhD.
overovateľ zápisnice

Michal Rečka
overovateľ zápisnice

Podpísal dňa: 25. 05. 2018

Podpísal dňa: 27. 05. 2018

JUDr. Boris Bilčak
riaditeľ kancelárie predsedu

Zápisnica vyhotovená dňa 22. 05. 2018
Spracovala na základe prepisu A. S. Partner, s. r. o.
Miroslava Segedová
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