Zápisnica
zo 6. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 25. júna 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 6. 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: pani poslankyňa Jana Skokanová, pán poslanec Emil Kočiš, pán poslanec Viktor
Dulina, pán poslanec Marek Čižmár. Z 57 poslancov Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, je prítomných 52, čo je nadpolovičná väčšina a zastupiteľstvo
je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice zo 6. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja určujem poslancov pána poslanca Vladimíra Saxu a pána poslanca
Rolanda Szabóa. 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. Súčasne s pozvánkou a návrhom programu dnešného zasadnutia vám bol
doručený aj Orientačný časový plán zasadnutí Zastupiteľstva KSK na II. polrok 2018.
Zároveň vás informujem, že došlo k rozdeleniu bodu č. 6 - Poskytnutie dotácií nad 3 300 eur.
Uvedená zmena už bola zapracovaná v návrhu programu zasadnutia, ktorý ste obdržali spolu
s materiálmi. Určite ste zaregistrovali, že v programe nie je zaradený bod Voľba predsedu
zdravotnej komisie zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja pre 5. volebné obdobie.
Tento bod som nezaradil z dôvodu, že pani poslankyňa MUDr. Lenártová podala podnet
na prokuratúru o preskúmanie postupu predsedu KSK vo veci nepodpísania uznesenia o voľbe
predsedu zdravotnej komisie. V súčasnosti Krajská prokuratúra Košice uvedený podnet
preskúmava. Zároveň si vás dovoľujem informovať o stiahnutí bodu č. 23 - Informatívnej
správy o procesoch súvisiacich s vyradením elokovaného pracoviska v Sečovciach zo siete
škôl a školských zariadení Slovenskej republiky z pripraveného návrhu programu. Rozhodol
som sa tento bod nezaradiť na rokovanie zastupiteľstva z dôvodu, že dňa 13. 6. 2018 právny
zástupca uvedenej školy doručil Úradu KSK oznámenie, ktorého prílohou je uznesenie
Krajského súdu v Bratislave, ktorým súd priznal podanej správnej žalobe odkladný účinok.
Z uvedeného dôvodu je potrebné vyčkať na konečný verdikt súdu vo veci rozhodnutia
o vyradení elokovaného pracoviska Sečovce zo siete škôl a školských zariadení. Toho času
nie je daný právny predpoklad pre zrušenie elokovaného pracoviska. O tomto kroku som
informoval predsedov komisií na pracovnom rokovaní dňa 21. 6. 2018. Ako iste viete a ste
určite aj zachytili moju správu z piatka minulého týždňa, ide o mimoriadne horúci bod, takže
najneskôr 20. augusta sa budeme týmto bodom zaoberať. Tým, že sa prerokuje tento bod
o 2 mesiace neskôr sa nestráca tá možnosť, ak budeme rušiť elokované pracovisko
ku septembru roku 2018. Čiže ešte sa s tým určite stretneme. Ale zatiaľ musíme si pripraviť
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všetky právne podklady tak, aby všetko sedelo. So žiadosťou o odprezentovanie Národného
projektu Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov
pre obete sa na mňa obrátila Ing. Oľga Lukáčová z Regionálnej kancelárie v Košiciach,
Oddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality Odboru prevencie kriminality
kancelária Ministra vnútra Slovenskej republiky. Slovo jej udelím v bode Rôzne,
v závere rokovania. Teraz prosím vaše pripomienky alebo doplnenia programu. Nech sa páči.
Pán poslanec Kravčík, nech sa páči.“
Poslanec Kravčík: „Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, v bode č. 14
je schválený alebo navrhnutý bod -Vyhodnotenie programu hospodárskeho sociálneho rozvoja
Košického samosprávneho kraja za rok 2017. Tento materiál sme prerokovali na komisii
regionálneho rozvoja a ja som upozornil na niektoré nedostatky. Žiaľbohu, celá záležitosť
sa posúva ďalej. Chcel by som upozorniť na niektoré veci, ktoré sú veľmi, myslím si,
že z môjho pohľadu sú dosť zásadné a tento materiál v žiadnom prípade nespĺňa kritéria
správy takého určenia. Nedáva vierohodnú a už vôbec nie úplnú odpoveď na mnohé zásadné
otázky, týkajúce sa ďalšieho rozvoja kraja. Vo väčšej či menšej miere platí uvedené
konštatovanie, aj pri obdobne hodnotiacej správe k plneniu strategických úloh a ich cieľov
Košického samosprávneho kraja. Chcel by som pripomenúť, že mnoho faktov nasvedčujú
tomu, že rozhodujúca väčšina členov zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja doteraz
pristupovala k obsahu dokumentov tohto určenia spôsobom, ako by sa ich ani ten materiál
netýkal. Čiste formálne. Tzn., mali by sme zmeniť trochu kultúru, akoby neniesli
spoluzodpovednosť za rozvoj kraja. Takže uvedené konštatovanie platí aj pre prístup
pre pracovníkov Úradu Košického samosprávneho kraja, zainteresovaných na príprave
viacerých materiálov. Tzn., tá stará kultúra, ktorá tu bola, mne osobne prekáža, kvôli tomu,
že sme formálne braní v nadväznosti na to, čo kraj potrebuje. Z toho dôvodu ja navrhujem
tento bod vypustiť z programu, aby sme sa hlbšie začali zaoberať originálnou kompetenciou,
ktorou sa týka rozvoj kraja, pretože máme tu veľa nedostatkov, treba to riešiť. Chceme
pospájať tie veci, aby sme dali tomuto kraju istú dynamiku. A takýto materiál, ktorý by sme
len prijali na vedomie, aby sme formálne len odhlasovali, ja neakceptujem. Takže navrhujem,
pán predseda, tento bol stiahnuť z materiálov. Keď bude prerokovaný, tak ja sa potom
vyjadrím k ďalším veciam vecným, ktoré sa týkajú nedostatkov tohto materiálu. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Čiže ide o bod č. 14. Tak, dobre. Čiže máme návrh na stiahnutie bodu
č. 14. Ja s tým súhlasím, ak sa dá skvalitniť tento bod. Takže budeme o tom hlasovať.
Ešte niekto do rozpravy? Pán poslanec Rovinský, nech sa páči.“
Poslanec Rovinský: „Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,
moje stanovisko je veľmi podobné tomu stanovisku aké dal pán poslanec Kravčík. Na komisii
územného plánu a životného prostredia sme sa materiálom zaoberali. Tak isto sme
konštatovali, že tento materiál nedáva odpovede na otázky, na ktoré by odpoveď mal dať.
Preto sme navrhli, aby prepracovaný materiál bol predložený na najbližšie zasadnutie
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Čiže ja sa pripájam ku pánovi poslancovi
Kravčíkovi s tým, že takýmto spôsobom predkladané materiály nezodpovedajú tým
požiadavkám, ktoré na tie materiály máme. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Dobre. Čiže ak nie sú žiadne ďalšie návrhy, poprosím, aby sme
hlasovali. A ešte pán poslanec Hlinka. Nech sa páči.“
Poslanec Hlinka: „Ja by som chcel len podotknúť opäť to, čo som aj na ostatnom
zastupiteľstve konštatoval, že máme tu vyhodnotenie jednotlivých komisií. A konkrétne
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ten Program hospodárskeho sociálneho rozvoja v komisii regionálneho rozvoja čítam, že „bol
odporúčaný prerokovať a zobrať na vedomie“, v súlade so znením návrhu na uznesenie. Takže
som prekvapený, že tu sa konštatuje, že na tejto komisii to bolo nejako ináč. Tak prosím,
aby to bolo napísané tak, ako treba. A čo sa týka komisie územného plánovania, ďalší rečník,
tak je tu iba návrh, aby sa to posunulo a doplnilo do konca roka. Áno? Čiže to je v poriadku.
Ale komisia regionálneho rozvoja zrejme to tak celkom nebola, ako to tu je prezentované.
Čítam z toho, čo je tu dané. To je iba poznámka.“
Predseda: „Dobre. Ďakujem pekne. Čiže ak nie je nikto ďalší do rozpravy, uzatváram
rozpravu a dávam hlasovať najskôr o stiahnutí bodu č. 23. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 1

o stiahnutí bodu č. 23

Za 31 poslancov, proti 1 poslancov, zdržalo sa 20 poslancov.
Predseda: „Bod je stiahnutí. Teraz poprosím hlasujte o stiahnutí bodu č. 14.“
Hlasovanie č. 2

o stiahnutí bodu č. 14

Za 31 poslancov, proti 1 poslancov, zdržalo sa 20 poslancov.
Predseda: „Čiže bod č. 14 bol taktiež stiahnutí. Teraz, poprosím, hlasujte o programe ako
celku, čiže s tými vypustenými dvoma bodmi nech sa páči.“
Hlasovanie č. 3

o programe ako celku

Za 52 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem teda, 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. Čiže
nech sa páči, predsedovia poslaneckých klubov. Pán predseda Javorský.“
Poslanec Javorský: „Dobrý deň. Za náš poslanecký klub - Daniel Rusnák.“
Predseda: „Ďakujem. Pani poslankyňa Lenártová. Nech sa páči.“
Poslankyňa Lenártová: „Dobré ráno. Za poslanecký klub Smer – sociálna demokracia - pán
poslanec Andrejčák.“
Predseda: „Pán poslanec Andrejčák,. Pán poslanec Polaček nech sa páči.“
Poslanec Polaček: „Dobré ráno prajem. Za Klub nezávislých poslancov navrhujeme pána
poslanca Jána Kokardu.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ešte nejaké iné návrhy? Ak nie, tak dávam hlasovať o tom,
aby návrhová komisia pracovala v zložení pán poslanec Kokarda, Rusnák a Andrejčák
nech sa páči hlasujte.“
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Hlasovanie č. 4

o zložení návrhovej komisie

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že na 6. rokovaní Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
bude návrhová komisia pracovať v zložení: pán poslanec Kokarda, pán poslanec Rusnák
a pán poslanec Andrejčák. Zároveň žiadam členov návrhovej komisie, 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. Ja ešte, keď môžem teraz poprosiť, povedal som
na začiatku, že pani Ing. Lukáčová by rada vystúpila. Povedal som že v bode Rôzne, ale ak je
všeobecná zhoda, mohol by som ju dať vystúpiť teraz. Lebo jednak, že sa ponáhľa a jednak
ja mám nejaký problém s monitorom, tak, aby zatiaľ mi to pozreli. Môžeme sa tak dohodnúť?
Dobre. Ďakujem pekne. Takže pani Ing. Lukáčová, nech sa páči a poprosím kolegu, aby mi
pozrel monitor. Ďakujem.“
Ing. Oľga Lukáčová, Regionálna kancelária Košice, Oddelenie koordinácie a programov
prevencie kriminality, Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR:
„Dobre vidíte ten plagátik? Môžeme dať aj kolovať, áno; ak budete mať záujem mám ešte
nejaké výtlačky tak môžem vám aj dať. Vážený pán predseda, dámy a páni, ďakujem za túto
možnosť upovedomiť vás o národnom projekte. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
realizuje národný projekt prostredníctvom Odboru prevencie kriminality, kancelárie
Ministerky vnútra Slovenskej republiky. Ten projekt, národný projekt, má názov Zlepšenie
prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov. Už ako
v samotnom názve sa spomína alebo uvádza, boli vytvorené kontaktné body. Čo to znamená?
Sú to regionálne kancelárie, ktoré vznikli v rámci celej Slovenskej republiky, vznikli
v krajských mestách, na známych a prístupných miestach, hlavne pre občanov, pretože vlastne
tieto regionálne kancelárie budú poskytovať a už aj poskytujú informácie, pomoc
a poradenstvo pre občanov, pre obete trestných činov, ale nielen pre obete, ale aj pre
potenciálne obete, pre ich známych, rodinných príslušníkov, pre všetkých občanov, ktorí
potrebujú vlastne tú pomoc a poradenstvo. Pracovníci týchto kontaktných bodov sú občanom
k dispozícii stále. V Košiciach kontaktný bod, regionálna kancelária, je zriadená v budove
Okresného úradu na Komenského 52. Priestory máme v B budove na 7 poschodí v kancelárii
č. 706. Sme tam traja pracovníci, koordinátor a dvaja asistenti. Rozdelili sme si pôsobenie,
alebo uskutočňovanie aktivít v rámci Košického kraja vlastne sme si to rozdelili
po jednotlivých okresoch. Okrem toho, že sme k dispozícii občanom, pre to poradenstvo,
uskutočňujeme aj preventívne aktivity. Momentálne sa zameriavame na cieľovú skupinu
seniorov. Uskutočňujeme besedy, prednášky. Nemusí to byť len takýto spôsob, ktorým
sa chceme priblížiť občanom, môžu to byť akékoľvek komunikačné stretnutia, ktoré tým
občanom sú nápomocné. Majú ich vlastne vzdelávať alebo zvýšiť ich povedomie v oblasti,
aby sa nestali obeťou trestného činu. Máme pre nich pripravené rôzne témy. Od vás, alebo
vlastne od všetkých tých, ktorí už pracujú s rôznymi preventívnymi projektmi by som uvítala
spoluprácu v tom zmysle, aby sme v čo najširšej možnej miere boli k dispozícii, či už
potenciálnym obetiam trestných činov alebo obetiam trestných činov. Mám so sebou
aj informácie o národnom projekte, o kontaktných údajoch. Ak by ste mali záujem, neviem
teraz keď neostávam vlastne do konca, tak či to niekomu nechám, alebo môžete
sa obrátiť aj....“
Predseda: „Prepáčte, môžeme to rozoslať potom poslancom, keď nám necháte, samozrejme.“
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Ing. Oľga Lukáčová, Regionálna kancelária Košice, Oddelenie koordinácie a programov
prevencie kriminality, Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR:
„Dobre, nechám tie poznámky. Ak vy by ste mali nejaké otázky, veľmi rada ich zodpoviem.
Odo mňa je to momentálne všetko. Naše pracovisko viete, kde sa nachádza. Telefonický
kontakt nájdete veľmi jednoducho, ak zavoláte na ústredňu v rámci Okresného úradu Košice,
tak vás vedia prepojiť k nám, na kontaktný bod na Regionálnu kanceláriu národného projektu.
Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Ďakujem pekne. Takže týmto by som uzatvoril bod číslo 1.“
BOD č. 2
Interpelácie
Predseda: „Môžeme prejsť k bod č. 2 a to sú Interpelácie. Tak teraz dávam priestor pre vaše
interpelácie otázky pripomienky. Nech sa páči, pán poslanec Ihnát, potom nasleduje pani
poslankyňa Lenártová.“
Poslanec Ihnát: „Áno, ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Dobré ráno. Mám tri
interpelácie. 1.) interpelácia: Nadväzujúc na uznesenia prijatých v odborných komisiách
dopravy, regionálneho rozvoja a finančnej komisii pri Zastupiteľstve Košického
samosprávneho kraja žiadam, aby bola zrealizovaná lávka cez rieku Hornád v úrovni
katastrálneho územia Kostoľany nad Hornádom za účelom spojenia území Kostolian a Košíc
pre cyklistov a peších.
2.) interpelácia: Využíva Košický samosprávny kraj externé právne služby? Za a) za akým
účelom?; za b) kto ich poskytuje?; za c) koľko finančných prostriedkov bolo vynaložených
na tento účel od 1. 1. 2018?
Za 3.) žiadam Úrad Košického samosprávneho kraja o zabezpečenie vyjednávaní
so spoločnosťou EUROVIA - Kameňolomy, s. r.o., vykonávajúcou podnikateľskú činnosť
ťažby kameňa v úrovni medzi mestom Košice a obcou Kostoľany nad Hornádom, čiže lom
Hradová, a to za účelom zamedzenia značného znečistenia okolia v úrovni vykonávania
ťažobných prác. Ďakujem pekne, všetko.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Pán poslanec Staško, Vy ste sa hlásili s interpeláciou, tak? Dobre.
Čiže zmeňte prosím tú faktickú. Nasleduje pani poslankyňa Lenártová a potom pán poslanec
Rečka nech sa páči.“
Poslankyňa Lenártová: „Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, ctený poslanecký zbor.
Vážený pán predseda Vy ste sa vo svojich predvolebných sľuboch oháňali transparentnosťou
a lepším fungovaním Košického samosprávneho kraja. Neoznámením trestného činu sa sám
dopustíte trestného činu. V novinách Korzár zo dňa 22. 6. 2018 ste sa sám vyjadrovali, že sa
Vám vyhrážajú zverejnením nahrávok a fotografií ľudí, s ktorými sa stretávate a dokonca
ponúkajú úplatok. Rovnako tak to bolo uverejnené na portáloch KOŠICE:DNES, Netky.sk,
Čas.sk. Čo Vám bránilo sa obrátiť na políciu alebo prokuratúru s týmto svojím podozrením?
Neviem, či ste si toho vedomý, ale svojou nečinnosťou ste sa dopustili trestného činu
neoznámenia trestného činu. Nebudem tu citovať Trestný zákon § 340 zákona 300/2005 Z. z.
Uvádzam to vo svojej interpelácii. Na naplnenie skutkovej podstaty tohto trestného činu
sa vyžaduje jeho hodnoverný spôsob dozvedenia sa iného trestného činu. Všetko nasvedčuje
tomu, že ste sa hodnoverne o ňom dozvedeli vtedy, keď Vás kontaktovali a ponúkli Vám
1 mil. eur. Každý, kto sa dozvie o spáchaní trestného činu by ho mal bezodkladne oznámiť
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polícii alebo prokuratúre a nie si to nechávať pre seba, alebo informovať o tom médiá, pričom
týmto krokom môže dôjsť aj k mareniu vyšetrovania. Možno ste spočiatku mlčali kvôli tomu,
že ste z toho mali mať aj Vy nejaké výhody a rozhodli ste sa hovoriť až teraz, keď ste sa na
niečom nevedeli zhodnúť. Ďakujem.“
Predseda: „Odpovieme Vám, nebojte sa. Pán poslanec Rečka, nasleduje pán poslanec
Ďurovčík.“
Poslanec Rečka: „Ďakujem, pán predseda, za udelenie slova. Vážení kolegovia, dovoľte mi,
dostali sme domov Orientačný časový plán zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja. Tu by som vás chcel požiadať, pána predseda a páni poslanci, či by
nebolo na zváženie presunúť zasadnutie z 20. augusta na 27-ho? Pretože 20. augusta ešte
bežia všetky dovolenky a tým pádom nevieme dnes predpokladať, aké by bolo uznášania
schopné zastupiteľstvo. A predsa 27-ho všetci rodičia, aj starí rodičia, sú už doma, lebo
pripravujú svoje deti na školu. Takže chcel by som požiadať, či by nebolo možné ho presunúť
z 20-ho na 27-ho. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. K tomuto vám viem povedať, že 29.-ho je voľno - augusta a ten týždeň
má oveľa viac ľudí dovolenky – celý. Čiže 27 sme predpokladali, že tu bude ešte menej ľudí
ako 20.-ho. Takže z tohto dôvodu. Ale dáme k tomu stanovisko. Ak mi viacerí z vás napíšu,
že je vhodnejší 27. august tak môžeme to presunúť potom. Ďakujem. Pán poslanec Ďurovčík,
potom nasleduje pán poslanec Záhorčák. Nech sa páči.“
Poslanec Ďurovčík: „Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia. V Korzári dňa
23. 6. pán predseda ste uviedol v článku citujem: „kauzy s výberom riaditeľov
a obstarávaním na stredných školách robili nášmu kraju hanbu v celoštátnych médiách“.
Chcem sa vás opýtať o aké kauzy ide? Lebo ja, ako poslanec od začiatku fungovania
Košického samosprávneho kraja o žiadnych kauzách, ktoré boli medializované, čo sa týka
výberu riaditeľov stredných škôl a verejného obstarávania na stredných školách neviem.
Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Pán poslanec Záhorčák, potom nasleduje pán poslanec Staško.“
Poslanec Zahorčák: „Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené zastupiteľstvo, mestu
Michalovce bol 18. decembra 2017 schválený riadiacim orgánom IROP, Ministerstvom
pôdohospodárstva, rozvoja vidieka Slovenskej republiky projekt s názvom „Regenerácia
medziblokových priestorov Sídliska Západ v meste Michalovce“. Dňa 21. januára 2018 bolo
mesto Michalovce sprostredkovateľským orgánom riadiaceho orgánu pre IROP, teda
Košickým samosprávnym krajom vyzvané na predloženie dokumentácie k príprave zmluvy
o nenávratný finančný príspevok, čo vzápätí mesto aj splnilo a všetku dokumentáciu zaslalo
6. 2. 2018. Mesto má návratku z 9. 2. o prevzatí pošty Košickým samosprávnym krajom.
Podľa platnej príručky pre prijímateľa pre IROP - kapitola 6 Uzavretie zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku, mesto Michalovce splnilo všetky podmienky písm.
a) až c) (§ 19 ods. 11 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), napriek
tomu do desiatich pracovných dní v zmysle platných pravidiel, podľa uvedenej príručky,
neobdržalo návrh na uzavretie zmluvy zo strany SORO, teda Košického samosprávneho kraja.
Neobdržalo ho ani k dnešnému dňu, čo je viac ako 4 mesiace po splnení podmienok.
Pán predseda, chcem sa spýtať, prečo je to tak a dokedy bude musieť mesto Michalovce ešte
čakať? Ďakujem.“
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Predseda: „Ďakujem pekne za otázku. Nasleduje pán poslanec Staško. Nech sa páči.“
Poslanec Staško: „Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, mali sme tú česť pán predseda
za posledný mesiac sa stretnúť prakticky 3 krát. 2 krát priamo, raz sme sa obišli na kultúrnospoločenských akciách; z toho či už Deň priateľstva alebo Jánske ohne boli financované
aj za pomoci samosprávneho kraja a obec Hlivištia nie. Chcem sa spýtať, pán predseda, aký
ste nadobudli pocit, dojem z Dňa priateľstva? Pretože už viackrát som sa tejto „topky“
zúčastnil a myslím si, že tohtoročná prezentácia spolupráce s Ukrajinou bola myslím si trošku
trápna až mizivá. Určite ste si všimli, že na ukrajinskej strane bolo 10, 12 stánkov, ktoré
v podstate pripravili ich mestá, obce. A na našej strane boli 2 stánky, 3 stánky a tá spolupráca
vyzerala trošku biednejšia. A zvlášť ma zarazilo, že pri odúčtovaní akcie, ktorú som mal
možnosť vidieť, je výstavba tribúny tam fakturovaná okolo 3 000 eura. Za to by Ukrajinci
z Bajkonuru doniesli nejaké. A teraz sa chcem vrátiť na účelovosť určitých finančných
prostriedkov, ktoré cez tieto „topky“ a cez dotácie idú. Aj na školskej komisii som sa postavil
2 krát proti dotáciám. Pretože dotácia - platiť vozenie detí, 20 detí na koňoch za 400 eur,
to som mal tiež možnosť a nemám problém povedať, kde to bolo a na akej akcii, je strašne,
strašne veľa. Chcem Vás poprosiť, aby sa trošku týmto otvorili tieto jednotlivé veci.
Aby „Araňa“ neputovala v sobotu, nedeľu po celom kraji a bola na každej akcii. Pretože
mám názor na kultúru. Určite ste boli nadšení Jánskymi ohňami. Ja osobne veľmi áno. Bola to
„topka“ ako sa patrí, s folklórom, s rôznymi stánkami; a chcem poďakovať všetkým tým,
ktorí mali na starosti Jánske ohne. Mrzí ma, že ten Deň priateľstva, ktorý je v našom okrese
dopadol tak, ako dopadol, pretože na tribúne bolo niekedy viacej ľudí ako pod tribúnou
a kultúrny program sledovali jeden, dvaja ľudia, takže doporučujem sa tým zaoberať
a sprístupniť verejnosti viacej túto akciu. Ja iba toľko, pán predseda. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ja nemám problém odpovedať na žiadnu Vašu otázku. Ale tak
aby sme si rozumeli, na nejaké moje pocity dojmy a pod. Ja nebudem v interpeláciách
odpovedať, pretože je to úplne irelevantné. Ak je nejaká konkrétna otázka, určite odpoviem.
Takže toľko k tomu. Hlási sa ešte niekto do interpelácii? Ak nie, ďakujem pekne, uzatváram
rozpravu a aj tento bod.“
BOD č. 3
Voľba podpredsedu / podpredsedov
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Prejdeme teda k asi najhorúcejšiemu bodu a to je bod číslo 3 - Voľba
podpredsedov Košického samosprávneho kraja. Vážené poslankyne, vážení poslanci
v nasledujúcom bode sú predkladané personálne otázky a to voľba podpredsedov Košického
samosprávneho kraja. Podľa § 11 ods. 2 písm. j) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov je zastupiteľstvu vyhradené právo
voliť a odvolávať na návrh predsedu z poslancov zastupiteľstva podpredsedov samosprávneho
kraja, ako aj určovať podpredsedom primeranú odmenu. Podľa § 11 ods. 2 rokovacieho
poriadku Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja o kandidátoch na podpredsedu
hlasuje jednotlivo, vo verejnom hlasovaní, nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných
poslancov. Ja musím tu pri tomto bode trošku asi povedať príbeh, pretože aj keď s viacerými
z vás sa stretnem mimo úradu, na nejakej akcii Jánskych ohňoch a pod., tak keď trošku
diskutujeme o priebehu týchto rokovaní, ktoré tu posledné mesiace prebiehajú, tak dosť často
máte niektorí, by som povedal, nie celkom presné informácie. Takže teraz poviem vývoj
z posledného mesiaca. A to je asi taký: Vzhľadom na to, ako prebiehali posledné
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zastupiteľstvá, tak som sa rozhodol predložiť dať kompromisný návrh na podpredsedov kraja.
Tento kompromisný návrh znel v tom zmysle, že bude jeden podpredseda za jeden blok
poslancov, druhý podpredseda za druhý blok poslancov. Nebudem teraz hovoriť, ktorý je,
ktorý blok. Asi viete. Nie je tu jednoznačná väčšina. Takže z tohto dôvodu som to považoval
za kompromisný návrh. Najskôr ešte nejaké dva-tri týždne dozadu bola aj verzia, že najskôr
by sa predložil jeden návrh za ten blok poslancov, s ktorými užšie spolupracujem.
Po nejakých dvoch troch zastupiteľstvách, ak by spolupráca fungovala, tak by bol navrhnutý
aj z druhého bloku. Po intenzívnych rokovaniach vlastne záver bol taký, prebehli aj nejaké
mená. Ja teraz tieto mená nebudem komentovať, ale v zásade z mojej strany som povedal,
že si viem predstaviť nejaké dve mená. Na jedno meno som nedostal dodnes odozvu, takže
to druhé meno, z toho druhého bloku bude navrhnuté. A aby to bolo úplne, nechcem to nazvať
teraz, že transparentné, ale aby to bolo úplne čisté, z toho politického uhla pohľadu,
tak vlastne budú navrhnuté dve mená s tým, že podpíšem tie uznesenia, len v prípade,
ak prejdú obidve mená. Aby sa náhodou nestalo, že teraz tu niekto niekomu chce urobiť
nejaký podraz. Takže z tohto pohľadu by som bol rád, aby sme k tomu takto pristupovali.
Čiže tieto návrhy budú v zmysle. Prvé meno bude Daniel Rusnák a druhé meno bude Karol
Pataky. Čiže to budú dva návrhy, o ktorých dám hlasovať. Ak sú nejaké otázky ešte k tomu,
môžem zodpovedať. Ale myslím si, že je to dostatočne jasné. A tým pádom by som chcel
predložiť tieto návrhy. Pán poslanec Jakubov, nech sa páči.“
Poslanec Jakubov: „Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne,
vážení páni poslanci, keďže vo štvrtok som mal tú česť a byť na stretnutí predsedov klubov
za náš klub, keďže naša pani predsedníčka bola mimo Košíc. Musím povedať, pán predseda,
že na tomto rokovaní neodzneli tieto dve mená. Vzhľadom na túto skutočnosť podávam
procedurálny návrh, aby sme schválili desať minútovú prestávku, aby sa kluby mohli poradiť.
Ďakujem pekne.“
Predseda: „No neviem, inak ja som ani neotvoril diskusiu, takže pán poslanec, ja myslím,
že bol dostatočný čas diskutovať o tom niekoľko týždňov. Takže z tohto pohľadu, berte to tak,
že je to úplne irelevantné, si myslím. No, ale viete ja som Vám dal slovo, že ak je nejaká
otázka, k tomu. A teraz. No dobre, sekundu, poprosím právne. No neviem teraz o čom chceme
diskutovať? Pretože ja som fakt rozpravu neotvoril. A pri faktickej poznámke ani myslím,
že sa procedurálny nedáva. Dobre, urobíme to takto. Diskusia nebola otvorená k tomuto bodu,
takže predkladám dva návrhy. Má návrhová komisia tieto návrhy? Návrhová komisia?
Poslanec Kokarda, návrhová komisia: „Áno máme návrhy.“
Predseda: „Dobre, takže tak ako som povedal v poradí: Daniel Rusnák, Karol Pataky. Dobre
10 minút prestávka.“
Poznámka: Prestávka
Predseda: „Poprosím všetkých poslancov, aby zaujali svoje miesta. Poprosím, prezentujte sa.
Poprosím, prezentujte sa. Ďakujem pekne. Tak a teraz aby sme prešli ku podstate veci. Čiže,
ako som povedal, najskôr dávam jeden návrh na pána poslanca Daniela Rusnáka, ktorého
navrhujem za podpredsedu Košického samosprávneho kraja, ktorý by bol dlhodobo uvoľnený
na výkon funkcie s účinnosťou od 25. 6. 2018. A taktiež, po b) by sa určila pánovi poslancovi
Rusnákovi mesačná odmena vo výške 2 650 eur. Je to tá istá výška, aká bola v minulosti.
A druhý návrh bude na pána poslanca Patakyho, ktorého navrhujem za podpredsedu tiež
Košického samosprávneho kraja s účinnosťou od 25. 6. 2018. Pánovi Patakymu za výkon
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tejto funkcie by bola určená mesačná výška vo výške minimálnej mesačnej mzdy, podľa
zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde, pretože je primátorom mesta. Takže tieto návrhy
má návrhová komisia. A teraz by som poprosil, aby sme dali hlasovať o prvom návrhu. Takže
nech sa páči, návrhová komisia prvý návrh.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. j) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) volí
poslanca Daniela Rusnáka za podpredsedu Košického samosprávneho kraja, dlhodobo
uvoľneného na výkon funkcie s účinnosťou od 25. 6. 2018;
B) určuje
Danielovi Rusnákovi mesačnú odmenu vo výške 2 650 eur.
Predseda: „Ďakujem. Nech sa páči, pristúpme k hlasovaniu.“
Hlasovanie č. 5

Voľba podpredsedu / podpredsedov Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja – neplatné hlasovanie

Za 35 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 17 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený. Teraz poprosím návrhovú komisiu
o prednesenie druhého návrhu. Nech sa páči. Nefunguje zaradenie?! Poprosím pánovi
poslancovi opraviť zariadenie (pozn. poslanec Želinský). A bol zarátaný tvoj hlas pán
poslanec? Nie? Čiže prirátame jeden, kam? Dobre. Bola technická porucha, či len skoro si
stlačil gombík? Dobre. Ešte raz poprosím dáme hlasovať o prvom návrhu. Tak poprosím
návrhovú komisiu ešte raz prečítať návrh.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. j) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
C) volí
poslanca Daniela Rusnáka za podpredsedu Košického samosprávneho kraja, dlhodobo
uvoľneného na výkon funkcie s účinnosťou od 25. 6. 2018;
D) určuje
Danielovi Rusnákovi mesačnú odmenu vo výške 2 650 eur.
Predseda: „Ďakujem pekne. Poprosím ešte raz hlasovanie k tomuto bodu, po zaznení
zvukového signálu.“
Hlasovanie č. 6

Voľba podpredsedu / podpredsedov Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja
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Za 36 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 17 poslancov.
Predseda: „Ďakujem pekne. Poprosím predniesť druhý návrh.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. j) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) volí
poslanca Ing. Karola Patakyho za podpredsedu Košického samosprávneho kraja s účinnosťou
od 25. 6. 2018;
B) určuje
Ing. Karolovi Patakymu za výkon funkcie podpredsedu Košického samosprávneho kraja
mesačnú odmenu vo výške minimálnej mesačnej mzdy stanovenej postupom podľa zákona
č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
Predseda: „Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujte o tomto návrhu.“
Hlasovanie č. 7

Voľba podpredsedu / podpredsedov Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Predseda: „Konštatuje, že tento návrh bol schválený. Obom pánom podpredsedom kraja
gratulujem ku zvoleniu do funkcie. Teším sa na spoluprácu.“
BOD č. 4
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Teraz, ak by sme mohli prejdeme k bodu č. 4 – 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 56 uznesení
z celkového počtu prijatých 575 uznesení. V piatom volebnom období je štatisticky
v realizácii sledovaných spolu 21 uznesení z doteraz prijatých 83 uznesení. Stav realizácie
uznesení je uvedený v tabuľkovom prehľade. Otváram k materiálu rozpravu. Ak sa nikto
nehlási, uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu
na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
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Informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
Predseda: „Ďakujem pekne. Poprosím, hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 8

Informácia o plnení
samosprávneho kraja

uznesení

Zastupiteľstva

Košického

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „ Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 5
Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Košického samosprávneho kraja na obdobie 2. polroka 2018
Predseda: „Prejdeme teraz k bodu č. 5 – Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného
kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 2. polroka 2018. Poprosím pána
Hudáka, hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja, aby uviedol materiál. Nech sa
páči.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór Úradu KSK: „Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán
predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, všetko podstatné je uvedené
v predloženom materiáli, takže budem veľmi stručný. Návrh plánu kontrolnej činnosti
je predkladaný v zmysle zákona o samosprávnych krajoch a bol zostavený v štruktúre podľa
platných pravidiel kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra KSK. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem pánovi hlavnému kontrolórovi za uvedenie materiálu. Otváram
k materiálu rozpravu. Nech sa páči. Pani poslankyňa Lenártová.“
Poslankyňa Lenártová: „Ďakujem pekne za slovo pán predseda. Ja mám návrh na uznesenie.
Mám návrh na uznesenie k tomuto bodu, kde by som chcela požiadať pána hlavného
kontrolóra. Uznesenie znie: Zastupiteľstvo KSK, podľa príslušných predpisov, žiada hlavného
kontrolóra Košického samosprávneho kraja po - a) vykonať na Úrade KSK kontrolu
hospodárenia s verejnými financiami a dodržiavania pracovnoprávnych predpisov v súvislosti
so skončením a s prijímaním zamestnancov do pracovného pomeru a kontrolu zákazky
na implementáciu nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. A po - b) predložiť zastupiteľstvu KSK
po skončení kontroly správu o výsledkoch kontroly na jeho najbližšie zasadnutie. Moje
zdôvodnenie je také, že prvá časť, čo sa týka pracovnoprávnych vzťahov. Odpovede, Vaše
odpovede na moje interpelácie boli nedostatočné a teda verejnosť si zaslúži mať informácie
o transparentných úkonoch obsadzovaní pozícií. A čo sa týka zákazky, tak nie je zverejnená
výzva na predkladanie cenových ponúk. Ďakujem pekne. Odovzdávam návrhovej komisii.“
Predseda: „Ďakujem za váš návrh. Hlási sa ešte niekto do rozpravy? Ak nie, uzatváram
rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie doplňujúceho návrhu a potom
aj návrh na celkové uznesenie. Nech sa páči.“
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Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
na obdobie 2. polroka 2018:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 19e ods. 1 písm. d) a g) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
žiada hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
a) vykonať na Úrade Košického samosprávneho kraja kontrolu hospodárenia s verejnými
financiami a dodržiavania pracovnoprávnych predpisov v súvislosti so skončením
a s prijímaním zamestnancov do pracovného pomeru a kontrolu zákazky na implementáciu
Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov,
b) predložiť Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja po skončení kontroly správu
o výsledkoch kontroly na jeho najbližšie zasadnutie.
Predseda: „Ďakujem pekne nech sa páči hlasujte o tomto návrhu.“
Hlasovanie č. 9

Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Košického samosprávneho kraja na obdobie 2. polroka 2018 –
doplňujúci návrh

Za 27 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 20 poslanci.
Predseda: „Návrh bol schválený. Poprosím o prednesenie celkového návrhu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
na obdobie 2. polroka 2018.
Predseda: „Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujte o tomto návrhu.“
Hlasovanie č. 10

Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Košického samosprávneho kraja na obdobie 2. polroka 2018

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený. Prejdeme k bodu číslo 6a. Môžete
pozrieť, či išlo o technickú poruchu (pozn. poslanec Petro)? Dajme pre istotu ešte raz
hlasovať. Podľa rokovacieho by sme mali dávať hlasovať ešte raz ak ide o technickú poruchu.
Tak dáme. Čiže, má v poriadku pán poslanec zariadenie? Tak poprosím ešte raz hlasujme
o návrhu. Návrhová komisia pre istotu ešte raz predneste celý návrh.“
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Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na
obdobie 2. polroka 2018.
Predseda: „Ďakujem pekne, poprosím ešte raz hlasujte po zaznení zvukového signálu.“
Hlasovanie č. 11

Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Košického samosprávneho kraja na obdobie 2. polroka 2018

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
BOD č. 6a
Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne záväzného
nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
v znení neskorších zmien a doplnkov (významné spoločenské a kultúrne podujatia)
Predseda: „Prejdeme k bodu č. 6a – Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle
§ 5 ods. 11 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006
o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov (významné spoločenské
a kultúrne podujatia). Vážené poslankyne, vážení poslanci, stanoviská jednotlivých komisií
k poskytovaniu dotácií na významné spoločenské a kultúrne podujatia sú súčasťou stanovísk
komisií k materiálom, ktoré vám boli zaslané spolu s materiálmi k rokovaniu zastupiteľstva.
Materiálom sa navrhuje zastupiteľstvu schváliť poskytnutie dotácie v zmysle § 5 ods. 11
Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja číslo 3/2006 18-tim
subjektom v celkovej výške 65 300 eur. Súčasťou materiálu je aj tabuľkový prehľad
doručených žiadostí, účelovosť a prerokovanie v príslušnej komisii. Otváram k tomuto bodu
rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú
komisiu o prednesenie návrhu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, § 8
ods. 4 a 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 2 a § 5
ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006
o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
schvaľuje
Poskytnutie dotácií z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
v znení neskorších zmien a doplnkov týmto žiadateľom:
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1. Tanečný klub METEOR Košice, Krompašská 28, 040 11 Košice v sume
4 100 € na projekt Medzinárodný tanečný festival Košice open 2018;
2. Občianske združenie pri Bábkovom divadle v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice
v sume 4 100 € na projekt VIRVAR – Dni bábkového divadla a hier pre rodiny;
3. Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS, Hlavná 48, 040 01 Košice v sume
4 100 € na projekt 10. medzinárodný festival mládežníckych orchestrov a zborov
„SCHENGENSKÝ POLUDNÍK“;
4. Maratónsky klub, Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice v sume 4 100 € na projekt 95. ročník
Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach;
5. Obec Rejdová, Rejdová 64, 049 26 Rejdová v sume 3 600 € na projekt Gemerský
folklórny festival Rejdová 2018;
6. Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec v sume 3 600 €
na projekt XVI. Medzibodrožský kultúrny festival 2018;
7. Obec Čerhov, Dlhá 100, 076 81 Čerhov v sume 3 600 € na projekt Tokajské
vinobranie 2018;
8. Obec Borša, Ružová 188, 076 32 Borša v sume 3 600 € na projekt XVI. Tokajský
festival;
9. Obec Rozhanovce, SNP 48, 044 42 Rozhanovce v sume 3 600 € na projekt Abovské
folklórne slávnosti Euro Folk Rozhanovce 2018;
10. KULTOBIN, spol. s r. o. Košice, Starozagorská 10, 040 23 Košice v sume 3 600 €
na projekt CASSOVIA FOLKFEST - Medzinárodný folklórny festival;
11. Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 12 Rožňava v sume 3 600 € na projekt ROK NA
GEMERI - 24. ročník slávností zvykov a obyčají Gemera – Malohontu;
12. Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce v sume 3 600 €
na projekt 59. ročník Zemplínskych slávností;
13. OZ SPIŠSKÉ DIVADLO, Radničné námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves v sume
3 350 € na projekt Festival Divadelný Spiš 2018;
14. Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance v sume 3 350 € na projekt Deň
sv. Huberta;
15. Obec Veľké Trakany, Rákocziho 419, 07642 Veľké Trakany v sume 3 350 € na projekt
VIII. Svätomartinský festival;
16. Slovenská humanitná rada - Zväz zdravotne postihnutých Michalovce, Námestie
osloboditeľov 77, 071 01 Michalovce v sume 3 350 € na projekt SRDCE AKO DAR
XV. ročník regionálnej prehliadky záujmovo - umeleckej činnosti zdravotne
postihnutých detí, mládeže a dospelých;
17. Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy v sume 3 350 € na projekt
FESTIVAL TANCA – KROMPACHY 2018 – 12. ročník - Prehliadka amatérskych
a profesionálnych tanečných skupín, jednotlivcov a kolektívov regiónu Spišská Nová
Ves, Levoča, Gelnica;
18. Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku, Oblastný výbor Csemadok,
Čučmianska dlhá 17, 048 01 Rožňava v sume 3 350 € na projekt 60. celoslovenské
Gombasecké kultúrne slávnosti.
Predseda: „Ďakujem aj ja poprosím o hlasovanie o tomto uznesení.“
Hlasovanie č. 12

Poskytnutie
dotácií
nad
3 300
Eur
v zmysle
§ 5 ods. 11 Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení
neskorších zmien a doplnkov (významné kultúrne a spoločenské
podujatia)
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Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 6b
Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného
nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
v znení neskorších zmien a doplnkov
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 6b – Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle
§ 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006
o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov. Vážené poslankyne, vážení
poslanci pod bodom číslo 6b vám predkladám materiál, ktorým sa navrhuje zastupiteľstvu
schváliť poskytnutie dotácie v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja číslo 3/2006 ôsmim subjektom v celkovej výške 31 063 eur. Súčasťou
materiálu je aj tabuľkový prehľad doručených žiadostí, účelovosť a prerokovanie v príslušnej
komisii. Otváram k danému materiálu rozpravu. Nech sa páči pán poslanec Smrčo.“
Poslanec Smrčo: „Dobrý deň. Ja by som chcel podať návrh na uznesenie k bodu číslo 6b.
Zastupiteľstvo KSK schvaľuje vyradenie žiadosti o dotáciu DHZ Štós zo zoznamu
poskytnutých dotácií. Svoj návrh tak isto zdôvodním. Som zásadne proti dotácii DHZ Štós.
Túto žiadosť sme prejednávali na komisii regionálneho rozvoja, ktorej som členom. Žiadosť
o dotáciu došla práve na komisiu regionálneho rozvoja. Nechápem, ako po tom, čo komisia
regionálneho rozvoja túto žiadosť zamietla, a neodporúčala ju schváliť, ako mohla finančná
komisia túto dotáciu schváliť? Spomeniem tu aj dôvody prečo si myslím, že je táto dotácia
nevhodná. V žiadosti je uvedené, že žiadajú dotáciu na prelakovanie vozidla do červeno-bielej
farby, montáž vodných nádrží, inštaláciu vysokotlakového hasiaceho zariadenia. Jedná
sa o bývalé vojenské vozidlo OT-64. Práve vďaka tomu som si spomenul, že v televíznych
novinách, v jednej televízii bola reportáž o hasičskom vozidle OT-64, ktorým chodia
poľovníci v zime prikrmovať zver. Bol som si takmer istý, že to bolo DHZ Štós. Ale to auto
už bolo červeno-biele. Na internetovom kanáli YouTube som našiel DHZ Štós a zistil som,
že sa jedná o to isté vozidlo, a že to vozidlo už prelakované do červeno-bielej farby je.
A to od roku 2016. Môžeme to takto vidieť. Je to farba RAL 3000. Postupne som zistil,
že vozidlo prešlo kompletnou generálkou v Moldave nad Bodvou. Bola tam nainštalovaná
1000 litrová nádrž na vodu, ako aj vysokotlakové čerpadlo na vodu EMPH 20 od značky
Heron a veľký vysokotlakový čistič WAP. Musím upozorniť, že nikde v žiadosti sa neuvádza,
že ide o refundáciu nákladov. Napriek tomu, ako som už spomenul, vozilo má len 1000
litrovú nádrž na hasenie. V porovnaní s klasickými hasičskými vozidlami Tatra, ktoré
má 6000 litrovú nádrž na hasenie, porovnateľnú prechodnosť terénom, mi absentujú výhody
používania tohto vozidla. Na internete sa týmto vozidlom pýšia Lesy Štós, ktoré patria
pod Obecný podnik lesov, služieb a remesiel s.r.o., kde hlavným akcionárom je obec Štós.
Podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi spravuje DHZ-ku príslušná obec,
čiže podľa môjho názoru by mala byť žiadateľom obec a nie DHZ. Okrem toho DHZ Štós
ako jediné DHZ-ko v kraji patrí do kategórie A1, tým pádom dostáva na základe vyhlášky
č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách na základe svojho zaradenia podľa § 4 ods. 1 písm.
a) raz ročne dotáciu od Ministerstva vnútra vo výške 7 000 eur. Ostatné DHZ túto dotáciu
nedostávajú. Dal som si tú námahu a pozrel som si výjazdovosť DHZ-tiek v kraji.
Viete na čo som prišiel? Na základe zaslaných správ o zásahu malo DHZ Štós roku 2017
jeden-jediný výjazd. Susedná Medzev mala v tom roku 21, susediace Poproč 19, Jasov 13.
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Štós mal zo všetkých DHZ najmenej výjazdov. Pozrel som si aj rok 2016. Čísla boli takmer
rovnaké: DHZ Štós 1 výjazd, Medzev 14, Poproč 17. Aj v roku 2016 malo DHZ Štós
najmenej výjazdov zo všetkých DHZ-tiek. Napriek tomu má ročnú dotáciu 7 000 eur
ako jediné zo všetkých DHZ-tiek v Košickom kraji. Ja si prácu hasičov vážim a práve preto
nemôžem podporiť dotáciu OT 64, ktorá sa využíva na prikrmovanie zveri, keď hasiči
z okolitých obcí majú neporovnateľne viacej výjazdov. To naozaj nikomu nepríde divné?
Je precedensom vlády poskytovať poľnohospodárske dotácie na asfaltové plochy a letiská.
A bol by som veľmi nerád, ak by aj Košický kraj klesol tak hlboko, že by poskytoval dotácie
na veci, ktoré už boli vykonané. Navyše nie som si istý, či je refundácia v súlade s pravidlami
poskytovania dotácií. Ešte raz upozorňujem, žiadosť nebola podaná na refundáciu nákladov,
ale na vymaľovanie tohto vozidla do červeno - bielej farby. Jednu hanbu sme už zažili,
keď svetom ešte stále otriasajú škandály s agro dotáciami najmä na území nášho kraja.
Ak túto dotáciu schválime, tak sa môžeme hanbiť aj druhý krát; že toto je možné len
na východe. Týmto vyzývam všetkých poslancov, aby hlasovali podľa svojho svedomia.
Ďakujem za pozornosť. Návrh na uznesenie odovzdám komisii.“
Predseda: „Dobre, čiže poprosím predložiť návrh komisii písomne. Nasleduje pán poslanec
Potocký. Nech sa páči.“
Poslanec Potocký: „Ja chcem len podporiť návrh pána poslanca Smrča. Tu naozaj tento
dobrovoľný hasičský zbor žiada dotáciu na niečo, čo je už dávno hotové. Áno? Takže
je to naozaj zvláštne. Pretože naozaj, oni sa na tomto obrnenom transportéri, ktorý
je prerobený na hasičský špeciál premávajú teda po lese už minimálne rok. A nezvyčajné
je aj to, že vlastne technické zhodnotenie hasičských vozidiel dobrovoľných hasičských
zborov robí na základe zmluvy väčšinou Ministerstvo vnútra cez Prezídium hasičského
a záchranného zboru. Bolo to aj v prípade dvoch vozidiel Tatra 815 a Tatra 148, ktoré vlastní
dobrovoľný hasičský zbor v obci Štós. Áno? A robilo im to Ministerstvo vnútra bezplatne,
robí to zdarma. Takže je naozaj zvláštne, že tento dobrovoľný hasičský zbor žiada dotáciu
na niečo, čo je už dávno hotové. A dosvedčujú to aj viaceré videá na YouTube, kde vlastne
sa tento obrnený transportér prerobený na hasičský špeciál premáva, aj fotografie z januára
tohto roka. Nikto nejde spochybňovať prácu dobrovoľného hasičského zboru, ktorý má už
viac ako 130 ročnú tradíciu, ale táto dotácia je sporná a pripájam sa k pánovi kolegovi
Smrčovi, že nie je namieste, aby kraj platil za niečo, čo už je dávno hotové. Ďakujem veľmi
pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou, pán poslanec Petro. Nech sa páči.“
Poslanec Petro s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne. Pán predseda, ja nepoznám celú
genézu samotného vývoja OT-čka v obci Štós, ale poviem pár zásadných vecí. Za prvé,
k vystúpeniu pána Smrča, finančná komisia rozhodla tak, ako rozhodla, pretože je úplne
autonómna, bez toho, ako rozhodne komisia regionálneho rozvoja. To za prvé. Za druhé
dobrovoľné hasičské zbory by som nehodnotil podľa toho, koľko majú výjazdov, pretože
určite je dobre byť lepšie pripravený a robiť prevenciu a nepočítať to, že koľkokrát horí.
Hovorím ešte raz, nepoznám to, že ako začala celá genéza ohľadom hasičského auta. Len som
hodnotil to, že pracovníci úradu KSK by mali aj jednotlivé veci pred zasadnutím komisie
posúdiť.“
Predseda: „Porozumeli sme. Dáme na to pozor. Ostatní, čo boli s faktickou, na faktickú pána
poslanca Petra sa nedá. Čiže pán poslanec Rovinský. Nech sa páči.“
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Poslanec Rovinský: „Rád by som podporil pána poslanca Smrča, aj pána poslanca
Potockého. Zúčastnil som sa rokovania komisie regionálneho rozvoja, kde sme si to jasne
ozrejmili. Ja sám mám skúsenosti s tým, že riadil som OT-64.Viem, aké sú jeho jazdné
vlastnosti v porovnaní s Tatrou 815. Toto vozidlo nie je vhodné na takúto činnosť,
jednoducho. Môže byť dobré na prikrmovanie zveri, ale s 1000 litrovou nádržou toho veľa
neurobí. Jeho jazdné vlastnosti sú neporovnateľne slabšie ako u Tatry 815.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Čiže tie faktické, pán poslanec Kravčík, Ty si mal procedurálny,
či? Čiže normálne sa hlásiš? Takže normálne pán poslanec Kravčík. Ostatných poprosím
zmazať, lebo boli nesprávne prihlásení.“
Poslanec Kravčík: „Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia ja si myslím, že tento
maličký spor, ktorý tu je, len jasne potvrdzuje, na akých pravidlách doteraz to fungovalo
na úrade. Ja by som bol za, aby sme vlastne nastavili novú kvalitu. Lebo je fakt nereálne
a nemiestne, aby komisia finančná schvaľovala bez toho, čo aj pán kolega Petro hovorí,
bez toho autonómne, že funguje v nadväznosti na regionálne potreby. Veď tie peniaze
sú účelovo viazané na tú potrebu, ktorú kraj potrebuje. To znamená, že toto je kľúčové,
aby sme našli spôsob, aj algoritmus fungovania jednotlivých komisií, ku ktorým veciam
sa má vyjadrovať regionálna komisia, schvaľovať a potom následne finančná. To znamená,
automaticky by malo byť akceptovateľné vo finančnej komisii ako dôležitý argument na to,
že či to je potrebné alebo nie. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Pán poslanec Smrčo s faktickou na pána poslanca Kravčíka. Áno?“
Poslanec Smrčo s faktickou poznámkou: „Takže ja by som chcel doplniť aj pána Kravčíka,
čo sa týka toho počtu výjazdov, ktoré boli spomínané. Tak ten počet výjazdov zahŕňa
aj cvičné riešenia. To znamená, že tam sú aj cviky, nácviky aj klasické výjazdy. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Ak sa nikto nehlási, uzatváram diskusiu k tomuto bodu a ešte pani
poslankyňa Kovačevičová. Nech sa páči.“
Poslankyňa Kovačevičová: „Ja som v komisii finančnej a chcela by som poprosiť potom,
aby tie materiály naozaj boli lepšie spracované. Pretože tam nebola dôvodová správa kvalitne
pripravená, že prečo neposkytnúť túto dotáciu. Čiže o skutočnostiach, ktoré uviedol pán
poslanec Smrčo sme vlastne neboli informovaní. Minimálne aspoň ja, aj ostatní. Ďakujem
pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu k tomuto bodu. Na najbližšom stretnutí,
aj predsedov poslaneckých klubov, aj predsedov komisií, túto otázku otvoríme a bude
potrebné sa dohodnúť na niektorých procesoch. Takže toto si berieme za úlohu my, ako úrad.
Akurát teraz poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu. Nech sa páči.“
Poslanec Andrejčák, návrhová komisia: Návrhová komisia obdržala jeden pozmeňujúci
návrh predložený pánom poslancom Smrčom v znení:
Návrh na uznesenie: Zastupiteľstvo KSK schvaľuje vyradenie zo žiadostí o dotáciu DHZ Štós
zo zoznamu poskytnutých dotácií. Ďakujem.
Predseda: Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujte o tomto návrhu.
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Hlasovanie č. 13

Poskytnutie
dotácií
nad
3 300
Eur
v zmysle
§ 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení
neskorších zmien a doplnkov – pozmeňujúci návrh

Za 42 poslancov, proti 1 poslancov, zdržalo sa 6 poslancov.
Predseda: „Konštatujem teda, že tento pozmeňujúci návrh prešiel. Teraz poprosím
o prednesenie celkového návrhu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
§ 8 ods. 4 a 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 2 a § 5
ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006
o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
schvaľuje
Poskytnutie dotácií z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
v znení neskorších zmien a doplnkov týmto žiadateľom, uvedeným v návrhu na uznesenie
pod bodmi 1 – 7, so schváleným uznesením, ktoré sa týka vyradenia bodu č. 8:
1. Steel Monkey, s.r.o., Janigova 3, 040 23 Košice, v sume 3 400 € na projekt: Svetlo
porozumenia 2018;
2. Obec Jenkovce, 072 52 Jenkovce, v sume 3 400 € na projekt: Rockové popoludnie 5. ročník;
3. Čítajme si spolu, oz., Čsl. Armády 1176/12, 040 01 Košice - Staré mesto, v sume
3 400 € na projekt: Košice BookPark 2018;
4. Občianske združenie Košické divadlo, Hlavná 76, 040 01 Košice, v sume 3 400 € na
projekt Festival Divadiel strednej Európy – 12. ročník;
5. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Smolník, Smolník 209, 055 66 Smolník, v sume
4 963 € na projekt: Oprava zvonovej stolice a rekonštrukcia schodiska RKC zvonice
v Smolníku;
6. Gréckokatolícka cirkev farnosť Borša, Hlavná 466, 076 32 Borša, v sume 4 000 € na
projekt: Výmena dverí a zárubní gréckokatolíckeho chrámu;
7. Mesto Dobšiná, SPN 554, 049 25 Dobšiná, v sume 3 400 € na projekt: Spájanie
komunít krajín V4;
Predseda: „Ďakujem pekne. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie č. 14

Poskytnutie
dotácií
nad
3 300
Eur
v zmysle
§ 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení
neskorších zmien a doplnkov

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
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Predseda: „Konštatujem, že tento návrh prešiel. Pred tým, ako prejdeme k bodu č. 7, tak si
dovolím vyhlásiť ešte 10 minútovú prestávku. Ja som sa s niektorými dohodol na tom, takže
sa ospravedlňujem ešte 2 body dozadu. Takže vyhlasujem 10 minút prestávku a potom sa
stretneme a pokračujme ďalej k bodu číslo 7. Ďakujem.“
Poznámka: Prestávka
BOD č. 7
Odvolanie a delegovanie členov výboru pre audit Košického samosprávneho kraja
Predseda: „V zmysle zákona 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení
zákona č. 431/2002 Z. z. zákonov o účtovníctve v znení neskorších predpisov vyplýva
Košickému samosprávnemu kraju povinnosť mať zriadený výbor pre audit. Uznesením číslo
459/2017 z 21. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa
20. februára 2017 v Košiciach bol zriadený výbor pre audit KSK z členov finančnej komisie
Zastupiteľstva KSK 4. volebného obdobia. Finančná komisia 5. volebného obdobia navrhuje
odvolať týchto členov z dôvodu zmeny členov finančnej komisie Zastupiteľstva KSK
a do výboru pre audit KSK navrhuje menovať členov uvedených v dôvodovej správe
materiálu. Materiál prešiel rokovaním finančnej komisie, ktorá ho zastupiteľstvu odporučila
prerokovať a schváliť. Otváram k danému materiálu rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto
nehlási, uzatváram rozpravu a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom
audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov
A) odvoláva
členov výboru pre audit Košického samosprávneho kraja z členov Finančnej komisie
Zastupiteľstva KSK 4. volebného obdobia v zložení:
Ing. Jozef Burian – predseda
Ing. Jana Nováková – člen
JUDr. Ladislav Gaura – člen
B) schvaľuje
členov výboru pre audit Košického samosprávneho kraja z členov Finančnej komisie
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja 5. volebného obdobia v zložení:
Ing. Jozef Burian - predseda
Ing. Emil Kočiš, PhD. - člen
JUDr. Ing. Peter Huba, PhD. - člen
Ing. Richard Dlhý - člen
Ing. Jozef Sokologorský - člen
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím, hlasujte po zaznení zvukového signálu.“
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Hlasovanie č. 15

Odvolanie a delegovanie členov výboru pre audit Košického
samosprávneho kraja

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 8
Hodnotiaca správa o stave a úrovni výchovno – vzdelávacieho
procesu za školský rok 2016/2017
Predseda: „Môžeme teda prejsť k bodu č. 8 – Hodnotiaca správa o stave a úrovni výchovno vzdelávacieho procesu za školský rok 2016/2017. Vážené poslankyne, vážení poslanci,
pod bodom číslo 8 je vám predložená Hodnotiaca správa o stave a úrovni výchovno vzdelávacieho procesu za školský rok 2016 – 2017. Hodnotiaca správa je spracovaná v súlade
s osnovou stanovenou vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z.
o štruktúre a obsahu správ, o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
škôl a školských zariadení. Vzhľadom na širokú problematiku a množstvo údajov sú vybrané
ukazovatele spracované vo veľkej miere formou tabuliek a grafov. Podkladom pre jej
spracovanie sú údaje obsiahnuté v hodnotiacich správach jednotlivých škôl predkladané
riaditeľmi škôl. Veľká časť správy je venovaná prospechu a dochádzke na stredných školách.
Táto časť bola prerokovaná na porade riaditeľov stredných škôl v decembri roku 2017,
kde boli školám uložené opatrenia na zlepšenie stavu, respektíve jeho udržanie. Účinnosť
opatrení bude priebežne kontrolovaná. Uvedená informatívna správa je porovnávajúcim
materiálnom o kvalitatívnych výsledkoch stredných škôl a má slúžiť nielen pre manažmenty
týchto škôl na motiváciu, ale aj pre širokú verejnosť pre výber kvalitnej strednej školy,
respektíve ako informácia o vývoji vzdelania v našom kraji. Materiál prešiel rokovaním
školskej komisie, ktorá ho zastupiteľstvu odporučila prerokovať a zobrať na vedomie.
Otváram k danému materiálu rozpravu. Nech sa páči. Pán poslanec Solár, nech sa páči. Potom
nasleduje pán poslanec Rovinský.“
Poslanec Solár: „Dobrý deň pán predseda. Vážení kolegovia, kolegyne, ja by som len krátko
chcel vyjadriť názor k tej správe, ktorú tu máme. Mne sa zdá, že je nedostatočná. Chýba
tu veľa dôležitých informácii. Chýbajú tu informácie typu mimoškolských aktivít, olympiád,
kde si myslím, že jednak košické školy, ale aj iné, dosahujú vynikajúce výsledky.
A tu vôbec žiadna zmienka nie je o tom. Čo je ešte vážnejší problém, podľa mňa, je to,
že máme tu pred záverom na nejakých troch stranách zhrnuté umiestnenia absolventov
po ukončení strednej školy. Chýba mi tu nejaká dynamika v tom. Viacero rokov,
ako sa vlastne nielen za posledný rok, ale posledné možno tri, štyri roky, ako sa absolventi
stredných odborných škôl, gymnázií uplatňujú? To, že máme tam prospech za niekoľko
rokov, že tam máme dochádzku za posledné 3, 4 roky je fajn, ale nie toto je akože veľavravné.
Podľa mňa, viac by sa v tej správe malo venovať práve tomu podielu. A vravím,
za posledných niekoľko rokov, nie posledný rok. Vôbec, napríklad, v závere správy nie je
spomenuté to, že na tých stredných odborných školách s učebným odborom je tam 22 %
nezamestnanosť. Že tých 22 % študentov je nezamestnaných. Nič. Vôbec neriešime.
Nediskutujeme. Prečo? Tak z toho dôvodu, hlavne z toho podielu. Tam mi chýba strašne veľa
tých informácií, ktoré by tam mali byť a toto by malo byť diskutované. Ďakujem.“
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Predseda: „Ďakujem aj ja. Pán poslanec Rovinský. Nech sa páči. Nasleduje pán poslanec
Kravčík.“
Poslanec Rovinský: „Na 95 stranách sme dostali obsiahlu správu o situácii v školstve
v Košickom samosprávnom kraji. Táto správa určite vyhovuje požiadavkám Ministerstva
školstva. Vyhovuje však požiadavkám našim? Pokiaľ hovoríme o tom, mali by sme tu hovoriť
o tom, čo sa deje dobré, čo by malo byť ináč. To sa v správe nedozvieme. Mňa sa jeden volič,
môj, ale možno aj váš pýtal, že čo ďalej? A to by zo správy malo byť minimálne naznačené.
Ideme dobrou cestou? Alebo by sme mali niekde ubrať a niekde naopak pridať? Veľa
sa hovorí o duálnom školstve a veľa sa hovorí o tom, že najmä u nás to duálne školstvo
je zatiaľ viac-menej na papieri. Čo by mal robiť kraj v tejto oblasti? Čiže toto ja by som
očakával od tej správy. Veľmi to pripomína tú pripomienku, ktorú pri predchádzajúcom,
niektorom z predchádzajúcich bodov dal Ing. Michal Kravčík. A tu ide o to, či naša úloha
je brať na vedomie, alebo naša úloha je hľadať a navrhovať cesty rozvoja. Keď hovoríme
o tom, že od školstva, od stavu školstva bude závisieť budúcnosť nielen tohoto kraja, tak čo
chceme zmeniť? To sa v tej správe nedočítam. Poprosil by som, keby zo všetkých oddelení
odborných útvarov Úradu Košického samosprávneho kraja sme dostávali také podklady
na základe, ktorých by sa poslanci mohli rozhodovať, čo a ako ďalej. To z tohto materiálu
nevyčítam. Bol som nedávno, keď môžem ešte sekundu, bol som nedávno na jednom
workshope o surovinovej politike. A sú tu tendencie prenášať aj surovinovú politiku napríklad
na kraje, aj energetickú na kraj. No pokiaľ to má byť tak, že budeme prijímať len na vedomie
rôzne materiály, tak kde je naša samosprávna funkcia? Kde je naša samostatnosť? V tom by
som potreboval nejakú zmenu. Tento materiál je aký je. Zrejme ministerstvo ho potrebuje.
Ale pre nás veľký význam nemá, mohlo by mať väčší význam. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Pán poslanec Kravčík, nech sa páči.“
Poslanec Kravčík: „Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, ja vlastne som si dal alebo
pokúsil som sa vniknúť do tohto celého materiálu, tých viac ako 90 strán. Ale normálne začal
som mať pocit, že vlastne dostávame materiál, ktorý je fakt na to, aby sme stratili zmysel
na čo to je. Ja som si dal potom vyhrabať aj niektoré veci, ktoré, že napríklad také, dovolím
si tu citovať bývalého šéfa odboru školstva, ktorý povedal pred rokom toto: „patríme medzi
lídrov v odbornom vzdelávaní stredoškolákov na Slovensku. V tomto trende chceme
pokračovať aj ďalej.“ Keď som pozrel napríklad niektoré tie súvislosti a vytiahol som tie
grafy, ktoré sú v tej správe, tak napríklad sme na tom povedzme, priemerná úspešnosť
predmetu slovenský jazyk je Košický kraj horšie na tom ako Prešovský. Už neporovnávam
ostatné. Mám taký pocit, že vlastne celý odbor školstva, ktorý doteraz bol riadený tak ako bol
riadený, skôr bol orientovaný na formu, na investície. A ten človek, alebo ten žiak, alebo
vlastne istá kvalita, ktorá by mala ukázať to, že tu niečo je na východe, máme vlastne s tým
veľký problém a zaostávame. A ja by som si prial to, čo povedal aj pán kolega Rovinský,
aby sme naštartovali niektoré procesy. To znamená, že aby sme predkladali ozaj kvalitné
materiály, z ktorých sa my poslanci vieme strategicky rozhodovať. Lebo ja keď chcem tu tieto
čísla, no načo mi sú tie čísla tu, ktoré nedávajú dohromady žiadne relevantné údaje,
odporúčania, ale len „znôška“ údajov, ktoré ja si hocikde vyhrabem na Eurostate alebo
v iných materiáloch. Teraz to nie je problém. To znamená, že ďalší materiál kvality Ctrl-C,
Ctrl-V. A ja verím, že s týmto sa budeme musieť veľmi vážne popasovať, pretože odbor
školstva by mal dávať tú človečinu, aby sme ukázali, že vieme mobilizovať ľudí aj kvôli
tomu, lebo keď som si pozrel do slabých stránok, akože v rámci tohto nášho teritória,
kde sa nachádzame, tak vlastne fakt hlboko zaostávame. A neodpovedáme, aj v tých správach
na to, čo bolo zadefinované, že je slabá stránka. Ja vám prečítam napríklad také veci,
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že jedna z nich je: -nedostatočné hospodárske stimuly v okresoch a z toho vyplývajúci malý
záujem žiakov predovšetkým na vzdelávanie v Košickom kraji. No a keď my vlastne toľko,
keď zoberieme rozpočet, aký dávame vlastne, akože, aj z vlastných prostriedkov aj v rámci
originálnych kompetencií, tak vlastne máme veľké resty. To znamená, že toto budeme musieť
prehodnotiť. A ja odporúčam pánom kolegom poslancom tento materiál tiež stiahnuť, pretože
keď chceme tu priniesť a ukázať to, že chceme riešiť problémy, tak by sme mali byť, mali by
byť aj úradníci stimulovaní na to, aby riešili problémy tak, aby boli kvalitné materiály,
z ktorých my sa vieme veľmi rýchlo zorientovať a predkladať strategické politické
rozhodnutia, ktoré tu sú predmetom nášho rokovania. Ďakujem pekne.“
Predseda: Ďakujem. Pán poslanec Kaplan, nech sa páči.
Poslanec Kaplan: „Ďakujem pekne za slovo pán predseda. Dovoľte mi v krátkosti, nebudem
teda hodnotiť kvalitu hodnotiacej správy, skôr sa chcem zamerať a upriamiť pozornosť
na také dva alarmujúce fakty, ktoré aj táto hodnotiaca správa nám prináša alebo dáva nám
do pozornosti a čomu by aj Košický samosprávny kraj mal venovať zvýšenú pozornosť.
V prvom rade ide o duálne vzdelávanie v Košickom kraji, kde aj podľa tejto správy, bolo
v poslednom školskom roku z 26 681 potenciálnych žiakov stredných odborných škôl
do duálneho vzdelávania zapojených 129 žiakov. Čo je 0,5 %! Čiže tu si myslím,
že v tomto smere je čo zlepšovať. A verím, že aj tá zmena legislatívy, ktorá sa týka duálneho
vzdelávania tomu napomôže. A 2. alarmujúcim faktom je veková štruktúra pedagogických
zamestnancov na stredných školách, kde tá veková štruktúra vyzerá tak, že tá najpočetnejšia
časť učiteľov je vo veku 51 do 60 rokov. A tu by sme mohli možno upriamiť pozornosť na to,
či aj na úrovni regionálneho stredného školstva by sme nemohli urobiť niečo, aby sme
vyprofilovali určitých mladých potenciálnych učiteľov, napr. pri tom, ako budeme
prerokovávať veci ohľadom nových odborov na stredných školách. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu. Ja len
dodám, páni poslanci, súhlasím so všetkým, ale naozaj poprosím aj sledovať ten plán
rokovaní čo máme na zastupiteľstvá. Tam sú dopredu dané, ktoré materiály idú, a ak sú takéto
systémové materiály, tak áno, treba si to prebrať skôr, na stretnutiach, napríklad komisií alebo
stretnutí predsedov komisií, alebo predsedov poslaneckých klubov. Lebo tu už nejaké
systémové zmeny, v rámci týchto dokumentov nevieme na zastupiteľstve robiť. Čiže
poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu. Teda pardon bol procedurálny návrh,
najskôr, pána poslanca. Bol? Pán poslanec Kravčík, dal procedurálny návrh na stiahnutie
materiálu. Aha, nedal si písomne, pán poslanec. No tak dobre, takže poprosím dať hlasovať,
teda prečítať návrh, ktorý bol pôvodne predložený. Nech sa páči, návrhová komisia.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
berie na vedomie
Hodnotiacu správu o stave a úrovni výchovno-vzdelávacieho procesu za školský rok
2016/2017.
Predseda: „Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 16

Hodnotiaca správa o stave a úrovni výchovno – vzdelávacieho
procesu za školský rok 2016/2017
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Za 41 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 6 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 9
Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 483/2017
s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Integrovaného regionálneho
operačného programu, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším
verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných škôl na
praktickom vyučovaní
Predseda: „Prejdeme teda k bodu č. 9 – Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva KSK
č. 483/2017 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Integrovaného regionálneho operačného
programu, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám,
Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných škôl na praktickom vyučovaní.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, táto aktualizácia uznesenia 483/2017 sa predkladá
s upravenými údajmi tak, aby bolo zabezpečené plnenie daného uznesenia v zmysle reálnej
a skutočne poskytnutej intenzity pomoci pri spolufinancovaní stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Nakoľko v procese od podania až po konečné rozhodnutia
o schválení došlo v niektorých prípadoch k úpravám rozpočtov a celkových oprávnených
výdavkov, či už zo strany samotnej školy alebo zo strany riadiaceho orgánu, celková výška
oprávnených výdavkov v prípade schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok
je 5 919 246,56 eur a z tohto dôvodu nenávratný finančný príspevok je 5 623 284,23 eur
a výška finančných príspevkov potrebných v zmysle aktualizácie na spolufinancovanie
zo strany zriaďovateľa, teda KSK, je spolu 295 962,33 eur. Materiál prešiel rokovaním
školskej a finančnej komisie, ktoré ho zastupiteľstvu odporučili prerokovať a schváliť.
Otváram k danému materiálu rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, poprosím návrhovú
komisiu o prednesenie predloženého návrhu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 4 ods. 1 písm. k) a § 11 ods. 2 zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 9
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov, v súlade so Stratégiou financovania európskych štrukturálnych a investičných
fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre námorné a rybné hospodárstvo pre
programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „stratégia financovania 2014 – 2020“) určujúcou
pravidlá a limity pre poskytovanie pomoci prijímateľom v rámci projektov
spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – EFRR, Európskeho
sociálneho fondu – ESF (ďalej len „štrukturálne fondy“), Kohézneho fondu – KF
a Európskeho fondu pre námorné a rybné hospodárstvo – EFNRH
schvaľuje
a) predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektov
stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
realizovaných v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov (žiadostí o nenávratný
príspevok) na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní,
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Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, ktorých
ciele sú v súlade s platným Územným plánom veľkého územného celku Košického kraja a
platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja
na obdobie 2016-2020,
b) zabezpečenie realizácie projektov v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaných projektov vo
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektov a poskytnutých nenávratných
finančných príspevkov v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci nasledovne:
1. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SOŠ Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník, ktorej zriaďovateľom je Košický
samosprávny kraj:

Názov projektu
Modernizácia materiálnych podmienok
pre zvýšenie kvality odborného
vzdelávania a prípravy v
poľnohospodárskych odboroch na
Strednej odbornej škole –
Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník

Celkové
oprávnené
výdavky (€)

Príspevok
zo zdrojov EÚ
(EFRR) a ŠR
(€)

5% KSK
(€)

618 833,23

587 891,57

30 941,66

2. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SOŠ
obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce, ktorej zriaďovateľom je Košický
samosprávny kraj:

Názov projektu
Modernizácia centra odborného
vzdelávania

Celkové
oprávnené
výdavky (€)

Príspevok
zo zdrojov EÚ
(EFRR) a ŠR
(€)

5% KSK
(€)

404 922,80

384 676,66

20 246,14

3. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Technická
akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves, ktorej zriaďovateľom je Košický
samosprávny kraj:
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Názov projektu
Strojárstvo, elektrotechnika a robotika
bližšie k žiakom a praxi

Celkové
oprávnené
výdavky (€)

Príspevok
zo zdrojov EÚ
(EFRR) a ŠR
(€)

5% KSK
(€)

576 981, 72

548 132,63

28 849,09

4. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SPŠ
elektrotechnická, Komenského 44, Košice, ktorej zriaďovateľom je Košický
samosprávny kraj:

Názov projektu
Učíme sa praxou

Celkové
oprávnené
výdavky (€)
498 265,89

Príspevok
zo zdrojov EÚ
(EFRR) a ŠR
(€)
473 352,60

5% KSK
(€)
24 913,29

5. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SOŠ
technická, Kukučínova 23, Košice, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny
kraj:

Názov projektu
Kvalitná výučba – základ kvalitnej SOŠ
technickej v Košiciach

Celkové
oprávnené
výdavky (€)

Príspevok
zo zdrojov EÚ
(EFRR) a ŠR
(€)

5% KSK
(€)

556 083,20 €

528 279,04 €

27 804,16 €

6. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SOŠ,
Ostrovského 1, Košice, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:

Názov projektu
Kvalitná odborná príprava žiakov –
úspech absolventov na trhu práce

Celkové
oprávnené
výdavky (€)

Príspevok
zo zdrojov EÚ
(EFRR) a ŠR
(€)

5% KSK
(€)

509 386,09

483 916,79

25 469,30
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7. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SOŠ
automobilová, Moldavská cesta 2, Košice, ktorej zriaďovateľom je Košický
samosprávny kraj:

Názov projektu
Stredná odborná škola automobilová –
brána do Tvojej profesijnej budúcnosti

Celkové
oprávnené
výdavky (€)

Príspevok
zo zdrojov EÚ
(EFRR) a ŠR
(€)

5% KSK
(€)

349 730,84

332 244,30

17 486,54

8. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SOŠ,
Učňovská 5, Košice, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:

Názov projektu
Zvýšenie kvality odborného vzdelávania
na SOŠ, Učňovská 5, Košice - Šaca

Celkové
oprávnené
výdavky (€)

Príspevok
zo zdrojov EÚ
(EFRR) a ŠR
(€)

5% KSK
(€)

367 450,58

349 078,05

18 372,53

9. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SOŠ,
Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny
kraj:

Názov projektu
Investícia do odborného vzdelávania
prispôsobeného regionálnym
požiadavkám trhu práce

Celkové
oprávnené
výdavky (€)

Príspevok
zo zdrojov EÚ
(EFRR) a ŠR
(€)

5% KSK
(€)

605 982,60

575 683,47

30 299,13

10. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SOŠ
drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves, ktorej zriaďovateľom je Košický
samosprávny kraj:
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Názov projektu
Modernou praktickou prípravou
k zamestnanosti

Celkové
oprávnené
výdavky (€)

Príspevok
zo zdrojov EÚ
(EFRR) a ŠR
(€)

5% KSK
(€)

536 288,11

509 473,70

26 814,41

11. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SOŠ
technická, Partizánska 1, Michalovce, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny
kraj:

Názov projektu
Pomôžme regiónu

Celkové
oprávnené
výdavky (€)
568 504,75

Príspevok
zo zdrojov EÚ
(EFRR) a ŠR
(€)
540 079,51

5% KSK
(€)
28 425,24

12. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je
SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice, ktorej zriaďovateľom je Košický
samosprávny kraj:

Názov projektu

Celkové
oprávnené
výdavky (€)

Príspevok
zo zdrojov EÚ
(EFRR) a ŠR
(€)

Zdokonalenie materiálnych podmienok
pre kvalitné vzdelávanie v SPŠ
stavebnej a geodetickej v Košiciach

171 668,75

163 085,31

5% KSK
(€)

8 583,44

13. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SPŠ
strojnícka, Komenského 2, Košice, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny
kraj:

Názov projektu
Modernizácia odborných učební

Celkové
oprávnené
výdavky (€)
155 148,-

Príspevok
zo zdrojov EÚ
(EFRR) a ŠR
(€)
147 390,60

5% KSK
(€)
7 757,40

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu kraja.
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Predseda: „Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujte o tomto uznesení.“
Hlasovanie č. 17

Aktualizácia
Uznesenia
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja č. 483/2017 s názvom: Intenzita pomoci –
spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja v rámci Integrovaného
regionálneho operačného programu, Prioritná os: 2 – Ľahší
prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám,
Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných škôl na
praktickom vyučovaní

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem teda, že uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 10
Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 484/2017
s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské
zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.4.1 – Zvýšiť kvalitu
a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových
kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie
Predseda: „Prejdeme k bodu č. 10 - Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 484/2017.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, uvedeným materiálom sa navrhuje schváliť
spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných s finančnou
spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR, u ktorých konečným
prijímateľom pomoci je 9 škôl, ktorých zriaďovateľom je KSK. Táto aktualizácia uznesenia
číslo 484/2017 sa predkladá z rovnakého dôvodu, ako v predchádzajúcom bode,
s upravenými údajmi tak, aby bolo zabezpečené plnenie daného uznesenia v zmysle reálnej
a skutočne poskytnutej intenzity pomoci pri spolufinancovaní stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Celkové oprávnené výdavky na 9 úspešných projektoch
sú v zmysle aktualizácie spolu 1 434 543,23 eur z toho nenávratný finančný príspevok
je vo výške 1 362 816,06 eur a výška spolufinancovania zo strany zriaďovateľa
je 71 727,17 eur. Pôvodne bolo schválených na spolufinancovanie o niekoľko tisíc eur menej.
Materiál prešiel rokovaním školskej a finančnej komisie, ktoré ho zastupiteľstvu odporučili
prerokovať a schváliť. Otváram k danému materiálu rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto
nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu
k danému bodu. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 4 ods. 1 písm. k) a § 11 ods. 2 zákona
č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 9
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov, v súlade so stratégiou financovania štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu
a Európskeho fondu pre námorné a rybné hospodárstvo pre programové obdobie 2014 – 2020
(ďalej len „stratégia financovania 2014 – 2020“) určujúcou pravidlá a limity pre poskytovanie
pomoci prijímateľom v rámci projektov spolufinancovaných z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja – EFRR, Európskeho sociálneho fondu – ESF (ďalej len „štrukturálne
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fondy“), Kohézneho fondu – KF a Európskeho fondu pre námorné a rybné hospodárstvo –
EFNRH
schvaľuje
1) Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných s
finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR, u ktorých
konečným prijímateľom pomoci je SOŠ - Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský
Chlmec, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:

Názov projektu
Podpora prehlbovania a zvyšovania
kvalifikácie

Celkové
oprávnené
výdavky (€)

Príspevok
z ESF a ŠR (€)

5% KSK
(€)

198 429,58

188 508,10

9 921,48

2) Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných s
finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR, u ktorých
konečným prijímateľom pomoci je SOŠ, Gemerská 1, Košice, ktorej zriaďovateľom je
Košický samosprávny kraj:

Názov projektu
Podpora celoživotného vzdelávania a
rozšírenie odbornej kvalifikácie

Celkové
oprávnené
výdavky (€)

Príspevok
z ESF a ŠR (€)

5% KSK
(€)

121 338,68

115 271,75

6 066,93

3) Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných s
finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR, u ktorých
konečným prijímateľom pomoci je SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku,
Kukučínova 23, Košice, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:

Názov projektu
Odborné vzdelávanie znevýhodnených
skupín obyvateľstva

Celkové
oprávnené
výdavky (€)

Príspevok
z ESF a ŠR (€)

5% KSK
(€)

146 849,80

139 507,30

7 342,50

4) Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných s
finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR, u ktorých
konečným prijímateľom pomoci je Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce, ktorej
zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
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Názov projektu
Zvýšenie vzdelanostnej úrovne
obyvateľov mesta Sečovce a okolia

Celkové
oprávnené
výdavky (€)

Príspevok
z ESF a ŠR (€)

5% KSK
(€)

170 244,00

161 731,80

8 512,20

5) Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných s
finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR, u ktorých
konečným prijímateľom pomoci je SOŠ, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves, ktorej
zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:

Názov projektu

Celkové
oprávnené
výdavky (€)

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v súlade
s požiadavkami trhu práce

198 815,82

Príspevok
z ESF a ŠR (€)
188

8
75,03

5% KSK
(€)
9 940,79

6) Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných s
finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR, u ktorých
konečným prijímateľom pomoci je SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce, ktorej
zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:

Názov projektu
Tvorba a realizácia programov
celoživotného vzdelávania na SOŠ
technickej v Michalovciach

Celkové
oprávnené
výdavky (€)

Príspevok
z ESF a ŠR (€)

137 439,00

130 567,05

5% KSK
(€)
6 871,95

7) Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných s
finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR, u ktorých
konečným prijímateľom pomoci je SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice, ktorej
zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:

Názov projektu
Rozšírenie vzdelania - ďalšia šanca
pracovného uplatnenia

Celkové
oprávnené
výdavky (€)

Príspevok
z ESF a ŠR (€)

5% KSK
(€)

144 133,47

136 926,80

7 206,67

8) Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných s
finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR, u ktorých
konečným prijímateľom pomoci je SOŠ, Ostrovského 1, Košice, ktorej zriaďovateľom je
Košický samosprávny kraj:
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Názov projektu
Zvyšovanie odbornej prípravy v súlade
s dopytom trhu práce

Celkové
oprávnené
výdavky (€)

Príspevok
z ESF a ŠR (€)

125 252,40

118 989,78

5% KSK
(€)
6

262,62

9) Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných s
finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR, u ktorých
konečným prijímateľom pomoci je Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves, ktorého
zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:

Názov projektu
Certifikát ECDL pre všetkých žiakov
školy

Celkové
oprávnené
výdavky (€)

Príspevok
z ESF a ŠR (€)

192 040,47

182 438,44

5% KSK
(€)
9 602,03

Predseda: „Ďakujem aj ja. Nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 18

Aktualizácia
Uznesenia
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja č. 484/2017 s názvom: Intenzita pomoci –
spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu
Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ:
1.4.1 – Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania
s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie
a zvyšovanie kvalifikácie

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 11
Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
pre stredné školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Nasleduje bod č. 11 – Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej
republiky pre stredné školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja. Vážené poslankyne, vážení poslanci, predloženým materiálom
sa navrhuje zastupiteľstvu schváliť predloženie žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu
a športu SR na vyradenie elokovaných pracovísk Prešovská 96, Družstevná pri Hornáde
ako súčasť SOŠ Technickej, Kukučínova 23, Košice a pracoviska Šarišské Bohdanovce 179
ako súčasť SOŠ Technickej, Kukučínova 23, Košice zo siete škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky k 31. 8. 2018. Ďalej sa navrhuje zaradenie školského internátu
Kollárova 17, Sečovce ako súčasť spojenej školy Kollárova, Sečovce do siete škôl
a školských zariadení Slovenskej republiky k 1. 9. 2018. Predloženým materiálom sa ďalej
navrhuje zaradenie školského internátu na Južnej triede v Košiciach, ako súčasti Hotelovej
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akadémie, Južná trieda 10, Košice a školskej jedálne na Južnej triede v Košiciach, ako súčasti
Hotelovej akadémie, Južná trieda 10, Košice, do siete škôl a školských zariadení SR
k 1. 9. 2019. Dôvody tohto kroku sú uvedené v dôvodovej správe materiálu. Materiál prešiel
rokovaním školskej komisie, ktorá ho zastupiteľstvu odporučila prerokovať a schváliť.
Otváram k danému materiálu rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási do rozpravy,
uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie
k danému bodu. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa 11 ods. 2 písm. h) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
v nadväznosti na § 16 ods. 1, § 17 ods. 1, § 18 ods. 8 a § 19 ods. 8 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
schvaľuje
1. predloženie žiadostí Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
o vyradenie elokovaných pracovísk zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
k 31. 08. 2018 a ich následné zrušenie a to:
a) Elokovaného pracoviska, Prešovská 96, Družstevná pri Hornáde ako súčasti Strednej
odbornej školy technickej, Kukučínova 23, Košice,
b) Elokovaného pracoviska, Šarišské Bohdanovce 179 ako súčasti Strednej odbornej
školy technickej, Kukučínova 23, Košice,
2. predloženie žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
o zaradenie do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k 01. 09. 2018 a jeho
následné zriadenie a to:
Školského internátu, Kollárova 17, Sečovce ako súčasti Spojenej školy, Kollárova 17,
Sečovce,
3. predloženie žiadostí Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
o zaradenie do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k 01. 09. 2019 a ich
následné zriadenie a to:
a) Školského internátu, Južná trieda 10, Košice ako súčasti Hotelovej akadémie, Južná
trieda 10, Košice,
b) Školskej jedálne, Južná trieda 10, Košice ako súčasti Hotelovej akadémie, Južná trieda
10, Košice.
Predseda: „Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 19

Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
pre stredné školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
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Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Predseda: „Konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 12
Intenzita pomoci – predfinancovanie a spolufinancovanie projektu Strednej
odbornej školy – Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Prechádzame k bodu č. 12 – Intenzita pomoci – predfinancovanie
a spolufinancovanie projektu Strednej odbornej školy v Moldave nad Bodvou
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Vážené poslankyne, vážení
poslanci, predloženým materiálom sa navrhuje zastupiteľstvu schváliť predfinancovanie
projektu vo výške 146 388,80 eur a spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených
nákladov realizovaných s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie, u ktorých
konečným prijímateľom pomoci je Stredná odborná škola v Moldave nad Bodvou, ktorej
zriaďovateľom je KSK. KSK poskytne finančné prostriedky vo výške 154 093,50 eur,
čo je suma, ktorú škola potrebuje predfinancovať zo strany kraja. Po zrealizovaní projektu
spolufinancovanie zo strany Košického samosprávneho kraja bude predstavovať sumu
7 704,70 eur a to je 5 % celkových nákladov, ktorá je nenávratná. Zvyšných 146 388,80 eur
na konci projektu po zúčtovaní obdrží KSK od riadiaceho orgánu späť. Materiál prešiel
rokovaním školskej a finančnej komisie, ktoré ho zastupiteľstvu odporučili prerokovať
a schváliť. Otváram k danému bodu rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási do rozpravy,
uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona č.
302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, v súlade
s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 658 zo dňa 13. novembra 2013 o Stratégii
financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014
– 2020, ktorá určuje jednotné pravidlá a limity pre riadiace orgány/sprostredkovateľské
orgány pod riadiacim orgánom pre poskytovanie pomoci prijímateľom v rámci projektov
a operácií spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – EFRR,
Európskeho sociálneho fondu – ESF (ďalej len „štrukturálne fondy“), Kohézneho fondu –
KF, Európskeho fondu pre námorné a rybné hospodárstvo – EFNRH a Európskeho
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka – EPFRV (zdrojov Európske únie)
schvaľuje
a) spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie, u ktorých konečným prijímateľom
pomoci je Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou,
ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Názov projektu

Celkové
náklady (€)

Cez renováciu ku vzdelávaniu

154 093,50

Príspevok
zdroje EÚ
a ŠR (€)
146 388,80

5% KSK
(€)
7 704,70
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b) predfinancovanie projektu vo výške 146 388,80 eur pre Strednú odbornú školu Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou, ktorej zriaďovateľom je Košický
samosprávny kraj:
Názov projektu

Celkové
náklady (€)

Cez renováciu ku vzdelávaniu

154 093,50

Príspevok
zdroje EÚ
a ŠR (€)
146 388,80

5% KSK
(€)
7 704,70

Predseda: „Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 20

Intenzita pomoci – predfinancovanie a spolufinancovanie
projektu Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, Hlavná 54,
Moldava nad Bodvou v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem teda, že uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 13
Informatívna správa o implementácii projektov Programu
spolupráce Interreg V – A SKHU 2014 - 2020
Predseda: „Pod bodom č. 13 sa nachádza Informatívna správa o implementácii projektov
Programu spolupráce Interreg V – A SKHU 2014 - 2020. Vážené poslankyne, vážení poslanci
predložený materiál má za cieľ poskytnúť zastupiteľstvu KSK informáciu o implementácii
projektov programu spolupráce Interreg – Slovenská republika - Maďarsko 2014 – 2020
o činnosti informačného bodu na KSK, ktorý dopĺňa prácu spoločného technického
sekretariátu tohto programu. Súčasťou predkladaného materiálu je príloha č. 1, v rámci ktorej
sú uvedené stručné informácie o jednotlivých schválených projektoch z územia Košického
samosprávneho kraja. Materiál prešiel rokovaním štyroch komisií, ktoré ho zastupiteľstvu
odporučili prerokovať a zobrať na vedomie. Otváram k danému bodu rozpravu nech sa páči.
Pán poslanec Kravčík.“
Poslanec Kravčík: „Ja sa ospravedlňujem, pán predseda, aj kolegyne, kolegovia, nedá mi,
aby som nezavŕtal. Pretože vlastne zase to hovorí o kvalite, ktorá tu bola. A vlastne teraz,
keďže v tej správe sú tam celkom dobre popísané veci o jednotlivých projektoch, ale čo ma
zarazilo, keď som prešiel, tak dohromady vedúcim partnerom projektu nášho kraja sú až traja.
Keď som spočítal vedúcim partnerom pre projekty aj v našom kraji je z Maďarska 10, 15, 19
projektov. Tzn., je to nevyvážené, vzhľadom na to, že vlastne tá kapacita, ovplyvňovanie tých
cezhraničnej spolupráce v nadväznosti na tú potrebu, ktorú máme. Tzn., vždy sme len
privesení ako takí chudobní príbuzní. Ja by som sa teda pýtal spracovateľa materiálu,
že prečo takýto stav je a čo z toho teda vyplýva? Či sú nejaké odporúčania? Pretože tam to sú
nemalé čiastky. Ide o milióny peňazí, o desiatky miliónov a veci, ktoré vlastne sú. Viacero
projektov je koordinovaných priamo z Budapešti. Prečo neposilní tú kapacitu v našom
regióne, aby vznikali tu kvalitné projekty, inštitúty a aká je pozícia nášho úradu vo vzťahu
k budovaniu tejto kapacity? Ďakujem pekne.“
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Predseda: Dobre, ak nie sú iné otázky, ja by som poprosil o reakciu kolegyňu Ing. Orbán
Máté, PhD. Nech sa páči k mikrofónu. Teda aj o zodpovedanie otázok, ktoré boli dané pánom
poslancom.“
Ing. Orbán Máté, PhD., vedúca odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania
a životného prostredia: „Vážený pán predseda, milé kolegyne, kolegovia. Poviem veľmi
stručne, čo sa týka operačného programu Slovensko - Maďarsko , Interreg V – A, tak je to
operačný program, ktorý je riadený a riadiacim orgánom je maďarský Úrad vlády. V súčasnej
dobe sa to dokonca presunulo na Ministerstvo zahraničných vecí Maďarskej republiky.
Tzn., že riadiace kompetencie má maďarský partner. Slovenský partner je Ministerstvo
pôdohospodárstva a okrem toho ešte celkovo v tejto štruktúre funguje technický sekretariát.
A my, ako kraj, sme člen monitorovacieho výboru. Tzn., že my ako jeden z členov môžeme
hlasovať o jednotlivých projektoch, ktoré sú predložené, ale projekty dostávame en bloc.
Tzn., že dostaneme vyhodnotené projekty, ktoré schvaľujeme ako jeden celok. Tzn., že veľmi
veľké dosahy na hodnotenie my ako kraj nemáme. Čo vieme robiť je to, že podporujeme
jednotlivých aktérov v regióne a snažíme sa ich zapojiť do tohto programu. Príkladom
je aj teraz, čo je vonku výzva, pre malých a stredných podnikateľov v oblasti turizmu,
snažíme sa iniciovať a podnietiť v regióne jednotlivé subjekty. A takisto je vonku teraz
aj výzva v rámci fondu malých projektov. Takže snažíme sa každého zapojiť, kto je z daného
regiónu, lebo je nám jasné, že náš Košický samosprávny kraj neobstál najlepšie
z predchádzajúcich výziev, ale bohužiaľ, to nebolo spôsobené našou nečinnosťou. Ďakujem
pekne.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Pán poslanec s faktickou. Nech sa páči.“
Poslanec Kravčík s faktickou poznámkou: „Ja veľmi krátko. Ja som sa len pýtal na to,
že čo robí úrad samosprávneho kraja alebo odbor regionálneho rozvoja na to, aby odtiaľ bolo
viacej vedúcich lídrov projektov v nadväznosti na cezhraničnú spoluprácu. Ďakujem.“
Predseda: „Ja myslím, že bolo odpovedané pán poslanec. Nie sme riadiaci orgán. No, potom
si to vysvetlíme. Uzatváram diskusiu k tomuto bodu. Poprosím návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
berie na vedomie
Informatívnu správu o implementácii projektov Programu spolupráce Interreg V - A SKHU
2014 – 2020.
Predseda: „Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 21

Informatívna správa o implementácii projektov
spolupráce Interreg V – A SKHU 2014 - 2020

Programu

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „Konštatujem teda, že uznesenie bolo schválené.“
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BOD č. 15
Návrh na spolufinancovanie projektu „MOBI – Moderná
prihraničná infraštruktúra – úspešný karpatský región“
Predseda: „Bod č. 14 sme vyhodili, takže prechádzame k bodu č. 15 – Návrh na
spolufinancovanie projektu „MOBI – Moderná prihraničná infraštruktúra – úspešný karpatský
región“. Vážené poslankyne, vážení poslanci, predloženým materiálom sa navrhuje
zastupiteľstvu schváliť účasť KSK v projekte MOBI – moderná prihraničná infraštruktúra úspešný karpatský región a spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových
oprávnených výdavkov KSK, to je 7 873,38 eur. Projekt MOBI je investičným projektom
s dobou realizácie 36 mesiacov. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie udržateľnej
platformy pre efektívnu cezhraničnú mobilitu ľudí a tovaru, cez zlepšenie dopravnej hraničnej
infraštruktúry a prepojením verejnej dopravy, posilnením spolupráce medzi samostatnými
samosprávami a profesijnými organizáciami rozvojom dopravy a hraničnej infraštruktúry.
Materiál prešiel rokovaním piatich komisií, ktoré ho zastupiteľstvu odporučili prerokovať
a schváliť. Otváram k danému bodu rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási do rozpravy,
uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu, ktorý bol
predložený. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
1.

účasť Košického samosprávneho kraja v projekte „MOBI – Moderná prihraničná
infraštruktúra – úspešný karpatský región“

2.

spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov Košického
samosprávneho kraja, t.j. 7 873,38 eur.

Predseda: „Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujte o tomto návrhu na uznesenie po
zvukovom signáli.“
Hlasovanie č. 22

Návrh na spolufinancovanie projektu „MOBI – Moderná
prihraničná infraštruktúra – úspešný karpatský región“

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 16
Správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb
v Košickom kraji za rok 2017
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 16 – Správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych
služieb v Košickom kraji za rok 2017. Vážené poslankyne, vážení poslanci pod bodom č. 16
vám predkladám Správu o realizácii koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji
za rok 2017. Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016 - 2020
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bola schválená uznesením Zastupiteľstva KSK číslo 318/2016 dňa 22. 2. 2016, ako základný
strategický dokument rozvoja sociálnych služieb v kraji. Jednotlivé priority z koncepcie
sú každoročne rozpracované do akčných plánov na príslušný rok, s určením konkrétnych
aktivít, ktoré smerujú k napĺňaniu cieľov v rámci schválenej koncepcie. V priebehu roka 2017
bola koncepcia realizovaná Odborom sociálnych vecí a zdravotníctva Úradom KSK,
zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, neverejnými poskytovateľmi v kraji,
ako aj ďalšími inštitúciami. Informatívna správa o realizácii koncepcie je raz ročne
predkladaná Zastupiteľstvu KSK. V prílohe predkladaná informatívna správa je rozčlenená
podľa schválených oblastí a priorít s cieľom poskytnúť prehľad o priebežnej realizácii
opatrení za rok 2017. Materiál pred rokovaním prešiel rokovaním sociálnej a finančnej
komisie, ktoré ho zastupiteľstvu odporučili prerokovať a zobrať na vedomie. Nech sa páči.
Otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie k bodu č. 16.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
berie na vedomie
Správu o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2017.
Predseda: „Ďakujem aj ja, poprosím o hlasovanie k tomuto návrhu na uznesenie. Nech sa
páči.“
Hlasovanie č. 23

Správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb
v Košickom kraji za rok 2017

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „Konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 17
Správa o realizácii „Akčného plánu realizácie Východísk pre integráciu
marginalizovaných rómskych komunít v Košickom samosprávnom
kraji na roky 2016 – 2017“
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 17 – Správa o realizácii Správa o realizácii „Akčného
plánu realizácie Východísk pre integráciu marginalizovaných rómskych komunít v Košickom
samosprávnom kraji na roky 2016 - 2017. Vážené poslankyne, vážení poslanci, Akčný plán
realizácie Východísk pre integráciu marginalizovaných rómskych komunít v Košickom
samosprávnom kraji na roky 2006 - 2017 bol schválený na 17. zasadnutí zastupiteľstva KSK
uznesením 372/2016 dňa 27. júna 2016 a predstavuje základný dokument deklarujúci
možnosti riešenia problémov marginalizovaných rómskych komunít v rámci Košického
samosprávneho kraja. Plnenie akčného plánu, ako nástroja vyhodnocovania plnenia východísk
z úrovne Úradu KSK za plánované obdobie sa zostavuje na obdobie dvoch rokov. Každoročne
sa predkladá prostredníctvom informatívnej správy do porady predsedu KSK a po jeho
skončení tiež na zasadnutie Zastupiteľstva KSK. V priebehu rokov 2016 - 2017 bol akčný
plán realizácie východísk realizovaný Odborom sociálnych vecí a zdravotníctva konkrétne
Referátom pre integráciu sociálne vylúčených komunít v spolupráci s príslušnými odbormi
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Úradu KSK a to odbormi školstva, kultúry, cestovného ruchu, odborom regionálneho rozvoja
územného plánovania a životného prostredia, ako aj v spolupráci so zariadeniami
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a Dobrovoľníckym centrom Košického kraja. V prílohe
predkladaná informatívna správa je rozčlenená podľa schválených priorít s cieľom poskytnúť
prehľad o priebežnej realizácii opatrení, zámerov a cieľov v rokoch 2016 - 2017. Materiál
prešiel rokovaním štyroch komisií, ktoré ho zastupiteľstvu odporučili prerokovať a zobrať
na vedomie. Otváram týmto diskusiu alebo rozpravu k danému bodu. Nech sa páči.
Pán poslanec Rovinský.“
Poslanec Rovinský: „Zrejme sa budem opakovať. Jedná sa o to, že my berieme na vedomie,
teda máme zobrať na vedomie Správu o realizácii akčného plánu, atď. Kde sme v plnení
tohto akčného plánu? Kde sú slabiny? Kde by bolo treba robiť ináč? Kde potrebujete,
aby poslanci rozhodli, povedzme, o posilnení niektorej zložky? Toto mi tu chýba. A to mi
chýba vo všetkých materiáloch. Pokiaľ som bol volený na to, aby som bral na vedomie
materiály, ktoré niekto predkladá, len bral na vedomie a pokiaľ vy, kolegovia ostatní sa s tým
zmiernime, všetci, že my sme tu len od toho, aby sme brali na vedomie, do ničoho
nezasahovali, nesnažili sa veci zlepšovať, tak neviem, či som tu na správnom mieste.
Ja by som poprosil, pán predseda a pán riaditeľ Košického samosprávneho kraja,
aby materiály boli predkladané tak, aby poslanci získali obraz o skutočnom stave plnenia
jednotlivých úloh a aj s tým, aby sme vedeli, že kde, v ktorých oblastiach by bolo treba
postupovať s väčším dôrazom, a v ktorých oblastiach sme na tom tak, že môžeme aj ubrať.
Ale z tohto sa to nedozvedám. To ma mrzí. Samozrejme, znova to niekto potrebuje,
aby tú správu dostal z kraja. Len o čom je kraj potom, keď len má zbierať údaje a posielať
na vyššie inštancie. Čiže by som poprosil. V manažérskej praxi sa tomu hovorí, že na úvod
materiálu by malo byť manažérske zhrnutie. Tzn., manažér by mal dostať správu o tom,
kde je a v akom zmysle by bolo dobré, keby sa rozhodoval ďalej. Myslím si, že to
potrebujeme ako soľ, keď chceme skutočne rozhýbať tento kraj, pán predseda. Ďakujem
pekne za pozornosť všetkým. Nedávam návrh uznesenia.“
Predseda: „Ďakujem aj ja, pán poslanec. V najbližšom období určite predložím aktualizáciu
toho akčného plánu v tejto oblasti, aj v spolupráci s novým splnomocnencom p. Ledeckým.
Tento bod treba chápať ako nejakú správu za minulé obdobie. Čiže nechcel som do toho
zasahovať veľmi. Takže budem rád, keď sa aj ty budeš spolupodieľať na riešení tejto
problematiky intenzívne. Nasleduje pán poslanec Kravčík. Nech sa páči.“
Poslanec Kravčík: „Vážený pán predseda, kolegyne kolegovia, ja fakt nechcem zdržiavať,
ale tu treba týmto veciam venovať pozornosť. Pretože chudoba sa prehlbuje v našom kraji.
A keď ja tu čítam napríklad priorita 2: V akčnom pláne znižovať mieru chudoby
a nezamestnanosti v marginalizovaných rómskych komunitách a cieľ je vytvárať pracovné
miesta a v onom, že bude realizovaný akčný plán - bla, bla, bla. Tzn., mne osobne to nestačí.
Ja nesiem tiež zodpovednosť za tento materiál, pretože úrad by sa mal trochu hlbšie zamyslieť
nad tým. Pretože akčný plán by mal byť: čo robím, ako to chcem spraviť, v akej časovej línii
a koľko to bude stáť. Aby som to vedel vlastne kvantifikovať. Tu máme len, akože Ctrl-C,
Ctrl-V. Nemáme tu ani finančné náklady, atď. aký to má vlastne výsledok. Tzn., treba vlastne
týchto úradníkov, ktorí sú zvyknutí na leňošenie v podstate trochu potrápiť, aby sa postarali
lepšie o kvalitné materiály do zastupiteľstva. Nedávam žiadny návrh na uznesenie. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem, tak ešte raz, ja súhlasím s tým, že treba inak pristupovať k tejto
problematike. Avšak ešte raz podotýkam, toto je materiál za predchádzajúce 2 roky. Takže
ak sa nikto ďalší nehlási do rozpravy, poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu
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na uznesenie. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
berie na vedomie
Správu o realizácii „Akčného plánu realizácie Východísk pre integráciu marginalizovaných
rómskych komunít v Košickom samosprávnom kraji na roky 2016 – 2017“.
Predseda: „Ďakujem pekne, nech sa páči hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 24

Správa o realizácii Správa o realizácii „Akčného plánu realizácie
Východísk pre integráciu marginalizovaných rómskych komunít
v Košickom samosprávnom kraji na roky 2016 – 2017“

Za 43 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 6 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 18
Informatívna správa o realizácii projektov financovaných z Integrovaného regionálneho
operačného programu a Európskej investičnej banky v roku 2018
Predseda: „Prejdeme k bodu č. 18 – Informatívna správa o realizácii projektov
financovaných z Integrovaného regionálneho operačného programu a Európskej investičnej
banky v roku 2018. Vážené poslankyne, vážení poslanci, cieľom predkladaného materiálu
je informovanie o stave rozpracovanosti projektov, ktoré v súčasnosti realizuje oddelenie
riadenia projektov financovaných zo zdrojov Integrovaného regionálneho operačného
programu Európskej investičnej banky. V prípade projektov financovaných z európskych
fondov spracováva aj žiadosti a po ich schválení realizuje celú povinnú administratívu.
Doterajší postup prác na príprave a vyhlasovaní verejných obstarávaní pri projektoch
zo zdrojov Európskej investičnej banky bol plynulý. A zatiaľ všetko nasvedčuje tomu,
že by mohli byť ukončené do decembra 2020, do termínu uvedeného v podpísanej zmluve
o financovaní s Európskou investičnou bankou. Ak by sa všetky projekty uvedené v prílohe
tohto materiálu zrealizovali, jednak z prostriedkov IROP, ako aj EIB, v kraji by malo
pribudnúť ďalších 214 km rekonštruovaných ciest, z toho 154 km financovaných z IROP,
čo by bolo iba s 5 %-ným kofinancovaním, ktoré len nepatrnou mierou zaťažuje rozpočet
kraja. Materiál prešiel rokovaním všetkých komisií, ktoré ho zastupiteľstvu odporučili
prerokovať a zobrať na vedomie. Otváram k danému materiálu rozpravu. Nech sa páči.
Pán poslanec Rečka, nasleduje potom pán poslanec Hlinka. Nech sa páči, pán poslanec.“
Poslanec Rečka: „Ďakujem pán predseda za slovo. Ja som si otvoril tento materiál a keď
sme už schvaľovali rozpočet, dávali sme do rozpočtu navýšenie čerpania finančných
prostriedkov z Európskej investičnej banky na opravu cesty III. triedy Čaňa - Haniska,
a tu vidím na tej strane č. 4 - Dopravná infraštruktúra, kde nie je ani zmienka o tom, že by sa
rozpracovali nejaké projekty, alebo pripravovali podklady pre verejné obstarávanie na túto
cestu, ktorú sme začlenili do finančných prostriedkov čerpaných z rozpočtu a EIB.“
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Predseda: „Ďakujem pekne. Pán poslanec Hlinka, nech sa páči.“
Poslanec Hlinka: „Ďakujem za slovo. Takže ja by som dal do pozornosti to, čo nás bude
v najbližšom období, zrejme budúci rok čakať, aby sme to riešili . A to je konštatovanie,
že v súvislosti s týmito projektmi došlo k podfinancovaniu viacerých projektov. Tzn., že tie
náklady na realizáciu jednotlivých stavieb sa javia v skutočnosti, že budú vyššie,
ako sa pôvodne odhadovalo. Nie je to celkom novinka, pretože takéto prípady sa môžu stať.
Hlavne keď si uvedomíme, že niektoré projekty s rozpočtovou klasifikáciou sa robia niekoľko
rokov dopredu a vývoj cien môže byť rôzny, v čase, keď sa realizujú tieto veci. Tzn., že my
si bude musieť pri tvorbe nového rozpočtu zvážiť, či to budeme vedieť financovať
z navýšenia prostriedkov z nášho vlastného rozpočtu Košického samosprávneho kraja, alebo
či budeme žiadať o navýšenie úveru z Európskej investičnej banky. A samozrejme, za akých
úverových podmienok. Tak zrejme, vieme o tom, konštatuje sa tu v tejto správe. Čiže bude len
otázka prístupu v najbližších obdobiach, jesene, ako sa k tomu budeme vedieť postaviť.
Lebo tie stavby a akcie treba jednoznačne ukončiť.“
Predseda: „Ďakujem pekne. K obidvom diskutujúcim by som rád dodal, že momentálne
prebieha akási aktualizácia všetkých týchto projektov, hlavne dopravnej infraštruktúry. Verím,
že na najbližšie zastupiteľstvo bude predložený materiál, aj čo sa týka tých výšok finančných
prostriedkov. A budeme sa musieť rozhodnúť, ako s týmto naložíme. To isté sa týka aj toho
úseku v Čani. Čiže, ak sa nikto nehlási ďalší, uzatváram diskusiu k danému bodu a poprosím
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
berie na vedomie
informáciu o realizácii projektov financovaných z Integrovaného regionálneho operačného
programu a Európskej investičnej banky v roku 2018.
Predseda: „Ďakujem pekne, nech sa páči hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 25

Informatívna správa o realizácii projektov financovaných
z Integrovaného regionálneho operačného programu a Európskej
investičnej banky v roku 2018

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Predseda: „Konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 19
Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2017/2018
Predseda: „Bod č. 19 – Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období
2017/2018. Vážené poslankyne, vážení poslanci, materiál o vyhodnotení zimnej údržby ciest
za obdobie 2017/2018, informuje o materiálovej, dopravno-mechanizačnej a personálnej
príprave organizácie zimnej údržby ciest KSK. Zároveň je zhodnotením organizačného
zabezpečenia dispečersko-spravodajskej služby a samotného výkonu zimnej údržby ciest.
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Informácia je doplnená popisom použitých technologických postupov zimnej údržby ciest,
vyhodnotením nehodovosti, kalamitných a mimoriadnych situácií a jednou z jej podstatných
častí je ekonomická analýza nákladovosti zimnej údržby ciest, vrátane porovnania
so skutočnosťou predošlých sezón. Celkové náklady na zimnú údržbu II. a III. triedy
v zimnom období 2017/2018 boli vynaložené vo výške 5,576 milióna eur. Materiál prešiel
rokovaním dopravnej a finančnej komisie, 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
na uznesenie. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
berie na vedomie
Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2017/2018.
Predseda: „Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 26

Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom
období 2017/2018

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem teda, že návrh na uznesenie bol schválený.“
BOD č. 20
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2018
Predseda: „Môžeme teda prejsť k bodu č. 20 – Rámcová obsahová náplň zasadnutí
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2018. Vážené poslankyne,
vážení poslanci, ide o otvorený materiál, vytvárajúci rámec na obsahové zameranie
jednotlivých rokovaní zastupiteľstva, na problematiku a aktuálne úlohy v nadväznosti
predovšetkým na základné priority stanovené pre toto volebné obdobie v jednotlivých
oblastiach pôsobnosti samosprávneho kraja. Ďalej úlohy vyplývajúce zo zmeny legislatívy,
ako aj nasmerovaných rozvojových aktivít. Ide o otvorený materiál, ktorý v priebehu
2. polroka 2018, v prípade nutnosti, bude aktualizovaný. Tento materiál bol dňa 12. 6. 2018
aktualizovaný na základe pripomienky pána poslanca Kravčíka, schválenej komisiou
regionálneho rozvoja. Pán poslanec navrhol zaradiť do programu zastupiteľstva materiál
Integrovaná ochrana vodných zdrojov pre ozdravenie klímy, ochrana potravinovej
a environmentálnej bezpečnosti na území KSK. Materiál prešiel rokovaním desiatich komisií.
Tieto ho odporučili zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. Otváram k danému materiálu
rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu a poprosím
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
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Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
schvaľuje
Rámcovú obsahovú náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na II. polrok 2018.
Predseda: „Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 27

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

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem teda, že uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 21
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2018
Predseda: „Bod č. 21 – Plán úloh komisií Zastupiteľstva KSK na II. polrok 2018. Vážené
poslankyne, vážení poslanci v prípade tohto materiálu Úrad KSK bol koordinátorom pri jeho
príprave. Obsahové zameranie bolo formulované na úrovni predsedov komisií. Z týchto
plánov činností, 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 č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov. Materiál prešiel rokovaním desiatich komisií, tieto ho
odporučili zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. Otváram k danému materiálu rozpravu. Nech
sa páči. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiou
prednesenie návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
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 II. polrok 2018.
Predseda: „Ďakujem pekne, nech sa páči hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 28

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

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem teda, že uznesenie bolo schválené.“
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BOD č. 22
Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu
Košického samosprávneho kraja za rok 2017
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 22 – Ústna informácia o stave podania Oznámení
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického
samosprávneho kraja za rok 2017. Prosím pána poslanca Hlinku, predsedu komisie
na ochranu verejného záujmu, aby predniesol ústnu informáciu. Nech sa páči, pán poslanec.“
Poslanec Hlinka: „Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci,
ako predseda Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, poverený komisiou na základe
jej uznesenia, ktoré komisia prijala na svojom pracovnom rokovaní, vás informujem o splnení
si povinnosti poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja, v zmysle ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov, v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. V záujme splnenia si povinnosti
všetkými poslancami a predsedom KSK podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona počas výkonu
funkcie podať vždy do 31. marca písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok, boli poslanci a predseda KSK
na túto povinnosť upozornení listom predsedu komisie z 5. februára vrátane fyzického
a emailového doručenia príslušného tlačiva Oznámenia. Splnenie povinnosti podať písomné
oznámenie zo strany všetkých poslancov a predsedu KSK, komisia preverila na svojom
pracovnom rokovaní 25. apríla tohto roku, s konštatovaním, že všetci túto povinnosť splnili
v zákonom stanovenej lehote. Poslanci, ktorí podávali odklad daňového priznania doručili
komisii potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb neskôr.
S výnimkou poslanca Akrama Adnana, ktorý avizoval podanie daňového priznania
až k 30. júnu 2018. Zistené drobné formálne nedostatky v oznámeniach na základe výzvy
predsedu komisie poslanci operatívne dodatočne odstránili. Zverejňovanie údajov
z oznámenie funkcií zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu KSK,
v rozsahu ustanovenom zákonom, bude z úrovne komisie realizované formou sprístupnenia
na webovej stránke Košického samosprávneho kraja, a to v súlade s uznesením číslo 2 z roku
2018, z 2. rokovania komisie, najneskôr do 31. júla. Zároveň vás informujem, že návrhovej
komisii predkladám príslušný návrh na uznesenie, aby zastupiteľstvo predmetnú ústnu
informáciu zobralo na vedomie.“
Predseda: „Ďakujem pekne, pán poslanec Hlinka. Otváram rozpravu k tomuto bodu.
Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiou
o prednesenie návrhu na uznesenie, ktoré predložil pán predseda komisie.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
berie na vedomie
Ústnu informáciu o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2017.
Predseda: „Ďakujem pekne, poprosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
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Hlasovanie č. 29

Ústna informácia o podaní Oznámení funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov novozvolených poslancov
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za rok 2017

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem teda, že návrh na uznesenie bol schválený.“
BOD č. 24
Schválenie spolufinancovania projektu „Nízkouhlíková stratégia organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja“
Predseda: „Ďalej môžeme prejsť k bodu č. 24 – Schválenie spolufinancovania projektu
„Nízkoulíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Vážené poslankyne,
vážený poslanci, predloženým materiálom sa navrhuje zastupiteľstvu schváliť predloženie
žiadosti o NFP, za účelom realizácie projektu „Nízkouhlíková stratégia organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK“. Ďalej schváliť realizáciu projektu, po schválení žiadosti
o NFP, v súlade s podmienkami poskytnutia nenávratnej finančnej pomoci a výšku
maximálneho spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa v sume 15 000 eur, ktorá
je stanovená zo sumy celkových oprávnených výdavkov projektu tzn., 300 000 eur. Materiál
prešiel rokovaním troch komisií. Finančnej komisie, komisie regionálneho rozvoja a komisie
územného plánovania, ktoré ho zastupiteľstvu odporučili prerokovať a schváliť. Ováram
k danému bodu rozpravu. Nech sa páči. Pán poslanec Hlinka.“
Poslanec Hlinka: „Ja by som sa chcel zastaviť k takým všeobecným informáciám alebo
postrehom, súvisiace s touto stratégiou. A to, chcel by som nejako získať lepšie odpovede
na tri základné otázky, ktoré sa k tomuto viažu. To je: - po 1.) - Odkiaľ samospráva začína
svoje aktivity? Prostredníctvom spracovávania východiskovej inventúry emisií, ktorá ukazuje
súčasnú úroveň spotreby energie a identifikuje hlavné zdroje emisií CO2. Predpokladám,
že je to na tejto báze. Ďalej, že kam sa chce vlastne samospráva, krajská, dostať?
Dofinancovaním dlhodobej vízie s presným vytýčením celkového cieľa, a to zníženia emisií
CO2 aspoň o 40 % do roku 2030, na čo existujú medzinárodné dohody, na ktoré aj Slovenská
republika pristala, a prioritných oblastí opatrení. A po 4.) - ako stanovené ciele dosiahnuť.
Čiže, buď prostredníctvom súboru krátkodobých a strednodobých opatrení, spolu s časovým
rámcom a pridelením zodpovednosti, ktoré je potrebné uskutočňovať počas fázy realizácie,
aby bol splnený ten hlavný strategický cieľ, tzn. zníženie emisií preukázateľne o isté percentá,
ktoré majú viesť k ciele strategickému , a to je o -40 % v roku 2030. Takže, ak je tu niekto,
kto by mohol k tomu niečo mi podať, vysvetlenie krátke, bol by som rád.“
Predseda: „Poprosím pána riaditeľa úradu.“
Ing. Ďorko, riaditeľ Úradu KSK: „Budem len asi krátky. V podstate táto stratégia nám
je podmienkou na čerpanie alebo na podanie žiadosti na uchádzanie sa o nenávratný finančný
prostriedok. Ďakujem.“
Predseda: „Dobre. Kľudne príď, pán poslanec, preberieme si to alebo dáme na komisiu
možno rozsiahlejší materiál, aby sme si to prešli. Ak sa nikto ďalší nehlási do rozpravy,
uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.“
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Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
1. predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC441-2018-39 za účelom
realizácie projektu „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja“;
2. realizáciu projektu po schválení žiadosti o NFP v súlade s podmienkami poskytnutia
nenávratnej finančnej pomoci;
3. výšku maximálneho spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa v sume 15 000,00 eur,
ktorá je stanovená zo sumy celkových oprávnených výdavkov projektu, t. j. 300 000,00
eur.
Predseda: „Ďakujem pekne aj ja, poprosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 30

Schválenie spolufinancovania projektu „Nízkoulíková stratégia
organizácií
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Košického
samosprávneho kraja

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 25
Rôzne
Predseda: „Môžeme teda prejsť k bodu číslo 25 - Rôzne. Pani Oľga Lukáčová už hovorila
v úvode tohto zastupiteľstva, čiže toto už máme za sebou. Teraz ak sú nejaké ďalšie body
alebo pripomienky, nech sa páči, otváram debatu. Pán poslanec Rečka, potom nasleduje pán
poslanec Ihnát.“
Poslanec Rečka: „Ďakujem za slovo pán predseda. Ja by som chcel požiadať o informáciu,
v akom štádiu je rokovanie Košického samosprávneho kraja s vlastníkmi pozemkov v obci
Čaňa, cez ktoré prechádza príjazdová komunikácia k nášmu Stredisku údržby ciest? Aby sme
sa nedostali do problémov, lebo oni tento problém oznámili. Mesiac nedostali žiadnu
odpoveď. A môže sa stať, že títo vlastníci si oplotia tento pozemok a my budeme mať
problém s rýchlym riešením prístupu do tohto objektu.“
Predseda: „Vieme odpoveď, pán riaditeľ? A komu nebola zaslaná odpoveď?“
Poslanec Rečka: „Vlastníkom pozemkov, cez ktoré prechádza cesta.“
Predseda: „Dobre. Ja poprosím pána riaditeľa Správy ciest, aby si zapísal otázku a do týždňa
aby sme, aj skôr možno odpovedali. Najneskôr. Tak, pán poslanec Ihnát, nech sa páči.“
Poslanec Ihnát: „Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Verím a dúfam, že konečne
po schválení vicežupanov bude zriadená aj nástenka poslancov na KSK. Čiže konečne,
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po roku, ako si povedzme. Čiže sme tu takmer rok a tá nástenka tam nie je. To je tá prvá vec.
Druhá vec. Zúčastnil som sa rokovania na referáte školstva, čo sa týka jednej problematiky,
v jednej z nemenovaných stredných škôl, tu v Košiciach. Údajne zamestnanci tam vykonávali
mobbing. Takže sa budem o tento problém naozaj intenzívne zaujímať, lebo mobbing
je veľmi závažné obvinenie. A zajtra by mala byť eventuálne rada školy. Tak sa veľmi teším
na to stretnutie a verím, že tam budeme aspoň 3 hodiny. To je tá ďalšia vec. Áno a čo sa týka
komisií, tým predsedom komisií nahlásim potom svoju účasť alebo neúčasť
v tom letnom období, ktoré nás čaká. Lebo je to od toho 23. 07. do 08. 08. Nejako tak.
Takže vlastne takto. Ďakujem pekne, všetko.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Budem rád, ak budeme spolupracovať na takýchto problémoch
na stredných školách. Čiže som naozaj rád. Pán poslanec Potocký a potom nasleduje pán
poslanec Rovinský. Nech sa páči.“
Poslanec Potocký: „Ďakujem za slovo. Ja sa len chcem vrátiť k téme, ktorú už naznačil pán
poslanec Staško v interpeláciách. Týka sa Dňa priateľstva a dobrosusedstva. Naozaj, je na
zváženie, či by kraj neuvažoval nad tým, aby sa toto podujatie konalo nie priamo na hranici,
ale v nejakej z okrajových obcí. Aby sme sa viac otvorili ľuďom. Pretože, naozaj, tento deň
je o tom, že tam prídu ľudia, poslanci a vybrané osobnosti na pozvánky a bolo by dobré,
aby sa kraj viac otvoril ľuďom, pretože ľudia v pohraničí to vnímajú ako „papalášsku“ akciu,
kde sa nedostanú. Navyše to spôsobuje rôzne dopravné obmedzenia, pretože viac ako
približne 20 hod. nefunguje kamiónová doprava v tom čase, pretože je uzavretý tento priestor.
Za ďalšie, spôsobuje to aj náročné prípravy, riaditeľstvu hraničnej a cudzineckej polície, aj
samotným colníkom. Takže, je to taký námet na to, že viac sa otvoriť ľuďom, aby aj tí bežní
ľudia, naozaj, z hranice, prišli na to podujatie. Takže, len na zváženie. Ďakujem veľmi pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne aj ja. Ja k tejto téme môžem povedať, lebo dva mesiace pred tým,
ako sme začali organizovať Deň priateľstva som mal presne tie isté myšlienky. Avšak boli
tu nejaké dohody z minulosti, kvôli ktorým sa, jednoducho, tohto roku ešte k tomu musela
tá akcia uskutočniť v takom formáte, v akom bola aj v minulosti. Od budúceho roka
sa dohodlo, že presne týmto spôsobom sa už pôjde. Avšak budúci rok to organizuje Prešovský
samosprávny kraj. Takže my sme im aj niečo už posunuli a budúci rok by sa mala takýmto,
viac otvoreným spôsobom to nazvime, organizovať táto akcia. A samozrejme, následne o dva
roky, keď zase to bude robiť KSK, tak to bude obdobné. Ale tohto roku sa to už nedalo,
mysleli sme na to. Ďakujem pekne. Pán poslanec Rovinský.“
Poslanec Rovinský: „Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,
neviem ako vám, ale mne chýbajú informácie o veľkolepej investícii v Haniske. Totižto
umiestnenie tej investície je v podstate v rozpore so všetkými zásadami územného plánovania.
Je to zásah do území, ktoré boli určené na iné využitie. A nemám žiadne informácie o tom,
že by niekto rokoval s Košickým samosprávnym krajom, s mestom Košice a s dotknutými
obcami. Z pohľadu Košického samosprávneho kraja, myslím si, že tá investícia prinesie
aj negatívne dopady pre kraj. Myslím krátkodobé externality, ktoré vždy s takým niečím
spojené sú. A preto je potrebné, aby sme o tej investícií čím viacej vedeli. Nevieme
o tom, koľko zamestnancov? Aké prepojenie, či už niekto informácie má? Ja by som poprosil,
pán predseda, treba vstúpiť do rokovania. Pokiaľ je potrebné, aby bola podpora Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja, tak je treba, aby sme k tomu prijali nejaké uznesenie.
Mňa mrzí, že som to nestihol v tom bode, v ktorom som mohol. Pokiaľ sa dá vstúpiť do toho,
skutočne, tie informácie sú kľúčové. Prinesie to minimálne veľké problémy v čase výstavby
a nielen vtedy. Čiže, sú nejaké informácie o tom? Moja otázka. Pokiaľ sú len tie, čo boli pred
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dvoma týždňami, tak to nie sú informácie. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Boli sme prizvaní na jedno stretnutie, veľa sme sa tiež z toho
nedozvedeli. Predpokladám, že to sú tie základné informácie, ktoré prebehli aj v médiách.
Dohodnime sa tak, že požiadame ministerstvo, aby nám predložilo, čo najviac informácií
a predložíme tieto informácie na komisiu. A keď nebudú dostatočné, tak budeme žiadať
prostredníctvom nejakého uznesenia. Ale myslím si, že by nemal byť problém zo strany
ministerstva predložiť tieto informácie. Pán poslanec Kravčík, nech sa páči.“
Poslanec Kravčík: „Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, momentálne prebieha
na meste proces pripomienkovania Územného plánu mesta Košice. Ja si myslím, že my sme
tiež, ako VÚC, dotknutý orgán, v nadväznosti na prepojenie a hlavne na dopravnú
infraštruktúru smerom na okolie Košíc. To znamená, ja by som očakával, keby minimálne
za oddelenie výstavby a územného plánovania, životného prostredia, aby sa pripravilo
stanovisko, ktoré by mohlo byť pripomienkované na komisii životného prostredia, územného
rozvoja, aby sme dali stanovisko k pripomienkam Územného plánu mesta Košice, ktoré
pokiaľ viem, posledný sa vlastne schvaľoval ešte v 70-tych rokoch a už je veľmi ďaleko.
Aby sme potom sa neškrípali aj v nadväznosti na to, čo hovoril kolega Rovinský. Ďakujem.“
Predseda: „Dobre. Ďakujem pekne. Predložíme prostredníctvom príslušného odboru, návrh
pripomienok k územnému plánu. Pán riaditeľ hovorí, že už sa dokonca aj pripravuje. Takže
dáme potom do komisie. Dobre, ak sa nikto ďalší nehlási v bode Rôzne, uzatváram rozpravu.
BOD č. 26
Záver
Predseda: „Tým pádom prechádzame k bodu číslo 26 - Záver. Vážené dámy, vážení páni,
týmto sme program 6. zasadnutia zastupiteľstva vyčerpali. Končím dnešné zasadnutie,
všetkým vám prajem príjemné prežitie dovoleniek, na ďalšom riadnom zasadnutí
zastupiteľstva sa stretneme 20. augusta, teda, ak tu nebudú tie zmeny, o ktorých sme
rozprávali na začiatku. Novým pánom podpredsedom gratulujem ešte raz a vám ostatným
želám šťastnú cestu domov. Ďakujem.“

Ing. Rastislav Trnka
predseda KSK

Ing. Juraj Ďorko
riaditeľ Úradu KSK

Ing. Vladimír Saxa
overovateľ zápisnice

Roland Szabó
overovateľ zápisnice

Podpísal dňa: 27. 07. 2018

Podpísal dňa: 30. 07. 2018

JUDr. Boris Bilčak
riaditeľ kancelárie predsedu

Zápisnica vyhotovená dňa 23. 07. 2018
Spracovala na základe prepisu A. S. Partner, s. r. o.
Miroslava Segedová
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