Zápisnica
z 8. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 22. októbra 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 8. 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 srdečne vítam. Z dnešného
rokovania sú ospravedlnení poslanci: pán poslanec Viliam Zahorčák, pán poslanec Peter
Pandy, pani poslankyňa Kovačevičová a pán poslanec Bečarik. Z 57 poslancov
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, je teda prítomných 42, čo je nadpolovičná
väčšina a zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice z 8. zasadnutia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja určujem pána poslanca Rastislava Javorského
a pána poslanca Františka Petra. Obidvaja sú prítomní. 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. Sprievodným listom k pozvánke
na dnešné zasadnutie ste boli informovaní, že materiály na dnešné zasadnutie sú zverejnené
na webovej stránke kraja a stanoviská komisií k jednotlivým materiálom sú zverejnené
v aplikácii Digitálne zastupiteľstvo. Takýto postup bude zachovaný aj pre nasledujúce
zasadnutia zastupiteľstva. Na rokovací stôl vám bol dnes doručený materiál pod bodom č. 9 –
Udelenie verejných ocenení Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov
a kolektívy v roku 2018, ktoré vygenerovala podľa Zásad a postupu udeľovania verejných
ocenení na tento účel zriadená komisia zložená z predsedov poslaneckých klubov a predsedov
komisií, ktorá zasadala dňa 18. 10. 2018. Teraz prosím vaše pripomienky alebo doplnenia
programu. Nech sa páči. Ak nikto nemá žiadne pripomienky ani doplnenia programu, môžeme
prejsť k hlasovaniu o navrhnutom programe. Nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 1

o programe ako celku

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že program dnešného rokovania bol schválený. Teraz prosím
predsedov poslaneckých klubov, aby navrhli svojich zástupcov do návrhovej komisie, ktorá
pripraví návrhy uznesení k jednotlivým bodom rokovania tak, ako vyplynú z diskusie. Nech
sa páči, páni predsedovia a pani predsedníčka klubu. Pán predseda Javorský, nech sa páči.“
Poslanec Javorský: „Ďakujem veľmi pekne za slovo. Za náš poslanecký klub je to pán
poslanec Smrčo.“
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Predseda: „Ďakujem pekne. Pán predseda Polaček, nech sa páči.“
Poslanec Polaček: „Ďakujem pekne za slovo. Prajem všetkým dobrý deň. Za náš klub
navrhujeme do komisie pána Kokardu.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Niekto ďalší? Nie. Tak dávam hlasovať o tom, aby návrhová
komisia pracovala v zložení: pán poslanec Kokarda, pán poslanec Smrčo. Nech sa páči
hlasujte.“
Hlasovanie č. 2

o zložení návrhovej komisie

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že na 8. rokovaní Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
bude návrhová komisia pracovať v zložení: pán poslanec Kokarda, pán poslanec Smrčo.
Zároveň žiadam členov návrhovej komisie, aby zaujali svoje miesta vo vyhradenom 2. rade,
nech sa páči. Ostatným poslancom oznamujem, aby svoje návrhy k jednotlivým bodom
programu rokovania predkladali písomne tejto návrhovej komisii, po ústnej informácii
prítomných poslancov. “
BOD č. 2
Interpelácie
Predseda: „Teraz môžeme prejsť k bodu č. 2 – Interpelácie. Nech sa páči, dávam priestor pre
vaše interpelácie, otázky, pripomienky. Pán poslanec Ihnát, nasleduje pán poslanec Hlinka.“
Poslanec Ihnát: „Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Ako sme sa dohodli,
tak dám do interpelácií podnet na vykonanie kontroly SOŠ Gemerská 1, Košice. Z dôvodu
možného nehospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami, ako aj na základe ďalších
podnetov od zamestnancov tejto vzdelávacej inštitúcie, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja a ktorej som členom Rady školy žiadam, aby bola vykonaná
dôsledná kontrola so zameraním najmä: 1) škola, ktorá má cca 260 žiakov zamestnáva toho
času podľa môjho názoru nadmerný počet THP pracovníkov - nepedagógov a to zrejme
v počte 11 (vedúca ekonomickej činnosti, referent ekonomických činností, hospodárka
a pokladníčka školy, mzdová účtovníčka, finančná účtovníčka, recepčná, správca siete,
školník na vrátnici, údržbár a výchovná poradkyňa). Žiadam, aby bolo preverené,
či zamestnávaním týchto osôb nie sú zbytočne vynakladané nehospodárne financie, teda
aj zvážiť vykonanie auditu využitia jednotlivých pracovníkov - nepedagógov s poukázaním
napr. na pozíciu referent ekonomickej činnosti, ktorý má právnické vzdelanie, či je efektívne
táto pracovnoprávna pozícia využitá a či nie je napr. toto pracovné miesto len účelovo
vytvorené; za 2) ako sa likvidovalo vybavenie jedálne a kuchyne, či bolo zariadenie predané
a ako bolo naložené so získanými finančnými prostriedkami; za 3) či boli účelne vynaložené
finančné prostriedky pri prestavbe jedálne na pracovisku odborného výcviku a pri výmene
okien v celej budove zariadenia; za 4) nakoľko žiaci si na odbornom výcviku musia
za materiál údajne aj platiť (paragon), či to nie je v rozpore s akýmikoľvek normami;
za 5) preskúmať nájom priestorov spoločnosti L´Oréal; za 6) či sú dohody o pracovnej
činnosti uzatvárané efektívne napr. opravár šijacích strojov a pod., údajne sú vyplácané
prostriedky aj bez vykázanej činnosti. Väčšina časť prác bola realizovaná pred ukončením
volebného obdobia 2013-2017, rozhodne efektívne a hospodárne nakladanie
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s finančnými prostriedkami musí byť základom činnosti každej vzdelávacej inštitúcie
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Žiaľ, pokles počtu žiakov,
zároveň neupravenie počtu najmä zamestnancov nepedagógov a zrejme zamestnávanie aj
účelové a neefektívne, je potrebné v každej inštitúcii preveriť. Nakoľko práve na túto školu
som bol upozornený, verím, že túto kontrolu, vážený pán predseda, podporíte a dôsledne
dohliadnete na jej priebeh. Apelujem na to, že ste ako jedného z podporovateľov na svojich
predvolebných letákov mal aj pána Žarnaya, ktorý práve na nehospodárnosť nakladania
s financiami, ako aj mobbing a bossing na svojom bývalom pracovisku tiež v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK v minulosti poukázal.
Mám ďalšie interpelácie, tri. Za 1. v súvislosti s renováciou cesty Kysak – Lodiny,
interpelujem predsedu Košického samosprávneho kraja, aby ma informoval, ktorá spoločnosť
opravu cesty realizovala, či je už oprava ukončená, či cesta bola prevzatá Košickým
samosprávnym krajom, či bude ešte daná ďalšia vrstva asfaltu, nakoľko už toho času
na niektorých miestach sú opätovne výtlky. 2. interpelácia: V akom štádiu sú rokovania
so spoločnosťou EUROVIA – Kameňolomy, s. r. o. v súvislosti s Lomom Hradová
za účelom zamedzenia prašnosti a znečisťovania životného prostredia v okolí lomu, čo v tejto
veci Košický samosprávny kraj podniká a podnikne. Mám informáciu, že šiel list na Okresný
úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 1. 10. 2018. 3. interpelácia: v koho
vlastníctve je cesta od železničného mosta nad Ružínom po hrádzu. V prípade, že je
vlastníctvo Košického samosprávneho kraja, bude nevyhnutné cestu minimálne vyspraviť.
Ak nie, žiadam, aby ste vyzvali vlastníka na takúto realizáciu opráv. Za 4: Do akej miery je
člen rady vzdelávacej inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
a poslanec Košického samosprávneho kraja oprávnený získavať informácie o nepriaznivých
okolnostiach prebiehajúcich v takýchto inštitúciách. Ako má v úmysle Košický samosprávny
kraj zabrániť, prešetrovať a prevenčne pôsobiť, aby nedochádzalo k šikane a iným formám
diskriminácie, bossingu, mobbingu a pod. na takýchto pracoviskách, nakoľko sa tento
nežiadúci a rozhodne negatívny jav začal rozmáhať. Ďakujem, to je všetko.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Nasleduje pán poslanec Hlinka. A pán poslanec Volný máš
nejaký procedurálny návrh či si sa len zle prihlásil?“
Poslanec Volný: „Zle som sa prihlásil.“
Predseda: „Dobre. Čiže pán poslanec Hlinka, nasleduje pán poslanec Rečka. Nech sa páči.“
Poslanec Hlinka: „Ďakujem za slovo, želám príjemný deň. Predovšetkým chcel by som dať
do pozornosti Košickému samosprávnemu kraju ako zriaďovateľovi technicko-stavebný
objekt Polikliniky Juh na Rastislavovej 45 v Košiciach. Urobilo sa v ňom už pomerne dosť,
ale samozrejme sú niektoré činnosti a problémy, ktoré doposiaľ nie sú odstránené. Mám
na mysli konkrétne fasádu tohto objektu na Poliklinike Juh, ktorá je už dlhodobo
v nevyhovujúcom stave, kde opadávajú mozaikové obklady. Bolo by vhodné riešiť obnovu
aj obalových konštrukcií a zateplenie objektu, vrátane výmeny sklenených výplní otvorov
na chodbách a vstupných dverách aj vzhľadom na potrebu šetrenia energiami. 2. interpelácia
sa týka výstavby atletickej haly pri Športovom gymnáziu v Košiciach. K tejto téme som
interpeloval na 4. zasadnutí nášho zastupiteľstva v marci tohto roku. Písomne som bol potom
informovaný, že v roku 2018 je potrebné obstarať projektovú dokumentáciu a zabezpečiť
územné rozhodnutie umiestnenia predmetnej stavby. Taktiež bolo potrebné zabezpečiť
aj nevyhnutné majetkovoprávne usporiadanie niektorých pozemkov, ktoré by boli
navrhovanou stavbou zastavané. Moja otázka, interpelácia teda v kontexte tejto odpovede,
ktorú som citoval, smeruje k tomu, že chcel by som sa opýtať, v akom štádiu sú prípravné
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práce predmetnej stavby, či je už spracovaná projektová dokumentácia a či boli
majetkovoprávne vysporiadané pozemky potrebné ku realizácii tejto stavby atletickej haly.
Či bolo vydané územné rozhodnutie, prípadne stavebné povolenie a aký je predpokladaný
termín realizácie, či už sú známe predpokladané náklady na jej realizáciu, ktoré by boli
navrhované ako investičné výdavky do rozpočtu KSK na rok 2019.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pán poslanec Rečka, nasleduje pán poslanec Volný.“
Poslanec Rečka: „Ďakujem za slovo, pán predseda. Prajem dobrý deň. Mal by som do
interpelácií dve veci. Na ostatnom zasadnutí dopravnej komisie som nedostal uspokojujúcu
odpoveď na dve moje otázky. Ja predpokladám, že z titulu zaneprázdnenosti pána riaditeľa
úradu sa nemohol tohto zasadnutia zúčastniť, ale chcel by som sa spýtať, v akom štádiu
sú podklady pre verejné obstarávanie alebo či je vypísané verejné obstarávanie na dodávku
nákupu nových strojov z Európskej investičnej banky, z ktorej na to boli vyčlenené finančné
prostriedky. A druhá interpelácia: na predchádzajúcom zastupiteľstve bola navýšená finančná
čiastka na opravu komunikácie III. triedy Čaňa - Haniska na celý náklad. Tak isto by som
sa chcel spýtať, v akom stave je príprava verejného obstarávania, alebo či už beží verejné
obstarávanie na zhotoviteľa tejto rekonštrukcie. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne aj ja. Nasleduje pán poslanec Volný. Nech sa páči.“
Poslanec Volný: Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, páni podpredsedovia, kolegyne
kolegovia. Moje vystúpenie bude také trošku divadelné, ale nebojte sa, nie teatrálne,
ale budem hovoriť na túto tému. V uplynulých dňoch som sa zúčastnil s naším Spišským
divadlom na turné za Dolnozemskými Slovákmi, teda konkrétne boli vystúpenia v Békešskej
Čabe v Maďarsku, Nadlaku v Rumunsku a v Báčskom Petrovci v Srbsku. Všade tam žijú
silné slovenské menšiny, ktoré tam žijú už ako vieme určite stáročia. Chcem povedať, že to už
bolo piate také turné Spišského divadla a malo samozrejme úžasný ohlas u našich južných
bratov a z poverenia pána predsedu, keď sme sa stretli na poslednom stretnutí v Spišskej
Novej Vsi, mal som súhlas, aby som začal rokovania s vedením Aradskej župy v Rumunsku.
Mal som to šťastie, že ma prijal sám pán župan, riaditeľ úradu a za účasti poslancov
za slovenskú menšinu bol deklarovaný záujem o spoluprácu medzi našimi župami s tým,
že samozrejme to na dohodnutie na vedenie župy a zameranie spolupráce by malo byť
samozrejme kultúrna podpora našej slovenskej menšiny. Verím, že táto reprezentácia
Slovenska v zahraničí, ktorú prezentuje naše Spišské divadlo ako som už povedal piatykrát,
nájde pozitívnu odozvu vo vedení KSK, možno že aj v tom, že sa bude realizovať už aj tak
dlho pripravovaná rekonštrukcia priestorov Spišského divadla, lebo si to určite zaslúžia.
Tak to je prvá vec. Kontakty odovzdám potom úradu. Tak isto sa chcem potešiť spolu s vami,
že naše divadlo v našom kraji, v Spišskej Novej Vsi, ďalšie divadlo Kontra bolo vyhlásené
za najlepšie divadlo na Slovensku, čo je teda dosť paradox, lebo je to maličké divadielko,
v hlasovaní, ktoré prebehlo minulý týždeň tuším, nie je v našej zriaďovateľskej pôsobnosti,
ale podporuje ho mesto Spišská Nová Ves a ja verím, že aj Košický samosprávny kraj ho
podporí, pretože nejaká žiadosť išla na pána predsedu. Takže verím, že aj takýmto spôsobom
oceníme, čo sa na kultúrnom poli deje v našom kraji, ale teda konkrétne v tomto prípade
v meste Spišská Nová Ves. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť.“
Predseda: Ďakujem pekne aj ja. Ak sa nikto nehlási k bodu Interpelácie, uzatváram rozpravu.
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BOD č. 3
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 3 – 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 51 uznesení z celkového počtu prijatých 575
uznesení. V piatom volebnom období je štatisticky v realizácii sledovaných spolu 27 uznesení
z doteraz prijatých 122 uznesení. Stav realizácie uznesení je uvedený v tabuľkovom prehľade.
Otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči. Pán poslanec Rovinský, nech sa páči.“
Poslanec Rovinský: „Dobrý deň. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení
páni poslanci. V tejto správe sa spomína aj terminál v Moldave nad Bodvou a spomína sa aj
to, že mal by byť vyhodnocovaný prínos tohto terminálu, tzn. prínos ekonomický a prínos
k funkcii dopravy. Ja takúto správu postrádam a myslím si, že v tomto bode by bolo potrebné
takúto správu doplniť.“
Predseda: „To je návrh na uznesenie?“
Poslanec Rovinský: „Áno. Čiže návrh na uznesenie: Zastupiteľstvo Košického
samosprávneho kraja žiadnu predsedu Košického samosprávneho kraja o predloženie správy
o funkčnom a ekonomickom vyhodnotení terminálu Moldava nad Bodvou.“
Predseda: Ďakujem pekne. Potom poprosím predložiť aj písomne návrhovej komisii.
Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu k tomuto bodu a prosím návrhovú
komisiu o prečítanie návrhu. Pán poslanec, nabudúce pripraviť dopredu, poprosíme. Pán
poslanec sľubuje, že to poslednýkrát urobil, že? No tak návrh máme, pán poslanec, ale fakt
poprosím nabudúce mať napísané. Čiže návrhová komisia poprosím prečítať návrh
na uznesenie.
Poslanec Kokarda, návrhová komisia: Návrh na uznesenie k bodu číslo 3. Najskôr teda
doplňujúci návrh: Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja žiada predsedu kraja
o predloženie vyhodnotenia ekonomického a funkčného prínosu terminálu Moldava.
Predseda: „Ďakujem pekne a hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 3

Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva
samosprávneho kraja – doplňujúci návrh

Košického

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 5 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol prijatý. Teraz poprosím návrhovú
komisiu o predložený návrh, aby ste predniesli návrh, ktorý už bol predložený. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
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berie na vedomie
Informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 4

Informácia o plnení
samosprávneho kraja

uznesení

Zastupiteľstva

Košického

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
BOD č. 4
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: „Môžeme prejsť k bodu č. 4. Vážené poslankyne, vážení poslanci, materiálom sa
navrhuje zastupiteľstvu schváliť poskytnutie dotácie v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 štyrom subjektom v celkovej
výške 15 900 eur. Súčasťou materiálu je aj tabuľkový prehľad doručených žiadostí, účelovosť
a prerokovanie v príslušnej komisii. Materiál prešiel rokovaním finančnej komisie, kultúrnej
komisie a komisie k hospodáreniu s majetkom, ktoré ho zastupiteľstvu odporučili prerokovať
a schváliť. Otváram k danému bodu rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram
rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, § 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:
1. Štátna filharmónia Košice, Moyzesova 66, 040 01 Košice v sume 4 100 € na projekt
63. ročník Medzinárodného hudobného festivalu Košická hudobná jar;
2. "AGENTÚRA GES" spol. s r.o., Laca Novomeského 13, 040 01 Košice v sume
4 100 € na projekt XXIV. Medzinárodný jazzový festival v Košiciach;
3. BIELA NOC, o.z., Mudroňova 31, 040 01 Košice v sume 4 100 € na projekt Biela noc
2018;
4. Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves v sume 3 600 €
na projekt 23. ročník Trhu ľudových remesiel.
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Predseda: „Ďakujem pekne. Poprosím, hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 5

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)

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 5
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. 5. Vážené poslankyne, vážení poslanci, materiálom
sa navrhuje zastupiteľstvu schváliť poskytnutie dotácie v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne
záväzného nariadenia KSK č. 3/2006 deviatim subjektom v celkovej výške 37 737 eur.
Súčasťou materiálu je aj tabuľkový prehľad doručených žiadostí, účelovosť a prerokovanie
v príslušnej komisii. Materiál prešiel rokovaním piatich komisií, ktoré ho zastupiteľstvu
odporučili prerokovať a schváliť tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 k predloženému materiálu.
Otváram k danému materiálu rozpravu. Nech sa páči. Pán poslanec Staško.“
Poslanec Staško: „Vážený pán predseda, vážený podpredsedovia, vážené kolegyne
a kolegovia. Čo ma vedie k dnešnému vystúpeniu. Na ostatnom zastupiteľstve sme schválili
tie menšie dotácie do 3 500 eur, ktoré sa stali informatívnymi. Keď som sa pozrel do týchto
dotácií za volebný obvod, kde s pánom Hrunkom sme poslanci, bol som trošku prekvapený,
ktoré akcie dostali dotácie. Pri všetkej úcte ku odboru kultúry, neviem či sú práve
najkompetentnejší rozhodnúť, či folklórny súbor Koňušane alebo folklórny súbor
Lekarovčane majú dostať dotáciu. Tak isto obec, ktorá mala 725. výročie, ktorá trošku mimo
jadra cestovného ruchu dostala na publikáciu a obec, ktorá vlastne v podstate priamo je pod
Morským okom a je na trase Šírava - Morské oko, nedostala. Som proti tomu, aby dotácie
dávali bez určitého vedomia, poznania, čo je ťažko v komisiách dosiahnuť. Na také akcie, kde
tribúna na akciu, ktorá je, 50 % z tejto dotácie je na tribúnu, ktorá ešte v sobotu večer nestojí
a v nedeľu večer už nestojí. Nechcem vstupovať do kompetencie nad 3 500 eur, nechcem byť
ani múdry. Ale si dovolím požiadať predsedu finančnej komisie a komisie kultúrnej, pretože
môj názor je, že oveľa lepšie poznáme my, v regióne, kto nejakú dotáciu by mal dostať.
Neuzurpujem si právo na všetky peniaze. Keď to dokázali poslanci v Prešovskom
samosprávnom kraji, kde je nové vedenie, nový poslanecký zbor, myslím si, že aj u nás by sa
to mohlo aplikovať. A je to vlastne v podstate jednoduchá vec. O výške peňazí som
rozmýšľal, my sme dvaja, tak menej peňazí. Ale zase, každý okres je podľa toho, bonity na
poslancov, koľko poslancov, koľko obyvateľov máme. Tak ja chcem a mám pripravené
uznesenie, nebudem písať, pán predseda odovzdám to a poprosím kolegov, aby sme zvážili
tento môj návrh. Nehovorím, akú sumu, sú nejaké limity v rozpočte, ale chcem požiadať
komisiu kultúrnu a finančnú. Myslím, že na nich je základ, aby skúsili vypracovať materiál,
ktorý následne by sme mohli my tu prekonzultovať, aj komisie, a aby sme sa vážne tým
zaoberali a ešte raz hovorím, vyšpecifikovať nejakú sumu po jednotlivých volebných
obvodoch, v podstate okresoch, aby sme my mohli pri dodržaní všetkých platných povinností,
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ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzného nariadenia, aby aj my sme o nich mohli rozhodnúť
a posunúť ich do kola schválenia. Len toľko. Ďakujem.“
Predseda: „Pán poslanec, ja inak neviem, čo je cieľom tohto návrhu vlastne? Dávate návrh na
zmenu všeobecne záväzného nariadenia, pretože tie dotácie sa riadia podľa všeobecne
záväzného nariadenia?“
Poslanec Staško: „Ide o zmenu všeobecne záväzného nariadenia číslo 3/2006.“
Predseda: „Inak upozorňujem na to, že bola predložená aj nová grantová schéma, ktorá
neprešla, myslím, teraz neviem či na zasadnutí predsedov komisií alebo predsedov klubov
a nebola vôľa na to, aby sa systémovo o tom viac rozhodovalo. Čiže momentálne máme bod
poskytnutie dotácií, nie zmenu VZN. Takže, nech sa páči. Pán poslanec Saxa nasleduje.“
Poslanec Saxa: „Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dobrý deň prajem, vážený pán
predsedajúci, kolegyne, kolegovia. Dávam návrh na zmenu a síce v bode číslo 9 nahradiť
text: Rímskokatolícka farnosť Navštívenia Panny Márie, Mariánske námestie, Projekt:
Rekonštrukcia fasády na východnej strane kostola – svätyne, novým textom. Suma by ostala
tá istá. Rímsko-katolícka farnosť svätého Jozefa, Slivník, Projekt: Oprava havarijného stavu
organu. Dovoľte, aby som to v krátkosti aj zdôvodnil. Materiál napriek tomu, že bol
prerokovaný v komisiách, ako tu bolo spomenuté, komisie zaujali svoje stanovisko aké
zaujali. Zaujali na základe informácií, ktoré im boli poskytnuté. Tie informácie však neboli
v súlade s predloženou žiadosťou. A síce najzávažnejší problém je tam ten, na ktorý
poukazuje aj VZN o dotáciách. A síce jedno z kritérií je schopnosť spolufinancovania.
Bod číslo 7, b) -a síce v žiadosti bolo uvedené, že celkový projekt bude v sume 30 450 eur.
No do materiálov pre komisie sa dostalo 15 450 eur. Požadovaná suma 15 000. Je len zrejmé,
že pri takýchto informáciách komisie rozhodli, keďže je suma skoro zhodná a požadovaná
s cenou projektu - neodporúča. Následne, resp. predchádzalo k tomu stanovisko, myslím,
že od kultúry, neodporúča poskytnúť dotáciu - (nie je národnou kultúrnou pamiatkou). Chcem
sa opýtať tých, ktorí písali to stanovisko, kde vo VZN je napísané, že musí byť národnou
kultúrnou pamiatkou? Myslím, že nie je nikde. Jedna vec, čo tam je napísaná, ktorá je - musí
podporovať kultúrne a duchovné hodnoty; čo myslím, že tento projekt napĺňa. Ochrana,
prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, podpora regionálneho rozvoja. Čo sa týka
financií, ďalšie zdôvodnenie prečo je to tak. Obec Slivník má 800 obyvateľov, mesto Trebišov
25 000 obyvateľov. Nevravím, že Trebišovu netreba pomôcť. Treba pomôcť Trebišovu
tak isto. Jedno - druhé je okres Trebišov, jedno - druhé je Rímskokatolícka cirkev. Ale je len
zrejmé, že oprava toho organu je dosť akútna keďže je tam aktívny červotoč, ak sa neopraví
ten organ teraz, ako hudobný kráľovský nástroj, tak o pol roka môžeme pozametať
a vyniesť z kostola. Pretože ten červotoč je tam aktívny. Ďalšia vec, kostol má 103 rokov.
Hudobný nástroj je postavený v roku 1926, tzn. nie je to pamiatkovo chránený nástroj,
ale je to kultúrny hudobný nástroj. Tak preto vás veľmi pekne poprosím, ak je možné
o podporu tohto uznesenia. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pán poslanec. Myslím, že by s tým nemal byť problém. Ale na komisii
treba tieto veci riešiť. Lebo červotoč asi neprišiel posledný týždeň. Faktická pán poslanec
Čižmár.“
Poslanec Čižmár s faktickou poznámkou: „Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda,
vážené kolegyne, kolegovia ja sa vyjadrím k tomu, čo už bolo tu predo mnou, pred chvíľou
povedané. Každopádne, určite, tak ako ste spomenuli, pán predseda, teraz vo svojom vstupe,
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všetky tieto záležitosti týkajúce sa jednotlivých žiadostí boli prerokované na jednotlivých
komisiách. Členovia komisie sa im podrobne venovali. Treba zohľadniť to, na čo sme
poukazovali, a čo sa poukazuje neustále. Tzn., o aký typ žiadosti ide. Tzn., aká výška
je požadovaná, aká je výška spolufinancovania pri týchto projektoch. A aj keď to nie
je špecifikované vo VZN, myslím tá poznámka o národných kultúrnych pamiatkach,
ale pokiaľ si dobre pamätám, to že sa zohľadňuje národná kultúrna pamiatka, bola interná
dohoda každej komisie, ktorá sa zaoberala posudzovaním žiadosti, pretože sa vychádzalo
z toho, že národná kultúrna pamiatka má prioritu pred ostatnými. Určite nesúhlasím s týmto
návrhom pána kolegu a budem hlasovať proti. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Teraz poprosím, na koho máte faktickú pán poslanec Staško?“
Poslanec Staško: „Na znenie návrhu na uznesenie.“
Predseda: „Pán poslanec. Ale teraz hovoril pán poslanec Čižmár, mal faktickú a pred ním pán
poslanec Saxa. Čiže na koho máte faktickú?“
Poslanec Staško: „Na návrh môjho uznesenia, ktoré bolo v tomto bode.“
Predseda: „Faktickú nemôžete mať na seba. Normálne sa prihláste do diskusie, ak ešte chcete
vystúpiť. Čiže máte diskusný príspevok, áno? Nech sa páči.“
Poslanec Staško: „Áno, pozmeňujem návrh uznesenia, ktorý som písomne predložil a to je
v znení - Zastupiteľstvo KSK žiada predsedu KSK, ďalej pokračovanie je tak, ako som čítal
predtým.“
Predseda: „Pán poslanec, ale ani predtým myslím, že ste neprečítali návrh uznesenia.“
Poslanec Staško: „Zastupiteľstvo KSK žiada predsedu KSK o zmenu VZN KSK číslo 3/2006
o poskytovaní dotácií v znení neskorších predpisov a doplnení o možnosť priamo poslancom
KSK za jednotlivé volebné obvody v určitej sume doporučiť a rozhodovať o pridelení dotácií
pre jednotlivých žiadateľov za volebný obvod, pri dodržaní všetkých náležitostí a kritérií.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ak sa nikto nehlási do diskusie, poprosím návrhovú komisiu
o prečítanie návrhov. Inak, ja nemôžem meniť VZN-ko. Takže ten návrh je trochu asi
v rozpore s niečím. Nech sa páči.“
Poslanec Kokarda, návrhová komisia: „Takže budeme hlasovať podľa poradia
pozmeňujúcich návrhov. Prvý doplňujúci návrh pána poslanca Staška. Zastupiteľstvo
Košického samosprávneho kraja žiada predsedu Košického samosprávneho kraja o prípravu
zmeny Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja číslo 3/2006
o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnení o možnosť priamo poslancom
Košického samosprávneho kraja za jednotlivé volebné obvody v určitej sume doporučiť
a rozhodnúť o pridelení dotácie pre jednotlivých žiadateľov za volebný obvod pri dodržaní
všetkých náležitosti a kritérií.“
Predseda: Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.
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Hlasovanie č. 6

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 – doplňujúci návrh

Za 27 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 22 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh prešiel. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie
ďalšieho návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Poslanec Kokarda, návrhová komisia: „Pozmeňujúci návrh č. 2 - predkladá pán poslanec
Saxa. Návrh na zmenu uznesenia z 8. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja konaného dňa 22. októbra 2018 v Košiciach, k bodu číslo 5 - Poskytnutie dotácií nad
3 300 eur v zmysle § 5 ods. 6 všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho
kraja číslo 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov. Bod 9 nahradiť
text: - Rímskokatolícka farnosť Návštevy Panny Márie, Mariánske námestie 253/3, 075 01
Trebišov v sume 5 337 eur na projekt rekonštrukcia fasády na východnej strane kostola –
svätyne, novým : - Rímskokatolícka farnosť svätého Jozefa Slivník, Majerská 19, 072 12
Kuzmice v sume 5 337 eur na projekt oprava havarijného stavu organu.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 7

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 25 poslancov, proti 16 poslancov, zdržalo sa 10 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie neprešiel. Poprosím návrhovú komisiu
o prednesenie pôvodného návrhu, nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, § 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:
1. Csemadok – Základná organizácia Kapušianske Kľačany, Kapušianske Kľačany 15,
079 01 Kapušianske Kľačany v sume 3 400 €, na projekt: Daloló Ung-Vidék;
2. Obec Ardovo, Ardovo 34, 049 55 Ardovo v sume 3 400 €, na projekt: Oprava zrútenej
strechy na národnej kultúrnej pamiatke – Ľudový dom;
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3. Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany v sume 3 400 €,
na projekt: „Smižany pamätná kniha“ – vydanie publikácie;
4. Dedinská Folklórna skupina VINICA, o. z, Myslavská 159, 040 16 Košice v sume
3 400 €, na projekt: ARTS AND CULTURE FROM THE HEART OF EUROPE;
5. CHARISMA PRODUCTION s.r.o., Trieda KVP 1, 040 23 Košice v sume 3 400 €,
na projekt: Igor Kucer Emotion Group – Andy Warhol – piesne mojej matky Júlie;
6. Zober loptu, nie drogy, n.o., Lorinčík 15, 040 11 Košice v sume 3 400 €, na projekt:
Minibasketbalová liga;
7. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Gelnica, Lutherovo námestie 5,
056 01 Gelnica v sume 5 000 € na projekt: Obnova celkových fasád budovy fary;
8. Kláštor Minoritov Brehov, Kláštorná 31/5, 076 05 Brehov v sume 7 000 €, na projekt:
Oprava strechy národnej kultúrnej pamiatky kostola a kláštora Minoritov;
9. Rímskokatolícka farnosť Návštevy Panny Márie, Mariánske námestie 253/3, 075 01
Trebišov v sume 5 337 €, na projekt: Rekonštrukcia fasády na východnej strane kostola
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto pôvodnom návrhu, nech sa páči.“
Hlasovanie č. 8

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 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 5 poslanci.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh prešiel.“
BOD č. 6
Správa o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej
Národnej stratégie regionálneho rozvoja za rok 2017
Predseda: „Môžeme prejsť teda k bodu č. 6. Vážené poslankyne, vážení poslanci, vyšší
územný celok každoročne do 30. júna zasiela Úradu vlády Slovenskej republiky správu
o napĺňaní priorít a cieľov Národnej stratégie regionálneho rozvoja. Kompletne vyplnený
materiál v požadovanej forme je súčasťou hlavného dokumentu. Materiál prešiel rokovaním
komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, ktorá nebola uznášania schopná
a komisie regionálneho rozvoja, ktorá ho zastupiteľstvu odporučila prerokovať a zobrať
na vedomie. Otváram k materiálu rozpravu. Nech sa páči. Pán poslanec Polaček nech sa páči,
pán poslanec Polaček tu nie je. Pán poslanec Rovinský, nechci vedieť, čo by bolo v Národnej
rade, keby si to urobil. Pán poslanec Rovinský.“
Poslanec Rovinský: „Ospravedlňujem sa. Sme na jeden mikrofón napojení a tým pádom
sa stalo to, čo sa stalo. Takže čo k tomu povedať. Myslím si, že materiál, ktorý máme
predložený je spracovaný čisto formálne, neobsahuje žiadnu informáciu o tom, čo by bolo
potrebné v budúcnosti robiť, kde by bolo treba pridať, kde ubrať. Je to v podstate štatistické
hlásenie zacielené každoročne na Úrad vlády. Má svoje nedostatky, chyby, ale toto nie je až
tak dôležité ako to, že ako sa my k tomu staviame. Sú tam dosť podstatné informácie, ktoré
ovplyvňujú život obyvateľov tohto kraja. A tu, v tomto zastupiteľstve, bol taký zvyk brať veci
na vedomie a v podstate sa k nim nejakým spôsobom nevyjadrovať. Sú v správe veľmi
závažné skutočnosti o tom, že na akých miestach sa nachádza Košický samosprávny kraj
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v rámci celej Slovenskej republiky. A tieto štatistiky pre nás nie sú nijako nejako potešivé,
skôr naopak. Čiže, keď vezmeme len napr. stav životného prostredia, keď vezmeme napr.
aj stav ekonomiky, tak sme na posledných miestach. A nevidím tam čo urobiť, v ktorých
oblastiach pridať a ako. Myslím si, že je potrebné, aby aj takýto materiál bol doplnený
o analytickú časť. Aby v ňom boli aj návrhy, prípadné riešenie, aby poslanci rozhodovali
o tom, čo je potrebné v činnosti kraja zmeniť. Toto na základe toho materiálu urobiť
nemôžeme. Materiálom sme sa zaoberali na komisii územného plánu, životného prostredia,
aj na komisii regionálneho rozvoja. A na obidvoch komisiách bolo konštatované, že bolo
by potrebné, aby sme sa k takým informáciám dostali. Preto predkladám jeden návrh
uznesenia a to je - Vypracovať analytickú časť k správe o napĺňaní priorít a návrhy riešení
v problémových bodoch. A po druhé: - Z čoho sme vychádzali? Pred toto zastupiteľstvo,
by mala byť pravidelne predkladaná informácia o plnení najdôležitejšieho strategického
dokumentu, ktorým by sa toto zastupiteľstvo a tento kraj mal riadiť. A to je Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Táto správa o Programe hospodárskeho a sociálneho
rozvoja, o jeho plnení nebola predložená minulý rok, nebola predložená aj tento rok, napriek
tomu, že sme o toto žiadali príslušných pracovníkov Úradu Košického samosprávneho kraja.
Preto predkladám ďalšie uznesenie - a to je druhé. Predložiť komplexnú správu o plnení
PHSR do konca roku 2017 s prípadným návrhom o aktualizáciu Programu hospodárskeho
sociálneho rozvoja. Skončil som.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ale pán poslanec, do konca roku 2017 to určite nestihneme.
Tak ktorého roku si myslel?“
Poslanec Rovinský: „Čiže mne nejde o to, že tento, ale minulý rok vieme vyhodnotiť čo sme
urobili.“
Predseda: „Za rok 2017. Dobre, OK. Takže poprosím predložiť písomne návrhovej komisii.
Pán poslanec Kravčík nasleduje, nech sa páči.“
Poslanec Kravčík: „Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, ja by som chcel len
upriamiť len takú jednu maličkú perličku v tomto materiáli, ktorý hovorí, že budeme
sa musieť tým vážne zaoberať. V ukazovateľoch č. 5 tohto materiálu regionálne HDP
je plán na rok 2020 - stanovuje 12,5 miliardy eur v kraji. A my sme už v roku 2016 dosiahli
hodnotu 14 celých aj nejaké drobné miliardy; takže vlastne my sme ozaj región, kde zajtra
znamená včera. Tak len skúsme sa nad tým zamyslieť, či to berieme vážne v nadväznosti
na originálne kompetencie krajov vo vzťahu k regionálnemu rozvoju. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne aj ja. Ak sa nikto nehlási do diskusie, ďalší, uzatváram rozpravu
k tomuto bodu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie pozmeňujúceho návrhu a potom
aj pôvodného návrhu nech sa páči.“
Poslanec Smrčo, návrhová komisia: Takže bol doručený jeden pozmeňovací návrh pána
poslanca Rovinského. Doplnenie k bodu 6 - Vypracovať analytickú časť ku správe o napĺňaní
priorít a návrhy riešení problémových bodov. Po 2.) - Predložiť komplexnú správu o plnení
PHSR za rok 2017 s prípadným návrhom o aktualizáciu PHSR.“
Predseda: „Ďakujem pekne prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
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Hlasovanie č. 9

Správa o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej Národnej
stratégie regionálneho rozvoja za rok 2017 – pozmeňujúci návrh

Za 41 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 8 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený. Teraz poprosím o prednesenie
pôvodného návrhu. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
berie na vedomie
Správu o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja za
rok 2017.
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 10

Správa o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej Národnej
stratégie regionálneho rozvoja za rok 2017

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „Konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 7
Program obnovy krajiny Košického kraja
Predseda: „Môžeme teda prejsť k ďalšiemu bodu. To je bod č. 7 – Program obnovy krajiny
Košického kraja. Vážené poslankyne, vážení poslanci, uvedeným materiálom sa navrhuje
zastupiteľstvu schváliť Program obnovy krajiny Košického kraja v predloženom znení a žiada
predsedu KSK spracovať Akčný plán Programu obnovy krajiny KSK na rok 2019 a predložiť
na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva v roku 2019. Materiál prešiel rokovaním štyroch
komisií, ktoré ho zastupiteľstvu odporučili prerokovať a schváliť. Teraz prosím pána poslanca
Kravčíka, aby uviedol tento materiál nech sa páči.“
Poslanec Kravčík: „Ďakujem pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, ja len veľmi
stručne. Materiál je síce obsiahly, ale chcel by som len vypichnúť takú jednu zaujímavú
súvislosť, ktorá sa týka nás, aj originálnej kompetencie o zodpovednosti za ochranu životného
prostredia je regionálny rozvoj. Chcem len pripomenúť, že v tomto kraji máme veľmi veľa
problémov, ktoré sa týkajú vody. Keď zoberieme od Zemplínskej Šíravy, cez nádrže
povedzme Ružín, kde vlastne všetka kultúra Spiša sa zhromažďuje v nádrži Ružín,
v nadväznosti na plastový odpad a ďalší odpad. Máme úplne najväčší rekordný jeden územný
celok povodie Roňavy, kde za posledných 10 rokov bol 27 × stav ohrozenia, tzn. 3. stupeň
povodňovej aktivity. Máme tu ešte starú zadlženosť - zanedbanú starostlivosť povodia rieky
Bodva, kde dochádza k vážnym dlhodobým problémom, aj z hľadiska nedostatku vody
a ďalších vecí. Krajina nám vysychá a perspektíva je dosť veľmi vážna, aj v nadväznosti
na to, že všetko, aj celá ekonomika aj stav životného prostredia aj sociálne väzby, a istým
spôsobom aj kultúra sa odvíja od stavu vody v krajine. Krajina sa nám prehrieva.
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Keď zoberieme zase južný Zemplín tam máme ďalšie problémy, ktoré sa týkajú, táto krajina
sa už pomaly premieňa na step. A ak budeme pokračovať takto ďalej, v tejto časti krajiny
vznikne púšť. Prepojenie na Maďarskú republiku, na pustu, kde už vzniká prvá púšť
v strednej Európe. Takže z toho dôvodu aj po diskusii s vedením KSK sme vlastne dospeli
k názoru, aby sme takýto materiál pripravili, schválili a začali niesť istú participatívnu
zodpovednosť za stav integrovanej ochrany vôd, v nadväznosti na prevenciu pred povodňami,
suchom a istým spôsobom aj klimatickou zmenou, a tak isto dávať istú perspektívu nášmu
kraju, aby keď skončíme toto volebné obdobie, sme nechali v lepšej kondícii celý kraj
aj v nadväznosti na potreby, ktoré sa týkajú ekonomického a hospodárskeho rozvoja. Toľko
v stručnosti. Ak sú nejaké dotazy, ja som pripravený odpovedať na ďalšie konkrétne body.
Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ja len k pánovi poslancovi Kravčíkovi, len doplním, že sme sa
touto témou zaoberali aj na združení SK 8 a Košický kraj by, ak to pôjde takto ďalej, mal byť
lídrom v tejto téme. Tak verím, že tento bod naozaj bude prvým krokom k tomu, aby sme
začali uskutočňovať tie zmeny, ktoré sú naozaj potrebné. Otváram k tomuto bodu rozpravu.
Nech sa páči. Pán poslanec Ihnát, nech sa páči.“
Poslanec Ihnát: „Áno, ďakujem veľmi pekne. Pán Kravčík na komisii regionálneho rozvoja
túto skutočnosť poriadne, ja by som povedal, kvalitne vysvetlil. Však sme sa o tom bavili
skoro hodinu. Takže podporím to a nemám s tým problém. A je to správna cesta, lebo naozaj
vysycháme.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu k danému materiálu, poprosím návrhovú
komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. c) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) schvaľuje
Program obnovy krajiny Košického kraja v predloženom znení
B) žiada
predsedu Košického samosprávneho kraja spracovať Akčný plán Programu obnovy krajiny
Košického kraja na rok 2019 a predložiť na najbližšie zasadnutie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja v roku 2019.
Predseda: „Ďakujem pekne. Poprosím, hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 11

Program obnovy krajiny Košického kraja

Za 52 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh a program bol schválený. Takže ďakujem pekne.“
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BOD č. 8
Informatívna správa o IDS v Košickom kraji a zmena
konateľa obchodnej spoločnosti ORID, s. r. o.
Predseda: „Bod č. 8. Vážené poslankyne, vážení poslanci, uvedeným materiálom sa navrhuje
zastupiteľstvu zobrať na vedomie túto Informatívnu správu o IDS v Košickom kraji; vzdanie
sa funkcie konateľa spoločnosti ORID, s. r. o. Ing. Ladislava Olexu, PhD. a na návrh predsedu
vymenovať Ing. Radovana Hužvíka, zamestnanca odboru dopravy Úradu KSK do funkcie
konateľa obchodnej spoločnosti ORID, s. r. o. K tomuto kroku sa pristúpilo z dôvodu,
že Ing. Ladislav Olexa doručil dňa 11. 9. 2018 spoločnosti a Úradu Košického samosprávneho
kraja oznámenie o vzdaní sa funkcie konateľa spoločnosti ORID, s. r. o. Vymenovanie,
odvolanie konateľa alebo prokuristu spoločnosti patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia
a na základe jeho predchádzajúceho schválenia Zastupiteľstvom Košického samosprávneho
kraja. Materiál prešiel rokovaním finančnej, dopravnej komisie a komisie regionálneho
rozvoja, ktoré ho zastupiteľstvu odporučili prerokovať a zobrať na vedomie s pripomienkami,
ktoré boli do materiálu zapracované. Otváram k danému bodu rozpravu. Nech sa páči.
Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu 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 (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov a § 13 ods. 5 písm. d) Zásad hospodárenia s majetkom
Košického samosprávneho kraja
A) berie na vedomie
Informatívnu správu o IDS v Košickom kraji
B) berie na vedomie
Vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti ORID, s. r. o. Ing. Ladislava Olexu, PhD.
C) na návrh predsedu vymenúva
Ing. Radovana Hužvíka do funkcie konateľa obchodnej spoločnosti ORID, s. r. o.
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie, nech sa páči.“
Hlasovanie č. 12

Informatívna správa o IDS v Košickom kraji a zmena konateľa
obchodnej spoločnosti ORID, s. r. o.

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „Konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené.“
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BOD č. 9
Udelenie verejných ocenení Ceny Košického samosprávneho kraja
pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2018
Predseda: „Môžeme prejsť plynulo k bodu č. 9. Vážené poslankyne, vážení poslanci,
pod bodom č. 9 je vám predložený Návrh na udelenie ocenenia Ceny Košického
samosprávneho kraja, ktoré vygenerovala podľa zásad a postupu udeľovania verejných
ocenení na tento účel zriadená komisia zložená z predsedov poslaneckých klubov a predsedov
komisií. Komisia rokovala dňa 18. októbra 2018. Výsledky jej posúdenia všetkých došlých
návrhov sú uvedené v predloženom materiáli, ktorý vám bol rozdaný na rokovací stôl. Chcem
zdôrazniť, že predpokladom udelenia ocenenia zastupiteľstva je posúdenie všetkých došlých
návrhov komisiou, v súlade s článkom 5 ods. 1 Zásad a postupu pre udeľovanie ocenení.
Bez prerokovania došlých návrhov v komisii, nie je možné priamo na rokovaní zastupiteľstva
dopĺňať ďalšie návrhy. Otváram k tomuto bodu rozpravu, nech sa páči. Uzatváram rozpravu
k danému bodu. Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. Nech sa
páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja v súlade so zákonom č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a podľa Zásad
a postupu pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja v znení
neskorších dodatkov
schvaľuje
udelenie verejných ocenení „Ceny Košického samosprávneho kraja“ v roku 2018
pre jednotlivcov:
1.
2.
3.
4.
5.

František Balún, operný spevák, barytón
doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc., prodekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach
doc. PhDr. Ivan Chalupecký, popredný slovenský archivár
PaedDr. Mgr. art. Július Klein, riaditeľ Štátnej filharmónie Košice
JUDr. Michal Komara, PhD., predseda Správnej rady DSS Domovina, n. o.

Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 13

Udelenie verejných ocenení Ceny Košického samosprávneho
kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2018

Za 52 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem teda, že uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 10
Správa o výsledkoch kontroly hospodárenia s verejnými financiami
a dodržiavania pracovnoprávnych predpisov na Úrade Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 10. Prosím pána Hudáka, hlavného kontrolóra
Košického samosprávneho kraja, aby uviedol materiál. Nech sa páči.“
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Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážené panie
poslankyne, vážení páni poslanci. Správu o výsledku kontroly na Úrade KSK predkladám
na základe uznesenia zastupiteľstva z júna tohto roku. Správa je predkladaná v rozsahu
a v štruktúre tak, ako boli predkladané správy v minulosti. A teda skladá sa z troch častí. A to:
- výsledok kontroly, kde sú podrobnejšie uvedené: opis kontrolných zistení, zhrnutie
kontrolných zistení a odporúčania a opatrenia na nápravu nedostatkov a odstránenie príčiny
ich vzniku. Súčasťou správy je aj príloha. V tejto prílohe som v plnom znení uviedol
námietky kontrolovaného subjektu, teda písomné námietky, vrátane vysporiadania sa s týmito
námietkami. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem aj ja pánovi hlavnému kontrolórovi za uvedenie materiálu. Teraz
poprosím vedúcu právneho a personálneho oddelenia JUDr. Zvarovú o vyjadrenie
sa k materiálu. Nech sa páči.“
JUDr. Zvarová, vedúca právneho a personálneho oddelenia: „Ďakujem, pán predseda
za slovo. Vážený pán predseda, vážení páni podpredsedovia, vážené panie poslankyne, vážení
páni poslanci. Dovoľte mi vecne a v stručnosti zareagovať na výsledky kontroly Útvaru
hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja pri vykonanej kontrole na Úrade KSK,
ktorá bola zameraná na hospodárenie s verejnými financiami, na dodržiavanie
pracovnoprávnych predpisov v súvislosti so skončením a prijímaním zamestnancov
do pracovného pomeru a kontrolou zákazky na implementáciu nariadenia EÚ ohľadne GDPR.
V prvom rade je potrebné uviesť, že v prípade poskytnutého odstupného zamestnancom,
poskytnutia odmien dvom zamestnancom a zákazky GDPR sa s Útvarom hlavného kontrolóra
nesporíme o zákonnosť a oprávnenosť postupu, ale máme rozdielny právny názor na to,
či boli finančné prostriedky vynaložené hospodárne, efektívne a účinne. Pojmy hospodárnosť,
efektívnosť, a účinnosť definuje zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.
Aby som vám mohla vysvetliť, že Košický kraj nekonal nehospodárne, neefektívne,
je dôležité, aby som vám definovala pojmy - hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť v zmysle
zákona. Hospodárnosťou sa rozumie minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo
obstaranie tovarov, prác a služieb, pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality.
Efektívnosťou je maximalizovanie výsledkov činností vo vzťahu disponibilných verejných
prostriedkov. Účinnosťou sa chápe vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným
výsledkom činnosti vzhľadom na použité verejné prostriedky. V kontexte uvedeného:
- Odstupné bolo poskytnuté 25-tim zamestnancov v celkovej výške 244 503,15 eur. Uvedená
suma zahŕňa aj v zákonné odvody. Z tohto počtu bolo zrušených 18 pracovných miest.
Pri uplatnení výpovede z dôvodu organizačnej zmeny by došlo k vyplateniu odstupného
tak či tak. A došlo by aj k zvýšeniu celkovej vyplatenej sumy na odstupnom a zamestnávateľ
by sa vystavil riziku súdneho sporu pre neplatné skončenie pracovného pomeru. Teda, ak by
kraj použil postup zrušenia pracovného miesta z dôvodu organizačnej zmeny a následne
doručil výpoveď dotknutým zamestnancom, hovoríme tu o náraste objemu finančných
prostriedkov v rozsahu minimálne jednej tretiny celkovej sumy odstupného, ktoré bolo
vyplatené. V súčasnosti evidujeme 11 pracovnoprávnych sporov KSK, a organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré trvajú v priemere 5 rokov a v prípade úspechu
zamestnanca môže konajúci súd priznať náhradu mzdy až do výšky 36 mesiacov plus náhradu
trov konania, čo predstavuje nemalú finančnú čiastku. Kontrolór nepoukázal na dôležitú
skutočnosť, že došlo ku kumulácii pracovných miest, čo znamená, že prácu, ktorú vykonávali
doposiaľ štyria zamestnanci, v súčasnej dobe vykonávajú dvaja. Z dôvodu kumulácie dvoch
pracovných miest, kraj ušetrí mesačne sumu 6 735,57 eur mesačne, ročne to predstavuje sumu
80 826,84 eur. Táto suma predstavuje celkovú cenu práce dvoch odídených zamestnancov.
Čiže pojem „hospodárnosť“ - v kontexte uvedeného, kraj ušetril finančné prostriedky
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pri dohodách o skončení pracovného pomeru, v porovnaní s postupom uplatnenia výpovede
z dôvodu organizačných zmien zamestnávateľa a to vo výške minimálne jednej tretiny
z celkovej sumy vyplateného odstupného. Pojem „efektívnosť“ v kontexte uvedeného
pri kumulácii pracovných miest, kraj ušetrí pri dvoch odídených zamestnancov sumu
80 826,64 eur ročne. Pokiaľ sa jedná o odmeny, odmeny poskytnuté dvom zamestnancom
Úradu KSK vo výške 19 178,73 eur, chcem k tomu uviesť, že kontrolné zistenie neobsahuje
konštatovanie, že poskytnutie odmien nebolo dôvodné. Poskytnutie odmien bolo podľa
záverov kontroly ÚHK neprimerané. V tomto prípade, podľa svojho právneho názoru,
ide o subjektívny názor Útvaru hlavného kontrolóra, ktorý sa zo svojej pozície púšťa
do posudzovania rozhodnutia úvahy predsedu o poskytnutí odmeny. Odmena bola poskytnutá
v súlade s právnymi predpismi a vnútornými normami úradu a Útvaru hlavného kontrolóra
neprináleží kompetencia posudzovať jeho úvahu, ktorá patrí do jeho výlučnej kompetencii.
Je to obdobný prípad, ako keby vstupoval Útvar hlavného kontrolóra do hodnotenia úvahy
predsedu pri nepodpísaní uznesenia zastupiteľstva a vyhodnotil by takýto postup ako
nehospodárny alebo neefektívny, napríklad pri schvaľovaní predaja majetku. Pokiaľ sa jedná
o zákazku GDPR, musím zdôrazniť, že Útvar hlavného kontrolóra pri kontrole tejto zákazky
porovnával neporovnateľné. Výsledky kontroly a samotné kontrolné zistenia vychádzajú
iba z jednoduchého porovnávania cien zákazok GDPR, ktoré si obstarali jednotlivé
organizácie. Útvar hlavného kontrolóra sa vôbec nezameral na rozsah poskytnutia služby
u jednotlivých organizácií, ale len na cenu. Je nespochybniteľné, že väčší rozsah poskytovanej
služby sa odrazí aj na výške ceny za poskytnutú službu. V tejto súvislosti si dovoľujem
poukázať na zákazku GDPR, ktorú si obstaralo Ministerstvo zdravotníctva SR. Obsahové
vymedzenie činnosti v rámci poskytnutia služby je takmer identické s rozsahom poskytnutia
služby GDPR KMPG Advisory, k. s. Košickému samosprávnemu kraju. Hodnota zákazky
poskytovanej služby pre ministerstvo predstavuje sumu 46 800 eur bez DPH, s DPH sumu
56 160 eur, teda rovnaká suma ako KSK. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne aj ja. Teraz otváram rozpravu k danému bodu. Nech sa páči.
Nech sa páči, pán poslanec Javorský.“
Poslanec Javorský: „Ďakujem veľmi pekne za slovo. Toto je asi bod, pri ktorom budeme
trošku dlhšie diskutovať. Ak dovolíte, ja by som mal zopár otázok aj na pána hlavného
kontrolóra. To, že bola kontrola na odmeny vykonaná na základe podnetu, OK. Chcem
sa spýtať, kontrola na GDPR, ak som správne to zachytil, bola na základe vlastnej iniciatívy,
vykonaná, pán kontrolór? Neviem, niekde som to čítal. Tak ja sa chcem spýtať, v akom stave
sú tie kontroly, ktoré sme na predchádzajúcom zastupiteľstve poverili, aby boli vykonané?
Takže chcem poprosiť, aby ste nás informovali, či vôbec boli začaté. Druhá. Presne to som
sa chcel spýtať, čo bolo alebo z časti bolo vysvetlené alebo povedané šéfkou právneho.
Tak, ako väčšina z nás, ktorí sa venujú, či už riadeniu firmy alebo podnikaniu, vedia,
aké problémy to GDPR spravilo v bežnej praxi. A to, ako rôzne firmy ponúkali v rôznych
cenových reláciách, že urobia to GDPR v tej firme. A rozsah toho finančného plnenia bol
presne podľa toho, čo všetko ponúknu. A ja sa chcem spýtať, lebo to som sa v správe
nedozvedel, že či ste kontrolovali porovnateľné? Že či to, čo bolo objednané v Prešove,
je presne to isté aj povedzme počet osobo/hodín, či je rovnaký? Alebo či na koniec neprídeme
na to, že osobo/hodina v Košickom kraji je nižšia, ako v Prešovskom, keďže oni majú
vykonať podstatne menej? Ďalšiu takú otázku. Odmeny, ktoré boli dané, ja považujem ako
čisto kompetenciu predsedu. Či to, ak ju považujeme za nehospodárnu, odstupné, odmeny.
Viete, potom mi napadá taká otázka: Je nehospodárna aj odmena, ktorú sme schválili my
Vám? Lebo to je vlastne dá sa povedať, že taká istá otázka. Zastupiteľstvo, ako oprávnený
orgán, Vám schválil odmenu. A teraz ide o to, že či je rovnako to nehospodárne, ako odmeny,
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ktoré v rámci svojej kompetencii schválil predseda? Ja toto nevidím, že by porušil niečo,
dal niečo čo nemôže, že by prekročil svoje právomoci. To som sa v tej správe nedozvedel,
že by prekročil nejaké právomoci, že by urobil niečo, čo je v rozpore so zákonom. Je to len
Váš pocit, že je to nehospodárne. No ale tým pádom sa môžeme pýtať, že či toto?! Lebo to je
štruktúrovane presne to isté, ako to, čo sme mali. Tretiu otázku, ktorú mám je: Nenašiel som
vo Vašej správe odporúčanie, ako to malo byť vyriešené. Ak toto bolo zlé, ako to malo byť
vyriešené? Viete, ako len povedať, že bolo to zlé; a o tom sa sporíme, že či to je len Váš
názor, lebo Vy ste napísali, že je to porušenie toho a toho zákona. Len stále dávate,
že je to nehospodárne. Tak ja sa chcem spýtať, že či máte návrh na to, aby sa druhýkrát to už
nezopakovalo? Už len kvôli tomu. Tak ja si predstavujem kontrolné zistenia, že ak nájdem
nejaké porušenia alebo niečo, čo nie je hospodárne, aby kontrolór napísal, že - urobte to tak
a potom to bude v poriadku. A tu som to v správe nenašiel. Tak sa chcem spýtať, že či vôbec
niečo také máte, alebo či to je súčasťou nejakého iného materiálu, ktorý sme my nedostali?
Ďakujem veľmi pekne; zatiaľ.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Nasleduje, myslím, že pán hlavný kontrolór sa hlásil, nech sa
páči.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Ďakujem pekne za slovo. Tak na úvod by som
zareagoval na poznámky z Úradu KSK. Považujem to za povinnosť, keďže v podstate boli
vznesené nejaké pripomienky ku kontrolným zisteniam. V podstate nie je to podstata veci,
ale ohľadom definície hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti. Je tam tá hospodárnosť, to je
ešte podľa starého zákona. Teraz hospodárnosť je nejaká iná, aj v súvislosti so smernicou EÚ,
a to bola novela zákona aj o finančnej kontrole. Ale to nie je podstatné. Bolo tu povedané,
že výpoveď daná z dôvodu organizačnej zmeny a teda aj povinnosť vyplatiť odmeny.
No v zmysle Zákonníka práce. Len ten, kto pozná tie základné pravidlá pracovnoprávnych
predpisov, tak vie, že zmena organizačnej štruktúry ešte nezakladá právo na odstupné.
Ale dôležité je „nad-by-toč-nosť“. Toto nebolo povedané. Čiže bolo treba definovať
„nadbytočnosť“. Bolo tu aj niečo hovorené, že išlo o nejakú kumuláciu miezd. Teda, došlo
k zmene organizačnej štruktúry, ale tá zmena môže nastať len tak, že sa niečo premenuje
z odboru na oddelenie, jeden odbor sa rozdelí na 2 oddelenia. A teda, nie že vecne, ale počet
funkčných miest sa nezmení. Ak chceme hovoriť o nadbytočnosti a o nejakej kumulácii miezd
tzn., že v minulosti robili to nejakí traja a teraz to má robiť jeden zamestnanec, tak logicky
by nastalo to, že funkčné miesta v organizačnej štruktúre by sa znížili. Fakty sú tie,
že organizačná štruktúra v novembri 2017, čiže po skončení bývalého funkčného obdobia,
bol stav funkčných miest 214; k júnu 2018, ku ktorému sme robili kontroly, bol stav podľa
organizačnej štruktúry 231. Čiže o 17 funkčných miest naviac. A momentálne aktuálny,
ku októbru, je stav 239. Čiže celkovo, od novembra, navýšenie o 25 funkčných miest
v organizačnej štruktúre. Takže každý, kto má len elementárne znalosti a pohybuje
sa v pracovnom práve a teda nárok na odstupné z dôvodu nadbytočnosti vie, že tento stav by
nenastal. Odmeny, nebudem sa nejako dlho vyjadrovať, aby som nezdržiaval. V podstate bolo
tam len hovorené, či máme kompetenciu, nemáme kompetenciu. V rámci tých pripomienok
a námietok a odpovedaní v prílohe č. 1, čo som uviedol k správe, tam je podrobne uvedené.
Takže nebudem ďalej k tomu rozprávať. K GDPR - rozsah poskytovaných služieb
sa porovnával; práve že sa porovnával. A kto si prečítal nielen zhrnutie, aj tú rozšírenú správu,
tak sa dočítal aj v porovnaní, aké konkrétne služby sa poskytovali. Čiže nielen audit! Lebo tu
treba povedať, v rámci KSK bol len audit, nič iné. Žiadne interné smernice nevypracuje,
žiadnu ďalšiu metodickú pomoc. Žiaľ, v prípade kontroly z Úradu na ochranu osobných
údajov, ak by prišla kontrola, nebudú poskytovať žiadnu súčinnosť. A tieto služby boli
zahrnuté napr. aj v spomínanom Prešovskom samosprávnom kraji. A teda, samozrejme, boli
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porovnávané a to, čo tam v správe boli uvedené len dva kraje a to Nitriansky a Prešovský,
čiže nejaké úrovne 8 000 eur, 6 800 eur. Okrem toho, samozrejme, sme mali aj zmluvy napr.
Trenčiansky samosprávny kraj 10 200 eur. Napr. aj mestská časť Bratislava - Petržalka
10 800 eur. Napr. vidím tu aj pána poslanca z Rožňavy, pána primátora a poslanca súčasne,
tak isto som povedal, oni vyhlásili PHZ-tku, kde bola predpokladaná zákazka 8 500 eur.
Pričom konečná zmluva bola za 8 163 eur. Čiže ak porovnávame, tak porovnáme samosprávu.
A teda v prvom rade samosprávne kraje. A teda aj tieto služby, ktoré boli poskytnuté boli
porovnávateľné. Čiže nešlo o jednoduchú komparáciu, ale o komparáciu na základe
porovnateľnosti údajov. Pán Javorský...“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Lenártová, potom nasleduje pani poslankyňa
Cibereová.“
Poslankyňa Lenártová: „Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, ctený poslanecký zbor.
Pri minulom zastupiteľstve nás tu pán poslanec Polaček teatrálne vyzýval, aby sme
zahlasovali za uznesenie kontroly. Náš klub zahlasoval stále za uznesenie kontroly.
On za moje uznesenie nezahlasoval, pretože asi predpokladal katastrofálny výsledok tejto
kontroly. A chápem, že pred voľbami určite vám nehrá do karát, takýto, myslím si, že dosť
dramatický obsah kontroly. Z médií sme sa dozvedeli, že vyplatením štedrého odstupného
a štedrých odmien údajne kraj nakoniec ušetrí, pretože to povedie k efektívnejšiemu
hospodárnemu úradu. Ako sme pred chvíľou počuli, stav zamestnancov na úrade oproti stavu
za bývalého vedenia sa neznížil, práve naopak, došlo k zvýšeniu počtu zamestnancov.
V správe z kontroly sme sa dočítali, ako neboli pri prijímaní nových zamestnancov spĺňané
kvalifikačné odborné predpoklady stanovené zamestnávateľom. To asi ťažko povedie
k efektivite prác. Možno vedenie kraja má predstavu, že neskôr dôjde k zníženiu počtu
úradníkov. Avšak nebudú sa niektoré činnosti, ktoré bežne vykonávali úradníci na Úrade KSK
zadávať externým firmám? No, to je otázka! Kraj vyplatí 288 000 eur na odstupnom
a odmenách, prijme nových úradníkov, pričom niektorí nespĺňali odborné a kvalifikačné
predpoklady a stav zamestnancov na úrade sa zvýši; uzatvára zmluvy na externé služby, ktoré
boli pred rokom vykonávané vlastnými zamestnancami a toto konanie sa obhajuje slušnosťou,
konečným šetrením a efektívnejším hospodárením úradu. Myslím si, že poslanci KSK by mali
dostať odpoveď na otázky údajnej efektivity vykonávaných činností na Úrade KSK,
v súvislosti s ich vykonávaním vo vlastnej réžii úradníkmi alebo externými službami
cez dodávateľské služby. Preto podávam návrh na uznesenie, v ktorom žiadam hlavného
kontrolóra vykonať na Úrade Košického samosprávneho kraja za obdobie od roku 2017
kontrolu hospodárenia s verejnými financiami vynaloženými na mzdy a externé služby pri
vykonávaní činnosti v právnych veciach a veciach verejného obstarávania. Po 2.) - Predložiť
Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja po skončení kontroly písomnú správu
o výsledkoch kontroly. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Pán poslanec, s faktickou páni poslanci Rusnák a pán poslanec
Rovinský. Nech sa páči.“
Podpredseda Rusnák s faktickou poznámkou: „Ďakujem. Ja k tomu iba toľko. Bavíme
sa tu o veciach, ktoré boli. Ja by som chcel poukázať na jednu vec. Čo sa týka aj odmien
a odstupného, ja budem hovoriť o týchto dvoch veciach, nebudem sa vyjadrovať zatiaľ k tej
tretej veci, k tej zákazke na GDPR. Prečo vlastne došlo a bola možnosť vôbec a v konečnom
dôsledku podľa mňa aj nevyhnutnosť k takému riešeniu, aké riešenie bolo? Tak ja sa môžem
potom opýtať, či možno napr. bolo korektné zo strany bývalého vedenia, že bol 10 dní pred
nástupom nového predsedu podpísaný dodatok Kolektívnej zmluvy, napr.? Ktorý umožňoval
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tieto veci. Viete, ono je veľmi, veľmi, veľmi jednoduché... Ďakujem, minúta uplynula,
pardon.“
Predseda: „Pán poslanec Rovinský s faktickou.“
Poslanec Rovinský s faktickou poznámkou: „No, ja po dramatickom príspevku pani
poslankyne Lenártovej, by som mal taký voľnejší príspevok, na pani Lenártovú - otázka.
Je pravda, že niektorí z odídených pracovníkov a odmenených pracovníkov plynule prešli
na Magistrát mesta Košice, do mestských podnikov, či na Úrad vlády? To určite nie je pravda,
však? Alebo je? To je teda otázka k tomu. A trošku som prekvapený tým, že ste ostali
zamrznutá na roku 2017. Prečo neurobiť tú kontrolu už tak poriadne, že čo ja viem napr.
od roku 2015, aby sme sa na to pozreli?“
Predseda: „Pán poslanec, minúta. Nasleduje pani poslankyňa Cibereová a pán poslanec
Kaplan potom. Nech sa páči.“
Poslankyňa Cibereová: „Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené zastupiteľstvo.
Pri zákazke pre KPMG na služby vo veci ochrany osobných údajov nie je problémom
len 5-násobne vyššia cena, ako v iných samosprávnych krajoch, ale aj to ako Košický
samosprávny kraj obhajuje verejný záujem. Veď predsa je neprípustné, ak KSK vypracuje
a predloží ako podklad pre verejné obstarávanie taký návrh zmluvy, v ktorom sa obmedzuje
zodpovednosť poskytovateľa za škodu spôsobenú nesprávnym poskytnutím tejto služby.
Zaujímalo by ma v tejto súvislosti, kto vypracoval takýto návrh zmluvy? Či bol posudzovaný
právnym odborom Úradu KSK? A teda o akú odbornosť sa pán predseda opierate? Čo je však
horšie, že to nenastalo len pri tejto zákazke, ale rovnaké obmedzenie zodpovednosti za škodu
bolo dohodnuté aj pri Rámcovej zmluve o poskytovaní služieb v oblasti verejného
obstarávania v Ultima Ratio, s.r.o. na sumu 58 329 Eur. Článok 5, bod 5.3 Zmluvy - citujem:
„Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi do výšky 100 % odplaty
za poskytnutie predmetu zmluvy.“ Takže na základe toho, v prípade, ak poskytovateľ služby
pri verejnom obstarávaní nadlimitnej zákazky urobí chybu a Úrad pre verejné obstarávanie
uloží KSK niekoľko stotisícovú sankciu, tak poskytovateľ zodpovedá len do sumy
50 000 eur? Resp. len do výšky platby za túto jednu zákazku v sume 1 900 eur? Chcem
sa spýtať, či toto je nejaké pravidlo, alebo pán predseda, chcete takému do budúcna zabrániť
a hájiť tak verejný záujem a verejné peniaze. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pán poslanec Kaplan, nasleduje pán poslanec Jakubov.“
Poslanec Kaplan: „Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Ja rozdelím svoj príspevok
na také dve časti a adresujem otázku jednak zástupcom Úradu KSK a potom zareagujem
aj na pána hlavného kontrolóra. Aby sme teda boli korektní, tak sa chcem spýtať prítomných
zástupcov Úradu KSK, či bolo spomínané odstupné vyplácané všetkým zamestnancom
a podľa čoho sa určovala výška odstupného? A taktiež by ma zaujímalo, či došlo k zvýšenému
čerpaniu mzdových prostriedkov, jednak na mzdy, resp. na odstupné. K pánovi kontrolórovi.
Pán kontrolór, ja som nesmierne rád, že zmena vedenia Úradu KSK Vás prebrala z letargie,
že ste našli v sebe ten skrytý potenciál, ktorý ste v minulosti akosi postrádali. Kiež by takú
iniciatívu ste prezentoval aj v prípadoch, ako bolo elokované pracovisko v Sečovciach,
kde zaručene k nehospodárnemu nakladaniu s prostriedkami, podľa Vás asi nedošlo.
Aj tá Vaša sebaprezentácia na predchádzajúcom zastupiteľstve, aj takéto príklady, v ktorých
prípadoch Vy tú iniciatívu v sebe nájdete a v ktorých nie, jasne poukazuje na to, že tá Vaša
práca je bohužiaľ vysoko tendenčná. Ďakujem pekne.“
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Predseda: „Ďakujem pekne. Pán riaditeľ úradu zareaguje a potom pán hlavný kontrolór.
Nech sa páči.“
Ing. Ďorko, riaditeľ Úradu KSK: „Ďakujem. Dobrý deň prajem. Ja by som len možno
fakticky a krátko. Odstupné nebolo vyplatené všetkým odchádzajúcim zamestnancom, ktorí
odchádzali. Výška odstupného bola určená Zákonníkom práce a platnou kolektívnou
zmluvou, ktorá bola podpísaná, tak ako tu bolo spomenuté, 24. 11. 2017. Upravovala výšku
odstupného priaznivejšie v prospech zamestnanca. Výška odstupného závisela od počtu
odpracovaných rokov. Čo sa týka schválených mzdových prostriedkov, môžem zodpovedne
prehlásiť, že nedošlo k zvýšenému čerpaniu mzdových prostriedkov a to aj napriek zníženiu
rozpočtu na zastupiteľstve. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Pán hlavný kontrolór, nech sa páči.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne za slovo.
Tak začnem asi od konca. Čiže, čo sa týka toho elokovaného pracoviska, pán poslanec, ja som
sa už vyjadril pre médiá ešte na ustanovujúcom zastupiteľstve minulý rok, aj vo februári.
A keď boli nejaké novinové články, tak pre médiá som sa vyjadril k elokovanému pracovisku.
Rovnako, ako aj pán poslanec Polaček, na predchádzajúcom zastupiteľstve si spomenul jedno
stretnutie naše, aj s pánom poslancom Rusnákom. Takže tam som vlastne informoval aj šéfov
klubov jednotlivo ohľadom toho. Takže treba si povedať jasne, že my sme kontrolu
na elokovanom pracovisku v Sečovciach nerobili. Takže aj to čo je v novinách, nie je pravda.
Takže toľko. Ešte keď využijem čas, lebo neviem, alebo dostanem priestor odpovedať pánovi
poslancovi?“
Predseda: „Minútu máte.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Prosím?“
Predseda: „Minútu máte.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Ale pán poslanec Javorský chcel odo mňa nejaké
otázky, takže hlásim sa potom do diskusie.“
Predseda: „Pán hlavný kontrolór, uvádzali ste návrh, niekoľko strán ste napísali,
mali ste aj diskusný príspevok. Mali by ste sa zmestiť do tohto časového priestoru. Faktická
pán poslanec Petrovčik. Aj keď neviem, to je faktická na koho?“
Poslanec Petrovčik: „Na pána Hudáka.“
Predseda: „Nech sa páči.“
Poslanec Petrovčik s faktickou poznámkou: „Dobrý deň. Vážený pán predseda, milí
kolegovia. Ja mám len takú otázku. Ja som sa dopočul, tak len sa chcem opýtať, ak dovolíte,
pán hlavný kontrolór, predtým než ste boli vymenovaný do funkcie hlavného kontrolóra,
je pravdou, že pár dní predtým ste vystúpili zo strany Smer-SD, kde ste boli členom?
Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Pán poslanec Jakubov, nasleduje pán poslanec Petro. Nech sa páči.“
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Poslanec Jakubov: „Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení
páni poslanci, dámy a páni. Kontrolór musí vykonávať tie kontroly, ktoré mu uložilo toto
zastupiteľstvo, pretože je to naše právo a jeho povinnosť. A zo zákona môže vykonávať
kontroly, hocijakej činnosti zastupiteľstva kraja, alebo inštitúcií bez ohľadu na to,
či ich má v pláne kontrolnej činnosti alebo nie. Hocikedy môže nabehnúť hocikde
na kontrolu. Pretože bola tu otázka, či ho niekto poveril touto kontrolou. Ja by som ešte chcel,
pán kolega Javorský, Vy ste spomínali tie odmeny - je to v kompetencii predsedu. Áno, je to
v kompetencii predsedu. Ale ja som si veľmi podrobne prečítal takmer 52 strán celej správy
a všetkých pripomienok. A nie je problém, že pán predseda udelil týmto dvom dámam
odmenu. Problém je v tom, že tieto dámy mali riadne vyplatenú odmenu za celý rok 2017
v decembri a zrazu v januári dostali za celé predchádzajúce obdobie teda rok 2017, to bolo
v súhrne 5 800 eur a teraz dostali odmenu za 1 mesiac v sume 19 622 eur. No, minimálne
sa nad tým musíme pozastaviť. Ak za celý rok dostanú 5 800 eur a za 1 mesiac takmer 20 000
eur, je to štvornásobok celoročnej odmeny. Chcel by som poukázať ešte na niektoré
skutočnosti, ktoré táto kontrola odprezentovala. Pán predseda sľuboval transparentnejší
prístup k riadeniu celého kraja. Ako je potom možné, že výberové konania na uvoľnené
miesta boli realizované bez zverejnenia? Ako je možné, že pokiaľ kraj vypísal na niektoré
pozície jednoznačne to, čo požaduje, vo vecnosti a v odbornosti daných uchádzačov, boli
nakoniec úspešní uchádzači, ktorí nespĺňali tieto kritériá? Čiže, kraj mohol vypísať aj iné
kritériá; bolo to na kraji, aké kritériá vypíše. A pokiaľ z uchádzačov nikto nespĺňal tieto
kritériá, konkurz mohol byť alebo výberové konanie neúspešné. Ale neudialo sa tak.
Kontrolnými zisteniami sa preukázalo, že boli prijatí na pracovné miesta uchádzači, ktorí
nespĺňali kritériá vypísané krajom. Tak tomu už nerozumiem. To je nedôslednosť alebo
babráctvo. Inak to neviem nazvať. Ďalej, vyplatenie sumy v úhrnnej výške na všetky
odchodné, odstupné alebo ako ich nazveme, takmer 270 000 eur je určite zarážajúca čiastka.
A určite sa s tým nemôžeme len takto stotožniť. My sme orgán, ktorý spolurozhoduje
o činnosti kraja, ktorý prijíma uznesenia, ktoré sú záväzné pre úrad; a samozrejme, máme
právo aj kontrolovať. A to, či je kraj, mesto, obce, atď. je to logické. A určite nás musí
zaujímať, čo sa deje. Za svoje zistenia kontrolór nezodpovedá sám. Má predsa skupinu
kontrolórov, ktorí na tom pracujú. A poviem pravdu, ja som si to dosť podrobne prečítal
a musím povedať, že som sa trošku zarazil nad týmito kontrolnými zisteniami. Určite budem
chcieť ešte osobne rozprávať s pánom kontrolórom. A v prípade, že zvážim, ako poslanec,
že nie sú tu veci v poriadku, určite budem konať aj smerom ďalej. Kontrolór môže
prezentovať svoje zistenia, môže dať návrhy na nápravu alebo ich príjme úrad a my môžeme
schváliť a kontrolovať. Ďalej ísť nemôže. Ale sú tu aj iné orgány, ktoré ak preveria a zistia,
že tu boli nejaké pochybenia, môžu ísť aj smerom ďalej. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ja len dodám, že momentálne sa dejú výberové konania,
na rozdiel od minulosti, kedy prebiehali v kancelárii predsedu pri kávičke. Takže,
nech sa páči, pán poslanec Rovinský s faktickou, potom nasleduje pán poslanec Petro.“
Poslanec Rovinský s faktickou poznámkou: „Faktická na pána poslanca starostu Jakubova.
Neviem, nejako rozširujete tému. Pokiaľ som dobre pochopil, téma je to, či malo alebo
nemalo byť odstupné vyplatené a v akej čiastke. A Vy rozširujete to na otázku prijímania
pracovníkov, rozmiestňovania a kde čo iné. Myslím si, že otázka je tu len to, či odmena, teda
odstupné mohlo alebo nemohlo byť vyplatené? Pán starosta, ja si myslím napr., že Vaša
odmena starostu je nespravodlivo vysoká. Môžem si to myslieť. Ale tak to je. Prosím?
Ako starosta, predpokladám, že berie, áno? Dobre, prepáčte, ale nech dokončím....“
Predseda: „No minúta prešla, faktickú si mal pán poslanec. Pán poslanec Petro nasleduje,
potom pán poslanec Puci. Nech sa páči.“
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Poslanec Petro: „Ďakujem pekne, pán predseda. Začínam mať pocit, že niektoré vystúpenia
kolegov poslancov, ktorí sú pred nami, v radách, hovoria fakticky o osobných invektívach
alebo približujú sa k tomu, aby kontrolór nekontroloval. Keď nájde nejaké zistenia, tie nie sú
dobré, treba hľadať nejakú chybu v kontrolórovi; treba zisťovať či nebol členom strany Smer;
treba zisťovať, že či niektorích ľudí odídení z KSK nezamestnali na magistráte alebo niekde
inde. Tzn., odchádzať od témy, ktorá dnes je bodom programu č. 10. Táto obsiahla správa
hlavného kontrolóra, ktorá dnes je prejednávaná, je dosť obsiahla. Ja by som sa zameral snáď
na stranu 8 a 9, pretože myslím si, že niekde treba aj povedať aj spôsoby, aj dôvody.
Predpokladám, že Úrad Košického samosprávneho kraja v dnešnej dobe bežne poukazuje
mzdy na účet v banke. V prípade vyplatenia mzdovej zálohy v hotovosti z pokladne dvom
zamestnankyniam v mesiaci, v ktorom dostali vysoké odmeny, spolu 19 622 eur a v ktorom
súčasne aj skončili pracovný pomer, je zaujímavý aj samotný sled udalostí. Dňa 7. februára
2018 - podpísanie dohody o ukončení pracovného pomeru bez uvedenia dôvodu na žiadosť
zamestnávateľa. V dňoch 6. a 7. 2. 2018 - vyplatená záloha na mzdy v hotovosti z pokladne.
Dňa 9. februára - vyplatená mzda zamestnancom Úradu KSK bezhotovostne. Ak sa mzdy
na Úrade Košického samosprávneho kraja vyplácajú bezhotovostne, tak sa pýtam, či nebolo
poskytnutie tak neštandardne vysokých odmien v hotovosti z pokladne dva dni pred výplatou
miezd vyplácaných bezhotovostne, za účelom ochoty zamestnankýň podpísať dohodu
o skončení pracovného pomeru. Ďakujem.“
Predseda: „Faktická pán poslanec Jakubov, nech sa páči.“
Poslanec Jakubov s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne, pán predseda. Pán kolega
Petro, tak ako si povedal, súhlasím s tebou; a chcem len ti povedať, lebo reagujem na teba,
že predmetom kontrolnej správy nebol jediný bod vyplatenia odstupného. Ale správa
má necelých 52 strán, ktoré som si podrobne prečítal. Tak ak niektorí poslanci nevedia,
čo všetko bolo predmetom kontrolných zistení tejto kontrolnej správy, mali by si ju dodatočne
prečítať. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Pán poslanec Puci, nasleduje pán poslanec Polaček. Nech sa páči.“
Poslanec Puci: „Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia. Jedným
z nedostatkov, ktorý je v tejto správe uvedený, je aj zrušenie povinnosti zverejňovať výzvy
na predkladanie cenových ponúk na web stránke Úradu KSK. Ako je možné, že v minulosti
bolo povinnosťou zverejňovať výzvy na cenové ponuky na webe KSK a akýkoľvek uchádzač
mohol podať cenovú ponuku, ktorá bola následne aj vyhodnocovaná a vo verejnom
obstarávaní. A prijatím dodatku k Internej smernici v polovici apríla tohto roka sa ponechalo
vyhodnocovanie troch ponúk už len vyžiadaných od určených uchádzačov. Je zaujímavé,
že päť dní po prijatí tohto dodatku k Internej smernici, bola vyhotovená žiadosť o vykonanie
verejného obstarávania na zákazku na služby vo veci ochrany osobných údajov? Taktiež
sa aktívne začalo s verejným obstarávaním aj ďalších obdobných zákaziek ako: právne služby,
IT audit, protikorupčný audit, externé verejné obstarávanie. Pýtam sa teda, pán predseda,
považujete Vaše zrušenie povinnosti zverejňovať výzvy na predkladanie cenových ponúk
na web stránke Úradu KSK za krok smerujúci k zvyšovaniu Vami sľubovanej transparentnosti
a hospodárnosti? Ďakujem pekne.“
Predseda: „Pán poslanec Polaček, nasleduje pán poslanec Kravčík. Nech sa páči.“
Poslanec Polaček: „Ďakujem veľmi pekne. Ja trošku, keď môžem, len sa chcem vyjadriť
k návrhu pani poslankyni Lenártovej. Ja by som ju chcel poprosiť, ja každú jednu kontrolu
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bez problémov odhlasujem; či by nebola ochotná zmeniť svoj návrh tým, aby sme tú kontrolu
vykonali, ja som chcel od roku 2015, ale nakoniec hlasy zozadu ma presvedčili, že skúsme
to urobiť od roku 2012. Či si to viete osvojiť, aby sme ho zmenili? Alebo či dám pozmeňujúci
návrh k Vášmu návrhu? By som Vás teda chcel vyzvať, či teda sa vieme dohodnúť. A myslím
si, že nájdeme pekný konsenzus v rámci celého poslaneckého poľa. Ďakujem pekne. Čiže,
ja nedávam pozmeňujúci návrh a poprosím pani poslankyňu, aby si osvojila. Ďakujem
pekne.“
Predseda: „Pán poslanec Kravčík, nasleduje pán poslanec Kočiš.“
Poslanec Kravčík: „Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia. Ja by som sa rád vrátil
trochu skôr, keď sme preberali politickú zodpovednosť a tuším, hneď na prvom vážnejšom
zastupiteľstve som otvoril tému aj v nadväznosti na nehospodárne nakladanie peňazí
v školách. Státisíce lietali hore-dole a ako tu oficiálne pán kontrolór vtedy povedal, že on ešte
nebol v zamestnaní hlavného kontrolóra v tom čase. Ja som očakával a vyzerá, že som bol
veľmi naivný, že som nechal tak, že som nedal normálne návrh na uznesenie,
aby pán kontrolór sa sústredil na to, aby sme vlastne videli, v akom stave sme preberali
politickú zodpovednosť v tomto kraji. A zrejme mu to nedochádza stále. Pretože tam
je množstvo vecí, ktoré ukazujú, ako sa šafárilo v predchádzajúcich minimálne desiatich
rokoch. To je jedna vec. Druhá vec. Potom som si vlastne všimol aj niektoré detaily, ktoré
sa týkajú, keď som porovnával Prešovský a Košický samosprávny kraj, narazil som na takú
zaujímavú súvislosť, ktorú tu zase otváram a upozorňujem pána hlavného kontrolóra, aby sa
sústredil, kde nám ulietajú peniaze - státisíce, milióny. Pre zaujímavosť, na stredné školy
v rozpočtovej kapitole Košického samosprávneho kraja máme o 12 mil. eur väčší rozpočet
ako v Prešovskom samosprávnom kraji. Tak to bolo nastavené. Platy učiteľov v Košickom
kraji sú o jedno euro vyššie. V Prešovskom kraji je o 30 000 viacej obyvateľov ako
v Košickom kraji. Tak sa ja Vás teda pýtam, ako vlastne Vy sa sústreďujete na tieto veci, ktoré
by mali byť predmetom hospodárneho nakladania s peniazmi tu v Košickom kraji a v rámci
jednotlivých rozpočtových kapitol. Priznám sa osobne, že som bol veľmi naivný, že aj na
klube aj poslaneckom zbore, keď rozprávali o pláne Vašej činnosti, pán kontrolór, myslel som
si naivne, že to bude seriózny záujem na to, aby ste sa venovali tomu, čo potrebujeme my.
A nevychytávať muchy. To je jedna vec. Druhá vec, čo ma teraz zarazila, keď som sa
napríklad minulý týždeň dozvedel, že momentálne prevádzate kontrolu v Kultúrnom stredisku
v Kráľovskom Chlmci. To kto Vám nariadil túto kontrolu? Ja sa pýtam, len tak, medzi rečou.
To znamená, veľa vecí, ktoré tu vlastne idete predostierať. Fajn, že otvárate tieto kapitoly,
chcem len povedať nahlas, že nie je to kóšer, čo tým vlastne sledujete, v nadväznosti na to,
aby sme vlastne vedeli nastaviť pravidlá rozvoja regiónu? Aby tu nebolo o našom regióne
hovorené, že sa tu pohybujú len samí mafiáni a ľudia, ktorí v podstate nečistým, nevhodným
spôsobom v podstate profitujú na tomto bordeli, ktorý tu je. Tak sa, prosím Vás, pán hlavný
kontrolór, zamyslite, kam chcete ísť? Akým spôsobom? Ja som kedykoľvek pripravený
s Vami na túto tému debatovať. Nestačí mi posielať listy, že napr. zmluva s Dalkiou je vlastne
kóšer, v nadväznosti na to, že vieme o tom, že koľko peňazí uniká na základe zmluvy, ktorá
bola zrealizovaná predchádzajúcim vedením v nadväznosti na to, aby boli vypaľované školy.
Takže, prosím Vás pekne, buďte taký láskavý, nemusíte mi hneď teraz odpovedať na tieto
veci, ale chcem na tieto otázky relevantné odpovede v rámci Vašej kontrolnej činnosti.
Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Ďurovčík a potom pán poslanec,
pán hlavný kontrolór sa hlási. Nech sa páči.“
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Poslanec Ďurovčík s faktickou poznámkou: „Ďakujem za slovo pán predseda. Budem
reagovať na pána Kravčíka. Pán Kravčík, ja mám voči Vám úctu, vážim si Vašu prácu,
čo sa týka ochrany životného prostredia, čo sa týka Vašej angažovanosti, čo sa týka
enviromentalistiky. Ale prosím Vás pekne, nemôžete Vy tu teraz rozprávať, čo sa týka
rozpočtu školstva, také blbosti, aké ste teraz tu povedal ohľadom toho, koľko je navýšený
rozpočet v Košickom kraji oproti Prešovskému kraju. Každý z nás by tu mal vedieť,
že školstvo je prenesený výkon štátnej správy. A prenesený výkon štátnej správy a peniaze
na školstvo sú dávané na základe výkazov, ktoré sa posielajú na Ministerstvo školstva SR
a odsúhlasujú s Ministerstvom školstva SR koncom septembra, začiatkom októbra, pri
nástupe žiakov a pri zahájení školského roka.“
Predseda: „Ďakujem. Pán hlavný kontrolór s faktickou, nech sa páči.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne za slovo.
Takže nadviažem na pána poslanca Ďurovčíka. V podstate už povedal, to som chcel
aj reagovať. Pán poslanec Kravčík, viem, že ste hovorili; čiže tu treba povedať, či ide
o originálne kompetencie alebo prenesený výkon štátnej správy. Predpokladám prenesený
výkon, čiže tam je tzv. normatívne financovanie. Tam je suma na žiaka podľa odborov atď.
K tomu balíku prečo Košický kraj má väčší rozpočet na školstvo ako Prešovský kraj.
Tam porovnávať viete, to je normatívne financovanie. Čiže tam nie je čo hovoriť. Čo sa týka
Kráľovského Chlmca - ste sa pýtali, prečo je tam kontrola? Bola tam schválená v pláne
kontrol. Čiže zastupiteľstvom. Takže preto sme tam na kontrole. Čo sa týka Dalkie, lebo ste
spomínali, a to bolo teda nefér od Vás, prepáčte, že som Vám poslal nejaký mail. Nie,
Vy ste sa ma pýtal, že ako je to Dalkia? A som Vám neposlal list, ja som Vám poslal Správu
o výsledku kontroly v súvislosti s energetickými službami. Čiže tá Dalkia, ktorá bola
vykonaná Útvarom hlavného kontrolóra ešte v minulom volebnom období, na základe,
keď si dobre pamätám, neviem či nie aj poslaneckého návrhu ešte vtedy pána predsedu,
ktorý navrhol vykonať tie kontroly Dalkie. A tieto boli vykonané. Čiže poslal som Vám
Správu o výsledku kontroly, nie nejaký môj list. Ešte pán poslanec Javorský, teda neviem,
chcete odpovedať na tie otázky, čo ste dal?“
Predseda: „No inak už bola minúta. Takže ďakujem. Pán poslanec Kravčík s faktickou
na faktickú sa nedá. Čiže poprosím normálne sa prihlásiť. Teraz pán poslanec Kočiš,
nechsa páči.“
Poslanec Kočiš: „Ďakujem za slovo pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia. Je tragédia
všeobecne na Slovensku, že po výmene politickej garnitúry sa menia aj odborní pracovníci
úradov. A to sa netýka len samosprávy, ale týka sa to aj štátnej správy. Dobrý úradník, ktorý
si plní úlohy a slúži verejnému záujmu sa nestáva tým, že je prijatý na nejakú pozíciu.
Ale dobrý úradník sa stáva tým, že má prax a tú prax potrebuje minimálne 3, 4 roky,
aby bol dobrým úradníkom. No a potom prídu voľby a je vymenený. Problém, ale nemusí byť
len v politikoch, ako sa to tak vzletne hovorí, ale niekedy môže byť problém aj v tom
konkrétnom pracovníkovi, ktorý si zamýli trošku svoju odbornú pozíciu s tým, že na svojom
poste robí politiku. A potom je naozaj problém a takýto pracovník naozaj nemá čo na svojom
mieste robiť. Bolo by zaujímavé, keby sme si pozreli záznamy z rokovania zastupiteľstva
v roku 2005. Vtedy bola tiež výmena politickej garnitúry. Tam by to garde asi bolo opačné,
ako teraz. Argumenty by, samozrejme, boli podobné, ale to garde by bolo opačné. Terajšia
opozícia by bola pozícia atď. Ak nebol porušený zákon, je treba povedať veľmi jasne,
ak nebol porušený zákon, sú tu zbytočné všetky slovné prestrelky. Je zbytočné sa tu sporiť
o tom, či to je hospodárne a efektívne, lebo to nebolo hospodárne a efektívne ani v roku 2005
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a nie je to hospodárne a efektívne ani teraz. Ale ten systém na Slovensku je taký, aký je
a trpíme tým už niekoľko desiatok rokov. A ešte jednu poznámku by som chcel povedať.
Tu na diskusii od jedného poslanca zaznelo, že ak kontrola nájde nejaké porušenie zákona
a princípov, mal by navrhnúť ten kontrolór aj spôsob, ako to má byť riešené. No nemusí!
Je to hlboké nedorozumenie, ako povedal kedysi klasik. Toto nie je úloha kontroly,
aby kontrola navrhovala riešenia. Kontrola je tu na kontrolu a nie na riešenia. Kontrola len
schvaľuje návrh opatrení na odstránenie nedostatkov z kontroly, ktoré vypracuje kontrolovaný
subjekt. Tak toto si treba uvedomiť a nezamieňať si tu veci a pojmy a dojmy. Jedna vec, čo by
sme možno my chceli a druhá vec je čo ukladá zákon kontrolórovi, čo je jeho povinnosť.
Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Ja len v skratke zareagujem. Nechcel som veľmi vstupovať
do diskusie, ale viete veľa ľudí mi povedalo, že to je taká moja slabosť, že som neurobil
to isté, čo urobil v 2005-tom môj predchodca a „neskosil“ všetkých vedúcich odborov hneď
prvý týždeň. Ja som to naozaj robil postupne, podľa toho aká bola práca a dodnes nie sú
vymenení všetci. To len na margo toho, že či by sa to malo robiť tak alebo tak. Môžu
to naďalej považovať za slabosť. Ja si myslím, že áno malo by dôjsť k istej zmene tej kultúry,
že by sa nemali všetci meniť po zmene garnitúry. Takže toľko k tomu. Nech sa páči,
pán poslanec Kravčík. Pán poslanec Jakubov, s faktickou, nech sa páči.“
Poslanec Jakubov s faktickou poznámkou: „Ďakujem za slovo pán predseda. Pán kolega
Kočiš, veľmi pekne ďakujem za Váš príspevok. Takmer v celom rozsahu s ním úplne
súhlasím a som veľmi rád, že ste niektorým kolegom vysvetlili aj kompetencie hlavného
kontrolóra. Nesúhlasím úplne s tým, čo ste povedali, že pri zmene politickej garnitúry
dochádza k hromadnej výmene - personálnej na úradoch. Kľudne sa poďte pozrieť na Západ,
čo nastalo pred štyrmi rokmi a aká je situácia dnes. A myslím, že minimálne pán podpredseda
Rusnák vám to vie potvrdiť. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Pán poslanec Kravčík, nech sa páči.“
Poslanec Kravčík: „Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, ja ešte už len kratučko
zareagujem. Bol som minule na zasadnutí školskej rady a otvárali sme množstvo tém a som
vnikol do niektorých súvislostí, ktoré nie sú kóšer. Ale chcem len povedať to,
že v nadväznosti na to, že čo je pravda, čo nie je pravda, čo je normatívne atď. pre náš kraj,
mali by sme my poslanci, keďže nesieme politickú zodpovednosť vniknúť do procesov tak,
aby sme ich efektívnejšie nastavili. Nastavili ich tak, aby sme tu nehovorili
o politických orientáciách, ale o normálnej serióznej práci, ktorá je tu potrebná. A preto
by som prosil aj Vás pán Ďurovčík, aj Vás pán hlavný kontrolór, naštartujte procesy, keď máte
taký pocit, aby sme ich začali veľmi seriózne riešiť. Pretože nemôže byť napr. to,
že vo vyhláške, ktorú predchádzajúci župan schválil, je výsadné právo odboru školstva
rozpočtovať kapitoly, pripravovať rozpočet Košického samosprávneho kraja. To čo má byť?
Akým spôsobom? Tzn., mali sme tu štát v štáte a tieto veci vlastne nefungujú? A možno práve
tie normatívne veci, ktoré tu hovorí pán kontrolór je presne o tom, že nemáme dobre
nastavený systém, ktorý nám odčerpáva veľké množstvo zdrojov, v nadväznosti na to, ktoré
by sme mohli efektívnejšie využiť. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pán podpredseda Rusnák, nech sa páči.“
Podpredseda Rusnák: „Ďakujem pekne, vážený pán predseda, dámy a páni. Veľa sme tu
počuli, veľa tu to bolo povedané. Ja by som by som chcel teda tiež predostrieť svoj pohľad
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na túto kontrolu. Pán kontrolór, ja som si Vašu správu prečítal úplne celú, niektoré Vaše
argumentačné závery dokonca až 2×. Budem sa baviť, tak ako som hovoril v tej faktickej,
hlavne o časti tej prvej a čiastočne druhej. Čo sa týka odmien skutočne to považujem
za priamu kompetenciu predsedu. A baviť sa o nich vôbec na takomto fóre považujem za nie
celkom šťastné. Samozrejme, ďalšou časťou, ktorá bola predmetom kontroly, je časť týkajúca
sa vyplatenia odstupného zamestnancom, ktorí odišli z úradu v 1. polroku tohto roka. Myslím,
že všetci, ktorí sme prežili čas svojho profesijného života v nejakej riadiacej funkcii
v samospráve, myslím minimálne od šéfa úradu alebo magistrátu a vyššie, máme tú
skúsenosť, že v prípade, ak sme boli buď zvolení, alebo ak bol zvolený niekto, s kým sme
spolupracovali, určite v tom najbližšom okolí, keď sme do tých pozícií prišli sme
si samozrejme brali ľudí, ktorí už historicky s nami pracovali, resp. našu spoluprácu sme mali
overenú a nemuseli sme sa presviedčať o vzájomnej dôvere. Tá dôvera tu samozrejme bola
a mala byť. Hovorím teraz skutočne o okruhu, o úzkom okruhu zamestnancov, ktorí sú napr.
v tomto prípade okolo predsedu a samozrejme aj do toho kruhu zapadajú, podľa môjho
názoru, aj vedúci zamestnanci, odborní. Čo sa týka vedúcich zamestnancov jednotlivých
odborov. Je to logické. Deje sa to všade. Deje sa to na magistrátoch, na obciach atď.
a viac-menej je to bežná prax. Samozrejme, táto výmena nemôže zasiahnuť a nemôže prerásť
do riešenia si osobných invektív, osobných sporov z minulosti; a nemôže byť osobnou
pomstou. Potom to už nie je nič, čo by bolo v súlade s etikou a s morálkou. Čiže, keď sa
bavíme o tom, že títo pracovníci teda dostali odstupné, alebo odchodné, pokiaľ som došiel
k cifre 18, 20 - mňa zaujíma to číslo 18 - tam budem mať na Vás aj otázku, pán kontrolór,
lebo tam mám ja takú dilemu a chcel by som sa Vás opýtať, či tých 18 zamestnancov by pri
zrušení pracovných miest malo na odstupné nárok, napríklad. Lebo to je dosť podstatné,
myslím si. Takže myslím si, že sú to veci, ktoré sa dejú. A ani pán kontrolór nikde na tých
vyše päťdesiatich stranách nekonštatoval, že teda došlo k akémukoľvek porušeniu legislatívy.
Hovorím - hospodárnosť a efektívnosť je subjektívny pojem. Pretože skutočne, je to vec
pohľadu, ako sa na to pozeráme. A akú mieru tolerancie v tom danom momente tomu
rozhodnutiu sme schopní a ochotní pripísať. Takže keďže aj pán kontrolór v správe
konštatoval, že nedošlo k žiadnemu porušeniu. Ja si myslím, že dobre to povedal pán kolega
Kočiš a ďakujem mu za to, čo povedal. Myslím si, že som práve skončil 5 minút. Ďakujem.“
Predseda: „Pán hlavný kontrolór chce zareagovať krátko. Nech sa páči. Potom nasleduje pán
poslanec Ihnát.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne za slovo.
Tak, aby som pánovi podpredsedovi odpovedal, čo sa týka tých odmien tam bola spomenutá
kompetencia pána predsedu, už som spomínal, je to aj v rámci vysporiadania námietok. Takže
nebudem k tomu bližšie. K odstupnému hovoríte o nejakej číslovke 18 – neviem. Lebo tam
bolo pre 25 ľudí. Vedúcich odborov bolo 13. Čiže ten zvyšok sú iní zamestnanci, ako vedúci
odborov do tých 25. Čiže tam bol ukončený pracovný pomer aj s bežnými odbornými
referentmi, no samozrejme, všetci 25 išli dohodou. A dokonca aj odborní referenti,
a aj odborný referent, ktorý bol prijatý ešte za župana pána Bauera – dokonca. Takže len pre
upresnenie, pretože som bol vyzvaný na konkrétne veci. Čo sa týka porušenia, lebo tu sa
hovorí, že nebolo porušenie, no áno nebolo skonštatované porušenie Zákonníka práce.
Ale nie je pravda, že nebolo konštatované porušenie, je to uvedené aj v správe bol porušení
§ 19 ods. 6 rozpočtových pravidiel. Takže k porušeniu došlo.“
Predseda: „Minúta prešla. Pán poslanec Ihnát, potom nasleduje pán poslanec Rovinský.
Nech sa páči.“
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Poslanec Ihnát: „Áno, ďakujem veľmi pekne pán predseda za slovo. Čiže zákon porušený
nebol. Mňa to zaujímalo, či bol porušený zákon. Zákonník práce zákon č. 311/2011 Z. z.
nebol porušený. Ďalej chcem poprosiť pani Lenartovú, chcel by som zahlasovať za jej
uznesenie, návrh uznesenia. Detto, ako hovorí Jaro Polaček, poprosím ju, aby sa to
preformulovalo od roku 2012. A podporím tento návrh. OK. A čo sa týka Dana Rusnáka,
súhlasím s tým, čo povedal. Veľmi ťažko sa je rozlúčiť v zmysle Zákonníka práce
so zamestnancom. Nie je to sranda, je to riziko a môže hroziť pracovnoprávny súdny spor,
ktorý potom eventuálne nám skončí tu poslancom na stole a budeme hlasovať potom o tom,
že či navýšime alebo nenavýšime rozpočet na vyplácanie tejto mzdy. Takže to fakt je riziko.
No a keď sa pán predseda rozlúčil slušne a zákonne, ako hovoríme, zákonne, tak je to
v poriadku, podľa môjho názoru. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pán poslanec Rovinský, nech sa páči.“
Poslanec Rovinský: „Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci.
Ľudia vo voľbách rozhodli o tom, že chcú v tomto kraji zmenu. Rozhodli jednoznačne a to sa
prejavilo v zložení tohto zastupiteľstva, aj vo voľbe predsedu tohto kraja. Keď sa organizácie
menia, tak ľudia odchádzajú a prichádzajú. Nie je na tom nič prekvapujúce, či je to
organizácia komerčná, alebo samosprávna. Vždy je to spojené s tým, že niekto prichádza,
niekto odchádza. Ľudia očakávali a očakávajú, stále to hovorím všetkým poslancom
opakovane a stále, očakávajú zmenu v práci tohto orgánu, ale aj zmenu v práci Úradu
Košického samosprávneho kraja. To je obvykle vyjadrené tým, že niektorí ľudia sú ochotní
a pripravení pracovať podľa zmenených pravidiel a niektorí menej. Niektorí chcú zostať,
niektorí nechcú zostať a niektorých šéfovia chcú a niektorých nechcú. To je úplne obvyklé,
nejdem menovať všetky organizácie, v podstate s týmto sa stretávajú v časoch personálnych
zmien, prichádzajú vždy aj zmeny tohto rangu. V správe pán kontrolór konštatoval,
že odmena nebola vyplatená, teda nie odmena - odstupné, že nebolo vyplatené protiprávne,
protizákonne, že nebolo vyplatené tak, že by to bolo v rozpore so zákonom. Otázka teda
nespočíva v tom, že či malo alebo nemalo byť vyplatené odstupné, ale otázka je v tom,
že či malo byť vyplatené 1 euro alebo nebodaj eurá 2. Keď ľudia odchádzajú a keď je vôľa,
aby odišli, tak je to na tom, ako sa obidve strany dohodnú. Tu neexistuje žiadna tabuľka.
Tu neexistuje žiaden predpis, ktorý by mne povedal, že toľko musím dať alebo nemôžem dať.
Priznám sa, že mnoho ľudí posudzuje túto odmenu tak, že toľko veľa za tak málo. No ale to je
potom odkaz taký, že ja sa pýtam, pani poslankyňa Lenártová a ďalší, máte ten dojem,
že chcete odkázať tým ľuďom, že veľa sme vám vyplatili, mali ste odísť s prázdnou? Alebo to
bolo vyplatené tak, že v súlade so zákonom. Môže sa niekomu páčiť-nepáčiť, že koľko to je,
ale rozpor tu žiaden nie je. Čiže, keď mi budete odpovedať, pán kontrolór, že o koľko eur bola
tá odmena vyššia, než by bola primeraná, tak budem rád. Môžete to urobiť aj vo forme
tabuľky, že „u Jožka to malo byť o 100 eur menej a u Vierky o 500 eur menej“. Ale takú
tabuľku asi nespravíte. Čiže Vy nemôžete namietať voči tomu, že odstupné vyplatené bolo.
Lebo to sa nedá. Tak teraz namietate voči tomu, že bolo to veľa. Raz mi jeden môj známy
a zhodou okolností to bol fyzik, povedal, že „to je veľa“. A ja som mu povedal „Rudo, veľa
nie je číslo. Povedz koľko?“. Čiže, pán kontrolór o koľko bolo vyplatené viac, podľa Vás,
ako vyplatené malo byť, aby to bolo v súlade s dobre ekonomicky fungujúcou organizáciou.
Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Pán hlavný kontrolór, reakcia, nech sa páči.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne za slovo.
Tak aby som odpovedal pánovi poslancovi. Ešte raz, odstupné nebolo nárokovateľné.
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Pretože, tak ako som tu uviedol, nedošlo k nadbytočnosti zamestnancov. Takže
aj otázka, že ako a koľko, a aká suma, no nebolo dôvodné vôbec. Celá tá suma. Ďakujem
pekne.“
Predseda: „S faktickou pán poslanec Jakubov. Nech sa páči.“
Poslanec Jakubov s faktickou poznámkou: „Ďakujem ja som bol ešte s faktickou na pána
Rovinského. Pán kolega Rovinský, ľudia odchádzajú a nikto to nespochybnil. To, čo povedal
aj pán podpredseda Rusnák, každý si vyberá svoj najbližší riadiaci kolektív. Nikto sa voči
tomu neozval. Ani jedným jediným slovom dnes. Áno, ak patria tie finančné prostriedky
ľuďom, prosím. Ale ak to urobí Jožko Zelený vo svojej firme a povie: „Teba nechcem.
Ty choď preč. Tebe dám toľko.“ Je to vec jeho firmy. Ak to urobí verejnoprávna inštitúcia,
je to vec platnej legislatívy. Hovoríme tu, že nedošlo k porušeniu zákona. Pán kontrolór tvrdí,
že došlo k porušeniu určitých paragrafov nakladania s finančnými prostriedkami. A v tejto
správe sme sa nebavili len o tom, ale aj o ďalšom postupe úradu napr. výberové konania,
zrušenie smernice, ktorá bola transparentná atď., atď. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Pán podpredseda Pataky. Pán poslanec Rovinský, nedá sa faktickou
na faktickú. Nech sa páči pán podpredseda.“
Podpredsedsa Pataky: „Vážený pán predseda, vážení kolegovia, z môjho pohľadu ja aspoň
to vidím, že dnes sme tu predviedli občanom Košického samosprávneho kraja,
ako neefektívne a nehospodárne vieme narábať s časom. Osobne mne sa tu pozdávali
v podstate dva také príspevky - pána Kočiša a pána Jakubova. Ale, aby sme nejako aj vážne
dosiahli efektívnu kontrolu, myslím si, že tam by mal byť nejaký značný kompromis.
Keď 6 rokov má kontrolovať úrad kontrolóra, tak myslím, že bude natoľko pohltený,
že na terajšie a možno aj niekedy dôležitejšie veci neostane čas. Takže nejaký vážne triezvy
kompromis by sa tam mal uzavrieť. A ešte rád by som dostal aj ja odpovede na otázky pána
Javorského, lebo na toto ešte nedostal pán hlavný kontrolór priestor, aby odpovedal na tieto
otázky. Ďakujem pekne.“
Predseda: „No, ja myslím, že priestoru bolo dosť. Pán poslanec Rovinský, nech sa páči.“
Poslanec Rovinský: „Zákonník práce v § 76 hovorí o tom, v ktorých prípadoch možno nemožno vyplatiť odstupné. A spomína tam to, že môže to byť aj v „iných prípadoch“ - končí
Zákonník práce. Pán kontrolór sa odvoláva na to, že nie je žiadna norma Košického
samosprávneho kraja, ktorá by túto oblasť upravovala. Tzn., že keď nie je taká norma, tak nie
je možné vyplatiť? Lebo malo by to byť potom, v Zákonníku práce by muselo byť uvedené,
že postupuje sa podľa mzdových noriem spracovaných pre tú ktorú organizáciu. Zákonník
práce, ale toto neuvádza. Čiže, pokiaľ pán poslanec Jakubov hovoril o tom, že tu predsa len
porušené niečo bolo, tak musí povedať, čo bolo porušené. Konkrétne, paragraf atď., a nie
všeobecne.“
Predseda: „Ešte pán JUDr. Bilčak, nech sa páči, zareaguj na niektoré otázky.“
JUDr. Bilčak, riaditeľ kancelárie predsedu: „Ďakujem pán predseda. Vážené panie
poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi len v krátkosti zareagovať na závery Útvaru
hlavného kontrolóra. Naozaj len vecne a stručne, po celej diskusii. Umením práva je umenie
právne normy vykladať. A to aj vo vzájomnej súvislosti. Preto z mojej strany, na základe
viacerých stretnutí, aj s Útvarom hlavného kontrolóra, konkrétne hlavným kontrolórom bolo
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viackrát vyčítané, že kontrola v časti odstupného bola vykonaná formálne. Nebola vykonaná
materiálne. Pretože sa účelovo vyťahujú rôzne - počet funkčných miest, či už bolo splnené
alebo nebolo splnené. Ale ja celý čas som tvrdil - a to nájdete aj v našich námietkach, keď ste
ich čítali, ktoré boli v prílohe tejto správy, že už v podstate v mesiaci apríl, kedy dochádzalo
k podpisovaniu dohôd, bolo tým daným zamestnancom oznámené, že dôjde k zrušeniu
ich pracovných miest následne. Ale ja som ten dôvod nemohol uviesť právne do dohody,
pretože by následne súd konštatoval neplatnosť takejto dohody. Ako dochádzalo až následne.
A tak, ako povedala pani JUDr. Zvarová, riskovali by sme tým následné súdne spory
a celkový náklad, ak by sme aj čakali za organizačnou zmenou, by bol vyšší. Nie je možné
takýto postup, keď si zoberieme - v apríli, keď boli podpísané dohody a v máji bola podpísaná
orientačná zmena, tou orientačnou zmenou konkrétnou, čo nie je uvedené, došlo k rušeniu
pracovných miest a počet funkčných miest sa znížil. Kde je v správe konštatovaná tá úspora,
ktorá bola v mesiacoch máj, jún, júl? Tie ďalšie miesta, ktoré boli vytvorené boli vytvárané
priebežne. A priniesla to potreba práce na Úrade KSK. Mne preto príde hlavne v tejto časti
výkon tejto kontroly čisto formálny. Pretože je to taký postup, ako keď príde Inšpektorát práce
a konštatuje, že v podstate, tak prihlásili ste o 2 hodiny neskôr zamestnanca do Sociálnej
poisťovne – 2 000 eur pokuta, 5 000 eur pokuta. Proste, toto bolo podľa mňa zbytočné a nie je
možné konštatovať porušenie § 19 ods. 6, lebo výsledkom, čo už poukázal pán riaditeľ bola
v konečnom dôsledku úspora finančných prostriedkov a nebol zvýšený nápor na čerpanie.
A samozrejme ešte keď môžem na tie funkčné miesta. To, že sú vytvorené funkčné miesta,
treba povedať aj to b), že koľko z tých funkčných miest je obsadených, resp. v čase a priestore
obsadených bolo. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Keďže sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu. Pán
hlavný kontrolór, mali ste dostatok priestoru vyjadriť sa. Poprosím návrhovú komisiu
o prednesenie návrhov na uznesenie. Nech sa páči.“
Poslanec Smrčo, návrhová komisia: Takže návrhovej komisii bol doručený jeden návrh
na zmenu. Takže návrh na uznesenie: Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja v súlade
s § 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:
1.) vykonať na Úrade Košického samosprávneho kraja za obdobie od roku 2012 kontrolu
hospodárenia s verejnými financiami vynaloženými na mzdy a externé služby, pri vykonávaní
činnosti v právnych veciach o veciach verejného obstarávania;
2.) predložiť Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja po skončení kontroly písomnú
správu o výsledkoch kontroly.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Čo sa deje?
Ešte raz mám dať hlasovať? Tak to sa dá dorátať potom ten jeden hlas. Poprosím výsledok
hlasovania.“
Hlasovanie č. 14

Správa o výsledkoch kontroly hospodárenia s verejnými
financiami a dodržiavania pracovnoprávnych predpisov na Úrade
Košického samosprávneho kraja – pozmeňujúci návrh

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený. Teraz poprosím
o prednesenie návrhu, pôvodne predloženom. Nech sa páči.“
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Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
berie na vedomie
Správu o výsledkoch kontroly hospodárenia s verejnými financiami a dodržiavania
pracovnoprávnych predpisov na Úrade Košického samosprávneho kraja.
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči,
Hlasovanie č. 15

Správa o výsledkoch kontroly hospodárenia s verejnými
financiami a dodržiavania pracovnoprávnych predpisov na Úrade
Košického samosprávneho kraja

Za 32 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 20 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
BOD č. 11
Ukončenie nájmu k časti hnuteľného majetku v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s.
Predseda: „Teraz môžeme prejsť k bodu č. 11. Vážené poslankyne, vážení poslanci
materiálom sa navrhuje zastupiteľstvu schváliť ukončenie nájmu hnuteľného majetku
špecifikovaného v prílohách materiálu, ktorý spoločnosť Nemocnica novej generácie
Michalovce, a. s. nepotrebuje, resp. už nie je možné ho využiť pre plnenie účelu
vyplývajúceho zo zmluvy, a to vzhľadom na jeho vek a značnú opotrebovanosť. Na základe
uvedeného bol tento hnuteľný majetok ponúknutý organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti
KSK. Vzhľadom na skutočnosť, že oň tieto organizácie neprejavili záujem, je pre KSK
prebytočný, je možný jeho predaj, prípadne prenájom iným osobám. Po viacerých
obhliadkach prejavili záujem o vyššie uvedený hnuteľný majetok dve neziskové organizácie:
Oáza n. o. – nádej pre nový život a ReSocia, n. o., a to za účelom poskytovania sociálnych
služieb a jeho využívania pre bezdomovcov a ľudí v krajnej núdzi. Uvedeným neziskovým
organizáciám bol hnuteľný majetok odovzdaný do podnájmu. Podnájom je len dočasným
riešením pre organizácie, pretože majetok, ktorý majú v podnájme bude neziskovým
organizáciám po ukončení nájmu so spoločnosťou Svet zdravia, a. s. predaný. Ukončenie
nájmu k časti prenajatého majetku špecifikovaného v prílohách č. 1 a č. 2 je navrhované
dohodou, tak ako je uvedené v návrhu na uznesenie a je potrebné schváliť ho Zastupiteľstvom
KSK, pretože nájom pre spoločnosť Svet zdravia, a. s. bol týmto orgánom KSK schvaľovaný,
a to trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Materiál prešiel rokovaním komisie
k hospodáreniu s majetkom a finančnej komisie, ktoré ho zastupiteľstvu odporučili
prerokovať schváliť. Otváram k danému bodu rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási
do rozpravy, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu
na uznesenie, nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
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ukončenie nájmu hnuteľných vecí špecifikovaných v prílohách č. 1 a č. 2 tohto uznesenia,
ktorých nájom bol schválený uznesením Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
č. 292/2011 zo dňa 22. augusta 2011 s tým, že nájom skončí dohodou medzi Košickým
samosprávnym krajom a spoločnosťou Svet zdravia, a.s. ku dňu 31. 12. 2018.
Príloha č. 1
SAP

inv. číslo

názov majetku

obstarávacia
cena v eurách

9067555

20626 Madrac

19,25

9067556

20627 Madrac

19,25

9067557

20628 Madrac

19,25

9067558

20629 Madrac

19,25

9067559

20630 Madrac

19,25

9067560

20631 Madrac

19,25

9067561

20632 Madrac

19,25

9067562

20633 Madrac

19,25

9067563

20634 Madrac

19,25

9067564

20635 Madrac

19,25

9067565

20636 Madrac

19,25

9067566

20637 Madrac

19,25

9067567

20638 Madrac

19,25

9067568

20639 Madrac

19,25

9067569

20640 Madrac

19,25

9067570

20641 Madrac

19,25

9067571

20642 Madrac

19,25

9067572

20643 Madrac

19,25

9067573

20644 Madrac

19,25

9067574

20645 Madrac

19,25

9067575

20646 Madrac

19,25

9067576

20647 Madrac

19,25

9067577

20648 Madrac

19,25

9067578

20649 Madrac

19,25

9067579

20650 Madrac

19,25

9067580

20651 Madrac

19,25

9067581

20652 Madrac

19,25

9067582

20653 Madrac

19,25

9067583

20654 Madrac

19,25

9067584

20655 Madrac

19,25

9067585

20656 Madrac

19,25

9067586

20657 Madrac

19,25

9067595

17509 Paplon

19,25

9067596

17510 Paplon

19,25

9067597

17511 Paplon

19,25

9067618

17848 Paplon

19,25

9067619

17849 Paplon

19,25
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9067620

17850 Paplon

19,25

9067621

17851 Paplon

19,25

9067622

17852 Paplon

19,25

9067623

17853 Paplon

19,25

9067624

17854 Paplon

19,25

9067625

17855 Paplon

19,25

9067627

17867 Paplon

19,25

9067634

17874 Paplon

19,25

9067797

19917 Vankus

19,78

9067798

19918 Vankus

19,78

9067799

19919 Vankus

19,78

9067800

19920 Vankus

19,78

9067801

19921 Vankus

19,78

9067825

20042 Vankus

19,78

9067826

20043 Vankus

19,78

9067827

20044 Vankus

19,78

9067828

20045 Vankus

19,78

9067829

20046 Vankus

19,78

9067830

20047 Vankus

19,78

9067831

20048 Vankus

19,78

9067832

20049 Vankus

19,78

9067833

20054 Vankus

19,78

9067834

20055 Vankus

19,78

9067835

20056 Vankus

19,78

9067836

20057 Vankus

19,78

9067850

20140 Vankúš

19,78

9068178

13569 Stolik na cit.+na jedlo

20,08

9068179

13570 Stolik na cit.+na jedlo

20,08

9069299

8412 Stolik nemocnicny

23,24

9069300

8413 Stolik nemocnicny

23,24

9069308

8421 Stolik nemocnicny

23,24

9069309

8422 Stolik nemocnicny

23,24

9069310

8423 Stolik nemocnicny

23,24

9069311

8424 Stolik nemocnicny

23,24

9069312

8425 Stolik nemocnicny

23,24

9069313

8426 Stolik nemocnicny

23,24

9069314

8427 Stolik nemocnicny

23,24

9069315

8428 Stolik nemocnicny

23,24

9069316

8429 Stolik nemocnicny

23,24

9069317

8430 Stolik nemocnicny

23,24

9069318

8431 Stolik nemocnicny

23,24

9069319

8432 Stolik nemocnicny

23,24

9069320

8433 Stolik nemocnicny

23,24

9069321

8434 Stolik nemocnicny

23,24

9069322

8435 Stolik nemocnicny

23,24

34

9069323

8436 Stolik nemocnicny

23,24

9069324

8437 Stolik nemocnicny

23,24

9069325

8438 Stolik nemocnicny

23,24

9069605

19707 Nocny stolik

24,90

9069606

19708 Nocny stolik

24,90

9069607

19709 Nocny stolik

24,90

9069608

19710 Nocny stolik

24,90

9069609

19711 Nocny stolik

24,90

9070625

9567 Stolik nocny pojazdny

27,88

9070628

9577 Stolik nocny pojazdny

27,88

9070629

9578 Stolik nocny pojazdny

27,88

9071124

19936 Paplon

29,54

9071125

19937 Paplon

29,54

9071126

19938 Paplon

29,54

9071127

19939 Paplon

29,54

9071128

19940 Paplon

29,54

9071129

19941 Paplon

29,54

9071130

19942 Paplon

29,54

9071131

19943 Paplon

29,54

9071132

19944 Paplon

29,54

9071133

19945 Paplon

29,54

9071134

19946 Paplon

29,54

9071167

20022 Paplon

29,54

9071168

20023 Paplon

29,54

9071169

20024 Paplon

29,54

9071170

20025 Paplon

29,54

9071171

20026 Paplon

29,54

9071172

20027 Paplon

29,54

9071173

20028 Paplon

29,54

9071174

20029 Paplon

29,54

9071175

20030 Paplon

29,54

9071176

20031 Paplon

29,54

9071177

20032 Paplon

29,54

9071178

20033 Paplon

29,54

9071179

20034 Paplon

29,54

9071180

20035 Paplon

29,54

9071181

20050 Paplon

29,54

9071182

20051 Paplon

29,54

9071183

20052 Paplon

29,54

9071184

20053 Paplon

29,54

9071200

20141 Paplón

29,54

9071330

20711 Paplon

29,84

9071331

20712 Paplon

29,84

9071332

20713 Paplon

29,84

9071333

20714 Paplon

29,84
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9071334

20715 Paplon

29,84

9071424

19142 Stol jedalensky

30,24

9071425

19143 Stol jedalensky

30,24

9071433

13508 Stolik k posteli

30,34

9071434

13509 Stolik k posteli

30,34

9071435

13510 Stolik k posteli

30,34

9071436

13511 Stolik k posteli

30,34

9071437

13532 Stolik k posteli

30,34

9071438

13533 Stolik k posteli

30,34

9071439

13534 Stolik k posteli

30,34

9071440

13535 Stolik k posteli

30,34

9071441

13536 Stolik k posteli

30,34

9071442

13537 Stolik k posteli

30,34

9071443

13538 Stolik k posteli

30,34

9071444

13539 Stolik k posteli

30,34

9071445

13540 Stolik k posteli

30,34

9071446

13541 Stolik k posteli

30,34

9071447

13542 Stolik k posteli

30,34

9071448

13543 Stolik k posteli

30,34

9071449

13544 Stolik k posteli

30,34

9071450

13545 Stolik k posteli

30,34

9071451

13546 Stolik k posteli

30,34

9071452

13547 Stolik k posteli

30,34

9071453

13548 Stolik k posteli

30,34

9071454

13549 Stolik k posteli

30,34

9071455

13550 Stolik k posteli

30,34

9071456

13551 Stolik k posteli

30,34

9071457

13552 Stolik k posteli

30,34

9071458

13553 Stolik k posteli

30,34

9071459

13554 Stolik k posteli

30,34

9071460

13555 Stolik k posteli

30,34

9071461

13556 Stolik k posteli

30,34

9071462

13557 Stolik k posteli

30,34

9071463

13558 Stolik k posteli

30,34

9071464

13559 Stolik k posteli

30,34

9071465

13560 Stolik k posteli

30,34

9072956

19821 Stolicka

39,50

9073974

3370 Matrac

43,52

9073975

3371 Matrac

43,52

9073976

3372 Matrac

43,52

9073977

3373 Matrac

43,52

9073978

3374 Matrac

43,52

9073979

3375 Matrac

43,52

9073980

3376 Matrac

43,52

9074144

13997 Stolik nocny

46,04
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9074145

13998 Stolik nocny

46,04

9074146

13999 Stolik nocny

46,04

9074147

14000 Stolik nocny

46,04

9074148

14001 Stolik nocny

46,04

9074149

14002 Stolik nocny

46,04

9074150

14003 Stolik nocny

46,04

9074151

14004 Stolik nocny

46,04

9074152

14005 Stolik nocny

46,04

9074153

14006 Stolik nocny

46,04

9074154

14007 Stolik nocny

46,04

9074155

14008 Stolik nocny

46,04

9074156

14009 Stolik nocny

46,04

9074720

16725 Matrac

51,12

9074721

16726 Matrac

51,12

9074722

16727 Matrac

51,12

9074723

16728 Matrac

51,12

9074724

16729 Matrac

51,12

9074725

16730 Matrac

51,12

9074726

16731 Matrac

51,12

9074727

16732 Matrac

51,12

9074728

16733 Matrac

51,12

9074729

16734 Matrac

51,12

9074730

16735 Matrac

51,12

9075460

16236 Vozik pre leziacich pac.

61,41

9075491

17634 Matrac kozenkovy

62,07

9075502

17647 Matrac kozenkovy

62,07

9075503

17648 Matrac kozenkovy

62,07

9075851

4983 Vozik so snimat. nositkam

64,66

9076175

13374 Skrina polic. kov. A-815

71,90

9076782

4506 Postel nemocnicna poj.

87,67

9076783

4507 Postel nemocnicna poj.

87,67

9076784

4508 Postel nemocnicna poj.

87,67

9076785

4509 Postel nemocnicna poj.

87,67

9076810

4475 Postel poloh. kov. poj.

87,67

9076811

4476 Postel poloh. kov. poj.

87,67

9076812

4477 Postel poloh. kov. poj.

87,67

9076813

4478 Postel poloh. kov. poj.

87,67

9076814

4479 Postel poloh. kov. poj.

87,67

9076815

4480 Postel poloh. kov. poj.

87,67

9076816

4481 Postel poloh. kov. poj.

87,67

9076817

4482 Postel poloh. kov. poj.

87,67

9076818

4483 Postel poloh. kov. poj.

87,67

9076819

4484 Postel poloh. kov. poj.

87,67

9076820

4485 Postel poloh. kov. poj.

87,67

9076821

4486 Postel poloh. kov. poj.

87,67
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9076822

4487 Postel poloh. kov. poj.

87,67

9076823

4488 Postel poloh. kov. poj.

87,67

9076824

4489 Postel poloh. kov. poj.

87,67

9076825

4490 Postel poloh. kov. poj.

87,67

9076826

4491 Postel poloh. kov. poj.

87,67

9076827

4492 Postel poloh. kov. poj.

87,67

9076828

4493 Postel poloh. kov. poj.

87,67

9076829

4494 Postel poloh. kov. poj.

87,67

9076830

4495 Postel poloh. kov. poj.

87,67

9076831

4496 Postel poloh. kov. poj.

87,67

9076832

4497 Postel poloh. kov. poj.

87,67

9076833

4498 Postel poloh. kov. poj.

87,67

9076834

4499 Postel poloh. kov. poj.

87,67

9076835

4500 Postel poloh. kov. poj.

87,67

9076836

4501 Postel poloh. kov. poj.

87,67

9076837

4502 Postel poloh. kov. poj.

87,67

9076838

4503 Postel poloh. kov. poj.

87,67

9076839

4504 Postel poloh. kov. poj.

87,67

9077234

3931 Postel polohovacia

99,25

9077235

3932 Postel polohovacia

99,25

9077236

3933 Postel polohovacia

99,25

9077237

3934 Postel polohovacia

99,25

9077238

3935 Postel polohovacia

99,25

9077239

3936 Postel polohovacia

99,25

9077240

3937 Postel polohovacia

99,25

9077241

3938 Postel polohovacia

99,25

9077242

3939 Postel polohovacia

99,25

9077243

3940 Postel polohovacia

99,25

9077244

3941 Postel polohovacia

99,25

9077245

3942 Postel polohovacia

99,25

9077246

3943 Postel polohovacia

99,25

9077247

3944 Postel polohovacia

99,25

9077248

3945 Postel polohovacia

99,25

9077249

3969 Postel polohovacia

99,25

9077250

3970 Postel polohovacia

99,25

9077251

3971 Postel polohovacia

99,25

9077252

3972 Postel polohovacia

99,25

9077253

3973 Postel polohovacia

99,25

9077254

3974 Postel polohovacia

99,25

9077255

3975 Postel polohovacia

99,25

9077260

4010 Postel polohovacia

99,25

9077261

4011 Postel polohovacia

99,25

9077262

4012 Postel polohovacia

99,25

9077263

4013 Postel polohovacia

99,25

9077264

4014 Postel polohovacia

99,25
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9077265

4015 Postel polohovacia

99,25

9077266

4016 Postel polohovacia

99,25

9077267

4017 Postel polohovacia

99,25

9077268

4018 Postel polohovacia

99,25

9077269

4019 Postel polohovacia

99,25

9077270

4020 Postel polohovacia

99,25

9077271

4021 Postel polohovacia

99,25

9077272

4022 Postel polohovacia

99,25

9077273

4023 Postel polohovacia

99,25

9077274

4024 Postel polohovacia

99,25

9077311

4072 Postel polohovacia

99,25

9077321

4095 Postel polohovacia

99,25

9077322

4096 Postel polohovacia

99,25

9077323

4097 Postel polohovacia

99,25

9077324

4098 Postel polohovacia

99,25

9077325

4099 Postel polohovacia

99,25

9077326

4100 Postel polohovacia

99,25

9077327

4101 Postel polohovacia

99,25

9077328

4102 Postel polohovacia

99,25

9077329

4103 Postel polohovacia

99,25

9077330

4104 Postel polohovacia

99,25

9077331

4105 Postel polohovacia

99,25

9077332

4106 Postel polohovacia

99,25

9077333

4107 Postel polohovacia

99,25

9077334

4108 Postel polohovacia

99,25

9077335

4109 Postel polohovacia

99,25

9077336

4110 Postel polohovacia

99,25

9077337

4111 Postel polohovacia

99,25

9077338

4112 Postel polohovacia

99,25

9077401

4184 Postel polohovacia

99,25

9077402

4185 Postel polohovacia

99,25

9077403

4186 Postel polohovacia

99,25

9077404

4187 Postel polohovacia

99,25

9077477

4274 Postel polohovacia

99,25

9077478

4275 Postel polohovacia

99,25

9077479

4276 Postel polohovacia

99,25

9077480

4277 Postel polohovacia

99,25

9077484

10940 Skrina na lieky

99,25

9077487

19342 Skrina na lieky kovova

99,25

9077624

4466 Postel kov.poj.poloh.

105,89

9077625

4467 Postel kov.poj.poloh.

105,89

9077626

4468 Postel kov.poj.poloh.

105,89

9077627

4469 Postel kov.poj.poloh.

105,89

9077628

4470 Postel kov.poj.poloh.

105,89

9077972

5966 Mikrovlna rura

121,72
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9078057

19789 Servis. stolik pre pacien

130,82

9078058

19790 Servis. stolik pre pacien

130,82

9078059

19791 Servis. stolik pre pacien

130,82

9078116

5706 Regal skrin.biely otv.

136,59

9080199

20445 Vankus

16,70

9080200

20446 Vankus

16,70

9080201

20447 Vankus

16,70

9080202

20448 Vankus

16,70

9080203

20449 Vankus

16,70

9080204

20450 Vankus

16,70

9080205

20451 Vankus

16,70

9080206

20452 Vankus

16,70

9080207

20453 Vankus

16,70

9080208

20454 Vankus

16,70

9080209

20455 Vankus

16,70

9080210

20456 Vankus

16,70

9080211

20457 Vankus

16,70

9080212

20458 Vankus

16,70

9077312

4073 Postel polohovacia

99,25

16 966,23
SAP

inv. číslo

názov majetku

obstarávacia
cena

9080056

12367 Stolik na nastroje

17,26

9067283

19680 Zrkadlo a vesiak

18,09

9067464

12051 Stol restauracny kovovy

18,59

9068139

10129 Stolik na nastroje

19,92

9070160

12772 Stol jedalensky biely

26,89

9070161

12773 Stol jedalensky biely

26,89

9070273

17271 Stolicka calunena

27,72

9070274

17272 Stolicka calunena

27,72

9070275

17273 Stolicka calunena

27,72

9070276

17274 Stolicka calunena

27,72

9070277

17275 Stolicka calunena

27,72

9070278

17276 Stolicka calunena

27,72

9070279

17277 Stolicka calunena

27,72

9070280

17278 Stolicka calunena

27,72

9070281

17279 Stolicka calunena

27,72

9070282

17280 Stolicka calunena

27,72

9070283

17281 Stolicka calunena

27,72

9070284

17282 Stolicka calunena

27,72

9070285

17283 Stolicka calunena

27,72

9070550

9733 Stolik nocny

27,88

9070551

9734 Stolik nocny

27,88

9070552

9735 Stolik nocny

27,88
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9070553

9736 Stolik nocny

27,88

9070554

9737 Stolik nocny

27,88

9070482

9553 Stolik nocny

27,88

9070568

9761 Stolik nocny

27,88

9070569

9762 Stolik nocny

27,88

9070570

9763 Stolik nocny

27,88

9070571

9764 Stolik nocny

27,88

9070572

9765 Stolik nocny

27,88

9070573

9766 Stolik nocny

27,88

9070574

9767 Stolik nocny

27,88

9070575

9768 Stolik nocny

27,88

9070576

9769 Stolik nocny

27,88

9070577

9770 Stolik nocny

27,88

9070578

9771 Stolik nocny

27,88

9070579

9772 Stolik nocny

27,88

9070580

9773 Stolik nocny

27,88

9070581

9774 Stolik nocny

27,88

9070953

17420 Lavicka kovova

28,58

9072909

14047 Stolik pod pristroje

38,57

9076673

20590 Stol jedalensky

84,25

9076674

20591 Stol jedalensky

84,25

9077280

4040 Postel polohovacia

99,25

9077281

4041 Postel polohovacia

99,25

9077282

4042 Postel polohovacia

99,25

9077283

4043 Postel polohovacia

99,25

9077284

4044 Postel polohovacia

99,25

9077285

4045 Postel polohovacia

99,25

9077286

4046 Postel polohovacia

99,25

9077287

4047 Postel polohovacia

99,25

9077288

4048 Postel polohovacia

99,25

9077289

4049 Postel polohovacia

99,25

9077453

4247 Postel polohovacia

99,25

9077454

4248 Postel polohovacia

99,25

9077455

4249 Postel polohovacia

99,25

9077456

4250 Postel polohovacia

99,25

9077457

4251 Postel polohovacia

99,25

9077458

4252 Postel polohovacia

99,25

9077459

4253 Postel polohovacia

99,25

9077474

4271 Postel polohovacia

99,25

9077475

4272 Postel polohovacia

99,25

9077476

4273 Postel polohovacia

99,25

9078114

5704 Regal skrin.biely otv.

136,59

9078115

5705 Regal skrin.biely otv.

136,59

3 539,43
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Príloha č. 2
SAP

Názov

3000099
30000100

Obraz svadba
Obraz svadba

Obstarávacia cena v
eurách
16,27
14,27

Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 16

Ukončenie nájmu k časti
spoločnosti Svet zdravia, a. s.

hnuteľného

majetku

v nájme

Za 52 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 12
Rôzne
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 12 – Rôzne. Dávam do pozornosti, že v rámci bodu
Rôzne nie je možné prijímať uznesenia. Nech sa páči. Pán poslanec Ihnát.“
Poslanec Ihnát: „Ďakujem. Áno, ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Vrátim
sa k témam v interpeláciách. Najmä ma zaujíma cesta Kysak - Veľká Lodina, Malá Lodina.
Poprosím vás, nebudem sa opakovať. Choďte kompetentní sa pozrieť na tú cestu
a nepreberajme ju v takomto stave ako je. Už teraz sú v nej výtlky, je rozpoltená atď.,
čiže je nekvalitne urobená. To je môj osobný názor a mám fotografie, že naozaj tie výtlky sú.
Druhá vec, čo sa týka lávky cez Hornád v katastrálnom území Kostoľany nad Hornádom.
Bavili sme sa na komisii dopravy, bavili sme sa na komisii regionálneho rozvoja, budem mať
stretnutie osobné, má sa mi ozvať koordinátorka za východ, tu za Košice cyklotrás,
no a riešiť tú lávku a samozrejme, aby sa nezabudlo potom na tú Euroviu - Kameňolomy,
s. r. o. a jednanie s ňou, čo sa týka samotnej prašnosti lomu Hradová. Je to podľa môjho
názoru hrozná situácia. Oni tam trochu striekajú tú vodu, ale nečistia tú cestu tak, ako by ju
čistiť mali. Ja pamätám, že za socializmu sme mali také oranžové striekacie, polievacie autá,
čo som behal ako chlapec za nimi a jednoducho takéto auto by tam veľmi pomohlo, aby to
očistilo atď., atď. Tým pádom by sa zabránilo naozaj tej prašnosti, ktorá tam je. Oni idú
na plný výkon, ja chápem, že D1 sa dokončuje atď., ale jednoducho nemôže to ísť na úkor
životného prostredia a nás, ktorí to dýchame aj na Sídlisku Ťahanovce, povedzme v obci
Ťahanovce, lebo tam to všetko ťahá. Takže ďakujem pekne, to je všetko.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ja len v skratke. Podľa mojich informácií, tá cesta ešte nie je
dokončená. Ide o nejakú prvú vrstvu, ale určite neprevezme stavbu, ak nebude v poriadku
po technickej stránke. Pán poslanec Petrovčik, nech sa páči.“
Poslanec Petrovčik: „Ďakujem, pán predseda. Vážení poslanci, vážené poslankyne, ja by
som chcel ešte poprosiť, keby sme dali priestor, poprosila ma zástupkyňa a riaditeľka Rady
školy úžitkového výtvarníctva, keďže minule dostala priestor jedna strana, tak teraz by sa
chcela vyjadriť druhá strana v krátkosti len k problematike. Ďakujem. Pani Benková.“
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Predseda: „Ďakujem pekne. Len moment, ja tu mám ešte jednu žiadosť z Gemerskej. Čiže
buď dáme vystúpiť všetkým, alebo budeme hlasovať po jednom. Ale myslím, že je všeobecná
zhoda. Dobre. Nech sa páči. Vystúpte, prosím.“
Ing. Ľudmila Benková, Škola úžitkového výtvarníctva Košice: „Ďakujem. Vážený pán
župan, panie poslankyne, páni poslanci, všetci prítomní. Volám sa Ľudmila Benková
a dovoľujem si vás osloviť ako predsedníčka Rady školy pri Škole úžitkového výtvarníctva
v Košiciach v mene kolegov pedagogických i nepedagogických zamestnancov, ktorí mi
vyslovili dôveru a ako jedna zo 40 členov odborovej organizácie, jedna z 50 zamestnancov
školy, ktorí podpísali list, ktorý ste dostali ako reakciu na vystúpenie pána Pappa a Žarnaya
na predchádzajúcom zasadnutí zastupiteľstva. Celá medializovaná kauza a problémy v našej
škole súvisia s osobou pána Pappa. Žiaľ, do tohto sporu sa zaangažoval aj pán poslanec
Národnej rady SR pán Oto Žarnay, ktorý sa zrejme v osobe pána Pappa vidí a opakovane
sa verejne vyjadruje k problému, ktorý prezentuje. Subjektívne a jednostranne uvádza
nepravdivé informácie, hlasno sa dožaduje spravodlivosti a objektívneho posúdenia, avšak nie
je ochotný prísť na našu školu, presvedčiť sa o situácii na vlastné oči. Odmieta si vypočuť
názory a argumenty druhej strany. Na zasadnutí Zastupiteľstva KSK uvádzal nepravdivé
údaje. Zrejme vďaka skresleným informáciám zavádzal aj poslancov, keď tvrdil, že pánovi
Pappovi rada školy nedala priestor na vyjadrenie svojich problémov. Pravdou je, že rada školy
sa na žiadosť pána Pappa už v minulosti zišla s jediným bodom - Vystúpením pána Pappa.
Ale on sa na zasadnutie bez ospravedlnenia nedostavil, napriek tomu, že mu bola pozvánka
na zasadnutie odoslaná. Na škole prebehli viaceré kontroly v súvislosti so sťažnosťami pána
Pappa. Podľa našich vedomostí, výsledky doteraz ukončených konaní nepreukázali žiadne
závažné porušenia a zistené nedostatky boli postupne odstránené. Napriek tomu sa pán Žarnay
spolu s pánom Pappom neustále vracajú k uzavretým prípadom a medializujú ich. Takýmito
aktivitami vážne poškodzujú dobrú povesť našej školy a prispievajú k zhoršeniu klímy
na pracovisku. Z pozície poslanca NR SR sa pán Žarnay pokúsil zasiahnuť do voľby riaditeľa
školy, keď sa aj s pánom Pappom snažili zúčastniť výberového konania na riaditeľa školy
napriek tomu, že v metodických pokynoch pre Rady školy na výberové konanie verejne
dostupných na stránke Ministerstva vnútra sa jasne uvádza, že prítomnosť tretích osôb
na výberovom konaní je neprípustná. V opačnom prípade by neúspešný kandidát mohol
napadnúť voľby a výberové konanie by bolo vyhlásenie za neplatné. Pán Papp sa prezentuje
ako predseda odborov, ku ktorému sa boja pripojiť ostatní zamestnanci. Jeho odbory tvorili
dve kolegyne, momentálne už nie sú členkami. Ostatní kolegovia sa k nim nepridali
nie zo strachu, ale pretože to nechceli. Radšej si založili svoje vlastné odbory, majú 40 členov.
Pán Papp je húževnatý bojovník. Na poste riaditeľa školy je už tretia osoba, on však neustále
posiela podnety na prešetrenie, sťažnosti, či trestné oznámenia, medializuje svoje staré krivdy,
výsledky šetrení nie je ochotný akceptovať. Minimálne tri kolegyne mali psychosomatické
problémy súvisiace s jeho atakmi. Pýtam sa teda: Kto je šikanovaný? Na ktorej strane
stojíme? Kolega nás oberá o životnú energiu, ničí našu pracovnú motiváciu. Nechcem
už riešiť ďalšie medializované kauzy. Chceme sa naplno venovať našim žiakom, posielať ich
práce do súťaží, organizovať výstavy a tešiť sa z ich úspechov. K pánovi poslancovi
Žarnayovi by som dodala, myslíme si, že nositelia titulu Biela vrana by mali byť príkladom
čestnosti a morálnych zásad. Ak chce byť pán Žarnay naozaj zástancom transparentnosti
a spravodlivosti, mal by sa o medializované kauzy zaujímať viac do hĺbky a zverejnené
informácie by si mal overiť z viacerých strán. Je nám ľúto, že na utvorenie obrazu mu stačili
informácie od jedného človeka. Skôr sa nám táto kauza javí ako predvolebná kampaň, keďže
meno pána Pappa aj pán Žarnaya nájdeme na kandidátnej listine za poslanca do mestského
zastupiteľstva. Vážení prítomní, pre krátkosť času som sa nemohla vyjadriť k všetkým
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sporom, ak však máte pochybnosti o mojich slovách, príďte sa sami presvedčiť, na Škole
úžitkového výtvarníctva budete srdečne vítaní. Ďakujem za pozornosť.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Teraz by som poprosil zástupcu zo Strednej odbornej školy
Gemerská. Nech sa páči.“
Mgr. Ingrid Sedláková, riaditeľka SOŠ Gemerská 1, Košice: „Vážený pán predseda
Košického samosprávneho kraja, vážený poslanecký zbor. Dlho som uvažovala o vystúpení
na tomto fóre a bojovala sama so sebou vzhľadom na to, že je mi jasné, že zasadnutie
zastupiteľstva sa nemá zaoberať bežnými problémami v organizáciách, ktoré spadajú do
zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Keďže na predchádzajúcich
zasadnutiach už meno Strednej odbornej školy na Gemerskej ulici č. 1 padlo, nedá mi
nevysvetliť celému fóru meritum veci, keďže sme to počuli aj v úvode tohto stretnutia.
Dňa 12. 6. 2018 sa na mňa 18 zamestnancov školy obrátilo s písomnou sťažnosťou
na mobbing a diskrimináciu zo strany dvoch členiek nášho pedagogického zboru. Konkrétne
situácie mobbingu a diskriminácie niektorí učitelia popísali a uvádzajú v osobitných
sťažnostiach, ktoré kolegovia priložili, individuálne popisy konkrétnych situácií, ktoré
popísalo 13 kolegov. Dňa 13. 6. 2018 bola prvá časť materiálov prerokovaná za prítomnosti
zamestnancov Odboru školstva Úradu KSK, za školu boli okrem mňa prítomní predseda Rady
školy a predseda zamestnaneckej rady, bolo doporučené stretnutie s vedením Úradu KSK.
Dňa 19. 6. 2018 boli materiály v plnom znení postúpené Úradu Košického samosprávneho
kraja vzhľadom na to, že štatutár organizácie, teda moja osoba, má priamy súvis s niektorými
skutočnosťami, ktoré sú predmetom sťažnosti. Obrátila som sa na zriaďovateľa školy
a požiadala o zriadenie nezávislej komisie na prešetrenie uvedených sťažností. Zároveň som
vzhľadom na skutočnosti týkajúce sa mojej osoby, o ktorých som sa v sťažnostiach dozvedela,
dňa 18. 6. 2018 podala trestné oznámenie pre podozrenie z prečinu ohovárania smerujúce
k jednej z kolegýň. Dňa 20. 6. 2018 v rámci jednania Pedagogickej rady boli zúčastnení
kolegovia informovaní o obsahu prijatej sťažnosti a prebehla diskusia k obsahu tohto
materiálu. Prítomní kolegovia sa zhodli na tom, že túto tému bolo potrebné otvoriť, vzhľadom
na to, že je v záujme všetkých začať nový školský rok bez konfliktov a v dobrej pracovnej
atmosfére. Po tejto porade sa k sťažnosti pridalo podporným stanoviskom ďalších 12 kolegov,
tzn. dohromady 30 kolegov. Dňa 26. 6. 2018 sa uskutočnilo riadne zasadnutie Rady školy
pri SOŠ Gemerská 1 Košice, na ktorej pán poslanec Ing. Mgr. Miloš Ihnát sa dotazoval
na obsah sťažnosti. Prehlásil, že „ja budem ten, kto bude dané dve kolegyne právne
zastupovať“. Bolo mu vysvetlené, že pracovný pomer kolegýň riadne trvá a ide len o nápravu
kolektívnych vzťahov a korekciu správania voči ostatným kolegom. V nasledujúcich dňoch
sa na facebookovom profile pána Ing. Ihnáta objavili komentáre a diskusia k danému
problému. Citujem niektoré pasáže: „Ináč, napísať nezávisle na sebe bez pokynu 18 sťažností
na niekoho je svetový rekord. Ešte jedna organizácia, mestská organizácia, sa tomu približuje.
Tam to bolo okolo 7 listov a sťažností. Toho, čo dával pokyny na písanie, nakoniec dostihla
karma, tá je vždy zdarma. Dnes ten grázel čelí odsúdeniu z trestného činu výtržníctva.
Aj preto sa prípad osemnástich listov stal mojou srdcovkou. Des a hrôza, že čo sa deje. Tento
prípad bude na stole, nad kobercom, a budem trvať na jeho zistenom výsledku. Nuž veľmi
nedobre bude pôsobiť, keby sa preukázalo, že čo i len jeden zamestnanec školy písal list
na pokyn kohokoľvek z vedenia školy. To by som trval na konzekvenciách voči osobám
priamo od zriaďovateľa strednej školy. Mobbing na pracovisku je neprípustný. Budú
vypovedať tak, ako budú položené právne otázky. Bude to situácia, ľudovo povedané,
vo vlastnej šťave. Otázky preukážu klamstvo veľmi rýchlo.“ Na základe toho bolo iniciované
pozvanie na záverečnú hodnotiacu poradu školy pre všetkých členov Rady školy. Hodnotiacej
porady sa zúčastnilo 6 členov Rady školy. Na porade bola formou komentovaných prezentácii
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vyhodnotená činnosť jednotlivých predmetových komisií, úspechy našich žiakov, všetky
školské i mimoškolské akcie uskutočnené v školskom roku 2017/2018. Cieľom bolo nielen
popísať činnosť školy, ale hlavne poukázať na to, že všetko to by sa nedalo uskutočniť
bez šikovných pedagógov zapálených pre svoju prácu a takýto kolektív sa na škole,
v posledných rokoch vykreoval. Písomnú iniciatívu mojich kolegov vnímam ako snahu
o pomoc riešiť danú situáciu, zastaviť nevhodné správanie kolegýň, vrátiť a stabilizovať
dobrú atmosféru, ktorá v tomto kolektíve vládla v minulých rokoch. Bolo veľmi príjemné
presvedčiť sa o tom, že kolektív sa vie vo vypätej situácii zjednotiť, vyjadriť svoje postoje
a postaviť sa čelom k problému. Dňa 9. 10. 2018 v popoludňajších hodinách sa do budovy
školy dostavil pán poslanec Ihnát riešiť zabezpečenie pracovnej cesty jednej z menovaných
kolegýň. Pani kolegyňa bola pozvaná pánom prezidentom Kiskom ako účastníčka semifinále
ankety zábavnej súťaže Zlatý Amos. V pozvánke bolo uvedené „náklady spojené so stretnutím
si hradí každý účastník samostatne“. Pani kolegyňa do momentu stretnutia nepredložila
pozvánku v písomnej podobe. Nevyberaný spôsob konverzácie spôsobil, že som po
niekoľkých výzvach stretnutie predčasne ukončila a odmietla ďalej počúvať vety plné nátlaku
a vyhrážok. Ešte v to isté popoludnie sa na messengeri referentky sekretariátu školy, odpusťte,
že doplním - zvláštny spôsob preposlania informácie, objavil tento text od Ing. Mgr. Ihnáta:
„Dobrý deň, pán riaditeľ (zjavne bol adresovaný riaditeľovi Úradu KSK), obraciam sa na Vás
s problematikou, ktorú chcem riešiť na rokovaní Zastupiteľstva KSK. Jedná sa o Strednú
školu Gemerská, kde som členom Rady školy, a kde nie som spokojný s určitými výstupmi
štatutárky školy, ktoré chcem predložiť na rokovanie zastupiteľstva ako bod rokovania.
Po dnešnom osobnom stretnutí s riaditeľkou som nepríjemne šokovaný až zhrozený
z niektorých postupov nielen voči mojej osobe.“ Pardon.“
Predseda: „Ďakujem pekne.“
Mgr. Ingrid Sedláková, riaditeľka SOŠ Gemerská 1, Košice: „Môžem aspoň záver,
pán predseda?“
Predseda: „No tak. Pár sekúnd, nech sa páči.“
Mgr. Ingrid Sedláková, riaditeľka SOŠ Gemerská 1, Košice: Dňa 11. 10. 2018
sa uskutočnilo riadne zasadnutie Rady školy, na ktoré prišlo 15 už spomínaných kolegov.
Po stretnutí, z ich iniciatívy vyšiel takýto list pre pána poslanca Ihnáta: „Dňa 11. 10. 2018
ste na zasadnutí Rady školy pri Strednej odbornej škole, Gemerská 1, Košice, ako člen rady
školy bez súhlasu a tajne vyhotovovali mobilným telefónom fotografie učiteľov prítomných
na zasadnutí, ako verejnosť. Následne z Vašej manipulácie s telefónom bolo zrejmé, že tieto
fotografie preposielate iným osobám. Na túto skutočnosť ste boli upozornený aj predsedom
Rady školy, atď.“ Pán poslanec Ihnát, jednu dôležitú vec, ktorú som nepovedala. Jednou
z tých kolegýň, ktoré boli v podstate obvinené zo šikanovania a klientelizmu, dá sa povedať,
je jeho spolužiačka zo školy. Pán poslanec celú túto situáciu poňal tak, že obhajuje ju,
ako jednu osobu. Názor tridsiatich ľudí si nevypočul. Zaujal k tomu také stanovisko, že my
sme tí intrigáni a tí, ktorí roznášame výsledky Rady školy. Naša rada tejto školy trvala
do 18.30 hod., do večera. Pán poslanec odchádzal s tým, že teda sa prikláňa na našu stranu.
O 24 hodín už na jeho facebookovom profile bolo zasa niečo iné. Som veľmi smutná
z toho, že 12. 1. 2018 keď pán predseda...“
Predseda: „Pani riaditeľka, ste povedali záver, pár sekúnd som Vám dal, minúta a pol prešla.
Ďakujem pekne.“

45

Mgr. Ingrid Sedláková, riaditeľka SOŠ Gemerská 1, Košice: „Veľmi pekne Vás prosím,
aby sa škola nevsúvala do predvolebnej kampane a do problémov, ktoré riešia jednotliví
kandidáti medzi sebou. Toľko z mojej strany.“
Predseda: „Ďakujem. Ja len poprosím všetkých poslancov, ktorí volajú z verejnosti niekoho
na vystúpenie, asi sa budeme musieť dohodnúť na stretnutí predsedov klubov, alebo
ja neviem. Neviem, či toto je najvhodnejší formát. Lebo, keď časom tu bude chodiť každý
a obviňovať každého z vás a riešiť nejaké osobné spory, ja nehovorím, že to nie je dôležité,
len Zastupiteľstvo KSK asi by nemalo byť o takýchto problémoch. Teraz predpokladám
reakcia, pán poslanec Ihnát, či pán poslanec Ďurovčík faktická a potom pán poslanec Ihnát.
Nech sa páči.“
Poslanec Ďurovčík s faktickou poznámkou: „Pán predseda, ďakujem veľmi pekne za slovo.
Ja len chcem upozorniť, že súhlasím úplne s Vami, že by sme tu z toho neurobili to, že každý
tu môže prísť a vystupovať. Ale myslím si, že štatutár organizácie, ktorá je v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja má nie že právo, ale aj povinnosť, keď ho niečo
trápi prísť na zastupiteľstvo a požiadať o to, aby mohol informovať poslancov o situácii
aká je v zariadení, ktoré ona bezprostredne alebo on bezprostredne riadi. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Súhlasím. Len asi by to nemalo byť o nejakých osobných sporoch. Pán poslanec
Ihnát, nech sa páči.“
Poslanec Ihnát: „Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja som si pozorne vypočul, samozrejme,
štatutárku tejto školy. Som člen Rady školy. Sú tam problémy. Ani nie by som povedal v tom,
že ako tá škola napreduje, ale problémy toho osobnostného charakteru a vo výraze mobbing.
No to je, by som povedal, forma diskriminácie, ktorá ma veľmi zaujíma, akým spôsobom
prebieha. Povedala tu časť pravdy, časť klamala; to rovno hovorím, tak ako je. Sedeli sme
spolu v riaditeľni, sedela tam aj pani Moyzesová. Ku žiadnemu, by som povedal, nejakému
konfliktu, alebo k čomu nedošlo. Tam sa jednalo o to, že kde je hranica reprezentácie kraja
a kde je reprezentácia školy. Pani Moyzesová uspela. Ôsma bola, myslím, že na Amosovi,
bola pozvaná k hlave štátu. Ja som povedal, že ja som v živote od hlavy štátu nebol pozvaný,
napr., som takú možnosť nemal. Ale jednoducho, že kde je tá hranica. Tú hranicu našiel
nakoniec pán riaditeľ Ďorko. Takže veľmi pekne ďakujem, tú hranicu našiel. Pani Moyzesová
nakoniec dostala deň voľna, plateného voľna, dostala žiaka, za ktorého bolo zaplatené; tam sa
to lámalo. Možno, že urobila chybu, áno v tomto povedala pani riaditeľka pravdu, že pani
Moyzesová jednoducho jej nedoniesla tú listinu. Tú som jej predložil potom ja na tom
stretnutí, že čo tam vlastne v tej listine bolo atď. Ale videla to, aspoň to nepoprela. Čo sa
týkalo sedenia potom v riaditeľni, tak treba povedať, že 6 alebo 7 ľudí mi vysvetľovalo
situáciu, kde ja som nestihol čítať ani tie listy, poviem pravdu; z 18 som prečítal 2 tie listy
a tým pádom som si nemohol urobiť názor. Ale mal som taký dojem, že tlačili na mňa,
že vidím vraj údajne svetielko niekde na konci tunela, na ich strane. Čiže tam je niečo by som
povedal, niečo tam je choré a niečo tam zdravé nie je. Choré je aj to, že pani Kopkášová,
ktorá je predsedníčkou zamestnaneckej rady, nie je členkou Rady školy. Choré bolo to,
že poslala otvorený list, nie poslancom KSK, kde škola SOŠ Gemerská je v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK, ale poslala poslancom miestneho zastupiteľstva na Sídlisku Ťahanovce
a Ťahanovčanom. Čiže išlo o poškodenie mojej osoby priamo vo volebnej kampani. Toto bol
vrchol! A to bude asi mať aj dohru, budem sa pýtať naozaj, mám právo sa pýtať potom
na Rade školy, prečo sa tak stalo, že pani Kopkášová poslala? Pani Kopkášová dostala výzvu
právnu, výzvu mojej právnej zástupkyne a rieši sa to právne. Takže verím tomu, že aj tam
bude určité doriešenie tejto situácie. Naozaj to bolo veľmi, ale veľmi neseriózne. Takže ja sa
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teším na ďalšie stretnutie na Rade školy. A čo sa týka fotografovania a ďalších vecí, to boli
ich dojmy. Budú to musieť preukázať. To je naozaj napadnutie mojej osoby. Budú to musieť
preukázať. Fotografia, ktorá preletela internetom bude musieť byť preukázaná. Ja neviem ako
sa ďalej pohnúť. Niečo sa tam deje, neviem čo. Ja som žiadal aj vedenie KSK, aby sa touto
situáciou zaoberalo. Dnes som v interpelácii podal návrh na hĺbkovú kontrolu v tejto škole.
Takže verím tomu, že kontrola veľa vecí preukáže. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu.“
BOD č. 13
Záver
Predseda: „Bod č. 13 – Záver. Vážené dámy, vážení páni, týmto sme program
8. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja vyčerpali. Končím dnešné
zasadnutie. Na ďalšom riadnom zasadnutí zastupiteľstva sa stretneme dňa 17. decembra 2018.
Želám vám šťastnú cestu domov.“

Ing. Rastislav Trnka
predseda KSK

Ing. Juraj Ďorko
riaditeľ Úradu KSK

Mgr. Rastislav Javorský
overovateľ zápisnice

Ing. František Petro
overovateľ zápisnice

Podpísal dňa: 20. 11. 2018

PhDr. Anna Heribanová
vedúca organizačného oddelenia

Podpísal dňa: 14. 11. 2018

Zápisnica vyhotovená dňa 14. 11. 2018
Spracovala na základe prepisu A. S. Partner, s. r. o.
Miroslava Segedová
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