Zápisnica
z 10. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 25. februára 2019
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 10. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, ktoré bolo
zvolané podľa § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov a § 21 ods. 1 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, na ktorom vás všetkých vítam. Z dnešného rokovania sú ospravedlnení
poslanci: pán poslanec Ďurovčík, pán poslanec Horník, pán poslanec Volný, pán poslanec
Jakubov, pán poslanec Sekáč, pán poslanec Dulina. Z 57 poslancov Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, je teda prítomných 51, zatiaľ 48 prezentovaných, čo je nadpolovičná
väčšina a zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice z 10. zasadnutia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja určujem poslancov, pani poslankyňu Janu
Skokanovú a pána poslanca Martina Smrča. 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. Na rokovací stôl je vám predložený podklad
od predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií
funkcionárov pána Hlinku v súvislosti s povinnosťami, ktoré je poslanec povinný predložiť
komisii každoročne počas výkonu funkcie k termínu 31. marca. Taktiež je vám predložený
materiál bod bodom č. 14, ktorého názov je upravený, t.j. Informácia o Európskom
olympijskom festivale mládeže – Košice 2021. Teraz prosím vaše pripomienky alebo
doplnenia do programu. Nech sa páči. Ak nie sú žiadne prosím hlasujte o tomto programe,
ako vám bol predložený. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 1

o programe ako celku

Za 48 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. Pán predseda klubu, pán Polaček. Nasleduje pán poslanec Javorský.“
Poslanec Polaček: „Dobré ráno prajem všetkým, za Klub nezávislých poslancov Košického
samosprávneho kraja do návrhovej komisie navrhujeme pána poslanca Kokardu.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pán predseda Javorský, nech sa páči.“
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Poslanec Javorský: „Dobré ráno prajem. Za náš poslanecký klub navrhujem Martina Smrča.
Predseda: „Ďakujem. Za iné kluby? Ak sa nikto nehlási, tak dávam hlasovať o týchto dvoch
menách, teda pán poslanec Kokarda a pán poslanec Smrčo. Nech sa páči hlasujte.“
Hlasovanie č. 2

o zložení návrhovej komisie

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že na 10. 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 druhom
rade. Ostatným poslancom oznamujem, aby svoje návrhy k jednotlivým bodom programu
rokovania predkladali písomne tejto návrhovej komisii, po ústnej informácii prítomných
poslancov. “
BOD č. 2
Interpelácie
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 2 – Interpelácie. Dávam priestor na vaše otázky,
pripomienky, interpelácie. Nech sa páči. Pán poslanec Andrejčák, nasleduje pán poslanec
Anna.“
Poslanec Andrejčák: „Dobrý deň prajem. Ďakujem pekne pán predseda. Chcel by som podať
interpeláciu vo veci opravy oplotenia a doplnenie oplotenia areálu bývalého gymnázia
na Exnárovej ulici v Košiciach, Mestskej časti Dargovských hrdinov. Oplotenie si vyžaduje
opravu vrátane doplnenia bránky v tomto areáli a čo sa týka celej tej budovy bývalého
gymnázia na tejto ulici, tak momentálne sa tam zhruba v dvoch tretinách nachádza
Konzervatórium Jozefa Adamoviča v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a Evanjelická
materská škôlka a denný stacionár. V areáli sa nachádza detské ihrisko, ktoré je práve
zriadené touto materskou škôlkou a taktiež viacúčelové ihrisko, ktoré spadá pod Mestskú časť
Dargovských hrdinov. Čo sa týka doplnenia a dobudovania práve tejto bránky v rámci
oplotenia, tak tá by bolo potom v režime asi takom, že Mestská polícia by tento areál a tú
bráničku zatvárala, práve v súčinnosti s mestskou časťou. Čiže požiadam Vás o zapracovanie
alebo riešenie tejto situácie a opravu oplotenia prostredníctvom Správy majetku KSK.
Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem aj ja, nech sa páči pán poslanec Anna. Nasleduje pán poslanec Rečka.“
Poslanec Anna: „Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda interpelujem Vás vo veci
rekonštrukcie hradu Krásna Hôrka. Blíži sa neslávne výročie vyhorenia hradu Krásna Hôrka,
dňa 10. marca 2019 to bude už siedmy rok od tragédie. Na úvod chcem zdôrazniť,
že rekonštrukcia hradu Krásna Hôrka nepatrí priamo pod gesciu KSK, ale sme priamo
zodpovedný za rozvoj cestovného ruchu, aj regiónu Gemer. V októbri 2018, v rámci
výjazdového rokovania Vlády SR v Rožňave sa vyjadril pán premiér Pellegrini, ako aj
ministerka kultúry, pani Laššáková, citujem: „Predchádzajúcich šesť rokov, boli doslova
stratené roky. Keď sa dostaneme ku konkrétnym výsledkom, bude vyvodená aj zodpovednosť.
Neexistuje, aby sme šesť rokov boli tam, kde sme teraz.“ Symbolom smutnej reality stavu
rekonštrukcie je aj žeriav postavený na hrade, ktorý sa pohne možno o päť centimetrov,
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keď zafúka silnejší severák, ale mesačný nájom tomu určite nezodpovedá. Práce sa mali
podľa premiéra okamžite dynamizovať a vo februári 2019 tzn., že tento mesiac, má byť
hotová projektová dokumentácia na stavebné povolenie. Má sa začať s verejným
obstarávaním a v jeseni 2019 by sa mali začať stavebné práce na obnove Krásnej Hôrky.
Bežným obyvateľom, či podnikateľom v regióne však už reči, či sľuby nestačia. Pýtajú sa aj
nás, regionálnych poslancov KSK, ako vieme tento neželaný, ale reálne smutný stav zlepšiť.
Ako regionálny poslanec KSK využívam aj túto interpeláciu, ako možnosť vyvíjania určitého
politického tlaku zo strany KSK na Ministerstvo kultúry SR aj Vládu Slovenskej republiky.
Žiadam Vás pán predseda, aj vedenie KSK o aktívny prístup v tejto oblasti, ale zároveň
Vás chcem požiadať o iniciáciu stretnutia na úrovni predsedu KSK, ministerky kultúry
Slovenskej republiky, vedenia národného múzea, aj za účasti regionálnych zástupcov
v čo najbližšom možnom termíne. Pevne verím, že deklarácia pána premiéra, Ministerstva
kultúry SR ohľadom dynamizácie procesov rekonštrukcie bude naplnená. Napriek tomu
len verejná kontrola postupu rekonštrukcie a hlavne sľúbených termínov nám dá nádej
na zlepšenie situácie a urýchlenie obnovy hradu Krásna Hôrka. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne aj ja. Pán poslanec Rečka, nasleduje pani poslankyňa Cibereová.
Nech sa páči.“
Poslanec Rečka: „Ďakujem za slovo pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia poslanci
prajem dobrý deň. Ospravedlňujem sa, pretože to čo chcem povedať, už je to takým
viacnásobným zaťažením vás pri rokovaniach tohto nášho zastupiteľstva. Jedná sa mi znova,
pretože je to moja srdcovka, oprava cesty Čaňa – Haniska. Niekedy minulého roku sme
odsúhlasili v rozpočte určitý balík peňazí z úveru Európskej investičnej banky. Potom pán
poslanec Bakši tento náklad doplnil, kde sme všetci za to zahlasovali. A dosali sme sa do
takého, myslím si, že nie dobrého závozu s tým. Pretože sa obnovuje nejaký záujem ohľadne
výstavby Priemyselného parku Haniska. Tento priemyselný park v súčasnej dobe je v nejakej
začiatočnej fáze a nikto ešte dnes nevie povedať, kedy v akom časovom horizonte vôbec tento
priemyselný park sa bude realizovať. Na základe toho, že bolo stretnutie v Bratislave
na ministerstve životného prostredia ohľadne EIA, potom Úrad Košického samosprávneho
kraja zaujal stanovisko, že bol by, myslím si, že ak to môžem povedať, zbytočné, alebo že by
neboli využité finančné prostriedky, tak ako by mali byť, na opravu tejto cesty, pretože niekde
v budúcnosti sa ráta s tým, že prakticky mala by tam byť po určitú časť tejto komunikácie
zrealizovaná štvorprúdová komunikácia. Podľa nášho názoru a podľa názoru aj projektantov,
s ktorými som ja rokoval, nie je problém, aby sa ďalšie dva pruhy súbežne stavali
už s jestvujúcimi dvoma pruhmi, ktoré teraz sú v obojsmernej prevádzke. Viete dnes
na základe výsledkov, ktoré tam boli zrealizované, prechádza touto cestou 9,5 tis. motorových
vozidiel. Ak bude šťastný deň a sídlisko Nad Jazerom začne realizovať opravu slaneckej
cesty, tzn. všetky tie motorové vozidlá, ktoré dnes prechádzajú Jazerom budú musieť
sa do Košíc dostať dvoma smermi. A to buď smerom na Košickú Novú Ves alebo samozrejme
na Hanisku. Takže myslím si, že oprava tejto cesty je tak potrebná, ako možno že málo iných
komunikácií z titulu súčasnej premávky a navýšenia budúcej premávky, ak by išla oprava
tejto slaneckej cesty. Viete hovorí sa, je aj také porekadlo: „Lepší vrabec v hrsti, ako holub
na streche.“ Lenže mi ani toho vrabca dnes nemáme a nedržíme tak, aby sme ho mohli
nejakou využiť. To čo bolo povedané, no tak urobíme nejakú úpravu, postriekame to niečím
a možno, že to niečo vydrží. Na základe tohto, čo tí projektanti povedali, nie je problém,
tam sa dá stavať súbežne ďalšie dva pruhy, bez toho, aby sa robil nejaký stavebný zásah
do terajšej zrekonštruovanej cesty, ktorá bude slúžiť, nielen pre tieto autá, ktoré tam teraz
prechádzajú, ale aj pre to navýšenie tých áut, v prípade že by išla rekonštrukcia slaneckej
cesty. Ja verím, že nie je to len moja srdcovka, ale určite je to srdcovka aj poslancov pána
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Bakšiho a pána Kokardu. Tak isto si myslím, že kandidovali a ľudia, voliči ich zvolili do tohto
zastupiteľstva aj na základe tohto problému, ktorý tam už je niekoľko ročný. Stále tam stúpa
a stúpa premávka. Aj ja tam chodím každý deň, verím, že aj oni tam chodia po tejto ceste
každý deň. Každý deň sa musíme pozrieť do očí tým ľuďom, ktorým sme to sľúbili a už to
nevieme urobiť, myslím že 4 roky alebo koľko rokov odkedy máme schválený úver
z Európskej investičnej banky. Takže ja skúsim navrhnúť jedno uznesenie a poprosím
všetkých poslancov, nech sa slobodne rozhodnú, kde navrhujem prijať uznesenie.
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja zaväzujeme Úrad Košického samosprávneho
kraja pokračovať vo verejnom obstarávaní rekonštrukcie cesty III triedy/3343 Čaňa –
križovatka I/17 v katastrálnom území Čaňa – Haniska až do vysúťaženia dodávateľa
a následnej rekonštrukcie tejto cesty. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Pán poslanec, len upozorňujem, že toto je bod Interpelácie, tu sa
nedajú prijímať uznesenia v tomto bode, podľa rokovacieho poriadku. Súhlasím s Vami
vo väčšine z toho čo ste povedali, že rekonštrukcia tejto cesty je nutná a urgentná, keď to
mám takto povedať. Avšak dobre viete, že už bolo aj vypísané verejné obstarávanie, ale sme
ho museli zrušiť z dôvodu, že do toho prišli informácie z Ministerstva hospodárstva SR,
že plánuje zrealizovať Park Haniska v tejto lokalite. Keď sa tento park začne tvoriť,
tak po tejto ceste prejde niekoľko tisíc kamiónov a mohlo by dôjsť k situácii, že cestu ktorú
zrekonštruujeme z peňazí 30 ročného úveru, po roku budeme musieť znova rekonštruovať
a to by bolo dosť nehospodárne. Verte mi, že nemám záujem na tom, aby sa blokovala
rekonštrukcia tejto cesty, avšak z objektívnych dôvodov jednoducho musíme počkať,
kým definitívne budeme vedieť z Ministerstva hospodárstva SR či tento park sa bude stavať,
alebo nebude. Momentálne máme len neoficiálne informácie, že určite áno, avšak písomne
to nemáme. To však nerieši nič na situácii, že jednoducho by mohlo dôjsť k situácii,
že minieme niekoľko stotisíc eur úplne zbytočne. Ďakujem, nasleduje pán poslanec Rečka,
faktická, nech sa páči.“
Poslanec Rečka s faktickou poznámkou: „Pán predseda, určite súhlasím s tým, zo všetkým
čo ste povedali, pretože aj ja som správca verejných prostriedkov, tak ako Vy. Ja by som bol
rád, keby sme požiadali niekoho, dnes neviem koho, lebo ani Vy neviete koho, aký časový
horizont je do rozhodnutia, že tam niečo pôjde alebo nepôjde. Pretože dnes ani ja, ani Vy,
nevie nikto záväzne povedať, ani tí, ktorí prerokovali EIA, v akom časovom horizonte, táto
cesta sa bude stavať. Myslím si že tí ľudia, ktorí tam dennodenne chodia, si to zaslúžia.“
Predseda: „Pán poslanec, robíme všetko pre to, aby sme tieto informácie získali. Možno by
ste mohli aj Vy po svojej linke, pána ministra požiadať o tieto informácie. Nasleduje pani
poslankyňa Cibereová, potom pán poslanec Puci. Nech sa páči.“
Poslankyňa Cibereová: „Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené zastupiteľstvo,
vo svojej interpelácii sa chcem spýtať pán predseda, ktoré aktivity z regionálnej integrovanej
územnej stratégie sú podporované z rozpočtu KSK na roky 2019 – 2020. Pýtam sa to aj na
základe dotazov subjektov z jednotlivých okresov kraja, ktoré predložili návrhy do RIUS,
sú v zozname aktivít a nevedia či budú podporované. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem za otázku, pán poslanec Puci, nasleduje pán poslanec Hlinka. Nech
sa páči.“
Poslanec Puci: „Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, ja mám dve
interpelácie. Prvá sa pán predseda týka priamo Vás. Dňa 22. 06. 2018 bola v TASR
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zverejnená informácia: „Rastislav Trnka uviedol, že v najbližších dňoch podá trestné
oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu vydierania a ďalších trestných činov.“
Keďže dnes tu máme bod č. 9 v programe, ktorý sa týka elokovaného pracoviska Sečovce,
dokonca sme tesne pred zasadnutím dostali informatívnu správu „Ako je to naozaj“, ktorá
hovorí o niečom inom, ako máme my v materiáloch uvedené. A aj v tej správe, ktorú ste vtedy
Vy vydal v rámci TASR sa uvádza, že je možné odpočúvanie a vydieranie aj Vás aj poslancov
KSK. Mňa by zaujímalo, či ste toto trestné oznámenie podali, ak áno, v akom je momentálne
štádiu. Ak nie, tak potom prečo? Druhá moja interpelácia sa týka bodu č. 12f) dnešného
programu, t. j. BONA FIDE, o. z. Vážený pán predseda, bude v bode 12f) predkladané
schválenie nájmu hnuteľného majetku pre BONA FIDE, o. z. Už dávnejšie sú známe
informácie o dlhoch za nájomné a za energie a tiež aj zmluvný záväzok BONA FIDE, o. z.
preinvestovať do 3 rokov na vlastné náklady sumu 98 000 eur. Nie je však známe, či tento
záväzok bol splnený podľa čl. 9 bod 3 Nájomnej zmluvy do troch rokov od kolaudácie, ktorá
bola 15. mája 2015 mal BONA FIDE, o. z. splniť zmluvný záväzok, teda do 15. mája 2018
mali na vlastné náklady preinvestovať 98 000 eur. Vážený pán predseda, bolo splnenie tohto
záväzku k 15. máju 2018 preverené, bol tento záväzok preinvestovania splnený? Zároveň
žiadam predložiť aj podrobný rozpis investícii s uvedením súm, ktoré boli na vlastné náklady
BONA FIDE, o. z. k 15. 5. 2018 preinvestované. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem, ja len k tomu trestnému oznámeniu, že bolo podané ešte v tom júni,
v tom bolo, myslím, podané aj druhé trestné oznámenie, či podanie pani poslankyne
Lenártovej, že bolo podané neskoro. To bolo, to jej bolo zamietnuté. Takže toto sa dávno rieši.
V akom štádiu je vyšetrovanie to naozaj neviem. Ďalšie otázky Vám budú zodpovedané
písomne. Faktická, nech sa páči.“
Poslanec Puci s faktickou poznámkou: „Toto som presne chcel, aby mi to bolo potom
písomne zodpovedané. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Bude Vám všetko zodpovedané písomne, nebojte sa. Pán poslanec Hlinka,
nasleduje pán poslanec Čižmár, nech sa páči.“
Poslanec Hlinka: „Áno, ďakujem za slovo. Košický samosprávny kraj je vlastníkom
nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v katastrálnom území Košice Južné mesto. Je to objekt
bývalého zdravotníckeho strediska na Srbskej ulici. A ide o to, že Mestská časť Košice - Juh,
ktorá je poskytovateľom sociálnych služieb, a to je konkrétne zariadenie opatrovateľskej
služby, má túto službu v mene mesta zriadenú v problematických priestoroch na Mlynárskej
ulici v Košiciach. A keďže vieme, že tieto lôžkové zariadenia sú v našom meste absolútne
nepostačujúce, mali sme snahu zriadiť takúto ZOS-ku namiesto Mlynárskej na tejto Srbskej 1
v Košiciach. Ja som sa uchádzal o túto nehnuteľnosť, buď z dôvodu teda dlhodobého
prenájmu alebo za odkúpenie za vhodnú cenu, dajme tomu jedno euro alebo nejakú inú cenu,
ktorá je teda dôvodom osobitného zreteľa. Minulý rok v auguste som dostal odpoveď,
že momentálne táto situácia nie je aktuálna, teda, že neuvažujete s nejakou zmenou dispozície
a prenájmom, prípadne odkúpenie pre Mestskú časť Juh, takže by som sa chcel opýtať,
či sa táto situácia, tento názor medzičasom nezmenil, pretože podľa opatrení, ktoré nám
uložila jednak hygiena, ale jednak aj hasičský a záchranný zbor, tá ZOS-ka má tam problémy
z hľadiska jej dislokácii, takže by som bol rád, aby sme to polepšili k lepšiemu.
A druhá interpelácia je tiež na záležitosť, o ktorej som hovoril asi pred 1 až 1 a pol rokom,
tu v týchto priestoroch. Jedná sa o výstavbu atletickej krytej haly, vedľa v areáli Športového
gymnázia na Alejovej, ako je kruhový objazd, čiže Trieda SNP. Je tam, podľa tej informácie,
ktorú som dostal na túto interpeláciu, sa pripravuje táto investícia z hľadiska projektovania,
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plánovania a zabezpečenia financií. Takže prosím o aktuálnu informáciu ako sme s tým
naložili, pretože v iných materiáloch, ktoré pojednávali napr. o športe alebo o investíciách
z rozpočtu, som túto atletickú krytú halu nevidel. Možno, že som niečo prehliadol. A vieme,
že práve v súvislosti aj s akciou v 2021 roku táto hala, ale nielen preto, pre Košičanov
je veľmi vítaná a užitočná a potrebná. Takže prosím o informáciu písomne.“
Predseda: „Ďakujem pekne, bude zodpovedané písomne, ale ohľadom tej haly ešte budeme
rozprávať v bode č. 14 ohľadom EYOF-u, takže tam môžeme podrobnejšie. Pán poslanec
Čižmár, nasleduje pán poslanec Burdiga, nech sa páči.“
Poslanec Čižmár: „Dobrý deň, ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené kolegyne,
kolegovia. Z mojej strany len jedna interpelácia, týka sa úseku cesty, ktorý je v Správe ciest
Košického samosprávneho kraja na území mesta Trebišov. Ide o konkrétne priestor nadjazdu.
V minulom roku, ak si dobre pamätám, niekedy začiatkom ešte, došlo k poškodeniu jednej
časti nadjazdu. Došlo k opadu betónových častí, ten priestor bol len opáskovaný a nejaký
výrazný posun v oprave sa neudial v tejto časti aj vzhľadom na to, že je to miesto, ktoré slúži
aj ako parkovací priestor a je v blízkosti strednej školy, sakrálneho objektu, zároveň je to aj
časť, ktorá prepája dva dôležité úseky, Pribinovu ulicu a M. R. Štefánika, by som chcel
poprosiť o urgentné riešenie tejto situácie zo strany správcu úseku. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem aj ja, pán poslanec Burdiga, nasleduje pán poslanec Ihnát.“
Poslanec Burdiga: „Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážení kolegovia,
ja budem mať dve interpelácie, jednu skôr takú verejnú, druhú osobnú. O tú verejnú
ma poprosili starostovia Dobšinského regiónu a ja by som potreboval potom odpoveď vlastne
z odboru školstva. Ja by som si dovolil prečítať jedno krátke stanovisko, ktoré sme dostali
z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: „Na základe Vašej žiadosti
o prehodnotenie rozhodnutí vo veci určovania počtu žiakov 1. ročníka gymnaziálneho štúdia
s osemročným vzdelávacím programom pre školský rok 2019/2020, ktorú ste ako primátor
mesta Dobšiná spolu so starostami priľahlých obcí adresovali ministerke školstva, vedy,
výskumu a športu SR, JUDr. Mgr. Lubyovej, PhD. Vám oznamujeme nasledovné stanovisko:
Okresný úrad Košice, odbor školstva určil v zmysle § 64 ods. 5 zákona č. 245/2009 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov na základe kritérií podľa odseku 8 citovaného paragrafu pre
Gymnázium - organizačná zložka Spojenej školy, Zimná 96, Dobšiná, 0 žiakov pre
osemročný vzdelávací program. Košický samosprávny kraj ako zriaďovateľ uvedenej školy
mohol podľa § 64 ods. 6 zákona podať voči návrhu rozpisu odôvodnené námietky
ministerstvu školstva do siedmich pracovných dní odo dňa jeho zverejnenia. Keďže námietky
zo strany zriaďovatelia voči návrhu rozpisu pre uvedený školy neboli doručené ministerstvu
školstva, potom ministerstvo potvrdilo návrh Okresnému úradu Košice, odboru školstva.
Ministerstvo školstva považuje schválený rozpis počtu žiakov pre jednotlivé gymnáziá
s osemročným vzdelávacím programom pre školský rok 2019/2020 zverejnený na webovom
sídle Ministerstva za definitívny.“ By som poprosil odpoveď, aby som vedel informovať
starostov Dobšinskej doliny, pretože trošku sú znepokojení tým, že Košický samosprávny kraj
nereagoval na tieto námietky a aby som mohol možno trochu utíšiť emócie, ktoré tam tento
list vzbudil. Toto je jedna vec a druhá vec, chcem sa len osobne spýtať, možno to ani nepatrí
na túto pôdu, ale minulý týždeň aj predminulý týždeň, prebiehali výberové konania
na vedúcich niektorých odborov. Mňa sa hlavne týka výber vedúceho odboru kultúry a ja ako
predseda kultúrnej komisie som vlastne neobdržal ani len pozvánku na výberové konanie,
čo iste nie je povinnosťou, ale ani možno nejakú informáciu o verejnom vypočutí týchto
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adeptov, čo mňa, ako osobu trošku trápi. Trochu to človeka aj bolí, pretože keď bude vybratý,
a už určite bude vybratý, samozrejme, ja proti tomu nebudem mať žiadne námietky ako sa
rozhodnete, len s tým človekom aj my musíme pracovať, aj ja musím pracovať. Možno
do budúcna by bolo lepšie zvážiť aj to, aby aspoň predseda komisie bol pri týchto výberových
konaniach. Možno je to dobre, možno nie, to už musíte Vy zvážiť. To je len taká poznámka
odo mňa. Veľmi pekne ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne, odpovieme písomne a na tú druhú časť, áno, nepatrí to sem,
ale potom môžeme porozprávať. Pán poslanec Ihnát, nech sa páči.“
Poslanec Ihnát: „Áno, ďakujem veľmi pekne pán predseda, v prvom rade sa chcem vrátiť
k prijatému uzneseniu na minulom zastupiteľstve, kde sme prijali uznesenie, čo sa týkalo škôl
a ich, navýšenia počtu žiakov. Toto vyšlo, takže ako chcem sa Vám týmto tiež poďakovať,
pán predseda, že tie rokovania, aj na úrovni štátu, vlastne mali svoje opodstatnenie. Teraz
prejdem ku interpeláciám. Interpelujem Vás, pán predseda. Má Úrad KSK prehľad o reálnom
stave cesty za železničným mostom, hrádza Ružín? Sú tam opätovne výtlky, kedy sa počíta
s renováciou tejto cesty? Druhá interpelácia. Je v tomto roku 2019 plánovaná realizácia
projektu renovácie cesty Herľany – Vranov? Je myslené košická časť a strana. Tretia
interpelácia, na kedy referáty Košického samosprávneho kraja plánujú pracovné stretnutie
s firmou EUROVIA – Kameňolomy, s. r. o. vo veci prašnosti v lome Hradová? Štvrtá
interpelácia. Na kedy je plánované dôležité pracovné stretnutie k situácii v Strednej odbornej
škole Gemerská 1? Piata interpelácia. Obyvatelia Košíc aj Košickej Polianky sa pýtajú,
že kedy a kto bude renovovať ďalšiu časť cesty nadväzujúcej na košický úsek cesty? Údajne
vlastníkom cesty je cudzí subjekt. Má Košický samosprávny kraj znalosť o tomto úseku
zničenej cesty? Šiesta interpelácia, v akom stave riešenia je v súčasnosti možnosť premostenia
rieky Hornád pre peších a cyklistov v katastrálnom území Kostoľany nad Hornádom?
Požiadam o aktuálnu informáciu v spojení s realizáciou tohto možného premostenia.
Ďakujem veľmi pekne, všetko.“
Predseda: „Ďakujem pekne, dostanete odpoveď písomne. Avšak na väčšine, z tých vecí
sa pracuje. Ak to bolo všetko, uzatváram tento bod.“
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, ako som vás
informoval na ostatnom zasadnutí zastupiteľstva, po prehodnotení sa navrhuje sledovať
plnenia uznesení v stave realizácie iba zo súčasného V. volebného obdobia. Plnenie uznesení
v stave realizácie z II., III. a IV. volebného obdobia sa navrhuje sledovať v ročnom intervale,
vždy k februáru aj z dôvodu, že sa prevažne jedná o uznesenia ku koncepčným materiálom.
Uznesenia, ktorých periodicita predkladania bola schválená skoršími uzneseniami tak, ako sú
uvedené v štatistických prehľadoch v II. a IV. volebnom období zostáva nezmenená a budú
predkladané v intervaloch schválených skoršími uzneseniami. Otváram k materiálu rozpravu.
Nech sa páči. Pán poslanec Rovinský.“
Poslanec Rovinský: „Ďakujem, pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni
poslanci. Predseda Košického samosprávneho kraja podpísal 31. 10. 2018 uznesenie
č. 129/2018 z 8. zasadnutia Zastupiteľstva KSK z 22. októbra 2018. Je to uznesenie ku správe
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o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej národnej stratégie regionálneho rozvoja.
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja v ňom žiadalo predsedu Košického
samosprávneho kraja vypracovať analytickú časť ku správe o napĺňaní priorít a cieľov
aktualizovanej národnej stratégie regionálneho rozvoja a návrhy riešení problémových bodov.
V druhom bode predložiť komplexnú správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2017 s prípadným návrhom o aktualizáciu
Programu hospodárskeho sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja. Toto uznesenie
dodnes nebolo splnené. Tak isto 31. 10. 2018 podpísal predseda Košického samosprávneho
kraja uznesenie č. 124/2018 z 8. zasadnutia zastupiteľstva KSK 22. októbra 2018. Informácie
o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, kde zastupiteľstvo
Košického samosprávneho kraja, žiada predsedu Košického samosprávneho kraja
o predloženie správy o vyhodnotenie ekonomického a funkčného prínosu Terminálu
integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou – mesto. Keďže sa tak doteraz nestalo
a ja som počúval len informácie o tom, že sa nestíha, že pracovníci to prípadne nevedia
urobiť, tak predkladám tento návrh uznesenia. Zastupiteľstvo KSK žiada predsedu KSK
o nevyhnutné personálne opatrenia k zabezpečeniu plnenia uznesení KSK č. 124/2018
a č. 129/2018, termín do najbližšieho Zastupiteľstva KSK.“
Predseda: „Ďakujem pekne, ak už nikto sa nehlási do rozpravy, tak uzatváram rozpravu
a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Poslanec Kokarda, návrhová komisia: „Najskôr ak môžem teda, bol nám doručený
písomný návrh od pána poslanca Rovinského.
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja žiada predsedu Košického samosprávneho
kraja:
1. vypracovať analytickú časť ku Správe o napĺňaní priorít a cieľov aktualizovanej národnej
stratégie regionálneho rozvoja a návrh ich riešení problémových bodov,
2. predložiť komplexnú správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Košického kraja za rok 2017 s prípadným návrhom o aktualizáciu Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Košického kraja.“
Predseda: „Ďakujem pekne, pán poslanec...
Poslanec Rovinský: „Poprosím, uznesenie sú tie tri riadky dole k tomu.“
Predseda: „Tak poprosím predniesť návrh na uznesenie.“
Poslanec Kokarda, návrhová komisia: „Takže nový návrh na uznesenie, je to dosť
neprehľadné, tak sa ospravedlňujem.
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja žiada predsedu Košického samosprávneho
kraja o nevyhnutné personálne opatrenia k zabezpečeniu plnenia uznesení Košického
samosprávneho kraja č. 124/2018 a č. 129/2018 do najbližšieho Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja.“
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie, nech sa páči.“
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Hlasovanie č.3

Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja – doplňujúci návrh p. Rovinský

Za 32 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 18 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený. Teraz pôvodný návrh
k bodu č. 3. Áno, nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. q) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) berie na vedomie
Informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
B) súhlasí
1. s predkladaním plnenia uznesení v stave realizácie iba z V. volebného obdobia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja r. 2017 – 2022,
2. s predkladaním plnenia uznesení v stave realizácie z II. volebného obdobia, III. volebného
obdobia a IV. volebného obdobia v ročnom intervale, vždy k februáru,
3. s vyhodnocovaním nasledujúcich uznesení v ročnom intervale:
 č. 361/2007 z 15. zasadnutia Zastupiteľstva KSK zo dňa 10. 12. 2007,
 č. 624/2009 z 24. zasadnutia Zastupiteľstva KSK zo dňa 27. 04. 2009,
 č. 643/2009 z 24. zasadnutia Zastupiteľstva KSK zo dňa 27. 04. 2009,
 č. 77/2010 z
3. zasadnutia Zastupiteľstva KSK zo dňa 19. 04. 2010,
 č. 182/2010 zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva KSK zo dňa 06. 12. 2010,
 č. 238/2011 z 9. zasadnutia Zastupiteľstva KSK zo dňa 18. 04. 2011,
 č. 433/2012 zo 16. zasadnutia Zastupiteľstva KSK zo dňa 25. 06. 2012,
 č. 631/2013 z 25. zasadnutia Zastupiteľstva KSK zo dňa 21. 10. 2013,
 č. 62/2014 zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva KSK zo dňa 28. 04. 2014,
 č. 137/2014 zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva KSK zo dňa 13. 10. 2014,
 č. 209/2015 z 10. zasadnutia Zastupiteľstva KSK zo dňa 20. 04. 2015,
 č. 250/2015 z 12. zasadnutia Zastupiteľstva KSK zo dňa 24. 08. 2015,
 č. 297/2015 zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva KSK zo dňa 07. 12. 2015,
 č. 317/2016 z 15. zasadnutia Zastupiteľstva KSK zo dňa 22. 02. 2016,
 č. 366/2016 zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva KSK zo dňa 27. 06. 2016,
 č. 372/2016 zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva KSK zo dňa 27. 06. 2016,
 č. 397/2016 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva KSK zo dňa 22. 08. 2016,
 č. 403/2016 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva KSK zo dňa 22. 08. 2016,
 č. 419/2016 z 19. zasadnutia Zastupiteľstva KSK zo dňa 17. 10. 2016,
 č. 115/2018 zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva KSK zo dňa 27. 08. 2018.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto pôvodnom návrhu na uznesenie.“
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Hlasovanie č.4

Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.
BOD č. 4
Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Košického samosprávneho kraja za rok 2018
Predseda: „Teraz môžeme prejsť k bodu č. 4 – Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného
kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2018. Prosím pána Hudáka, hlavného
kontrolóra Košického samosprávneho kraja, aby uviedol materiál. Nech sa páči, máte
5 minút.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Ďakujem pekne za slovo pán predseda. Vážené panie
poslankyne, vážení páni poslanci. Úvodom mi dovoľte poďakovať predsedom komisií
za priestor na rokovaniach komisií, kde som mal možnosť správu uviesť a odprezentovať.
Taktiež chcem poďakovať za mnohé otázky, na ktoré som mohol podrobnejšie odpovedať,
nakoľko na rokovaní zastupiteľstva nie je priestor na odborné zaujatie stanoviska. Považujem
za povinnosť hlavného kontrolóra zmieniť sa o niektorých skutočnostiach priamo na rokovaní
zastupiteľstva a to aj preto, že s niečím takým som sa nestretol počas sedemnástich rokov
aktívnej praxe kontrolóra vo verejnej správe. Za všetko len dva najvýraznejšie momenty.
Neposkytnutie súčinnosti pri kontrole a neochota komunikovať s kontrolou. Pri kontrole
na Úrade KSK kde sme mali povinnosť zo zákona preveriť podnety o protispoločenskej
činnosti, nám neboli poskytnuté ďalšie účtovné doklady a písomnosti. Avšak už len
z dokladov, ktoré sme prevzali hneď pri začatí kontroly v súvislosti s verejným obstarávaním,
boli zistené závažné skutočnosti. Aktuálnou informáciou od Okresnej prokuratúry
je upovedomenie, že podozrenie zo spáchania trestného činu machinácie vo verejnom
obstarávaní bolo po preskúmaní prokurátorom odovzdané na odbor kriminálnej polície OR PZ
v Košiciach. Zásadnú pripomienku vznášam v súvislosti so zásahom do nezávislosti kontroly,
keď aj napriek tomu, že v zmysle zákona Útvar hlavného kontrolóra riadi a za jeho činnosť
zodpovedá hlavný kontrolór, ktorý je volený a teda zodpovedá sa zastupiteľstvu, nebolo
polročné a koncoročné hodnotenie práce zamestnancov zaradených na Útvare hlavného
kontrolóra akceptované. Napriek dvom písomným požiadavkám o stretnutie s predsedom
KSK, a to z júna a z decembra minulého roka, nebolo mojím požiadavkám vyhovené. A tak
k vysvetleniu si niektorých predmetných vecí do dnešného dňa, po viac ako ôsmich
mesiacoch od mojej prvej požiadavky nedošlo. Osobne ma spomenutý prístup mrzí, pretože
len komunikáciou je možné konštruktívne riešiť problémy a pokračovať v spolupráci
a pomoci pri plnení úloh v prospech samosprávneho kraja. V hodnotenom období roku 2018
boli v súlade s § 6 ods. 3 a 4 Pravidiel kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra KSK
prednostne pred kontrolami schválených polročných plánov, vykonávané kontroly za účelom
preverenia podnetu o protispoločenskej činnosti, čo je zákonná povinnosť, a kontroly
na základe žiadosti zastupiteľstva. Teda z plánovaných 49 kontrol bolo skutočne vykonaných
40 kontrol plánovaných, mimo rámca plánu bolo vykonaných 9 kontrol. Nevykonanie
plánovaných kontrol, resp. vykonávanie tzv. prednostných kontrol pred kontrolami
plánovanými som v súlade s § 6 ods. 5 Pravidiel kontrolnej činnosti zdôvodnil v predkladanej
správe. Výsledky kontrol sú v prehľadnej forme uvedené v tabuľkách sumárne aj individuálne
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podľa subjektov. Pri troch kontrolách boli zistené skutočnosti zakladajúce podozrenie
zo spáchania trestných činov, pričom vo všetkých troch prípadoch už aktuálne konajú orgány
činné v trestnom konaní. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Otváram diskusiu k tejto téme alebo k tomuto bodu. Pani
poslankyňa Lenártová, pán poslanec Kravčík, nech sa páči.“
Poslankyňa Lenártová: „Vážený pán predseda, ctený poslanecký zbor. Tak ako má predseda
kraja zo zákona určité práva a povinnosti ako orgán samosprávneho kraja, tak aj
zastupiteľstvo je orgánom samosprávneho kraja so svojimi právami a povinnosťami. Podľa
zákona máme právo kontrolovať, či už priamo ako poslanci keď si zriadime napr. kontrolnú
komisiu ako dočasný kontrolný orgán, alebo nepriamo cez funkciu hlavného kontrolóra,
ktorého volíme, ktorému schvaľujeme organizačnú štruktúru útvaru, a ktorého môžeme
požiadať o vykonanie kontroly. Neviem, či si všetci dostatočne uvedomujeme, čo sa tu deje,
pretože predseda ako jeden z orgánov samosprávneho kraja ignoruje komunikáciu s hlavným
kontrolórom kraja, riadne zvoleného zastupiteľstvom. Nemáte pocit, že týmto je predsedom
nepriamo ignorovaná komunikácia zo zastupiteľstvom? A ďalšia vážna vec. Kontrolór
v zmysle zákona je povinný preveriť podnet o protispoločenskej činnosti do 90 dní od jeho
prijatia. Úrad KSK nielenže neposkytne doklady ku kontrole a len ako hlavného kontrolóra
si najme externého právnika doc. JUDr. Tekeliho za predpokladanú sumu 4 800 eur, ktorú
následne zaplatia občania zo svojich daní aj napriek tomu, že oddelenie právne
je posilnené oproti minulosti o dvoch právnikov. Toto asi už netreba ani komentovať a želám
vedeniu kraja menej arogancie, menej opitosti mocou, viacej pokory, rešpektu a funkčnosti.
Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ja mám skôr iné pocity pri tejto činnosti pána hlavného
kontrolóra, neviem, či všetci viete, ale pán hlavný kontrolór bol do dňa zvolenia do funkcie
členom strany Smer – SD a v ten deň si pozastavil členstvo. Takže ja mám skôr pocit,
že pán hlavný kontrolór robí opozičnú politiku, na čo vy máte právo, no ale dobre.
Pán Kravčík, nech sa páči. Pardon, pán poslanec Polaček s faktickou.“
Poslanec Polaček s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne. Ja chcem reagovať na pani
poslankyňu a samozrejme aj na pána kontrolóra, lebo ja mám pocit, že ani jeden z vás dvoch
nepovedal nám vlastne nič. Nič konkrétne. Neviem, na čo je dobré, táto rétorika, ktorá tu bola
povedaná. Pani poslankyňa, hlasovala ste pred asi necelým rokom, niekedy v auguste, o tom,
aby pán kontrolór vykonal kontrolu v Sečovciach. Do dnešného dňa vykonaná nebola. Takže
sa začnime rozprávať o tom, kto tu robí a kto tu nerobí. Pán kontrolór sa vyhovára
na nesúčinnosť, pritom boli všetky papiere pripravené, iné kontroly dokáže robiť súčinne,
napr. pri škole úžitkového výtvarníctva to dokázal, a tu sa len vyhovára, vyhovára a vyhovára.
Čiže poďme sa rozprávať konkrétne, ku konkrétnym veciam a nie len obyčajné slovné
prekáračky, ktoré nič neznamenajú. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Pán poslanec Kravčík, nech sa páči.“
Poslanec Kravčík: „Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia. Ja som si dovolil tú správu
tri krát prečítať a som mal z toho veľmi divný pocit, aj v nadväznosti na to, že čo obsahuje,
akej kvality materiály a akým spôsobom v podstatne Útvar hlavného kontrolóra predloženú
správu o svojej činnosti za minulý rok. Ja som si dal vytiahnuť niektoré veci, ktoré sa týkajú
tej histórie a som sa pokúsil to prerátať len na čísla, pretože tých vecí tam je pomerne veľa
a zrejme ako pán predseda povedal, že zrejme náš hlavný kontrolór sa nezbavil straníckeho
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trička, pretože tá správa je vlastne viac o ideológii, ako o konkrétnych číslach, ktoré by mali
byť predmetom záujmu nás poslancov aj transparentnosti využívania verejných peňazí.
Ja len chcem upozorniť kolegov a kolegyne, že napr. v roku 2016 bol rozšírený tím Útvaru
hlavného kontrolóra o jedného ďalšieho človeka práve vtedy, keď Útvar hlavného kontrolóra
našiel pochybenia v roku 2015 na úrovni 15 841 eur, v roku 2016 - 17 000 eur a nejaké
drobné, v roku 2017 - 17 000 eur. Ja, keď som tak začal kalkulovať, že koľko tých peňazí nás,
z verejných zdrojov, stojí Útvar hlavného kontrolóra, tak som dospel k názoru, že platy a celá
tá réžia, aj náklady prevádzkové sú zhruba na úrovni 300 000 eur. Tak keď to prerátame
aj v nadväznosti na to, čo zistil v rokoch 2015, 2016, 2017, tak je to na úrovni zhruba 5 %
efektívnosti práce Útvaru hlavného kontrolóra. Nechápem, aké náročné úlohy boli, ktoré
by ukazovali lepšie využívanie, efektívnejšie využívanie týchto peňazí. Keď som išiel ďalej,
zaujímavým spôsobom som sa dopracoval k údajom, ktoré sa týkajú štruktúry jednotlivých
kontrol. A vlastne zaujímavé je, že komplexné kontroly klesajú, tematické rastú, a čo je ešte
zaujímavé, že kontrola opatrení začala pred, do roku 2014 nebola žiadna, od 2015 začala
existovať a všimnite si vlastne, akože ten počet je veľmi zaujímavý, že napr. v roku 2015 bola
kontrola opatrení na úrovni 8, potom v roku 2016 - 23 a následne tak isto 23, čo je na úrovni
takmer tematických kontrol. Tzn., že ja sa teda pýtam a dávam otázku do pléna, že či tie
peniaze, ktoré my vkladáme do rozpočtu na kontrolu efektívnosti nakladania z verejných
peňazí sú dobre nastavené. A keď som sa aj pozrel do niektorých vecí, ktoré sú v správe
uvedené, hlavne v nadväznosti na veľmi tvrdú kritiku Agrokruhov a povedzme aj Krajskej
futbalovej ligy, tak som sa nedokázal zbaviť dojmu, že pán hlavný kontrolór sa usiluje
v podstate brzdiť akékoľvek politické rozhodnutia, ambície povedzme, ktoré vychádzajú
z programového vyhlásenia aj nášho župana. Tzn., že skúsme sa nad tým zamyslieť a otázka
toho, že ako nastaviť efektívne celý úrad, aby „fachčil“ v prospech verejnosti, v prospech
občanov. Je vecou nás všetkých, aby sme sa tu nehandrkovali a nepolitikárčili, aby sme
ukázali akým spôsobom vieme, nielen efektívne narábať s verejnými peniazmi a ako ich
dokážeme otočiť, aby prinášali niekoľkonásobné úžitky. A na to je činnosť hlavného
kontrolóra potrebná. Ale podľa toho, čo tu je, ja osobne som stratil dôveru vo vzťahu k tomu,
že akým spôsobom v podstate tie peniaze sú vložené do Útvaru hlavného kontrolóra.
Sú orientované a tá práca je práca, dovolím si tvrdiť, že sa nezbavil straníckej príslušnosti,
ktorá v tomto prípade je fakt, je absolútne, absolútne nemiestna. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne. S faktickou pán kontrolór, nech sa páči. Máte minútu.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne za slovo.
Takže v krátkosti za minútu. Analýza je relevantná a teda aj prezentácia alebo interpretácia
výsledkov vtedy, ak sú aj relevantné vstupné údaje a ak sa zohľadňujú aj iné a širšie
súvislosti. Teda porovnávali ste nejaké tu výsledky vo finančnom vyjadrení, roky spätne.
Ak by som mal to porovnávať, lebo mám tú analýzu od začiatku, lebo od roku 2004 pôsobím
na Útvare hlavného kontrolóra a vlastne tieto analýzy robil som aj pre bývalého hlavného
kontrolóra, tak potom napr. aj v roku 2004, kde bolo 0, potom je aj rok 2017, kde bolo 31
alebo 1 200 eur. Čiže hodnotiť efektívnosť kontroly na základe súm, odvodu porušenia
finančnej disciplíny, tak myslím, že to nie je podstatné. Ale na ostatné otázky určite verejne
nejako odpoviem vám na tieto otázky. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Čiže sumy kontrolných zistení nie sú podstatné. S faktickou pán
poslanec Petro na pána Kravčíka?“
Poslanec Petro s faktickou poznámkou: „Samozrejme pán predseda, ďakujem pekne
za slovo. Prajem pekný deň. Ja si myslím, že o samotnej podstate, o výsledkoch kontroly,
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tomu sme sa dostatočne venovali na jednotlivých typoch komisií zastupiteľstva. Zbytočne
hovoriť, pretože dnes vás v týchto prvých radoch, aj vás pán poslanec Kravčík, hlavne
zaujíma a prebíja hlavu to, aká bola bývalá politická príslušnosť hlavného kontrolóra obce,
tzn. výsledky kontroly opodstatnenosti poukazujú na niektoré javy, ktoré sa dejú, ktoré môžu
mať samozrejme, a tak to preto robíme aj na komisiách, aby mali aj dopredu nejaký dopad
na to, aby vystíhal hlavný kontrolór na to, čo sa deje zlé, že to nemusí byť len tá represívna
zložka. Ale každý ho chápe ako kritiku smerákov proti vám. Tzn., že niekedy už ani
nechápem. Nechcete zrušiť ho za hlavého kontrolóra? Nechcete byť bez kontroly?“
Predseda: „Ďakujem pekne. Nasleduje pán poslanec Kaplan. Ale predtým si ešte dovolím
k tej poznámke, že sa chceme vyhovárať na stranícku príslušnosť. Viete nikto by tu o tom
nerozprával, ak by sa pán hlavný kontrolór držal zákona a faktov. Ťažko sa mi
k tomu vyjadruje, keď sa dočítam v správe, že niečo nie je transparentné a si požiadame
o vyjadrenie napr. Transparency International a to nám povie, že prebehlo verejné
obstarávanie úplne v poriadku a pán kontrolór tvrdí niečo úplne iné. Tak, a pritom sa neopiera
o žiadne paragrafy. Takže v tomto prípade, viete takýchto bodov a vecí je za posledný rok
niekoľko už desiatok, by som povedal. Nerozprávame sa o každom jednom bode tu na tomto
zastupiteľstve. Aj v minulosti ja som mal pár stretnutí s pánom kontrolórom, len ako keby sa
tie stretnutia míňali účinku. Pán poslanec Kaplan. Nech sa páči.“
Poslanec Kaplan: „Ďakujem pekne za slovo pán predseda. Ja sa dotknem hlavne
vo všeobecnosti výkonu funkcie pána hlavného kontrolóra, keďže ani nie dostatok času na to,
aby sme si rozobrali konkrétne príklady. Keďže Vašu činnosť sledujem dlhodobejšie,
aj Vaše posledné výstupy z jednotlivých zastupiteľstiev, mali sme možnosť si Vás vypočuť
aj na jednotlivých komisiách. S jednou Vašou tézu v zásade súhlasím, ktorú ste predniesol
na školskej komisii a to, že cítite, že je ohrozená nezávislá kontrola v rámci Úradu Košického
samosprávneho kraja. Áno je. Bohužiaľ vďaka Vám. Ak by ste v rámci svojej činnosti
a kontrol posudzovali jednotlivé pochybenia a prípady bez ohľadu na to, ktorá garnitúra
za nimi stojí, mal by ste odo mňa nie len uznanie, ale aj rešpekt. Príkladom je práve
problematika elokovaného pracoviska v Sečovciach. Tie podnety chodili na Úrad KSK
už v roku 2017, napr. od poslankyne Národnej rady SR Mgr. Zuzany Zimenovej. Riešili to
poslanci Národnej rady SR, riešili to rôzni aktivisti, ktorí by to v rámci svojej pracovnej
činnosti ani nemali riešiť, iba hlavný kontrolór Košického samosprávneho kraja bol hluchý
a slepý. Ďalším príkladom je Obchodná akadémia na Polárnej a mohli by sme pokračovať.
Preto si myslím, pán hlavný kontrolór, aj vzhľadom na to, čo povedal pán predseda, že keďže
tesne pred nástupom do funkcie ste si pozastavili členstvo v strane Smer - SD, dokonca
tu mám Vaše vyjadrenie pre médiá, ktoré ste poskytli. „Členstvo som si už vysporiadal a to
dokonca nad rámec zákona, ktorý to ukladá až od dátumu vzniku funkcie. Ako dlho som bol
v strane je nepodstatná otázka, no bolo to kratšie ako 10 rokov.“ Ak si takto predstavujete
výkon nezávislej kontroly, tak my teda nie. Hovoria o tom rôzne Vaše činnosti, hlavne ten
Váš postoj k tej najväčšej kauze tohto kraja, a to hlavne v prípade elokovaného pracoviska.
Možno sa dotknem aj spôsobu, akým ste bol zvolený do funkcie, úplne neštandardne verejnou
voľbou, čím už dopredu bolo jasné, že bude zvolený nominant strany Smer - SD a možno aj
preto sa do výberového konania na hlavného kontrolóra vtedy prihlásili len dvaja uchádzači.
Takže pán hlavný kontrolór, ja som na základe aj tých Vašich výstupov, a keď som si Vás
mnohokrát vypočul, ten spôsob komunikácie, kde z Vás evidentne cítiť averziu voči
predsedovi KSK, voči vedeniu, nadobudol postoj, že naozaj nezávislá kontrola pod Vaším
vedením jednoducho nie je možná. A možno by ste mal do budúcna zvážiť svoje ďalšie
pôsobenie, aby ste tak neblokoval práve tu nezávislosť. Ďakujem pekne.“

13

Predseda: „S faktickou pán poslanec Polaček, nech sa páči.“
Poslanec Polaček s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne. Ja by som chcel len naviazať
na pána poslanca Kaplana, keď už bude pán kontrolór odpovedať. Prosím odpovedzte mi
jasne a zreteľne. Držali ste za predsedovania pána predsedu Trebuľu tú spornú faktúru
z elokovaného pracoviska zo Sečoviec? Držali ste ju? Prečo ste nezakročili? V rukách či ste ju
mali. Lebo ja mám informáciu, že ste ju držali v ruke, že ste si ju vyžiadali. Je o tom protokol.
Protokol o tom je z minulých období. Prečo ste nezasiahli? Riešite kadečo, ale podstatné veci
v miliónoch neriešite. Toto je zodpovednosť. A je práveže na predsedovi, s kým sa bude
stretávať alebo nie. Ak raz Vašu dôveru nemá a neviete mu byť oporou, prečo sa má s Vami
stretávať? Lebo kontrolór má byť aj oporou, nie len človekom, ktorý dáva opozíciu. Máte
dávať zrkadlo, máte upozorňovať na nedostatky, ale máte byť aj oporou celému kraju.“
Predseda: „Pán hlavný kontrolór, nech sa páči.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Nehlásil som sa, ale ďakujem pekne, do rozpravy.
Aby som zodpovedal otázku na pána poslanca Polačeka, čiže začneme asi tým elokovaným
pracoviskom. Ja som sa už tuším, pozriem presne, pre médiá vyjadril v marci 2018,
že kontrolu na elokovanom pracovisku sme nevykonávali. To, čo odznelo v médiách, žiaľ,
ja na to dosah nemám, a teda každý nech si urobí to, že či nepravdy a polopravdy sú, OK.
Na októbrovom zastupiteľstve, myslím si, že tiež som sa vyjadril, pán poslanec, dostatočne,
že na elokovanom pracovisku v Sečovciach sme kontrolu nevykonávali. Ja už neviem, ako to
mám povedať, ale jednoducho kontrola na elokovanom pracovisku nebola vykonávaná.
Je pravda, že pán poslanec ste dali uznesenie na kontrolu elokovaného pracoviska a neviem
či ste si aj prečítali to uznesenie. Keby som mal byť striktný a držať sa tohto uznesenia,
tak v podstate jednu nájomnú zmluvu ani nerobím, pretože znelo tu preveriť zmluvu medzi
Košickým samosprávnym krajom, nájomnú zmluvu, Košickým samosprávnym krajom
a spojenou školou. No taká zmluva nie je. Takže ak by som mal byť striktný v zmysle tohto
uznesenia, tak neviem čo. Lenže chápem, že o čo tu išlo, čiže tú kontrolu sme chceli vykonať.
Teraz ku chronológii elokovaného pracoviska. Viete, vie to aj poslanec Národnej rady SR,
určite pani poslankyňa Zimenová, keď interpelovala v rámci hodiny otázok pána predsedu
NKÚ vo vzťahu k jej podnetu, ktorý dala. Veľmi zvláštne a veľmi zaujímavé informácie
v septembri minulého roka odzneli v Národnej rade SR, napr. aj to, že v septembri minulého
roka mala byť kontrola zo strany Úradu KSK skončená, lebo také boli informácie. A zrazu
zistíme, že nie, kontrola nebola v septembri skončená, ale v decembri. No a teraz k výkonu
kontrol. Presne ako tu ste dali, na to uznesenie som hovoril, že áno, keď zastupiteľstvo
schváli, nemám problém ísť vykonať kontrolu. Pôjdeme a vykonáme. Vlastne už sme ju aj
začali. Ale bolo tu povedané, že jednoducho, ak jeden kontrolný orgán tam robí kontrolu,
tak druhý tam nemôže ísť z vecného a praktického pohľadu. Pretože ak má nejaký kontrolný
orgán odobraté doklady, tak nemôže to kontrolovať iný kontrolný orgán. No a ešte k tej
chronológii. Áno, v novembri 2017 som sa dozvedel z Korzára - Dolný Zemplín, kde pani
poslankyňa Zimenová upozornila, a teda bola aj tlačová beseda, že je tam problém. Podala
podnet na NKÚ, na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, na KSK, ale hlavnému
kontrolórovi KSK nie. Ale to nie je problém, pretože ja som tú informáciu evidoval a vlastne
do plánu kontrol na prvý polrok som to chcel zaradiť. Potom nasledovalo 29. novembra 2017
Košický Korzár: „Budúci župan Rastislav Trnka chce dať po svojom budúco týždňovom
nástupe do funkcie celú situáciu prešetriť a požiada hlavného kontrolóra, aby do plánu
pre budúci rok zaradil aj kontrolu tejto školy.“ O týždeň však už bolo všetko inak. Nie mňa
pán predseda požiadal o kontrolu, ale 6. decembra 2017 citujem: „Môžem potvrdiť, že ešte
v pondelok po návrate zo slávnostného zastupiteľstva som dal pokyn, aby zamestnanci úradu
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išli na kontrolu a preverili to.“ Čiže sa pýtam, keď pán predseda ešte pred zvolením hovoril,
že ma požiada o kontrolu, nastúpil do funkcie a vydal poverenie na kontrolu Úradu KSK.
Ja sa pýtam prečo nenechal kontrolu na nás? Ale ja som rešpektoval právo pána predsedu,
aby si poveril a určil svoju kontrolnú skupinu z úradu, aby vykonali finančnú kontrolu
na mieste. Tak toto teraz snáď pre mňa je veľmi zvláštne, že mne idete vyčítať, že kontrolná
skupina z Úradu KSK, ktorá bola poverená napriek tomu, že bolo hovorené v médiách,
že ja pôjdem a budem požiadaný. Rešpektoval som to. Mali odobrané doklady a ja som mal
ísť kontrolovať. A prečo som začal? Tak začal som preto, pretože doklady boli späť vrátené
kontrolnému orgánu 21. januára tohto roku. Následne som volal riaditeľa, prázdniny a začali
sme kontrolu. Takže absolútne odmietam výčitky k tomu, že sme nekonali v elokovanom
pracovisku.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Tak pán hlavný kontrolór viete, trošku to bolo asi aj o tej dôvere.
Ja teraz prečítam, mám tu správu o výsledku kontroly. Správa bola zameraná na vybrané
oblasti hospodárenia s verejnými prostriedkami účtovníctva, verejného obstarávania
a pracovnoprávnych vzťahov, ktorej cieľom je preveriť a zhodnotiť dodržiavanie právnych
predpisov a navrhnúť opatrenia alebo odporučenia na nápravu. Tak ste mali mať minútu,
päť minút ste rozprávali. Cieľom, predmetom kontroly boli aj faktúry a to je hlavná činnosť
a podnikateľská činnosť za mesiac jún 2016. Hovorím o kontrolovanom subjekte Spojenej
školy v Dobšinej, pod ktorú patrí aj elokované pracovisko v Sečovciach. A mám tu výpis
dokladov, ktoré boli odovzdané hlavnému kontrolórovi alebo Útvaru hlavného kontrolóra.
Na prvom mieste bola faktúra spoločnosti alebo dodávateľa S1 s.r.o. Nájomné a odplata
za služby. Mesačná faktúra bola v tom čase 74 737 eur. Ďalej bolo predložených ďalších
34 dokladov a faktúr, ktoré boli za sumu asi 12 000 eur. Čiže hlavný kontrolór si vybral ako
tematickú kontrolu iné faktúry, ktoré vlastne dosahovali sumy niekoľko 100 eur, avšak
opomenul faktúru, ktorá mu bola predložená hneď ako prvá za 74 734 eur, čiže to je len
za jeden mesiac. Takže pán hlavný kontrolór nerozprávajte nám tu, že ste nemali k dispozícii
doklady, že ste neboli na kontrole, jednoducho zámerne ste prehliadli tieto faktúry a nedali
ste ich do správy. Ďalší bod, o ktorom hovoríte, že ste nemohli vykonávať kontrolu, keďže
prebiehala ešte iná. Doklady boli k dispozícii, pretože niekoľko trestných oznámení bolo
dané, alebo začatých, niekoľko preverovaní aj u rôznych kontrolných orgánov. My pomaly
každý druhý týždeň predkladáme všetky materiály, takže všetky materiály by boli
k dispozícii. A napr. 5. júna 2018 sme začali kontrolu v Škole úžitkového výtvarníctva.
Skončili sme 21. 12. 2018. Taktiež sme mali nejaké doklady u seba, avšak v tomto prípade
Vám vôbec nebránilo začať 9. októbra 2018 Vašu kontrolu. Čiže v iných prípadoch mohli
prebiehať súbežné kontroly, avšak v prípade Spojenej školy v Dobšinej nemohli. Takže pán
hlavný kontrolór prepáčte, ale Vy tu zámerne klamete poslancov aj verejnosť aj médiá
a už prosím Vás prestaňte s týmto. Ste hlavný kontrolór a táto funkcia má nejakú vážnosť
a mali by ste sa opierať o zákony a fakty. Vy tu len rozprávate o Vašich domnienkach,
pocitoch a všetkom možnom, len nie to, čo je čierne na bielom, na papieri. Ďakujem pekne.
Nasleduje. Ja som reagoval na Vás, Vy ste reagovali na pána poslanca. Som Vám povedal,
nemôžete reagovať na každú jednu faktickú poznámku. Nasleduje s faktickými pán poslanec
Potocký, Kravčík, Kaplan, potom pán poslanec Puci, a naňho môžete reagovať faktickou.
Nech sa páči.“
Poslanec Potocký s faktickou poznámkou: „Ďakujem pán predseda za slovo. Všetci
sa zhodneme na tom, že hlavný kontrolór by mal byť hlavne nezávislý a nemal by byť
lokajom žiadnej politickej strany. Po tom, čo tu zaznelo mám pocit nie len ja, ale viacerí
poslanci, že v prípade nášho kontrolóra to asi tak nie je. Hlavne čo ma mrzí. Máme tu kauzu
elokovaného pracoviska, kde kraj mohol prísť o milióny eur, rieši to celé Slovensko a sám
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hlavný kontrolór priznáva, že riešil to Najvyšší kontrolný úrad, Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR, Úrad Košického samosprávneho kraja a náš kontrolór nič.
Sa nerozhýbal. Koľko potrebujete, päť rokov na to? Sám ste hovorili, že to začnete riešiť
v dohľadom čase. Kedy ten čas nastane? Ďalej ma mrzí, že sa správate naozaj nie ako
nezávislý kontrolór, ale ako politik a prenášate to aj na komisie, kde sa majú riešiť odborné
veci a Vy tam politikárčite. Otravujete členov komisie s tým, že vám predseda kraja
nepodpísal cesťák, áno. My máme riešiť odborné veci na komisiách. Ďakujem veľmi pekne.“
Predseda: „Poslanec Kravčík, pán poslanec Kaplan, nech sa páči.“
Poslanec Kravčík s faktickou poznámkou: „Ja som chcel len to isté povedať, čo pán
kolega, že ste svojím vystúpením potvrdili, že ste politik, nie kontrolór. A vlastne my
potrebujeme kontrolóra a nezávislého. To je jedno ktorej skupiny, aby sme sa vedeli správne
rozhodovať. Aj to, čo som počúval župana, a keď som vlastne som si dal výpis, že koľko tých
peňazí išlo pre Dobšinú, Spojenú školu v Dobšinej, tak v roku 2011 bolo 130 000 eur čerpanie
rozpočtu a odvtedy narástlo do roku 2017 na 2,33 milióna eur. A vlastne to, že Vy ste vo
svojej kontrolnej činnosti, a tam ste boli a ste mali aj kontrolu tematickú, aj kontrolu opatrení
a ste prehliadli dôležitú faktúru, ktorá je v celom zápise tak ako bola. Takže zamyslite sa.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pán poslanec Kaplan, nech sa páči.“
Poslanec Kaplan s faktickou poznámkou: „Pán hlavný kontrolór, snáď nemôžete myslieť
vážne, že Vám nejakým spôsobom bola zabránená kontrola na elokovanom pracovisku
v Sečovciach z dôvodu toho, že Vám to nedovolil župan. Vy, ako hlavný kontrolór máte právo
si zaradiť kontrolný bod do svojho plánu kontrol a zastupiteľstvo Vám ho schvaľuje. Všetci
by sme Vám tu za to zdvihli ruku, ak by ste mali tú intervenciu si to tam dať. Nedali ste to,
neurobil ste to, neprejavil ste žiadnu iniciatívu a to je pre mňa smerodajné. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Pán poslanec Puci, nech sa páči.“
Poslanec Puci: „Konečne. Ďakujem pekne. No musím povedať, že jediný, kto tu vnáša
politiku do celej tejto debaty ste Vy pán predseda, vy páni poslanci, ktorí ste doteraz
diskutovali a všetko ste hádzali na to, že pán hlavný kontrolór bol bývalým členom strany
Smer – sociálna demokracia. Nikto z vás si asi poriadne nepozrel tú jeho správu, nikto z vás
si ju neprečítal, nikto z vás nereagoval na tie zistenia, ktoré tam sú. Lebo keď si pozriem len
tú kontrolu č. 36 je tam 9 zistení, závažných porušení zákona, o ktorých tu nikto nehovorí,
lebo radšej budeme prekrývať tieto kauzy tým, že bol niekto niekedy členom nejakej strany.
Tým, že možno nevykonával v tom čase, ako vy ste chceli nejakú kontrolu v Sečovciach,
ale tá kontrola, páni, prebieha. A možno by sme tú kontrolu Sečovciach mali riešiť v bode 9,
keď budeme riešiť samotné Sečovce a potom sme o tom mali hovoriť a nechať aj priestor
kontrolórovi, nech sa vyjadrí, ako to naozaj všetko bolo. Ale namiesto toho tu vnášame
politiku, lebo sa snažíme prekryť pochybenia niekoho kto teraz sedí na Úrade Košického
samosprávneho kraja. Tých pochybení je tu dosť. Myslím, že sú závažné a už to, že boli
podané tri trestného oznámenia, a pokiaľ viem štvrté podal aj bývalý zamestnanec KSK,
hovorí niečo, aj hovorí samé za seba. Toto sme tu nikdy, páni, predtým nemali. Ale toto vás
nezaujíma. Vás zaujíma len politikárčenie a problémom je hlavný kontrolór, ktorý
momentálne poukazuje na chyby súčasného vedenia Košického samosprávneho kraja. Poďme
sa baviť o tejto správe. Poďme sa baviť o tom, čo tam je napísané. A mňa by veľmi zaujímalo
ako sa s týmito vecami, ktoré tu boli vytknuté Košickému samosprávnemu kraju a úradu,
chcete pán predseda potom vysporiadať. Ako chcete odstrániť tie veci, ktoré tu sú? Lebo o tej
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transparentnosti, o ktorej ste tu na začiatku hovorili, a ktorá tu dnes bola spomínaná,
o tej hovorí možno len názov jednej z firiem, ktorá vyhrala to vaše transparentné verejné
obstarávanie, ktoré ste tu zaviedli. A potom sa nečudujem, že Transparency International nám
potvrdí, že všetko bolo v súlade so zákonom, keď jedným z víťazov Vášho verejného
obstarávania, ktoré je takisto spomenuté v tejto správe, že nebolo košér, že nebolo v súlade
so zákonom. Toto nezaujíma nikoho.“
Predseda: „Takže spochybňujete Transparency International, OK. Ešte pán hlavný kontrolór,
nech sa páči na pána Puciho.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne. Čo sa týka
Transparency International odznelo tu, že je poukázané na netransparentnosť. Odcitujem,
lebo aj pán predseda hovoril o tom, že Transparency International ako potvrdilo. No neviem,
čo potvrdilo, ale Transparency International, čiže odcitujem ich. Je prax, dodal pán Piško:
„že prax zverejňovania výziev aj k menším zákazkám patrí dlhodobo medzi odporúčania
Transparency International.“ Takže vlastne aj zákazky s nízkou hodnotou odporúčajú
zverejňovať na webe. A 13. 4. 2018 bola na Úrade KSK zrušená povinnosť zverejňovať výzvy
na web stránke KSK. Ďakujem pekne.“
Predseda: „S faktickou pán poslanec Polaček a potom poprosím pána riaditeľa kancelárie.
Poslanec Polaček s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne. Ja len k pánovi poslancovi
Pucimu. Pán poslanec, celý Váš príspevok bol o tom, ako ste politikárčili a nič konkrétne
nepovedali. Hovoríte tu o tom, že ste si to prečítali. Prosím buďte konkrétny, vyberte
tri konkrétne príklady, poďme si ich rozobrať. Ale nepovedali ste nič konkrétne. Čiže bolo
to len politikárčenie. Opäť nič iné, len o tom, ako útočiť. Ďakujem.“
Predseda: „Pán riaditeľ kancelárie, nech sa páči.“
JUDr. Bilčák, riaditeľ kancelárie predsedu: „Ďakujem. Dobrý deň, vážený pán predseda,
vážené poslankyne, vážení poslanci. V nadväznosti na prezentované závery uvádzané
v Správe o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra, mi dovoľte v krátkosti vecne
zareagovať. Aj keď bol na komisiách pri zastupiteľstve, pri Košickom samosprávnom kraji
zo strany hlavného kontrolóra navodzovaný dojem bezprávneho bránenia zasahovania
do kontroly, nie je tomu tak. Hlavný kontrolór KSK je volený Zastupiteľstvom Košického
samosprávneho kraja a za svoju činnosť zodpovedá Zastupiteľstvu KSK, ktoré mu schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na najbližší kalendárny polrok a je povinný vykonať kontrolu,
ak ho o to požiada Zastupiteľstvo KSK. Sporná kontrola č. 36/2018 bola začatá bez opory
v Pláne kontrolnej činnosti a to na základe podnetov z 12. 7. 2018 a 5. 8. 2018. Prvý podnet
bol podaný občianskym združením a druhý podnet bol podaný ako anonymný podnet
o protispoločenskej činnosti. Obsah oboch podnetov sa v prevažnej miere prekrýval.
Je potrebné si uvedomiť, že zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti síce pozná
aj anonymný podnet, ale už v úvodnom zákonnom ustanovení hovorí, že prioritným účelom
zákona je ochrana zamestnancov pred neoprávneným postihom zo strany zamestnávateľa
pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a má motivovať zamestnancov k oznamovaniu
takejto činnosti. Zároveň vo svojich úvodných ustanoveniach vymedzuje, čo je považované
za závažnú protispoločenskú činnosť v zmysle tohto zákona. Podnet z 12. 7. 2018 absolútne
nespĺňal pojmové náležitosti podnetu o protispoločenskej činnosti, keďže bol podaný
právnickou osobou a tej tento zákon túto ochranu nepriznáva. Hlavný kontrolór
pri anonymnom podnete taktiež v plnom rozsahu nenapĺňa podnet o protispoločenskej
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činnosti v rámci zákona. Hlavný kontrolór opiera výkon kontroly v celom rozsahu a jeho
oprávnenie § 6 ods. 6 svojich Pravidiel kontrolnej činnosti, kde môže aj nad rámec plánu
kontrolnej činnosti, podotýkam, ak nebude ohrozené splnenie plánu, vykonať kontrolu,
spravidla najmä tematickú. Uvedené ustanovenie však nemá žiadnu oporu v právnom
poriadku Slovenskej republiky a interný predpis nemôže vytvárať nové povinnosti
a oprávnenia, a to tak ani na obstaranie oprávnenej, ani povinnej osoby. Odkaz na právne
obyčaje z minulosti neobstojí, nakoľko to nie je právny argument. Na základe vyššie
uvedených skutočností, podľa môjho právneho názoru, postup hlavného kontrolóra KSK pri
začatí kontroly bol nezákonný, pretože mal postupovať nasledovne: začať preverovanie
výlučne len časti anonymného podnetu, ktorá spĺňala podmienky zákona o ochrane
protispoločenskej činnosti a časť anonymného podnetu a podnet NOIKER (pozn.: Nezávislá
občianska iniciatíva Košíc a košického kraja, o. z.) zahrnúť do pripraveného Plánu kontrolnej
činnosti a nechať si výkon kontroly schváliť uznesením zastupiteľstva. Hlavný kontrolór KSK
je súčasť internej kontroly KSK, je orgánom samosprávneho kraja na výkon kontroly
a vykonáva ju prioritne na základe Plánu kontrolnej činnosti. Akceptovanie svojvôle pri
výbore kontrolovaného subjektu a rozsahu kontroly prináša nebezpečný precedens, kedy na
základe subjektívneho rozhodnutia hlavného kontrolóra KSK bez zákonnej opory o tom, že
kontroloval v súbehu s akýmkoľvek anonymným podnetom, ktorý sa dotkne aj verejného
obstarávania a nenarúša Plán kontrolnej činnosti, môže prednostne kontrolovať kohokoľvek,
čokoľvek a kedykoľvek. Takýmto mandátom však hlavný kontrolór KSK nedisponuje a ak ho
využíva, ide o konanie bez právneho dôvodu. Tento prípad sa presne stal pri kontrole č.
36/2018. Chcem ešte podotknúť, že zároveň začiatkom tohto roka bola na Úrade KSK začatá
ďalšia kontrola hlavným kontrolórom KSK na základe uznesenia zastupiteľstva č. 134/2018
schváleného v októbri. Kontrola hospodárenia s verejnými financiami vynaloženými na mzdy
a externé služby pri vykonávaní činnostiv právnych veciach a veciach verejného obstarávania.
Ide v drvivej podstate o väčšinu kontrolných oblasti, ale ešte v širšom ponímaní, ktoré tvoria
obsah správy z výkonu kontroly č. 36/2018. Lehota na predloženie vyžiadaných dokladov
bola stanovená pre Úrad KSK na 18. 2. 2019 a v stanovenom termíne vyžiadanú súčinnosť
Úrad KSK poskytol a odovzdal vyžiadanú dokumentáciu. Z vyššie uvedených skutočností
jasne vyplýva, že Úrad KSK svojvoľne nezasahuje do kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
KSK a rešpektuje jeho postavenie pri výkone kontrolnej činnosti. Zároveň však odmieta
uplatňovanie svojvoľného postupu bez zákonnej opory pri výkone kontrolnej činnosti, a preto
bol donútený sa voči postupu hlavného kontrolóra brániť súdnym prieskumom a podanou
správnou žalobou na miestny a vecný príslušný súd Slovenskej republiky. Ešte na záver mi
dovoľte len ako naozaj taký úplne posledný bod. Máme smernicu č. 1/2015 o vnútornom
systéme vyvolania podnetov fyzickej osoby o protispoločenskej činnosti. Na dobromyseľnosť
konania hlavného kontrolóra, na to nech si urobí každý svoj názor. V čl. 4 bod 5 posledná veta
je uvedené: anonymné podanie sa nepreveruje. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím o krátku reakciu pána hlavného kontrolóra na tie
skutočnosti, ktoré boli uvedené. Fakticky poprosím.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne. Čiže
samozrejme nezákonná kontrola. Pán riaditeľ kancelárie, samozrejme zdôvodnil som to,
absolútne odmietam. V písomnom stanovisku som sa vyjadril, nebudem podrobne tu uvádzať.
Čo sa týka možnosti vykonania kontrol, no nádherne ste to zdôvodnili, že interná smernica,
ako ste povedali, že nemôže byť v rozpore so zákonom. Čiže teraz hovoríme, interná smernica
platí alebo neplatí? No pokiaľ súd nerozhodol, že nie, tak myslím, že platí. Čo sa týka,
zdôraznili ste anonymné podanie. Áno pán riaditeľ, len treba si prečítať poriadne zákon, čo je
podnet. A podnet sa delí na oznámenie a podanie. Čiže to nebolo anonymné podanie,
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ale anonymné oznámenie a to som preveruje. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Stále mám pocit, že sa nerozumieme pán hlavný kontrolór. Pán poslanec
Rovinský, nasleduje pán poslanec Polaček.“
Poslanec Rovinský: „Hlavný kontrolór sa zúčastňoval zasadaní komisií, na ktorých vždy
neopomenul útočiť na predsedu KSK. Vždy vytváral ten dojem, že dochádza k porušovaniu,
vážnemu porušovaniu zákonov, napr. tvrdil to o zákazkách s nižšou hodnotou, pričom
jednoznačne platí, že nezaradením zákaziek s nižšou hodnotou po zmene zákona, nie je
porušením zákona o verejnom obstarávaní, čo mi vlastne aj na ostatnej komisii sám pán
kontrolór potvrdil. Ale vždy povedal, a aj teraz nezabudol, že Transparency International
odporúča neplnenie odporúčaní, teda nie je porušením zákona. Rád by som predložil
doplňujúci návrh k bodu 4, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra za rok
2018 v nasledovnom znení: Zastupiteľstvo KSK žiada predsedu Košického samosprávneho
kraja, aby požiadal Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky o kontrolu funkčnosti,
výkonnosti a efektívnosti vnútorných kontrolných systémov Košického samosprávneho kraja
vrátane Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja.“
Predseda: „Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Kočiš, nech sa páči.“
Poslanec Kočiš s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne. Vážený pán kolega k tomuto
návrhu uznesenia, musím Vám povedať, že, no samozrejme nemôžem Vám hovoriť, že ho
nepodávajte alebo ho stiahnite alebo niečo také, ale myslím, že takéto uznesenie je zbytočné,
pretože pokiaľ mám vedomosť, tak Najvyšší kontrolný úrad kontroluje pravidelne
samosprávne kraje. Čiže ako takúto kontrolu, ktorú môžete aj požiadať, Najvyšší kontrolný
úrad Vám neurobí, pretože nemá dôvod Vám ju urobiť. A druhá vec je, Najvyšší kontrolný
úrad kontroluje pravidelne Košický samosprávny kraj a v rámci tejto kontroly vždy posudzuje
aj úroveň výkonu vnútornej kontroly a Útvaru hlavného kontrolóra. Čiže ja si myslím, že toto
uznesenie je zbytočné. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Minulý týždeň paradoxne prišlo NKÚ na výkon kontroly
v dvoch bodoch. Aj čo som ten rok vo funkcii tak bolo niekoľko kontrol a ani raz to, čo bolo
predložené nebolo predmetom kontroly Najvyššieho kontrolného úradu, čiže to vôbec nie je
automatické. Ďakujem pekne. Pán poslanec Polaček, nasleduje pán poslanec Javorský, nech
sa páči.“
Poslanec Polaček: „Ďakujem pekne. Ja by som chcel podporiť návrh pána poslanca
Rovinského. Myslím si, že takáto tematická kontrola je potrebná na to, aby sme zbytočne
nejakým spôsobom túto tému o tom či Útvar hlavného kontrolóra alebo kontrolné
mechanizmy Košického samosprávneho kraja sú funkčné alebo nie sú to funkčné. Je to
nezávislý orgán a verím, že nám všetkým pomôže, aby sme dokázali si urobiť všetci názor
taký, ako by sme si ho mali urobiť. Pán kontrolór, teda si to zhrniem. V dvoch vetách. Teda
v roku 2016 ste držali v ruke faktúru S1, s. r. o. Pán predseda nám prečítal, že ste prevzali
protokol a prevzali ste túto faktúru. Je to podpísané asi Vašim perom. Tak isto ma veľmi
urazilo, keď tu tvrdíte, že máte problém s uzneseniami, ktorým sme Vás zaviazali ku kontrole
elokovaného pracoviska. Pán kontrolór, ak máte problém a to uznesenie považujete
za nepresné alebo chybné prosím, od toho tu ste, aby ste nás na to upozornili. Prešlo
8 mesiacov. Myslím, že to bolo v auguste, možno už aj 9. Ste tu na to, aby ste nás upozornili.
Ja som bol ten, ktorý to uznesenie prečítal. Môj mail poznáte, prosím napíšte mi, povedzte mi,
v čom je vadné. Ja veľmi rád si priznám chybu a veľmi rád to uznesenie opravím. Ale aby
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som sa po ôsmich mesiacov dočítal alebo dopočul, že Vy máte problém s tým uznesením,
lebo je nepresné, tak to uráža nie mňa, ale všetkých poslancov, ktorí za to hlasovali.
A prepáčte mi, bol to full house. Všetci sme hlasovali v rámci celého politického spektra
za to, aby tá kontrola bola vykonaná. Teda pohŕdate nie mnou, nie koalíciou, ale všetkými
poslancami. Bolo Vašou povinnosťou nás na to upozorniť, prípadne kontrolu ste mohli začať,
mohli sme vyprecizovať to uznesenie. Kde ste boli? Čo ste robili? Nevyhovovalo Vám to?
Vám sa to uznesenie nepáči. To je môj názor. Ja naozaj zvažujem či nedať návrh na Vaše
odvolanie, pretože pohŕdate poslancami. Ale aby reč nestála, a mám pocit, že máte málo
práce, chcel by som kolegov poslancov požiadať, aby mi vyhoveli v požiadavke, ktorú na Vás
mám v rámci kontroly. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja žiada hlavného
kontrolóra KSK po A) vykonať komplexnú kontrolu v oblasti verejného obstarávania
všetkých realizovaných zákaziek s nízkymi hodnotami, finančný limit podľa platného zákona
o verejnom obstarávaní, v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v odbore
školstvo. Konkrétne u piatich organizácii s kumulatívne najvyššou zazmluvnenou sumou
pri zákazkách s nízkymi hodnotami za rok 2014 - 2018, pri ktorých sa uplatňoval postup
verejného obstarávania bez zverejnenia výzvy, napr. na webovom sídle verejného
obstarávateľa s dôrazom na dodržiavanie základných princípov verejného obstarávania.
Po B) predložiť Zastupiteľstvu KSK po skončení kontroly písomnú správu o výsledkoch
kontroly. Veľmi pekne vám ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pán hlavný kontrolór s reakciou, nech sa páči.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne. Pán
poslanec Polaček, k tej kontrole NKÚ. Samozrejme aj pán poslanec Kočiš tu spomínal,
je pravda, NKÚ robí pravidelné kontroly. Ja som minulý týždeň bol s riaditeľom expozitúry
NKÚ v Košiciach, ktorý mi povedal, že tento týždeň sa začína kontrola. A teda začala
sa kontrola. Pardon, minulý týždeň sa začala kontrola na Úrade KSK, presne aj systém,
vnútorný kontrolný systém, je predmetom kontroly. Takže pán predseda hovoríte, že toto nie
je predmetom kontroly, ale mám takú informáciu, že minulý týždeň bola začatá kontrola,
kde predmetom je aj vnútorný kontrolný systém. Ak si pozriete aj to vystúpenie predsedu
Národnej rady NKÚ z októbra minulého, zo septembra minulého roka zistíte, že áno, má byť
tá kontrola. Čo sa týka toho uznesenia, ja nemám problém s tou kontrolou, ja som len
povedal, že ja aj napriek tomu, aká je prijatá, ja kontrolu začínam, začal som, nemám s ňou
problém.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ja som povedal, že to, čo bolo v uznesení, presne nie je
štandardnou kontrolou NKÚ a za tým si stojím. Treba si prečítať poriadne aj počúvať
s porozumením. Pán poslanec Javorský, nech sa páči.“
Poslanec Javorský: „Ďakujem veľmi pekne za slovo. Počúvam vystúpenie kolegov
poslancov a niekoľko postrehov. Najprv, ak dovolíte, tak na reakciu teraz, čo povedal pán
kontrolór. Ak je to pravda, čo Vy tvrdíte, tak potom môžeme byť spokojný, lebo to uznesenie
bude splnené zajtra, lebo je kontrola už na úrade. Takže budeme spokojní. Vôbec to nebráni
tomu, aby sme takéto uznesenie prijali. Druhá vec. Ja naozaj začínam rozmýšľať, že vlastne
kontrolór, pán kontrolór a Útvar hlavného kontrolóra sa zodpovedá zastupiteľstvu. Ale ja
začínam mať pocit, že iba niektorým poslancom zastupiteľstva. Lebo, ak iní poslanci
zastupiteľstva povedia námietky voči činnosti hlavného kontrolóra, tak sa dozvedáme,
že prečo to myslíme zle, prečo sme zlí, prečo do toho vťahujeme politiku. Ja som sa zúčastnil
dvoch komisií, kde ste predkladali správu a musím povedať, že na komisii kontroly som
už to nevydržal a musel povedať, že či komisii kultúrnej komisii pardon, som už nevydržal
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a musel povedať, že aby sme prestali na komisii kultúrnej debatovať politicky, ale aby sme
išli funkčne a fakticky veci rozprávať. A je mi ľúto, že zase opäť je to len a len o politike.
Pán poslanec Puci, viacerí sme si prečítali správu aj všetky dokumenty, čo sa týkali Útvaru
hlavného kontrolóra, ktoré je na tomto zastupiteľstve. A tak ako my sme o tom debatovali
v klube a tak ako povedal starší, skúsenejší kolega, že takú správu ideológa, politického
ideológa, už dlho nevidel. A musím povedať, že áno, je pre mňa naozaj prekvapujúce, ja som
čakal, som posledný zatiaľ, ktorý diskutuje, možnože budú na mňa reakcie, som prekvapený,
že, alebo ja som očakával, že budeme diskutovať o tých zisteniach a budeme debatovať o tom,
čo je, čo nie je, čo bude. Ale vystúpenie práve pani poslankyne Lenártovej spustili tú politickú
rétoriku. Aj navrhnuté uznesenia, ktoré navrhli kolegovia pán Polaček, pán Rovinský
sú o robote. Nie sú o politike. Doteraz sme vám dávali uznesenia, navrhli, boli schválené
uznesenia na to akú, čo máte vykonávať tie kontroly. A je mi ľúto, že vždy sa nájdu dôvody,
prečo sa vykonávajú iné kontroly prioritne ako tie, ktoré schválilo zastupiteľstvo. No ja mám
ten pocit. Vy krútite hlavou teraz, že to nie je pravda, ale reálne aj vzhľadom na to,
keď si čítam Vašu správu, tak mám pocit, že to, čo Vám schváli zastupiteľstvo OK áno,
ale keď to nie je to, čo ja som si navrhol, tak a radšej zoberiem toto, radšej toto, radšej toto
a idem to skontrolovať. Neviem, nie som taký odborník na to, ale nemyslím si, že to je
v poriadku. A vadí mi to, čo tu bolo spomenuté, že vykonávate kontroly aj v tých objektoch,
kde sme Vás poslali, aby ste vykonali kontroly a nakoniec zistíme, že keď príde nejaká iná
kontrola po Vás, Vy nezistíte žiadne pochybenie. A potom príde kontrola po Vás a nájde toľko
pochybení. A to príde kontrola NKÚ, proste iné kontroly, nielen kontrola z úradu. A to je pre
mňa prekvapujúce, pretože naozaj ja som očakával, že áno, ako kontrolór z iného politického
spektra ako je vedenie úradu, bude prísny kontrolór. Nech je, ja som za to. Nech je prísny
kontrolór, ale nie politik a nie politicky ideológ. Ďakujem veľmi pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne aj ja. Ešte pán hlavný kontrolór požiadal o reakciu, nech sa páči.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne za slovo.
Pán poslanec mali ste priestor, ste hovorili o tom, že je to správa ideológa a je to
politikárčenie.“
Predseda: „Pán hlavný kontrolór sme sa dohodli, že na otázky budete reagovať.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK s faktickou poznámkou: „No veď ako to pán poslanec
hovoril, takže ak dovolíte, konštatoval o tom, že je to správa ideológa, čiže ja sa chcem
ohradiť voči tomu, pretože ja som v správe dával fakty, tu som tak isto sa odvolal na fakty,
keď nie dokladov, tak vlastne z článkov. Hovoríte ešte jednu vec, že nevykonávame kontroly
prioritne podľa toho, ako boli schválené. Pán poslanec neviem, či Vás to zaujíma, ale poslal
som pánovi poslancovi Saxovi informáciu, lebo žiadal, ako sú vykonávané tie prednostné
kontroly.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pán hlavný kontrolór dohodli sme sa, že budete mať jednu
minútu na reakciu ako každý iný poslanec. Ešte pán poslanec Kočiš, nech sa páči.“
Poslanec Kočiš: „Ďakujem veľmi pekne pán predseda. Kolegyne, kolegovia na úvod by som
chcel povedať niečo všeobecne. Uvedomme si, že hlavný kontrolór nie je nepriateľom ani
zastupiteľstva, ani Úradu Košického samosprávneho kraja, ani Košického samosprávneho
kraja. Hlavný kontrolór je funkcia zo zákona, ktorá plní svoje osobitné špecifické úlohy.
A keď kontrola má nejaké kontrolné zistenia, tak to nie je problém kontrolóra, to je problém
toho subjektu, ktorý kontroluje. Čiže jednoducho prenášať tie naše názory na kontrolu
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ako takú je scestné. A nevedie to k dobrému cieľu. Čiže preto prosím, aby sme naozaj hovorili
o výsledkoch kontroly a aby sme potom povedali padni komu padni. Jednoducho nemôže byť
to tak že, no ten hlavný, alebo kontrolór ako taký, kontrolóri ako takí nie sú nepriatelia.
Sú naši spojenci v tom, aby sme robili lepšie, aby sme sa vyhli nedostatkom, aby sme
odstraňovali chyby, ktoré sa bežne v práci urobia. Nepoznám nikoho za svoju prax, že by
neurobil žiadnu chybu. Každý ju urobí. Otázka je len tá, že či má záujem tú chybu opraviť,
odstrániť alebo ten záujem nemá a potom sa hovoria rôzne reči okolo toho. Čiže toľko
všeobecne a teraz konkrétne. Ja sa chcem vyjadriť len k tej kontrole č. 36/2018. Pre mňa ako
bývalého kontrolóra je neprijateľné, aby kontrole neboli dané doklady ku kontrole. Ja som
čakal na to, že budem mať zdôvodnenie, že prečo to tak bolo. Dostali sme vyjadrenie, že boli
dva dôvody - absencia právneho základu pri začatí kontroly a neurčitý predmet kontroly.
Tá prvá vec. Pokiaľ by sme prijali to vysvetlenie alebo zdôvodnenie riaditeľa kancelárie
predsedu, tak je významne ohrozený účel a úloha kontroly ako takej. Však predsa nikde nie
je, keď hovoríme napr. o protispoločenskej činnosti, tak akože protispoločenská činnosť
je vtedy, len keď to oznámi orgán uvedený alebo osoba uvedená v zákone alebo v nejakom
predpise? Každá jedna protispoločenská činnosť je protispoločenská činnosť a nech to oznámi
ktokoľvek. Jednoducho keď je oznámená treba to preveriť, keď je to vážne a nie tváriť sa,
že akože toto je dôvod. To vôbec nie je dôvod. A druhá vec, s tým súvisí neurčitý predmet
kontroly. Ja ako bývalý kontrolór viem, že predmet kontroly je vážna vec a predmet kontroly
je dobré, aby bol, pretože potom sa robí kontrola od nevidím do nevidím a jednoducho
je to aj o hospodárnosti a efektívnosti výkonu kontroly ako takej. No dobre, ale keď je
podnet, tak podnet je predmetom kontroly. Podnet ako taký je predmetom kontroly. A keď
kontrola bola otvorená na základe podnetu, je to predmet kontroly, ten podnet konkrétny. Čiže
ako hovoriť, že tam bolo to nezákonne, je to scestné, je to nedobré uvažovanie. A môžeme
sa tváriť, že teraz dobre, máme ďalšiu kontrolu v tej kontrole môžeme to isté preveriť, čo sme
chceli v tej prvej kontrole preveriť. V poriadku. Ale pýtam sa, že na čo to bolo dobré alebo na
čo je to dobré, k čomu je to dobré? K čomu? Preto hovorím, zvážme teda a keď sa aj
vyjadrujeme tu o kontrole ako takej. Ešte k tej kontrole 36 jednu poznámku. Tam som kdesi
v závere akože postrehol, že sa dáva správna žaloba. Pýtam sa na koho správna žaloba
sa dáva. Úrad dáva žalobu na seba?“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pán poslanec mali ste 5 minút. Ja sa vyjadrím ku väčšine tých
vecí. Tu nikto nehovorí, že nechce dávať alebo nechce byť súčinný, len hovoríme o tom,
že presne tento prípad išiel nad rámec zákona, teda tá kontrola bola začatá nad rámec zákona
alebo mimo zákon a ja len podotýkam, že predmet, ten čo kontroloval Útvar hlavného
kontrolóra. Teraz sa už začína myslím, že aj tretia kontrola a sú tam tie isté veci aj v prvej aj
v tretej kontrole je poskytovaná súčinnosť a sú poskytnuté všetky dokumenty k dispozícii.
Čiže tu sa nebavíme o tom, že by Úrad KSK nebol súčinný, len v tomto prípade si pán hlavný
kontrolór trošku vysvetlil po svojom niektoré zákony. Bolo to vysvetlené aj pánom riaditeľom
kancelárie. S faktickou pán poslanec Kravčík, nech sa páči.“
Poslanec Kravčík s faktickou poznámkou: „Pán predseda, pán hlavný kontrolór, veľmi
krátko. Predpokladám, že tento...“
Predseda: „Pán poslanec, ale s faktickou ste na pána poslanca Kočiša.“
Poslanec Kravčík s faktickou poznámkou: „Nie, nie. Takmer zhodne sme sa vlastne
prihlásili. Takže vo vzťahu ku kontrolórovi ešte, keď môžem. V nadväznosti na to, čo bolo.
Môžem? Ja som len chcel to ešte povedať, že predpokladám, že z tohto sa robí záznam
zastupiteľstva a odporúčam pánovi hlavnému kontrolórovi, aby išiel na školenie a dal si
22

prehrať to, čo tu povedal, aby pochopil, v čom je rozdiel medzi ideológiou a odbornou
kontrolou v rámci tej potreby, ktorú my potrebujeme. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Keďže sa nikto nehlási do diskusie, uzatváram diskusiu
k tomuto bodu. Ja len dodám taký ešte fakt, že čo sa týka zákaziek s nízkou hodnotou, pretože
o tomto, o tej podstate sme sa vôbec nerozprávali a tam bola aj výčitka, čo sa týka zmeny
smernice. Chcem, tu sme si dali tú námahu a sme zrátali objem financií, ktoré boli vyplatené
na základe zákaziek s nízkou hodnotou. Tak za A) nielen úradom KSK, ale všetkých
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, pretože stále sa tu
točíme okolo Úradu KSK, ktorý minimum percent z pohľadu toho celkového objemu
financií. V súťaži máme 108 organizácií, ktoré len pre vašu informáciu, z ktorých 50,48 %
nemá žiadnu smernicu o verejnom obstarávaní. V roku 2018 bolo prostredníctvom zákaziek
s nízkou hodnotou bez zverejnenia na internete vysúťažených 8 447 932 eur z 11 480 000 eur,
čiže približne tri štvrtiny. Podobne je to aj v roku 2018. Ja som zámerne nezasahoval
do týchto organizácií, po tejto stránke, aby sme videli, ako fungujú tieto veci. Čiže v minulom
roku bolo podobne 4 833 593 eur vyplatených, resp. bolo vysúťažených bez zverejnenia
zákaziek z 6 759 000 eur. Podobne je to aj na počet týchto zákaziek, čiže sa tu bavíme o tom,
že tri štvrtiny zákaziek s nízkou hodnotou sa súťažia bez zverejnenia. A ja tu s týmto mám
zásadný problém, takže aj kvôli tomu prebiehal v minulom roku audit verejného obstarávania
a už v priebehu tohto týždňa myslím, že by mala byť dokončená aj so všetkými detailmi
smernica o verejnom obstarávaní, kde budú riešené aj tieto veci, aby sme sa tu netočili okolo
toho, že Úrad KSK niekoľko desiatok tisíc alebo niekoľko stotisíc eur vysúťažil takýmto
spôsobom. Avšak nám tu unikajú milióny prostredníctvom našich organizácií, ktoré takýmto
spôsobom súťažia niektoré služby a tovary. Ak ste náhodou nezaregistrovali, že by niekedy
Útvar hlavného kontrolóra niečo také skonštatoval, tak ste si všimli správne. Pretože sa tu
stále točíme ohľadom úplne marginálnych vecí a môžem vám tu všetkým prehlásiť, že mám
záujem na tom, aby verejné financie boli z rozpočtu Košického samosprávneho kraja
vynakladané čo najtransparentnejšie a čo najhospodárnejšie. Takže o pár dní bude táto
smernica zverejnená a bude sa ňou riadiť, nielen Úrad KSK, ale aj všetkých 108 organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti. Takže, ak niekto tu rozpráva o tom, že Úrad KSK hospodári
netransparentne a nehospodárne a zabúda podotknúť, že 95 % financií sa súťaží
prostredníctvom organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti a nikto si to nevšimol za posledné
roky alebo za posledných možno 10 rokov, tak to už nechávam na vás, aký záver si z toho
vyvodiť. Takže ďakujem pekne. Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrhy
na uznesenie. Nech sa páči.“
Poslanec Smrčo, návrhová komisia: „Dobrý deň. Takže návrh na uznesenie k bodu č. 4.
Návrhová komisia dostala dva návrhy, doplňujúce návrhy k bodu č. 4. Takže prečítam ich
v poradí, v akom sme ich dostali. Prvý návrh dal pán Rovinský. Doplňujúci návrh k bodu č. 4:
Zastupiteľstvo KSK žiada predsedu KSK, aby požiadal Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej
republiky o kontrolu funkčnosti, výkonnosti a efektívnosti vnútorných kontrolných systémov
Košického samosprávneho kraja, vrátane Útvaru hlavného kontrolóra Košického
samosprávneho kraja.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“

23

Hlasovanie č. 5

Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2018 – doplňujúci návrh
p. Rovinský

Za 30 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 17 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený. Poprosím ďalší návrh,
ktorý bol predložený. Nech sa páči.“
Poslanec Smrčo, návrhová komisia: „Takže druhý doplňujúci návrh k bodu č. 4:
Zastupiteľstvo KSK žiada hlavného kontrolóra KSK:
A) vykonať komplexnú kontrolu v oblasti verejného obstarávania všetkých realizovaných
zákaziek s nízkymi hodnotami, finančný limit podľa platného zákona o verejnom obstarávaní
v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v odbore školstvo. Konkrétne u piatich
organizácii s kumulatívne najvyššou zazmluvnenou sumou pri zákazkách s nízkymi
hodnotami za rok 2014 - 2018, pri ktorých sa uplatňoval postup verejného obstarávania
bez zverejnenia výzvy, napr. na webovom sídle obstarávateľa s dôrazom na dodržanie
základných princípov verejného obstarávania.
B) predložiť Zastupiteľstvu KSK po skončení kontroly písomnú správu o výsledkoch
kontroly.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie, nech sa páči.“
Hlasovanie č. 6

Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2018 – doplňujúci návrh
p. Polaček

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený. Poprosím teraz prejsť
k pôvodne prednesenému návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
za rok 2018.
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie, nech sa páči.“
Hlasovanie č. 7

Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2018

Za 39 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 9 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.
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BOD č. 5
Informácia o výsledku kontroly „Sociálne služby pre seniorov“
v Košickom samosprávnom kraji vykonanou Najvyšším kontrolným úradom
a o opatreniach prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie
kontrolou zistených nedostatkov
Predseda: „Môžeme teda prejsť k bodu č. 5 – Informácia o výsledku kontroly „Sociálne
služby pre seniorov“ v KSK vykonanou NKÚ a o opatreniach prijatých KSK na odstránenie
kontrolou zistených nedostatkov. Vážené poslankyne, vážení poslanci v období od 12. 4. 29. 6. 2018 bola v KSK vykonaná na základe poverenia predsedu NKÚ Slovenskej republiky
kontrola „Sociálne služby pre seniorov“. Účelom kontroly bolo posúdiť a vyhodnotiť verejnú
politiku KSK v oblasti poskytovania sociálnych služieb pre seniorov pobytovou formou
a zároveň preveriť dostupnosť sociálnych služieb v zariadeniach pre seniorov
a v špecializovaných zariadeniach. Kontrolovaným obdobím boli roky 2015 - 2017
a iné súvisiace obdobia. Na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov KSK prijal
opatrenia, splnením ktorých boli tieto nedostatky odstránené. O spôsobe plnenia prijatých
opatrení bol NKÚ SR písomne informovaný listom zo dňa 18. 1. 2019. Prílohu tejto správy
tvorí aj kópia Protokolu o výsledku kontroly. Materiál bol doplnený v zmysle požiadaviek
sociálnej a finančnej komisie. Ováram k materiálu rozpravu. Nech sa páči. Pán hlavný
kontrolór.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK : „Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážené panie
poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie je vám predkladaná informácia
o výsledkoch kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR na Košickom
samosprávnom kraji za obdobie troch rokov, od roku 2015 do roku 2017. V protokole
o výsledku kontroly na strane 20, v poslednom odseku, je konštatovanie, citujem: " Útvar
hlavného kontrolóra nevykonal v kontrolovanom období, teda počas tých troch rokov,
ani jednu kontrolu v zariadenia sociálnych služieb neverejných poskytovateľov a to aj napriek
tomu, že Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu KSK pri svojich kontrolách úrovne
poskytovania služieb zistil aj porušenie Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku." Takže
ešte raz a parafrázujem: - Napriek tomu, že kontroly vykonávané Úradom KSK zisťovali
nedostatky pri porušovaní zmluvy o poskytovaní finančného príspevku, ÚHK si dovolil
nevykonať žiadnu kontrolu. Toto nie je pravda. A voči uvedenému konštatovaniu sa rázne
ohradzujem. V uvedených troch rokoch sme vykonali u neverejných poskytovateľov
sociálnych služieb nie 0, ale 20 kontrol. Kde bolo zistené porušenie finančnej disciplíny
v sume 25 231 eur, z toho odvod v sume 13 450 eur. Myslím, že to nemusím nejako podrobne
preukazovať, pretože už v upravenej dôvodovej správe je dodatočne uvedené, že boli
kontrolnej skupine NKÚ poskytnuté nesprávne údaje o počte kontrol vykonaných Útvarom
hlavného kontrolóra. Nie je tam však uvedené, kto poskytol tieto nesprávne údaje NKÚ.
Útvar hlavného kontrolóra to nebol. Je smutné, že z úrovne Úradu KSK sa poskytujú údaje
o počte kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra bez vedomia dotknutého útvaru.
Teda o nás bez nás. A čo je ešte horšie, že sa poskytnú chybné údaje. Uvedenú vec som bol
odkonzultovať aj s riaditeľom expozitúry NKÚ v Košiciach, ktorý mal uistil, že štandardne
žiadali údaje ku kontrole od KSK, ako samosprávneho celku, s poučením o predloženie
správnych a úplných údajov. Žiadali vyjadriť sa k protokolu a poskytli možnosť podať
námietky. Námietky zo strany KSK však neboli podané žiadne. Teda problém nastal
v komunikácii, resp. správnejšie v nekomunikácií Úradu KSK s Útvarom hlavného
kontrolóra. Ani ja, ani ÚHK sme neboli vyrozumení, že prebieha kontrola NKÚ a že hodnotia
vnútorný kontrolný systém v oblasti sociálneho. V čase kontroly neboli Úradom KSK
od ÚHK vyžiadané údaje o počte kontrol, ale boli poskytnuté nesprávne údaje o počte
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0 kontrol. Nebola nám daná možnosť prečítať protokol a prípadne vzniesť námietky
k nesprávnym údajom a záverom. Ešte smutnejšie na tom všetkom je, že keď som na sociálnej
komisii sa ohradil voči nepravdivej konštatácii, poukázal som, že údaje o počte kontrol
sú nesprávne, Úrad KSK nemal ani vtedy snahu požiadať ma o presné čísla kontrol,
ale o 5 dní neskôr na finančnej komisii išiel korigovať nesprávny údaj "0" kontrol, novým,
opätovne nesprávnym údajom, celkom 9 kontrol, z toho 4 v zariadeniach pre seniorov. Ešte
raz, správny údaj je celkovo 20 kontrol. Pýtam sa, k čomu toto bolo dobré? To sme až tak
nepohodlní, že nestojíme ani za pracovnú komunikáciu? Prečo sme neboli informovaní
o vykonávaní kontroly? Prečo neboli požadované údaje Úradom KSK vyžiadané od nás?
Prečo nám nebol postúpený protokolu NKÚ na pripomienkovanie? V slušnej a kultúrnej
spoločnosti by bolo na mieste povedať, prepáčte urobili sme chybu. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Pán hlavný kontrolór, nikto by si to ani nevšimol, keby ste na to
neupozornili. To je pravda. Len treba si uvedomiť, že Úrad Košického samosprávneho kraja
a ďalších podorganizácií majú 6 a pol tisíc zamestnancov a prepáčte, naozaj sa to nedá všetko
odkontrolovať, každá jedna komunikáciách a kto, kde posiela informácie. Boli zaslané
nesprávne informácie, avšak netreba z toho robiť vedu. Nikto Vám to tu nevyčíta,
ani nevyhadzuje na oči. Ak by ste na to neupozornili sám. Pani poslankyňa Cibereová,
nech sa páči.
Poslankyňa Cibereová: „Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené zastupiteľstvo,
samozrejme táto informácia o výsledku kontroly bola prejednávaná na sociálnej komisii.
A môžem povedať, že aj keď som členka troch komisií, aj na sociálnej komisii, pán hlavný
kontrolór Hudák uviedol túto nezrovnalosť, ktorú uviedol teraz. A som na troch komisiách
a môžem povedať, že ani na jednej komisii pán riaditeľ Ďorko k tomu nevystúpil. A možno
by som čakala, ak je to naozaj tak, aby sa ospravedlnil. Pretože ak sa stala chyba, nie je
možné, aby úrad uviedol NULA kontrol a nakoniec ich bolo 27. Plne sa stotožňujem
s vystúpením pána poslanca Kočiša. Nikdy na zastupiteľstve sme nepreberali politikárčenie,
ani sa poslanci týmto smerom nikdy neuberali. Rokujeme o pláne kontroly. Kontroly, ktorá
je najväčším záujmom nás, poslancov tohto kraja. Neskĺznime sa nižšie. Naozaj, hovorme
o tom, o čom pán hlavný kontrolór upozorňuje. Táto nekomunikácia medzi Úradom KSK
sa prenáša aj na zamestnancov úradu a prináša sa chtiac-nechtiac aj k nám poslancom.
K ničomu dobrému to nevedie. Nevedie ku prospechu kraja a nakoniec ani k jeho rozhýbaniu.
Ďakujem veľmi pekne.“
Predseda: Ďakujem pekne. Keďže sa nikto nehlási ďalší do diskusie, uzatváram diskusiu
k tomuto bodu , prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
berie na vedomie
Informáciu o výsledku kontroly „Sociálne služby pre seniorov“ v Košickom samosprávnom
kraji vykonanou Najvyšším kontrolným úradom a o opatreniach prijatých Košickým
samosprávnym krajom na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov.
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
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Hlasovanie č. 8

Informácia o výsledku kontroly „Sociálne služby pre seniorov“
v Košickom samosprávnom kraji vykonanou Najvyšším
kontrolným úradom a o opatreniach prijatých KSK na
odstránenie kontrolou zistených nedostatkov

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Predseda: „ Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
BOD 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 (podpora rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji)
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 6 – Poskytnutie dotácií nad 3 300 eur v zmysle § 5 ods.
6 VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov. Vážené
poslankyne, vážení poslanci materiálom sa navrhuje zastupiteľstvu schváliť poskytnutie
dotácie v zmysle § 5 ods. 6 VZN KSK č. 3/2006 pre 31 neverejných poskytovateľov
v celkovej výške 317 052 eur. Predložený návrh je zameraný na čiastočné vykrytie zvýšených
nákladov na poskytovanie posudzovaných sociálnych služieb. Výška dotácie bola určená
z nárastu ceny práce pri minimálnej mzde oproti roku 2018, kde bol zohľadnený aj nárast
príplatkov, a to vo výške 69 eur na zamestnanca za mesiac. Maximálna výška dotácie
pre jedného poskytovateľa je podľa VZN 16 600 eur a je určená na úhradu bežných
výdavkov. Zoznam poskytovateľov, ktorí splnili podmienky na poskytnutie dotácie podľa
Všeobecne záväzného nariadenia, vrátane výšky dotácie, je uvedený v prílohe materiálu.
Materiál prerokovala finančná a sociálna komisia, ktoré ho odporučili zastupiteľstvu
prerokovať a schváliť. Ja len pri tejto príležitosti ešte rád dodal, že problém vznikol minulý
rok. My sme boli aj na Úrade vlády SR, kvôli tomu, že neverejný poskytovatelia sa domáhali
zvýšenia platieb a aj z tohto rokovania na Úrade vlády SR vyplynulo, že to navýšenie
výdavkov, ktoré vzniklo neverejným poskytovateľom, spôsobil štát tým, že navýšil v priebehu
roka príplatky za víkendy a nočné príplatky a ešte myslím aj minimálnu mzdu. Takže riešime
problém v podstate, ktorý spôsobil štát. Osobne to nechcem ďalej rozvádzať, ale myslím si,
že do budúcna by sme mohli aj trochu viac zvažovať, že ak my urobíme problém, alebo
zvýšime náklady, tak by sme ho mali financovať. Avšak toto bola dosť jedinečná situácia
a po dlhých rokovaniach, ktoré prebiehali celý minulý rok sme dospeli k tejto výške dotácií.
Hovorím to preto, lebo neverejný poskytovatelia sa domáhajú vyšších platieb. Avšak ten
rozdiel, ktorý vznikol z toho, že si prevzalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
niektoré platby za niektoré výkony , bol okolo 1,6 mil. eur a myslím, že sme sa tu všetci
zhodli na tom, že jednoducho tieto peniaze ostanú v kapitole Sociálne služby alebo Sociálne
veci. Zvyšné peniaze išli na mimoriadne dotácie, na mimoriadne odmeny ku koncu roka
zamestnancov našich DSS-iek, zamestnancom, ktorý sú v kontakte s klientom. Z toho čo išlo
ako mimoriadne odmeny pre našich verejných poskytovateľov sociálnych služieb, tak len aby
ste mali úplnú predstavu, tak vyplýva to, že na tento rok by sme mali dať ešte o ďalších
300 tis. neverejným poskytovateľom sociálnych služieb naviac. Čiže tohto roku neverejný
poskytovatelia dostanú z vyššieho územného celku vyše 600 tis. eur naviac, oproti tomu
čo bolo plánované. Takže otváram k materiálu rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási,
uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie
k tomuto bodu. Nech sa páči.“
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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
A) žiada
predsedu Košického samosprávneho kraja zabezpečiť bežné výdavky na poskytnutie dotácie
pre 31 neverejných poskytovateľov vo výške 317 052 € z centrálnej rezervy prostredníctvom
rozpočtu Košického samosprávneho kraja,
B) 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.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Združenie príbuzných a priateľov „Radosť“, Rehabilitačné stredisko pre ľudí
s duševnými poruchami, Rastislavova 12, 040 01 Košice, v sume 4 140 € na projekt:
Podpora rozvoja sociálnych služieb v kraji;
KONTAKT nezisková organizácia, Strojárenská 13, 040 01 Košice, v sume 16 560 €
na projekt: Podpora rozvoja sociálnych služieb v kraji;
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SNV, Chrapčiakova 13,
052 01 Spišská Nová Ves, v sume 10 764 € na projekt: Podpora rozvoja sociálnych
služieb v kraji;
DOSOS, n. o., Michalovská 73, 073 01 Sobrance, v sume 4 140 € na projekt: Podpora
rozvoja sociálnych služieb v kraji;
Slovenský Červený kríž územný spolok Košice mesto, Komenského 1096/19,
040 01 Košice, v sume 6 485 € na projekt: Podpora rozvoja sociálnych služieb v kraji;
Social.Trans, n. o., Jarná 23, 053 61 Spišské Vlachy, v sume 13 496 € na projekt:
Podpora rozvoja sociálnych služieb v kraji;
BARBORKA, n. o., Špitálska 1, 048 01 Rožňava, v sume 8 280 € na projekt: Podpora
rozvoja sociálnych služieb v kraji;
Maják n. o., Zdoba 79, 044 41 Sady nad Torysou, v sume 10 764 € na projekt: Podpora
rozvoja sociálnych služieb v kraji;
ArtEst - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže, Kuzmányho 23,
040 01 Košice, v sume 3 312 € na projekt: Podpora rozvoja sociálnych služieb v kraji;
Facilitas, n. o., Spišské námestie 4, 040 12 Košice, v sume 5 796 € na projekt: Podpora
rozvoja sociálnych služieb v kraji;
Spišská katolícka charita, Slovenská 1765/30, 052 01 Spišská Nová Ves, v sume 12 420
€ na projekt: Podpora rozvoja sociálnych služieb v kraji;
DOSS - Dom sociálnych služieb n. o., J. Majlátha 1111/11, 077 01 Kráľovský Chlmec,
v sume 8 032 € na projekt: Podpora rozvoja sociálnych služieb v kraji;
OZ Teresa Benedicta, Námestie J. Pavla II. 6073/7, 071 01 Michalovce, v sume 16 600
€ na projekt: Podpora rozvoja sociálnych služieb v kraji;
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14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

Špecializované zariadenie Nemocnice s poliklinikou Trebišov n. o., ul. SNP 1079/76,
075 01 Trebišov, v sume 13 248 € na projekt: Podpora rozvoja sociálnych služieb
v kraji;
Arcidiecézna Charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice, v sume 16 560 € na projekt:
Podpora rozvoja sociálnych služieb v kraji;
LUX, n. o., Opatovská 97, 040 01 Košice, v sume 16 600 € na projekt: Podpora rozvoja
sociálnych služieb v kraji;
Slovenský Červený kríž, územný spolok Rožňava, Pionierov 8, 048 01 Rožňava v sume
6 417 € na projekt: Podpora rozvoja sociálnych služieb v kraji;
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci, Gemerská 233, 049 11 Plešivec,
v sume 16 600 € na projekt: Podpora rozvoja sociálnych služieb v kraji;
SÚCIT n. o., Zelená 275, 079 01 Veľké Kapušany, v sume 16 600 € na projekt: Podpora
rozvoja sociálnych služieb v kraji;
Proautistik n. o., Hutnícka 18, 052 01 Spišská Nová Ves, v sume 3 312 € na projekt:
Podpora rozvoja sociálnych služieb v kraji;
ReSocia, n. o., Petrovce 2, 072 62 Petrovce, v sume 9 936 € na projekt: Podpora rozvoja
sociálnych služieb v kraji;
Seniormed n. o., Hlavná 2, 076 52 Veľký Horeš, v sume 10 764 € na projekt: Podpora
rozvoja sociálnych služieb v kraji;
Domovina, n. o., Žehra časť Hodkovce č. 1, 053 61 Spišské Vlachy, v sume 16 600 € na
projekt: Podpora rozvoja sociálnych služieb v kraji;
Zariadenie opatrovateľskej služby Jesienka, n. o., Turgenevova 9, 040 01 Košice,
v sume 6 044 € na projekt: Podpora rozvoja sociálnych služieb v kraji;
Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach, Ťahanovské riadky 23,
040 01 Košice, v sume 9 108 € na projekt: Podpora rozvoja sociálnych služieb v kraji;
VISION plus n. o., Ku potoku 5, 040 16 Košice, v sume 8 487 € na projekt: Podpora
rozvoja sociálnych služieb v kraji;
PATRIA n. o., Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec, v sume 7 452 € na projekt:
Podpora rozvoja sociálnych služieb v kraji;
Slovenský červený kríž, územný spolok, M. R .Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov,
v sume 12 420 € na projekt: Podpora rozvoja sociálnych služieb v kraji;
Seniorcentrum sv. Alžbety n. o. Rozhanovce, ul. Slobody 439/26, 044 42 Rozhanovce,
v sume 5 051 € na projekt: Podpora rozvoja sociálnych služieb v kraji;
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n. o., Areál Psychiatrickej nemocnice, Stráňany,
071 01 Michalovce, v sume 15 268 € na projekt: Podpora rozvoja sociálnych služieb
v kraji;
Združenie pre duševné zdravie Integra, Pri mlyne 1430, 071 01 Michalovce, v sume
5 796 € na projekt: Podpora rozvoja sociálnych služieb v kraji.

Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 9

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
(podpora rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji)

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
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BOD č. 7
Akčný plán Programu obnovy krajiny Košického kraja na rok 2019
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 7 – Akčný plán Programu obnovy krajiny Košického
kraja na rok 2019. Vážené poslankyne, vážení poslanci pod bodom č. 7 vám predkladám
Akčný plán Programu obnovy krajiny Košického kraja na rok 2019. Program obnovy krajiny
zastupiteľstvo schválilo s vedomím spoločenskej zodpovednosti za ochranu a obnovu územia
Košického kraja a vychádza z dôkladného poznania medzinárodných trendov a z aktuálnych
požiadaviek Európskej únie na integrovaný prístup obhospodarovania krajiny. Cieľom
Akčného plánu obnovy krajiny Košického kraja pre rok 2019 je vytvoriť, aktivovať
a systémovo pripraviť podmienky pre komplexnú realizáciu Programu obnovy krajiny
v ďalších nasledujúcich rokoch. Financovanie realizácie akčného plánu je súčasťou hlavného
dokumentu materiálu. Materiál prešiel rokovaním štyroch komisií a bol doplnený v zmysle
požiadavky komisie územného plánovania a životného prostredia. Otváram k materiálu
rozpravu. Nech sa páči. Pani poslankyňa Cibereová.“
Poslankyňa Cibereová: „Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené zastupiteľstvo.
Pozitívne hodnotím, že Košický samosprávny kraj má schválený Program obnovy krajiny,
pretože starať sa o krajinu, v ktorej žijeme, by malo byť jednou z kľúčových úloh samosprávy.
Chcem sa spýtať či Košický samosprávny kraj už vie teraz povedať, ako sa to premietne
do jednotlivých okresov a čo bude prioritou. Dávam do pozornosti aj rieku Uh, ktorej stále
hrozí vyliatie. Aj keď osveta je veľmi dobrá vec, ale si myslím, že jej ciele sa dajú dosiahnuť
pri menšom finančnom opatrení. Ak chceme vylepšiť klímu je potrebné realizovať viac
aktivít, ako teórie, aj keď ako som už povedala, osveta je určite veľmi dôležitá. Na základe
toho som si dovolila, teda dovoľujem si predniesť návrh na uznesenie. Po 1.) znížiť sumu
10 000 eur z rozpočtu KSK v bode 2 tabuľky Analýzy údajov. V bode 3 Zvyšovanie
povedomia a motivácie zainteresovaných o potrebe revitalizovať krajinu znížiť 5 000 eur
z rozpočtu KSK. A v bode 4 Integrovaná obnova krajiny znížiť 10 000 eur z rozpočtu KSK.
A tieto ušetrené financie navýšiť v bode 5 Pilotný projekt na realizáciu opatrení, zvýšiť
o tú sumu 25 000 eur, čiže zo 45 000 eur na 65 000 eur. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ja poprosím pána poslanca Kravčíka, aby sa vyjadril k tomuto
návrhu. Nech sa páči.“
Poslanec Kravčík: „Vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia. Ten program, ktorý
sme schválili v októbrovom zastupiteľstve má veľmi veľké ambície, ktoré bude treba napĺňať
do konkrétnych vecí. Ale na to, aby boli konkrétne veci dobre spracované, treba to veľmi
dobre pripraviť, vyargumentovať, vykomunikovať, aj vytvoriť zázemie na to, aby sme
od roku 2020 naplno napĺňali tieto veci, pretože otázka nie je takto tu, že navýšime, znížime
povedzme práve tie veci, ktoré sa týkajú tej komunikácie a definovania nástrojov, ktoré by
mali byť pripravené na konci tohto roka. A prehodíme, povedzme, že 20 - 30 tis. eur
do konkrétnych. Oveľa väčšou ambíciou je zohnať, práve tam je aktivita č. 6 Maximálne
využitie finančných schém a v rámci operačných nástrojov na Slovensku a v Európskej únii.
Bude to veľmi vážna vec aj v nadväznosti na to, že Európska únia pripravuje na adaptáciu,
na klimatickú zmenu a ďalších súvislostí ohromne veľké balíky peňazí. Ak nebudeme na to
dobre pripravení z hľadisko toho, čo a ako to máme implementovať, tak bude viacej zmätkov
ako dobrých riešení. Ja len chcem povedať, že aj v nadväznosti na tieto veci dosť
komunikujem aj zo svetom. Napr. v druhej polovici marca je veľké stretnutie celoeurópskeho
hnutia voda, biodiverzita a klimatická zmena vo Francúzsku, na ktoré sme pozvaní. A vlastne
ukazuje sa, že keď dobre si to celý rok rozdebatujeme a pripravíme, tak na základe toho
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získame niekoľko násobne viac finančných prostriedkov, ktoré môžu do kraju prísť. Takže
ja by som poprosil pani kolegyňu, aby sme nechali v takejto štruktúre rozpočtu aký je.
A tá správa, ktorá bude na záver tohto roku pripravená, vlastne preukáže do akej miery sme
aj navýšili, pretože predpokladám, že sa bude dať aj navýšiť peniaze z iných zdrojov pre tento
program, ktorý sme schválili v októbri. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pán poslanec Rovinský, nech sa páči.“
Poslanec Rovinský: „Plne podporujem Program obnovy krajiny. Myslím si, že je dobré,
keď sa budú elokovať prostriedky na tento program, pretože mnohé opatrenia, ktoré budú
robené, nebudú robené na našich pozemkoch a bude treba presvedčiť iné organizácie,
iné subjekty, aby k takým opatreniam pristúpili. Na komisii územného plánovania a životného
prostredia sme sa rozprávali o prícestnej zeleni. Konštatovala komisia, že odporúčam,
aby predseda Košického samosprávneho kraja požiadal Správu ciest Košického
samosprávneho kraja o zabránenie likvidácie cestnej zelene a o zabezpečenie dodržiavania
postupu pri výrube drevín. Mizne nám prícestná zeleň, ktorá tvorí charakteristiku krajiny.
V Čechách a iných krajinách sú na to bohato dotované programy, ktoré sú zamerané práve na
obnovu stromoradia, obnovu alejí. Preto navrhujem uznesenie: Zastupiteľstvo Košického
samosprávneho kraja žiada predsedu Košického samosprávneho kraja, aby podniku Správa
ciest Košického samosprávneho kraja navýšil rozpočet o 50 000 eur, na údržbu prícestnej
zelene, vrátane nákupu techniky pre údržbu prícestnej zelene. Zastupiteľstvo KSK žiada
predsedu KSK, aby uložil riaditeľovi Správy ciest Košického samosprávneho kraja
vypracovať plán obnovy stromov prícestnej zeleni a postupne ho realizoval. Znamená to,
zabránenie likvidácie cestnej zelene v neodôvodnených prípadoch, zabezpečenie dodržiavania
postupu pri výrube drevín zásadne v súlade s právoplatnými rozhodnutiami správneho orgánu
v oblasti životného prostredia. A po 3) zabezpečenie náhradnej výsadby za vyrúbané stromy.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pán poslanec, ja len neviem či to patrí do tohto bodu, ale ako
som povedal už aj na komisii. My sme aj s pánom riaditeľom Správy ciest o tom hovorili,
čiže máme záujem na tom, aby sa táto technika nakúpila a jednoducho bola používaná na túto
prícestnú zeleň. Tieto činnosti, neviem či to naozaj patrí tu, ale aj keby to uznesenie nebolo
schválené, určite robíme kroky na to, aby bolo naplnené. S faktickou, pán poslanec Kravčík,
nech sa páči.“
Poslanec Kravčík s faktickou poznámkou: „Vážený pán predseda, pán kolega. Ja len
doplním, že na základe diskusií v komisii územného plánovania a životného prostredia sme
doplnili niektoré ustanovenia, ktoré sú síce v programe a dali sme ich aj do akčného plánu.
Tzn., vieme v akom stave zúboženom je verejná zeleň, povedzme aj doprovodná v krajine.
Je tam bod Nízke zastúpenie zelene v krajine a v intravilánoch, likvidácia stromoradia, atď.
Celé toto musíme naštartovať, ale musíme mať jasno ako to urobiť. O to, aké prostriedky
budeme následne nakupovať alebo mechanizmy, to je ďalší krok, ktorý v podstate z toho,
na čom sa dohodneme vyplynie. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pán poslanec Potocký, nech sa páči.“
Poslanec Potocký: „Ďakujem pán predseda za slovo. Chcem len podotknúť, že naozaj tento
Program obnovy krajiny považujem za veľmi kľúčový dokument. Som rád, že kraj vlastne
nerieši len rôzne informačné technológie, kreatívne centrá, ale vlastne mu záleží aj tom,
ako sa bude vyvíjať táto krajina, pôda a poľnohospodárstvo. V súvislosti s tým, aké
klimatické zmeny prebiehajú vo svete. Som rád, že kraj nečaká na to, ako sa bude v tomto
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smere uberať štát, ale sám začína byť v tomto smere iniciatívny. Je to veľmi kľúčové. Čo sa
týka pani poslankyne Cibereovej, chcem len poznamenať, že súhlasím s tým aj ja,
že nechcem, aby sa to zvrtlo len na samé semináre, koncepcie a stratégie. Ale v tejto chvíli
považujem za dôležité to schváliť v tejto podobe ako to je a preto tento návrh podporím.
Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. S faktickou pán poslanec Kočiš, nech sa páči.“
Poslanec Kočiš s faktickou poznámkou: „Ďakujem pán predseda, ja sa tak isto prihováram
za to, aby sme tento program schválili tak, ako je navrhnutý, s tým, že tie doplňujúce
uznesenia, samozrejme rozumieme im o čo idú, ale čo sa týka pani poslankyne Cibereovej,
tak naozaj ja očakávam, že potom v tej aktivite, myslím že 6, to je na konci. Tak maximálne
využitie tých finančných schém, v rámci operačných programov atď., čo je tam. Tak toto
je tam to, že tam potom by to malo byť akože využité. Čo sa týka toho druhého
pozmeňujúceho návrhu, tak isto si myslím, že to nepatrí do tohto uznesenia. Aby sme,
nechcem povedať, že znižovali hodnotu toho návrhu, ktorý tu je. Jednoducho, ja si myslím,
že pokiaľ máme finančné prostriedky plánované na údržbu ciest, tak jednoducho, tam to
upravme a pomenujme to, že teda, tam chceme dať tie prostriedky, do Správy ciest,
aby použili ich na tento účel.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pán poslanec Smrčo, nech sa páči.“
Poslanec Smrčo: „Ďakujem pekne. Ja by som chcel len vyjadriť podporu tomuto programu
a ďakujem pánovi Kravčíkovi za to, že sa podieľa na tom, aby sa v podstate zlepšovalo
životné prostredie, u nás v kraji. Plne podporujem tento program. Ja som len chcel toľko.
Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Keďže sa nikto nehlási do diskusie, uzatváram rozpravu
a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie najskôr tých pozmeňujúcich návrhov a potom
o prednesenie celkového návrhu, ktorý bol pôvodne predložený. Nech sa páči.“
Poslanec Kokarda, návrhová komisia: „Takže pozmeňujúci návrh č. 1 k bodu č. 7:
1) znížiť sumu 10 000 eur z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v bode 2 tabuľky
Analýza údajov,
2) v bode 3 Zvyšovanie povedomia a motivácie zainteresovaných o potrebe revitalizovať
krajinu znížiť 5 000 eur z rozpočtu KSK,
3) v bode 4 Integrovaná obnova krajiny znížiť 10 000 eur z rozpočtu KSK. V bode 5 Pilotný
projekt na realizáciu opatrení, zvýšiť o presunutú sumu 25 000 eur, na sumu 65 000 eur.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.
Prosím naštartovať hlasovacie zariadenie.“
Hlasovanie č. 10

Akčný plán Programu obnovy krajiny Košického kraja na rok
2019 – pozmeňujúci návrh p. Cibereová

Za 15 poslancov, proti 10 poslancov, zdržalo sa 23 poslancov.
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Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie nebol schválený. Prosím návrhovú
komisiu o prednesenie ďalšieho pozmeňujúceho návrhu. Nech sa páči.“
Poslanec Kokarda, návrhová komisia: „Pozmeňujúci návrh č. 2:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja žiada predsedu KSK, aby Správe ciest
Košického samosprávneho kraja navýšil rozpočet o 50 000 eur, na údržbu prícestnej zelene,
vrátane nákupu techniky pre údržbu prícestnej zelene. Zastupiteľstvo Košického
samosprávneho kraja žiada predsedu KSK, aby uložil riaditeľovi Správy ciest Košického
samosprávneho kraja vypracovať plán obnovy stromov v prícestnej zeleni a postupne ho
realizovať. Znamená to:
1. zabránenie likvidácie cestnej zelene v neodôvodnených prípadoch,
2. zabezpečenie dodržiavania postupu pri výrube drevín zásadne v súlade s právoplatnými
rozhodnutiami správneho orgánu v oblasti životného prostredia,
3. zabezpečenie náhradnej výsadby za vyrúbané stromy.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 11

Akčný plán Programu obnovy krajiny Košického kraja na rok
2019 – pozmeňujúci návrh p. Rovinský

Za 12 poslancov, proti 1 poslancov, zdržalo sa 33 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že ani tento návrh na uznesenie nebol schválený. Poprosím
návrhovú komisiu o prednesenie pôvodného 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
schvaľuje
Akčný plán Programu obnovy krajiny Košického kraja na rok 2019.
Predseda: „Ďakujem. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 12

Akčný plán Programu obnovy krajiny Košického kraja na rok
2019

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
BOD č. 8
Vstup Košického samosprávneho kraja za člena Združenia európskych regiónov (AER)
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 8. Vážené poslankyne, vážení poslanci predloženým
materiálom sa navrhuje zastupiteľstvu schváliť vstup Košického samosprávneho kraja
za člena Združenia európskych regiónov (AER) a poskytnutie pravidelného ročného
33

členského príspevku z bežných výdavkov rozpočtu KSK programu Podporné činnosti
programov KSK. Združenie Európskych regiónov združuje 150 regiónov z 35 rôznych krajín
Európy. Združenie je otvorené všetkým európskym regiónom, ktoré prejavia záujem aktívne
participovať na aktivitách Združenie Európskych regiónov a stať sa tak spoluautorom
európskej politiky, ktorá prispieva k zlepšeniu postavenia regiónov v Európskej únii. Členstvo
v medzinárodnej organizácii AER zvyšuje prestíž kraja a dodáva mu váhu pri presadzovaní
politických, ekonomických a kultúrnych záujmov regiónu na európskej pôde a poskytuje
príležitosť kraj zviditeľniť na medzinárodnej úrovni. Financovanie AER je súčasťou
dôvodovej správy materiálu, podrobný prepočet členského príspevku AER tvorí prílohu
materiálu. Práca Košického samosprávneho kraja v Združení Európskych regiónov bude
zabezpečovaná novovzniknutým Oddelením pre Európske záležitosti. Materiál prerokovala
finančná komisia, komisia regionálneho rozvoja a komisia cestovného ruchu a cezhraničnej
spolupráce, ktoré ho odporučili zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. Otváram k materiálu
rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú
komisiu o prednesenie pôvodne predloženého návrhu. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. i) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
1. Vstup Košického samosprávneho kraja za člena Združenia európskych regiónov (AER).
2. Poskytnutie pravidelného ročného členského príspevku z bežných výdavkov rozpočtu
Košického samosprávneho kraja programu Podporné činnosti programov Košického
samosprávneho kraja.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 13

Vstup Košického samosprávneho kraja, za člena Združenia
európskych regiónov (AER)

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatuje, že uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 9
Informatívna správa o procesoch súvisiacich s vyradením elokovaného pracoviska
v Sečovciach zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 9. Vážené poslankyne, vážení poslanci, cieľom
prekladaného materiálu je podať informáciu ktorá mapuje genézu vývoja situácie
v elokovanom pracovisku Dargovských hrdinov 71, Sečovce, ako súčasti Spojenej školy,
Zimná 96, Dobšiná. Jej účelom je podať informáciu o konkrétnych krokoch, ktoré boli
doposiaľ realizované. Podrobná genéza je uvedená v dôvodovej správe materiálu. Hneď
po nástupe do funkcie predsedu som nariadil kontrolu so zameraním na neefektívne
vynakladanie finančných prostriedkov, ktorú vykonávali zamestnanci Odboru kontrolingu
a interného auditu Úradu KSK. V dňoch 31. 1. 2018 a 11. 4. 2018 sa konali zároveň
mimoriadne zasadnutia Rady školy pri Spojenej škole Zimná 96, Dobšiná, kde prvé
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zasadnutie bolo zvolané z iniciatívy KSK a konalo sa za prítomnosti zamestnancov Odboru
školstva Úradu KSK, ktorí podrobne vysvetlili závažné podozrenia z porušenia všeobecne
záväzných právnych predpisov. Rada školy aj napriek týmto informáciám opakovane
nesúhlasila s odvolaním riaditeľka. Až po mojom rozhodnutí o odvolaní riaditeľky školy, pani
Krivanskej k 4. 9. 2018, ktorá vo veci nekonala a po poverený pána Dovalovského vedením
školy bol umožnený výkon kontroly na škole a bola poskytnutá potrebná súčinnosť.
Od novembra 2018 sa elokované pracovisko školy presťahovalo do nových priestorov
v Sečovciach, za ktoré zaplatí škola ročne 27 000 eur, čím Košický samosprávny kraj ušetrí
z verejných zdrojov až 870 000 eur ročne. Výchovno - vzdelávacia činnosť v elokovanom
pracovisku je zabezpečená Zmluvou o výpožičke priestorov so Spojenou školou Kollárova
17, Sečovce s účinnosťou od 8. 11. 2018. Košický samosprávny kraj má záujem na tom,
aby sa žiaci zo znevýhodneného prostredia mohli naďalej vzdelávať, nakoľko nenesú
zodpovednosť za kroky bývalého manažmentu školy a bývalého vedenia kraja, avšak
za podmienok, kde bude hospodárne nakladané s verejnými prostriedkami. Materiál
prerokovala školská komisia, ktorá ho odporučila zastupiteľstvu prerokovať a zobrať
na vedomie. Otváram k predloženému materiálu rozpravu. Nech sa páči. Pán poslanec
Kaplan.“
Poslanec Kaplan: „Ďakujem pekne za slovo pán predseda. Aj keby som rád, možno,
šiel do podrobností a konkrétnosti pri tom množstve rôznych pochybený a prešľapov v tejto
kauze, nie je možné sa k všetkému vyjadriť. Možno by samostatnú konferenciu k tomu bolo
nutné urobiť, ale dotknem sa aspoň tých všeobecných vecí, aby sme vedeli aká veľká kauza
a aký čierny fľak na značke Košického samosprávneho kraja to vôbec je. Pôvodne ten nájom,
v rámci ktorého malo fungovať toto elekované pracovisko, bolo dohodnuté vo výške 40 tis.
eur. ročne. Ako náhle začalo elokované pracovisko fungovať, tak sa ten istý rodinný dom,
v ktorom toto pracovisko bolo situované zvýšil na 240 tis. eur ročne. Časom sa zase rozloha
pozemku školou rozšírila a to nájomné vzrástlo na tých astronomických 900 tis. eur ročne,
aby toho nebolo málo, tak zmluva zaviazala toto nájomné platiť po dobu 15 rokov. Ja som
toho názoru, nech sa už na tento problém a túto sumu pozeráme z akéhokoľvek pohľadu,
politického spektra, zo strany aktivistov, či tých, ktorým záleží prioritne na tom, aby tie
rómske deti mali zabezpečený adekvátny vyučovací proces, je táto suma nonsens.
Z akéhokoľvek pohľadu sa na to pozeráte. A ktokoľvek sa toto snaží obhajovať, je podľa
mojej mienky určitým spôsobom zaujatý, pretože tu ide o obrovské peniaze. Majiteľka
sro-čky, ktorá kasírovala tieto premrštené peniaze, ešte v roku 2015 pracovala v cukrárni
a žiadala mesto o sociálny byt. Následne sa z nej stala doslova podnikateľka storočia, ak táto
sro-čka dokázala takýmto spôsobom vyberať nájomné. Čiže aj s ohľadom na to čo sme dnes
dostali, aký ďalší materiál na obhajobu tohto nezmyslu, si myslím, že ktokoľvek bude
obhajovať tých 900 tis. eur, jednoducho je to niečo neobhájiteľné. A ja by som bol rád,
aby z pozície Košického samosprávneho kraja sme už za touto kauzou dali raz a navždy
koniec. Pretože určitým spôsobom to aj kazí pohľad na fungovanie školstva v Košickom
samosprávnom kraji. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Pán poslanec Polaček. Nech sa páči.“
Poslanec Polaček: „Ďakujem pekne. Ja by som sa len chcel opýtať, pán kontrolór, želáte
si preformulovať uznesenie, alebo ho budete plniť tak, ako ho bolo prijaté v auguste?“
Predseda: „ Nech sa páči, pán hlavný kontrolór.“
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Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Ďakujem pekne za slovo. Ja myslím, že som sa
v predchádzajúcom bode dosť jasne vyjadril, že napriek tomu, že je chyba v uznesení,
tak vlastne tú kontrolu nie je problém a tú kontrolu sme už začali. Verím, že ste postrehli
v informácii o uznesení, že tá kontrola už bola začatá. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. S faktickou pán poslanec Polaček, nech sa páči.“
Poslanec Polaček s faktickou poznámkou: „Teda pán kontrolór už sa ani nebudete
vyhovárať na to, že uzneseniu nerozumiete, po prvé. Po druhé, nebudete sa vyhovárať, že ide
iná kontrola, pretože viete kontrolu vykonávať. Ja Vás poprosím, povedzte mi termín kedy
tá kontrola bude ukončená?“
Predseda: „Nech sa páči, pán hlavný kontrolór.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Ďakujem pekne. Kontrola bola začatá asi pred
týždňom, je ťažko povedať, že kedy bude ukončená kontrola. Dávam len do pozornosti,
že Úrad KSK začal kontrolu v decembri 2017 a bola ukončená v podstate po roku. Takže
verím, že dostaneme nejaký časový priestor. Myslím, že rok to trvať určite nebude. Ďakujem
pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ja len dodávam, že približne 3/4 roka z toho trvalo to, kým sme
získali znalecký posudok na nájomné priestory, koľko je reálna cena. Tento znalecký posudok
máte hneď k dispozícii, teda už ho aj myslím máte. S faktickou, pán poslanec Kravčík. Nech
sa páči.“
Poslanec Kravčík s faktickou poznámkou: „Pán predseda, kolegyne, kolegovia. Mám len
krátky komentár k hlavnému kontrolórovi, ja predpokladám, že súčasťou ďalších aktivít,
ja teraz nechcem dávať ani uznesenie, ale bude predloženie správy o tom, čo sa vzdelávalo
a na akej úrovni, aké sú výstupy vo vzťahu k tomuto stredisku v Dobšinej, nielen
v Sečovciach. Aby sme mali relevantné údaje, aký bol prínos pre kraj v nadväznosti
na budovanie kapacity a vzdelanosti novej generácie mladých ľudí. Ďakujem pekne.“
Predseda: „ Ďakujem pekne. Pán poslanec Solár. Nech sa páči.“
Poslanec Solár: „Vážený pán predseda, vážený poslanci. Ja by som len nadviazal na pána
poslanca Kaplana a to tak otočím z takej inej strany, lebo skúsil som si, verím, že podrobne
prečítal aj správu výkonnej riaditeľky Hruščákovej. Ja by som teda chcel poprosiť, aby sme
nezneužívali túto problematiku, rómskej menšiny, na nejaké zakrývanie povedzme toho
dôležitého, hlavného problému, ktorý tu je. Citujem pani výkonnú riaditeľku: „Smutné
na celej veci je fakt, že rukojemníkom v tomto spore sú nevinné deti, v ktorých jediný záujem
je dostať vzdelanie zákonným spôsobom a v zákonom stanovených podmienkach. Ďalej
domnievam sa, že v tomto spore je žiak ten posledný na koho sa berie ohľad“, a tak podobne.
Podobne to urobil aj právnik, ktorý zastupoval SOŠ Dobšinú v spore s Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR, ktorý citujem: „Každého trápi len 900 tis. nájomná zmluva ročne.
Ja na mieste pani riaditeľky by som takú zmluvu podpísal, pýtal by som aj 2 mil. eur.
Je to adekvátne za to, že kto sa stará o 230 Rómov. Ich otázku nechce riešiť, každý vidí
len tých 900 tis. eur,“ vyjadril svoj názor právnik. Takže neprekrývajme tú kauzu takýmito
vecami, samozrejme ak je pravda, že v novej budove je málo tried, alebo že nespĺňajú
hygienické zariadenia štandardy, riešme aj tento problém, ale naozaj nemôže nám byť jedno,
že takto netransparentne sa stotisícky a milióny eur využívajú v podstate na obohatenie
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nejakých osôb, v pozadí toho. Ja možno len jednu vec. Ešte sa vrátim k otázke toho
navyšovania, ako to bolo a je to uvedené v informatívne správe odboru školstva.
Ako sa mohlo stať, že z 2014 na 2015 narástli výdavky súvisiace práve s týmto nájomným
o štvrť milióna eur a nikto si to nevšimol. Neviem, je to taká otázka do pléna možno, tiež
otázka pre hlavného kontrolóra či toto je tiež prehliadnuteľné. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Nečítal som tú správu, ale čo sa týka tých hygienických
zariadení, tak normálne máme povolenie z hygieny na tieto priestory. Čiže ja si myslím,
že je tu iný odborný orgán, ktorý o tomto rozhoduje. S faktickou, pán podpredseda a potom
pán hlavný kontrolór. Nech sa páči.“
Podpredseda Rusnák s faktickou poznámkou: „Ďakujem za slovo pán predseda. Ako
hovoril pán poslanec Solár, ja si myslím, že áno, najvyšším záujmom je a jediným záujmom
je zaškolenie týchto detí, aby získali zručnosti a návyky, ktoré im v ďalšom živote pomôžu.
A toto bola podstata a ten výchovný proces a práve to, čo je podstatou, čo som pred chvíľou
okomentoval, tak to nebolo prerušené. Akurát boli tieto deti presťahované do iných priestorov
a skutočne toto je hlavný cieľ, aby táto škola pokračovala a ďalej fungovala. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pán hlavný kontrolór, nech sa páči.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne za slovo.
Správny dotaz, aj ja som si kládol tú otázku, ako je možné, že vlastne tieto výdavky neboli
povšimnuté zo strany Úradu KSK. V súvislosti s tým chcem len podať jednu informáciu, lebo
už priebežne kontrolujeme. V rámci účtovníctva tam bol problém aj s tým, že tie výdavky
na nájomné neboli triedené do podpoložky Nájomné, ale do podpoložky Všeobecné služby.
Čiže aj analýza účtovná je dosť problematická, ale dal by som do pozornosti ešte jednu
skutočnosť, že zmluva, to nájomné, neboli zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
V zmysle tohto zákona bolo možné a zo zákona vypovedať zmluvu, ak neboli zapísaný
v registri partnerov verejného sektora. Do toho boli zapísaný až 5. januára 2018, pričom
vlastne kontrola už vedela o tom. Takže bol elegantný spôsob ako ukončiť tú zmluvu.
Ďakujem pekne.“
Predseda: „Sú rôzne právne názory, na rôzne právne úkony. Nechcem to tu rozvádzať
dopodrobna, ale robíme to s maximálnym vedomím a svedomím tak, aby tie škody
v neprospech Košického samosprávneho kraja, hlavne finančné boli čo najmenšie, teraz aj do
budúcna. Nech sa páči s faktickou, pán poslanec Polaček.“
Poslanec Polaček s faktickou poznámkou: „ Ja len krátka pripomienka pán kontrolór.
Ja žasnem nad Vašimi argumentmi, Vy veľmi dobre viete, že zmluvu uzavrela riaditeľka školy
a tým, že sa zistilo, že tento partner nebol zapísaný v registri, ona bola tá, ktorá mala konať.
Len Vy ste zasa nekonali. Vy ste urobili čo, keď o tom viete? Ako Vy pomáhate nám
poslancom a kraju. Dobre vieme, že bolo veľmi problematické s pani riaditeľkou diskutovať.
To je všetko.“
Predseda: „S faktickou pán poslanec Kočiš a potom reakcia pán hlavný kontrolór. Nech sa
páči.“
Poslanec Kočiš s faktickou poznámkou: „Ja len chcem s krátkou poznámkou na pána
kolegu Solára. Naozaj je to skutočne tak, ako povedal, že nedovoľme prekrývať nájomné
vo výške 900 tis. eur ročne s tým, že niekto tu bude hovoriť, že teda zaškoľujeme tam toľko
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detí. Otázka ohodnotenia ľudí, ktorí zaškoľujú tieto deti, to je druhá téma, ale to nájomné,
naozaj to je sila.“
Predseda: „Ďakujem. Pán hlavný kontrolór, nech sa páči.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne, keďže som
bol vyzvaný pánom poslancom Polačekom, že ako som reagoval. Neviem, ja som
už dostatočne, myslím že vysvetlil v rozprave pri mojom bode – Správe kontrolnej činnosti.
Kde som uviedol, že kontrolu začal Úrad KSK, na základe poverenia predsedu KSK a ja som
to rešpektoval, že oni začali kontrolu. Odobrali doklady a tieto doklady mala kontrolná
skupina schválená predsedom KSK u seba. Čiže ja neviem akým spôsobom som mal
ja kontrolovať, keď tieto doklady boli vrátené 21. januára 2019, tohto roku. Boli vrátené
v januári a na základe vrátenia týchto dokladov začali sme my kontrolu, ktorú ste pán
poslanec navrhli a zastupiteľstvo schválilo. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Točíme sa tu dokola. Ja len ešte raz asi musím povedať, prebieha
niekoľko kontrol aj vyšetrovacími orgánmi. Všetky tieto orgány, ktoré požiadali o predloženie
dokladov, ich mali predložené, napriek tomu, že prebiehala kontrola a väčšinu z tohto času
sme čakali na to, kedy bude uzavretý znalecký posudok. A ešte raz asi musím pripomenúť,
že v roku 2016 v októbri Útvar hlavného kontrolóra vykonával kontrolu faktúr za mesiac jún
2016 a mal k dispozícii aj túto faktúru spoločnosti S1, s. r. o. Ja len reagujem na Vás,
čo ste už povedali dvakrát, takže aj ja som to musel asi dvakrát zopakovať. Faktická, pán
poslanec Kravčík, nech sa páči.“
Poslanec Kravčík s faktickou poznámkou: „Pán predseda, komentár k nášmu hlavnému
kontrolórovi, aj keď sa bránim tomu, že už je to kontrolór. Len chcem pripomenúť to, že pre
rokom, na januárovom zastupiteľstve som otvoril tému 4,7 mil. eur, peňazí, ktoré išlo
nenávratne na financovanie zvýšenia kvality vzdelávania v celom kraji. Počúvajte ma,
pán hlavný kontrolór počúvajte, dobre? Buďte taký láskavý, počúvajte, či to Vás nezaujíma?
Ste vtedy povedali, že Vy ste nebol hlavný kontrolór, dnes som sa dozvedel, že Vy pracujete
na Útvare hlavného kontrolóra od roku 2011. A týkalo sa to vlastne faktúr a peňazí z roku
2011.“
Predseda: „Ďakujem. Čo to je procedurálny, pán podpredseda? Takže do diskusie, pán
podpredseda, nech sa páči.“
Podpredseda Pataky: „Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, keď som
dobre čítal bod č. 9 je Informatívna správa o procesoch súvisiacich s vyradením elokovaného
pracoviska v Sečovciach. Pán Kravčík rozpráva o niečom úplne inom. Viackrát tu odznelo,
že sedem mesiacov kontrola atď. Áno, v lete sme schvaľovali Plán kontrolnej činnosti,
vylepšujeme tento bod pre pána hlavného kontrolóra a útvar, ale keď sa dobre pamätáte
a zdôraznili sme to tu viackrát – po ukončení kontroly úradom. To tu odznelo viackrát, treba
si pozrieť nahrávku. Kontrola je ukončená, sú vrátené doklady a všetky ďalšie materiály,
to viete aj Vy pán Polaček, aj všetci ostatný. Čiže kontrola sa začala, neviem presne kedy,
ale teraz niekedy, čo je logické, keďže pán hlavný kontrolór tvrdí, že v januári – 21. boli
odovzdané doklady, sa ukončila kontrola. Tak neviem čo rozprávame o šiestych mesiacoch,
siedmych, nie je to ani mesiac, alebo je to mesiac.“
Predseda: „Ďakujem. Ja len asi musím opäť zopakovať, že prebiehali aj iné kontroly súbežne
a vtedy v tom problém Útvar hlavného kontrolóra nevidel. Ďakujem. Uzatváram rozpravu.
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Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
berie na vedomie
Informatívnu správu o procesoch súvisiacich s vyradením elokovaného pracoviska
v Sečovciach zo siete škôl a školských zariadení SR.
Predseda: „Ďakujem pekne. Poprosím, hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 14

Informatívna správa o procesoch súvisiacich s vyradením
elokovaného pracoviska v Sečovciach zo siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
BOD č. 10
Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje,
Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.1.1 – Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký
prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 10. Vážené poslankyne, vážení poslanci, predloženým
materiálom sa navrhuje zastupiteľstvu schváliť spolufinancovanie projektov s finančnou
spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky,
u ktorých konečnými prijímateľmi je14 gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja. Ide o spolufinancovanie projektov vo výške 5 % celkových
oprávnených výdavkov. Pri každom projekte sú uvedené celkové oprávnené výdavky,
nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu a čiastka
predstavujúca 5 % financovanie zo strany KSK. Gymnáziá reagovali na vyhlásenú Výzvu
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti
a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšenie výsledkov a kompetencií detí
a žiakov s názvom Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť
na gymnáziu. Celková výška oprávnených výdavkov v prípade schválenia žiadostí
je 2 698 634,61 eur, z toho nenávratný finančný príspevok je vo výške 2 563 703,17 eur
a výška finančných prostriedkov potrebných na zabezpečenie povinného spolufinancovania
na 14 predkladaných projektov gymnázií je 134 931,44 eur. Indikatívna výška finančných
prostriedkov zo zdrojov EÚ na výzvu je stanovená pre celé územie Slovenska na 20 mil. eur.
Materiál prešiel rokovaním finančnej a školskej komisie, ktoré ho zastupiteľstvu odporučili
prerokovať a schváliť podľa predloženého návrhu. Otváram k tomuto materiálu rozpravu.
Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu
na uznesenie. Nech sa páči.“
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Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 4 ods. 1 písm. k), § 11 ods. 2 zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 9
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov, v súlade so stratégiou financovania štrukturálnych fondov a investičných fondov
pre programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „stratégia financovania EŠIF 2014 – 2020“)
určujúcou pravidlá a limity pre poskytovanie pomoci prijímateľom v rámci projektov
spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – EFRR, Európskeho
sociálneho fondu – ESF (ďalej len „štrukturálne fondy“), Kohézneho fondu – KF
a Európskeho fondu pre námorné a rybné hospodárstvo – EFNRH
schvaľuje
1. Spolufinancovanie projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok /„NFP“/ na
zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť) vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov
realizovaných s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu
SR, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Gymnázium a základná škola Sándora
Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským – Márai Sándor Tanitási Nyelvü Gimnázium
és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny
kraj:
Celkové
NFP
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
z ESF a ŠR (€)
(€)
výdavky (€)
Podpora čitateľskej, matematickej,
finančnej a prírodovednej gramotnosti na
154 699,68
146 964,70
7 734,98
gymnáziu Sándora Máraiho
2. Spolufinancovanie projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok /„NFP“/ na
zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť) vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov
realizovaných s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu
SR, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice,
ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Celkové
NFP
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
z ESF a ŠR (€)
(€)
výdavky (€)
Rozvoj zručností v čitateľskej,
matematickej, finančnej a prírodovednej
235 915,75
224 119,96
11 795,79
gramotnosti

3. Spolufinancovanie projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok /„NFP“/ na
zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná a
prírodovedná gramotnosť) vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR, u ktorých
konečným prijímateľom pomoci je Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce,
ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
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Názov projektu
GPH – RESERATA pro FUTURO

Celkové
oprávnené
výdavky (€)
210 526,00

NFP
z ESF a ŠR (€)

5% KSK
(€)

200 000,00

10 526,00

4. Spolufinancovanie projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok /„NFP“/ na
zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť) vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov
realizovaných s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu
SR, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Gymnázium, Alejová 1, Košice, ktorého
zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Celkové
NFP
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
z ESF a ŠR (€)
(€)
výdavky (€)
Zvýšenie čitateľskej, matematickej,
finančnej a prírodovednej gramotnosti na
202 547,38
192 420,01
10 127,37
Gymnáziu, Alejová 1, Košice
5. Spolufinancovanie projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok /„NFP“/ na
zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť) vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov
realizovaných s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu
SR, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Gymnázium, Šrobárova 1, Košice,
ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:

Názov projektu

Celkové
oprávnené
výdavky (€)

Inovácia vzdelávania za účelom
zlepšenia čitateľskej, matematickej,
finančnej a prírodovednej gramotnosti

235 788,38

NFP
z ESF a ŠR (€)
223

99
8,96

5% KSK
(€)
11 789,42

6. Spolufinancovanie projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok /„NFP“/ na
zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť) vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov
realizovaných s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu
SR, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Gymnázium, Trebišovská 12, Košice,
ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Celkové
NFP
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
z ESF a ŠR (€)
(€)
výdavky (€)
Modernými metódami k zvyšovaniu
gramotnosti žiakov Gymnázia,
217 642,12
206 760,01
10 882,11
Trebišovská 12, Košice
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7. Spolufinancovanie projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok /„NFP“/ na
zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť) vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov
realizovaných s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu
SR, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová
Ves, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Celkové
NFP
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
z ESF a ŠR (€)
(€)
výdavky (€)
Zdokonalenie čitateľskej,
matematickej, finančnej
a prírodovednej gramotnosti na
185 329,40
176 062,93
9 266,47
Gymnáziu, Javorová 16, Spišská
Nová Ves
8. Spolufinancovanie projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok /„NFP“/ na
zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť) vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov
realizovaných s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu
SR, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Gymnázium – Gimnázium, Ul. Zoltána
Fábryho 1, Veľké Kapušany, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Celkové
NFP
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
z ESF a ŠR (€)
(€)
výdavky (€)
Zvýšenie kvality výchovnovzdelávacieho procesu na
153 427,54
145 756,16
7 671,38
Gymnázium – Gimnázium,
Veľké Kapušany
9. Spolufinancovanie projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok /„NFP“/ na
zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť) vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov
realizovaných s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu
SR, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Gymnázium Kpt. Nálepku 6, Sobrance,
ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Celkové
NFP
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
z ESF a ŠR (€)
(€)
výdavky (€)
Zvyšovanie čitateľskej, matematickej,
finančnej a prírodovednej gramotnosti
160 416,34
152 395,52
8 020,82
na gymnáziu
10.
Spolufinancovanie projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok /„NFP“/ na
zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť) vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov
realizovaných s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu
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SR, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce,
organizačná zložka Gymnázium, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Celkové
NFP
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
z ESF a ŠR (€)
(€)
výdavky (€)
Inovácia vzdelávania za účelom
zlepšenia čitateľskej, matematickej,
145 000,00
137 750,00
7 250,00
finančnej a prírodovednej gramotnosti
11.
Spolufinancovanie projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok /„NFP“/ na
zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť) vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov
realizovaných s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu
SR, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Gymnázium Štefana Moysesa, Školská
13, Moldava nad Bodvou, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Celkové
NFP
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
z ESF a ŠR (€)
(€)
výdavky (€)
Modernými metódami k zvýšeniu
čitateľskej, matematickej, finančnej
a prírodovednej gramotnosti na
137 342,02
130 474,92
6 867,10
Gymnáziu Štefana Moysesa, Školská
13, Moldava nad Bodvou
12.
Spolufinancovanie projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok /„NFP“/ na
zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť) vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov
realizovaných s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu
SR, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Gymnázium, SNP 1, Gelnica, ktorého
zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Celkové
NFP
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
z ESF a ŠR (€)
(€)
výdavky (€)
Kľúč k rozvoju štyroch gramotností
180 000,00
171 000,00
9 000,00
13.
Spolufinancovanie projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok /„NFP“/ na
zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť) vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov
realizovaných s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu
SR, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Gymnázium – Gimnázium, Horešská 18,
Kráľovský Chlmec, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Celkové
NFP
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
z ESF a ŠR (€)
(€)
výdavky (€)
GYMSTAGRAM – GYMnaziálne
210 000,00
199 500,00
10 500,00
ŠTúdiÁ GRAMotnosti na Gymnáziu –
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Gimnáziu v Kráľovskom Chlmci
14.
Spolufinancovanie projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok /„NFP“/ na
zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť) vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov
realizovaných s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu
SR, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Gymnázium, Komenského 32, Trebišov,
ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Celkové
NFP
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
z ESF a ŠR (€)
(€)
výdavky (€)
Rozvíjanie matematickej, finančnej,
čitateľskej a prírodovednej gramotnosti
– nevyhnutný predpoklad na rozvíjanie
270 000,00
256 500,00
13 500,00
kľúčových kompetencií a získavanie
praktických a profesijných zručností
žiakov Gymnázia v Trebišove
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 15

Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie,
Špecifický cieľ: 1.1.1 – Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup
ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí
a žiakov

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
BOD č. 11
Aktualizácia Uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 483/2017
a č. 94/2018 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci
Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os: 2 – Ľahší
prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.3 –
Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 11. Vážené poslankyne, vážení poslanci, táto
aktualizácia dvoch uznesení sa predkladá s upravenými a doplnenými údajmi tak, aby bolo
zabezpečené ich plnenie v zmysle reálnej a skutočne poskytnutej intenzity pomoci.
Dodatočne, v roku 2018, Riadiaci orgán pre IROP oznámil štyrom školám, ktorým neboli
schválené žiadosti o nenávratný finančný príspevok, že z vlastného podnetu začína konanie
o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti o tento príspevok. Teda po overení splnenia
podmienok poskytnutia príspevku bolo štyrom školám zaslané oznámenie o schválení
ich žiadosti. Jedná sa o tieto stredné školy:
1. SOŠ obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance,
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2. SOŠ technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava,
3. Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce,
4. Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava.
Zároveň dochádza k aktualizácii celkových oprávnených výdavkov SPŠ strojníckej,
Komenského 2, Košice, nakoľko škola pri zapojení sa do druhého kola v rámci výzvy
na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok upravila rozpočet projektu. Celková
výška oprávnených výdavkov v prípade schválených žiadostí stredných škôl je 7 899 023,41
eur, z toho nenávratný finančný príspevok je 7 504 072,24 eur a výška finančných
prostriedkov potrebných v zmysle aktualizácie na spolufinancovanie zo strany zriaďovateľa
je spolu 394 951,17 eur. Materiál prešiel rokovaním školskej a finančnej komisie, ktoré ho
zastupiteľstvu odporučili prerokovať a schváliť podľa predloženého návrhu. 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 § 4 ods. 1 písm. k), § 11 ods. 2 zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 9
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov, v súlade so Stratégiou financovania európskych štrukturálnych a investičných
fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre námorné a rybné hospodárstvo pre
programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „stratégia financovania 2014 – 2020“) určujúcou
pravidlá a limity pre poskytovanie pomoci prijímateľom v rámci projektov
spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – EFRR, Európskeho
sociálneho fondu – ESF (ďalej len „štrukturálne fondy“), Kohézneho fondu – KF
a Európskeho fondu pre námorné a rybné hospodárstvo – EFNRH
schvaľuje
a) predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektov
stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
realizovaných v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov (žiadostí o nenávratný
príspevok) na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní,
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, ktorých
ciele sú v súlade s platným Územným plánom veľkého územného celku Košického kraja a
platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja
na obdobie 2016-2020,
b) zabezpečenie realizácie projektov v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaných projektov vo
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektov a poskytnutých nenávratných
finančných príspevkov v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci nasledovne:
1. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SOŠ Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny
kraj:
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Názov projektu
Modernizácia materiálnych podmienok
pre zvýšenie kvality odborného
vzdelávania a prípravy v
poľnohospodárskych odboroch na
Strednej odbornej škole –
Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník

Celkové
oprávnené
výdavky (€)

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

5% KSK
(€)

618 833,23

587 891,57

30 941,66

2. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SOŠ obchodu
a služieb, Školská 4, Michalovce, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Príspevok
Celkové
zo zdrojov EÚ
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
(EFRR) a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Modernizácia centra odborného
404 922,80
384 676,66
20 246,14
vzdelávania
3. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Technická
akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves, ktorej zriaďovateľom je Košický
samosprávny kraj:
Príspevok
Celkové
zo zdrojov EÚ
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
(EFRR) a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Strojárstvo, elektrotechnika a robotika
576 981, 72
548 132,63
28 849,09
bližšie k žiakom a praxi
4. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SPŠ
elektrotechnická, Komenského 44, Košice, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny
kraj:
Príspevok
Celkové
zo zdrojov EÚ
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
(EFRR) a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Učíme sa praxou
498 265,89
473 352,60
24 913,29
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5. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SOŠ technická,
Kukučínova 23, Košice, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Príspevok
Celkové
zo zdrojov EÚ
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
(EFRR) a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Kvalitná výučba – základ kvalitnej SOŠ
556 083,20
528 279,04
27 804,16
technickej v Košiciach
6. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SOŠ,
Ostrovského 1, Košice, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Príspevok
Celkové
zo zdrojov EÚ
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
(EFRR) a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Kvalitná odborná príprava žiakov –
509 386,09
483 916,79
25 469,30
úspech absolventov na trhu práce
7. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SOŠ
automobilová, Moldavská cesta 2, Košice, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny
kraj:
Príspevok
Celkové
zo zdrojov EÚ
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
(EFRR) a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Stredná odborná škola automobilová –
349 730,84
332 244,30
17 486,54
brána do Tvojej profesijnej budúcnosti
8. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SOŠ,
Učňovská 5, Košice, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Príspevok
Celkové
zo zdrojov EÚ
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
(EFRR) a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Zvýšenie kvality odborného vzdelávania
367 450,58
349 078,05
18 372,53
na SOŠ, Učňovská 5, Košice - Šaca
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9. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SOŠ,
Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Príspevok
Celkové
zo zdrojov EÚ
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
(EFRR) a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Investícia do odborného vzdelávania
prispôsobeného regionálnym
605 982,60
575 683,47
30 299,13
požiadavkám trhu práce
10. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SOŠ
drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves, ktorej zriaďovateľom je Košický
samosprávny kraj:
Príspevok
Celkové
zo zdrojov EÚ
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
(EFRR) a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Modernou praktickou prípravou
536 288,11
509 473,70
26 814,41
k zamestnanosti
11. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SOŠ
technická, Partizánska 1, Michalovce, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny
kraj:
Príspevok
Celkové
zo zdrojov EÚ
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
(EFRR) a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Pomôžme regiónu
568 504,75
540 079,51
28 425,24
12. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je
SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice, ktorej zriaďovateľom je Košický
samosprávny kraj:
Celkové
Príspevok
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
zo zdrojov EÚ
(€)
výdavky (€) (EFRR) a ŠR (€)
Zdokonalenie materiálnych podmienok
163
08
pre kvalitné vzdelávanie v SPŠ stavebnej
171 668,75
8 583,44
5,31
a geodetickej v Košiciach
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13. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SPŠ
strojnícka, Komenského 2, Košice, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Celkové
Príspevok
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
zo zdrojov EÚ
(€)
výdavky (€) (EFRR) a ŠR (€)
156
78
Modernizácia odborných učební
165 032,90
8 251,65
1,25
14. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SOŠ obchodu
a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny
kraj:
Príspevok
Celkové
zo zdrojov EÚ
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
(EFRR) a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Vzdelávanie študentov SOŠ OaS
Sobrance pre potreby technicky
507 636,36
482 254,54
25 381,82
moderných poľnohospodárskych
podnikov regiónu
15. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SOŠ
technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny
kraj:
Príspevok
Celkové
zo zdrojov EÚ
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
(EFRR) a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Kvalitná prax, úspech k zamestnanosti
519 175,29
493 216,53
25 958,76
16. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Spojená
škola, Kollárova 17, Sečovce, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Príspevok
Celkové
zo zdrojov EÚ
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
(EFRR) a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Modernizácia odborného vzdelávania na
597 022,66
567 171,53
29 851,13
Spojenej škole v Sečovciach
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17. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Obchodná
akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny
kraj:
Príspevok
Celkové
zo zdrojov EÚ
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
(EFRR) a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Moderné COVP – viac praktických
346 057,64
328 754,76
17 302,88
cvičení, viac žiakov
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu kraja.
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 16

Aktualizácia Uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja č. 483/2017 a č. 94/2018 s názvom: Intenzita pomoci –
spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja v rámci Integrovaného
regionálneho operačného programu, Prioritná os: 2 – Ľahší
prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám,
Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných
odborných škôl na praktickom vyučovaní

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 12 a)
Prevod vlastníctva pozemku v katastrálnom území Severné Mesto v Košiciach
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 12 - majetkové veci. Vážené poslankyne, vážení
poslanci, zastupiteľstvu sa navrhuje rozhodnúť o prebytočnosti a schváliť spôsob prevodu
vlastníctva pozemku o výmere 19 m2 v katastrálnom území Severné Mesto v Košiciach
pre manželov Haneszových, ktorí požiadali o jeho odkúpenie. Žiadatelia o odkúpenie
sú výlučnými vlastníkmi garáže nachádzajúcej sa na danom pozemku a so správcom majú
uzatvorený nájomný vzťah. Správca pozemku, ako aj Odbor školstva Úradu KSK s predajom
pozemku súhlasia. Pri odporúčaní kúpnej ceny pozemku vo výške 2 470 eur, tzn. 130 eur/m2
sa vychádzalo zo znaleckých posudkov z roku 2012 a z roku 2016. S odporúčanou kúpnou
cenou pozemku žiadatelia súhlasili. Materiál prešiel rokovaním komisie k hospodáreniu
s majetkom, ktorá ho odporučila zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. O schválení prevodu
vlastníctva pozemku týmto spôsobom rozhoduje zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou
všetkých poslancov, teda 29. Otváram k danému bodu rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto
nehlási, uzatváram rozpravu a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Nech sa páči.“
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Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 2 písm. c), § 9 ods. 3 písm. a)
a § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov
A) rozhodlo
o prebytočnosti pozemku registra C KN parcelné číslo 2772 o výmere 19 m2, zastavaná
plocha a nádvorie v katastrálnom území Severné Mesto, obec Košice - Sever, okres Košice I,
vedeného Okresným úradom Košice v liste vlastníctva číslo 14071;
B) schvaľuje
spôsob prevodu vlastníctva pozemku registra C KN parcelné číslo 2772 o výmere 19 m2,
zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území Severné Mesto, obec Košice - Sever,
okres Košice I, vedeného Okresným úradom Košice v liste vlastníctva číslo 14071
pre Ing. Zoltána Hanesza, rodený Hanesz a Ing. Angeliku Haneszovú, rodená Tarcaliová,
obaja bytom Jesenná 6, Košice do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za kúpnu cenu
2470 €.
Predseda: „Najskôr 12a) odhlasujeme a potom k bodu 12 b). A stačí čítať, že podľa
predloženého návrhu. Nech sa páči, hlasujte o uznesení k bodu č. 12a). Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 17

Prevod vlastníctva pozemku v katastrálnom území Severné
Mesto v Košiciach

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
BOD č. 12 b)
Prevod vlastníctva pozemku v Čiernej nad Tisou
Predseda: „K bodu č. 12b. Vážené poslankyne, vážení poslanci, zastupiteľstvu sa navrhuje
rozhodnúť o prebytočnosti a schváliť spôsob prevodu vlastníctva pozemku o výmere 101 m2
v Čiernej nad Tisou pre manželov Dudášových, ktorí požiadali o jeho odkúpenie. Žiadatelia
o odkúpenie pozemok už dlhodobo užívajú bez zmluvného vzťahu a majú záujem usporiadať
vlastnícke vzťahy. Manželia sú bezpodieloví spoluvlastníci priľahlých pozemkov uvedených
v dôvodovej správe materiálu. Na jednom z pozemkov je postavená polyfunkčná budova
taktiež vo výlučnom vlastníctve žiadateľa. Správca a Odbor školstva Úradu KSK súhlasia
s predajom majetku. Pri odporúčaní kúpnej ceny vo výške 230 eur sa vychádzalo
zo znaleckého posudku, ktorým bol pozemok ohodnotený na 173,72 eur s pripočítaním časti
nákladov za jeho vyhotovenie (ocenený bol aj iný pozemok). Za užívanie pozemku bez
zmluvného vzťahu za 2 roky spätne uhradia žiadatelia finančnú náhradu vo výške 10%
z hodnoty pozemku. S odporúčanou kúpnou cenou pozemku a s finančnou náhradou
žiadatelia súhlasili. Materiál prešiel rokovaním komisie k hospodáreniu s majetkom, ktorá
ho odporučila zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. Na schválenie tohto prevodu vlastníctva
pozemku týmto spôsobom je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov.
Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu.
Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu. Nech sa páči.“
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Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 2 písm. c), § 9 ods. 3 písm. a)
a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov
A) rozhodlo
o prebytočnosti pozemku registra C KN parcelné číslo 318/2 o výmere 101 m2, záhrada
v katastrálnom území Čierna nad Tisou, obec Čierna nad Tisou, okres Trebišov, vedeného
Okresným úradom Trebišov v liste vlastníctva číslo 127;
B) schvaľuje
spôsob prevodu vlastníctva pozemku registra C KN parcelné číslo 318/2 o výmere 101 m2,
záhrada v katastrálnom území Čierna nad Tisou, obec Čierna nad Tisou, okres Trebišov,
vedeného Okresným úradom Trebišov v liste vlastníctva číslo 127 pre Ing. Juraja Dudáša,
rodený Dudáš a Agnesu Dudášovú, rodená Verešová, obaja bytom Hlavná 198, Kráľovský
Chlmec
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za kúpnu cenu 230 € z dôvodov hodných
osobitného zreteľa, nakoľko tvar a umiestnenie pozemku bez vlastného prístupu
nepredpokladajú jeho samostatné využitie.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 18

Prevod vlastníctva pozemku v Čiernej nad Tisou

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
BOD č. 12 c)
Prevod vlastníctva pozemku v Malej Ide
Predseda: „Bodu č. 12c. Zastupiteľstvu sa navrhuje rozhodnúť o prebytočnosti a schváliť
prevod vlastníctva pozemku v Malej Ide pre manželov Červenkových, ktorí požiadali o jeho
odkúpenie. Žiadatelia sú výlučnými vlastníkmi priľahlých pozemkov a odkúpením časti
pozemku o výmere 4 m2 chcú vylepšiť vzhľad oplotenia tak, aby v pravom uhle nenarúšal
estetiku ulice. Správca pozemku Správa ciest KSK, ako aj Odbor dopravy Úradu KSK
s predajom pozemku súhlasia. Nakoľko vypracovanie znaleckého posudku sa javí ako
nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami sa pri odporúčaní kúpnej ceny pozemku
vychádzalo zo znaleckého posudku č. 27/2015, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota
v katastrálnom území Malá Ida v bezprostrednej blízkosti vo výške 20,46 eur/m2. Manželom
Červenkovým sa navrhuje schváliť prevod pozemku za kúpnu cenu 25 eur za m2, tzn. 100 eur.
S navrhovanou kúpnou cenou manželia súhlasia. Materiál prešiel rokovaním komisie
k hospodáreniu s majetkom, ktorá ho odporučila zastupiteľstvu prerokovať a schváliť.
Na schválenie tohto prevodu vlastníctva pozemku je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny
všetkých poslancov. Otváram k danému bodu rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási,
uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.“
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Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 9 ods. 3 písm. a), § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a § 2 ods. 10 Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja v znení
dodatkuč. 1
A) rozhodlo
o prebytočnosti pozemku registra C KN parcelné číslo 940/24 o výmere 4 m2, ostatná plocha
v katastrálnom území Malá Ida, obec Malá Ida, okres Košice - okolie, vedeného Okresným
úradom Košice – okolie v liste vlastníctva číslo 1127;
B) schvaľuje
spôsob prevodu vlastníctva pozemku registra C KN parcelné číslo 940/24
o výmere 4 m2, ostatná plocha v katastrálnom území Malá Ida, obec Malá Ida, okres Košice okolie, vedeného Okresným úradom Košice – okolie v liste vlastníctva číslo 1127
pre Petra Červenku, rodený Červenka, bytom Dedovec 83, Považská Bystrica a Beátu
Červenkovú, rodená Hudáková, bytom Borovicová 1, Malá Ida do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov za kúpnu cenu 100 € z dôvodov hodných osobitného zreteľa,
ktorými sú malá výmera pozemku, tvar a umiestnenie pozemku nepredpokladajú jeho
samostatné využitie.
Predseda: „Ďakujem, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 19

Prevod vlastníctva pozemku v Malej Ide

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatuje, že tento návrh bol schválený.“,
BOD č. 12 d)
Predĺženie doby nájmu nehnuteľností v Krompachoch
pre občianske združenie "Ľudia a perspektíva"
Predseda: „Bod č. 12d). V materiáli ide o predĺženie doby nájmu nehnuteľností
vo vlastníctve KSK do 31. 12. 2030 pre nájomcu, občianske združenie “Ľudia a perspektíva“
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorými sú sociálny účel, poskytovanie sociálnych
služieb a aktivity smerujúce k cieľovej skupine znevýhodnených a sociálne vylúčených
občanov za podmienky, že ak nájomca nezíska nenávratný finančný príspevok, alebo iné
finančné prostriedky na opravu predmetu nájmu do 31. 12. 2023, zostane v platnosti pôvodná
doba nájmu, tzn. do 25. 10. 2024. Materiál prešiel rokovaním komisie k hospodáreniu
s majetkom, ktorá ho odporučila zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. Nakoľko sa navrhuje
schváliť nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na jeho schválenie je potrebný súhlas
trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Otváram k danému bodu rozpravu. Nech sa páči.
Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu
na uznesenie. Nech sa páči.“
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Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
§ 7 ods. 8 písm. b) a § 14 ods. 2 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom Košického
samosprávneho kraja v znení dodatku č. 1
schvaľuje
predĺženie doby nájmu, a to budovy súpisné číslo 534 na pozemku registra C KN parcelné
číslo 2322/1, pozemkov registra C KN parcelné číslo 2322/1 o výmere 1595 m2, zastavaná
plocha a nádvorie a parcelné číslo 2323/1 o výmere 170 m2, ostatná plocha v katastrálnom
území Krompachy, obec Krompachy, okres Spišská Nová Ves vedených Okresným úradom
Spišská Nová Ves v liste vlastníctva číslo 877 vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja
do 31. 12. 2030 pre nájomcu občianske združenie “Ľudia a perspektíva“ so sídlom Družstevná
534/4, 053 42 Krompachy, IČO: 35 552 051 z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorými
sú sociálny účel, poskytovanie sociálnych služieb a aktivity smerujúce k cieľovej skupine
znevýhodnených a sociálne vylúčených občanov za podmienky, že ak nájomca nezíska
nenávratný finančný príspevok, alebo iné finančné prostriedky na opravu predmetu nájmu
do 31. 12. 2023, zostane v platnosti pôvodná doba nájmu, tzn. do 25. 10. 2024.
Predseda: „Ďakujem, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 20

Predĺženie doby nájmu nehnuteľností v Krompachoch pre
občianske združenie "Ľudia a perspektíva"

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
BOD č. 12 e)
Zmena uznesenia č. 136/2018 zo dňa 22. októbra 2018 – Ukončenie nájmu
k časti hnuteľného majetku v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s.
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 12e). V ňom sa navrhuje zmena uznesenia č. 136/2018
týkajúca sa Ukončenia nájmu k časti hnuteľného majetku v nájme spoločnosti Svet zdravia,
a. s. je predložená z dôvodu, že pri predkladaní návrhu uznesenia na 8. zasadnutí
zastupiteľstva dňa 22. 10. 2018 došlo ku chybe pri uvedení čísla uznesenia, ktorým bol
nájom pre Svet zdravia, a. s. schválený, tzn. „č. 292/2011“, malo byť správne uvedené
„č. 291/2011 a č. 293/2011“. Je potrebná zmena uznesenia, vrátane zmeny dátumu uzavretia
dohody týkajúcej sa ukončenia nájmu so spoločnosťou Svet zdravia, a. s., ktorú bude možné
uzavrieť až po zmene uznesenia. Materiál prešiel rokovaním komisie k hospodáreniu
s majetkom, ktorá ho odporučila zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. Navrhovanú zmenu
uznesenia je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pretože uznesenie,
ktorého sa týka táto zmena bolo schválené trojpätinovou väčšinou. Otváram k danému bodu
rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona
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č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
zmenu uznesenia č. 136/2018 zo dňa 22. októbra 2018 - Ukončenie nájmu k časti hnuteľného
majetku v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s. tak, že doterajší text sa vypúšťa a nahrádza
sa novým, ktorý znie:
„ ukončenie nájmu hnuteľných vecí špecifikovaných v prílohách č. 1 a č. 2 tohto uznesenia,
ktorých nájom bol schválený uzneseniami Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
č. 291/2011 a č. 293/2011 zo dňa 22. augusta 2011 s tým, že nájom skončí dohodou medzi
Košickým samosprávnym krajom a spoločnosťou Svet zdravia, a. s. ku dňu 31. 05. 2019.“
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 21

Zmena uznesenia č. 136/2018 zo dňa 22. októbra 2018 –
Ukončenie nájmu k časti hnuteľného majetku v nájme
spoločnosti Svet zdravia, a. s.

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
BOD č. 12 f)
Nájom hnuteľného majetku pre BONA FIDE, o. z.
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 12f – Nájom hnuteľného majetku pre BONA FIDE,
o. z. Materiálom sa rieši nájom javiskovej techniky pre združenie BONA FIDE, o. z.
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorými sú umožnenie pokračovania v realizácii
zázemia pre kultúrne centrum s kreatívnym hub-om, prezentovanie kultúry a kreatívneho
priemyslu v areáli na Strojárenskej ulici 3 v Košiciach so zámerom posilniť atraktivitu
Košického regiónu. Nájom sa navrhuje po dobu nájmu priestorov na Strojárenskej ulici 3
v Košiciach, v ktorých sa javisková technika nachádza. Technika je nevyhnutná pre
prevádzkovanie Tabačky Kulturfabrik a nakoľko je v majetku KSK vedená ako hnuteľný
majetok je potrebné riešiť jej užívanie nájomcom ako nájom hnuteľného majetku. Vzhľadom
na špecifickosť javiskovej techniky sa navrhuje schváliť nájomné vo výške ročného
poistného, ktoré je toho času 147,88 eur. Výška nájomného je navrhnutá aj s prihliadnutím
na skutočnosť, že technika bola účelovo vyrobená do nebytového priestoru, v ktorom
je v súčasnosti umiestnená, za prenájom ktorého už nájomca má povinnosť platiť nájomné
vo výške 10,65 eur/m2/rok. Po schválení nájomného bude správca požadovať náhradu
za užívanie techniky od začatia jej užívania nájomcom. Zámer prenajať majetok vrátane
navrhovanej výšky nájomného je zverejnený v zmysle zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov na úradnej tabuli a internetovej
stránke. Materiál bol doplnený o stanovisko finančnej komisie, ktorá odporučila prerokovať
a schváliť nájomné vo výške 900 eur ročne na obdobie 1 roka od podpísania nájomnej
zmluvy. Zároveň požiadala na jej najbližšie rokovanie predložiť komplexnú analýzu
doterajšieho a budúceho fungovania Tabačky Kulturfabrik v nehnuteľnostiach vo vlastníctve
KSK prenajatých BONA FIDE, o. z. Komisia k hospodáreniu s majetkom odporučila materiál
prerokovať a schváliť nájomné len na obdobie 1 roka od podpísania nájomnej zmluvy.
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Na schválenie nájmu javiskovej techniky je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých
poslancov. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči. Pán poslanec Petro.“
Poslanec Petro: „Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, kolegovia. Pri schvaľovaní nájmu
javiskovej techniky v obstarávacej cene 149 tis. eur, najmä pri stanovení sumy ročného
nájomného by sme mali brať do úvahy nielen rozvoj kreatívneho priemyslu ako dôvod hodný
osobitného zreteľa, ale aj niektoré fakty, na ktoré bolo poukázané hlavným kontrolórom,
v jeho pripomienke a o čom sa diskutovalo aj na rokovaní finančnej komisie. V prvom rade
navrhovaná suma ročného nájomného vo výške ročného poistného 148 eur, je len refundácia
nákladov na poistenie majetku, ktorý používa spoločnosť BONA FIDE, o. z. Nehnuteľný
majetok bol v minulosti v roku 2012 prenajatý, ako dôvod hodný osobitného zreteľa
za účelom kreatívneho priemyslu, rovnako ako aj teraz navrhovaný prenájom javiskovej
techniky. Preto je na mieste stanovenie nájmu ako dôvod hodný osobitného zreteľa
za porovnateľných podmienok, a to ako 50 % z ceny nájmu, podľa pravidiel prenajímania
majetku mesta Košice, čo je suma 747 eur za rok. Po zarátaní poistného vychádza ročné
nájomné po zaokrúhlení 900 eur za rok, čo predstavuje nájomné 75 eur na mesiac. Teda tak,
ako bolo odporúčanie finančnej komisie a to podotýkam, že bolo na finančnej komisii
schválené odporúčanie všetkými členmi finančnej komisie, preto dávam pozmeňujúci návrh
uznesenia, ktorým sa navrhuje nájomné v sume 900 eur za rok a doba nájmu na jeden rok
od podpísania zmluvy. Pozmeňujúci návrh prečítam a predložím písomne. Návrh na uznesenie
z 10. Zastupiteľstva KSK konaného dňa 25. februára 2019 v Košiciach k bodu č. 12f) –
Nájom hnuteľného majetku pre BONA FIDE, o. z. Uznesenie: Zastupiteľstvo KSK podľa
§9 ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a § 7 ods. 8 písm. a) a § 14 ods. 2 písm. a) Zásad hospodárenia
s majetkom KSK v znení dodatku č. 1 schvaľuje nájom hnuteľného majetku – javiskovej
techniky nachádzajúcej sa v priestoroch budovy súp. č. 1067 na pozemku C KN 3205/7 v k. ú.
Letná na Strojárenskej ulici 3 v Košiciach pre BONA FIDE, o. z., so sídlom Gorkého 2,
Košice – Staré Mesto, IČO 31 310 711, za ročné nájomné vo výške 900 eur, na obdobie
jedného roka od podpísania nájomnej zmluvy, za účelom prevádzkovania kultúrneho centra
s kreatívnym hub-om (Tabačka Kulturfabrik) z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorými
sú umožnenie pokračovania v realizácii zázemia pre kultúrne centrum s kreatívnym hub-om,
prezentovanie kultúry a kreatívneho priemyslu v areáli na Strojárenskej ulici 3 v Košiciach
so zámerom posilniť atraktivitu Košického regiónu. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ak sa nikto nehlási, ešte pán poslanec Kočiš, nech sa páči.“
Poslanec Kočiš: „Ďakujem pekne pán predseda. Túto tému sme vo finančnej komisii
pomerne podrobne prebrali, myslím si, že z odborného hľadiska je tá suma 900 eur za rok,
odôvodnená. Ja by som dodal ešte, že bolo by možno tam dobre dodať, že tento nájom urobiť
maximálne na jeden rok. Pretože by bolo dobré, aby sa teda urobila ta komplexná analýza,
ako nás oboznámil riaditeľ kancelárie predsedu na finančnej komisii. Aby sa urobilo
vyhodnotenie nejakej tej činnosti, toho občianskeho združenia BONA FIDE, o. z.
Aby sa potom toto všetko predložilo na rokovanie Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja. Ide aj o to, že to teraz možno s tým prenájmom nesúvisí, ale súvisí to z činnosťou,
že to občianske združenie funguje podľa zákona o občianskych združeniach a v podstate
Košický samosprávny kraj tam nemá v Správnej rade, ani v kontrolných orgánoch
občianskeho združenia žiadne zastúpenie. Čiže ak máme byť my tí, ktorí poskytujeme tam
niečo a od nás potom niekto žiada niečo, tak mali by sme mať prehľad o tom, čo sa tam v tom
občianskom združení deje. A mali by sme teda žiadať, pri tom rokovaní s občianskym
združením BONA FIDE, o. z., aby sme mali minimálne zastúpenie v Správnej rade
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občianskeho združenia, aby sme vedeli, ako sa tam veci dejú. Ako fungujú financie,
ako funguje financovanie, odkiaľ to financovanie je, komu to ide, kde to ide, ako to ide. Toto
zatiaľ neviem či máme takú informáciu, pokiaľ máme, je to v poriadku. Čiže ja navrhujem
ešte, aby sme teda prijali doplňujúce uznesenie. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho
kraja, žiada predložiť komplexnú analýzu a vyhodnotenie činnosti občianskeho združenia
BONA FIDE, o. z. na rokovanie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Ďakujem.“
Predseda: „Pán poslanec, ja len som to čítal aj vo svojom úvode, že áno takúto komplexnú,
nechcem to nazvať, že analýzu, ale komplexnú správu predložíme najbližšie. Pretože tých,
by som povedal, styčných plôch a nevyjasnených otázok z minulosti naozaj mnoho. A ja by
som bol rád, aby sme si s Tabačkou Kulturfabrik vyjasnili to fungovanie medzi nami, nimi.
A Myslím, že aj mesto Košice vstúpilo do nejakého jednania. Takže určite sa budú riešiť tieto
vzťahy. Neviem či to uznesenie, ktoré teraz navrhujete práve môže byť prijaté v majetkových
veciach., ale OK môžete predložiť. Čiže, nech sa páči, pán poslanec Javorský ďalší.“
Poslanec Javorský: „Ďakujem veľmi pekne za slovo. Možno skôr by mali Košičania, čakal
som od nich, možno trochu podporu pre BONA FIDE, o. z. Ja to môžem ako „nekošičan“
povedať, že vnímam Tabačku Kulturfabrik, prácu, ktorú vykonáva BONA FIDE, o. z.,
čo sa týka kultúry, čo sa týka tých podujatí, ktoré tam robia, ako niečo čo robí dobré meno pre
Košice, pre Košický kraj. My sme o tom diskutovali aj na kultúrnej komisii a bolo povedané,
že je to zariadenie, ktoré robí kultúru v Košiciach. A ja vnímam ten návrh, ktorý bol daný
o nájme toho hnuteľného majetku, ako podporu realizácií tých kultúrnych podujatí a nejaký
dar pre nich, pretože mi im to neodpredávame. Plne súhlasím s tým, aby sa skontrolovali,
aby sa urobila tá kontrola, však diskutujeme o tom už možno pol roka, aby sa tam urobila
tá kontrola. Ja verím, že tá ucelená správa príde k nám na stôl, na zastupiteľstvo. Avšak,
keď sa na to pozerám, že táto organizácia robí veľa vecí nekomerčných, tak malo by byť
aj snahou KSK pomáhať rozvoju kultúry. Čiže ja osobne vnímam tento návrh majetkový,
na nájom hnuteľného majetku, ako prejav dobrej vôle KSK, ako pomoci pri realizácii
kultúrnych podujatí. Takže ja budem podporovať ten pôvodný návrh, aby sme im takto vyšli
v ústrety. Ďakujem veľmi pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ešte s faktickou, pán poslanec Kočiš, nech sa páči.“
Poslanec Kočiš s faktickou poznámkou: „Ja len s faktickou na pána poslanca Javorského.
Nikto nespochybňuje to, že táto inštitúcia robí kultúru a možno ju robí dobre. Ja nie som
odborník do kultúry, ale pokiaľ to robia dobre, tak je to super. Ale treba vidieť aj tú druhú
stranu mince, že sú tam nejaké finančné požiadavky na kraj, sú tam nejaké dlhy, ktoré
narastajú a netreba to nechať dôjsť až do takého konca, že potom bude to už pomaly
neriešiteľné. Čiže ja si myslím, treba to riešiť čo najskôr a presne ako pán predseda povedal,
treba byť v tom zmysle, že kamaráti buďme, dlhy si plaťme. Jednoducho nech to je tak,
ako to má byť. Ďakujem.“
Predseda: „Áno, súhlasím, ja len dodám, že preto aj, keďže minulý rok prebiehalo viacero
rokovaní s Tabačkou Kulturfabrik, tak našou prvou podmienkou bolo, aby sa začali splácať tie
dlhy, ktoré vytvorili. Takže toto, k tomuto prišlo. No a teraz myslím, že bude priestor na to,
teraz nemyslím dnes, ale na najbližšom rokovaní, aby sme si vyčistili aj tie ostatné veci.
Uzatváram diskusiu k tomuto bodu. Poprosím návrhovú komisiu, aby predniesla, neviem
či boli predložené pozmeňujúce návrhy a potom ten pôvodný návrh. Nech sa páči.“
Poslanec Smrčo, návrhová komisia: „Takže návrh na uznesenie. Boli doručené dva
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pozmeňujúce návrhy. Ako prvý prečítam pozmeňujúci návrh pána Petra k bodu č. 12f) –
Nájom hnuteľného majetku pre BONA FIDE, o. z. Uznesenie:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja schvaľuje nájom hnuteľného majetku javiskovej techniky nachádzajúcej sa v priestoroch budovy súp. č. 1067 na pozemku C KN
3205/7 v k. ú. Letná na Strojárenskej ulici 3 v Košiciach pre BONA FIDE, o. z., so sídlom
Gorkého 2, Košice, za ročné nájomné vo výške 900 eur, na obdobie jedného roka od
podpísania nájomnej zmluvy, za účelom prevádzkovania kultúrneho centra s kreatívnym
hub-om (Tabačka Kulturfabrik) z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorými sú
umožnenie pokračovania v realizácii zázemia pre kultúrne centrum s kreatívnym hub-om,
prezentovanie kultúry a kreatívneho priemyslu v areáli na Strojárenskej ulici 3 v Košiciach
so zámerom posilniť atraktivitu Košického regiónu.“
Predseda: „ Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto pozmeňujúcom návrhu. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 22

Nájom hnuteľného majetku pre BONA FIDE, o. z. –
pozmeňujúci návrh p. Petro

Za 31 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 19 poslancov.
Predseda: „Tento návrh teda bol schválený, teda pardon, tu je potrebný súhlas 3/5 väčšiny
čiže neprešiel tento návrh, opravujem. Poprosím teraz ďalší pozmeňujúci, bol ešte jeden
pozmeňujúci? Takže nech sa páči.“
Poslanec Smrčo, návrhová komisia: „Takže druhý pozmeňujúci návrh predložil pán Kočiš.
Zastupiteľstvo KSK žiada predložiť komplexnú analýzu a vyhodnotenie činnosti občianskeho
združenia BONA FIDE, o. z. na rokovanie Zastupiteľstva KSK.“
Predseda: „Nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 23

Nájom hnuteľného majetku pre BONA FIDE, o. z. –
pozmeňujúci návrh p. Kočiš

Za 24 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 26 poslancov.
Predseda: „Tento návrh neprešiel. A teraz poprosím ten pôvodný návrh. 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 a § 7 ods. 8 písm. a)
a § 14 ods. 2 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
v znení dodatku č. 1
schvaľuje
nájom hnuteľného majetku - javiskovej techniky nachádzajúcej sa v priestoroch budovy
súpisné číslo 1067 na pozemku registra C KN parcelné číslo 3205/7 v katastrálnom území
Letná na Strojárenskej ulici 3 v Košiciach
- pre BONA FIDE, o. z., so sídlom Gorkého 2, Košice – Staré Mesto, IČO: 31 310 711,
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- za nájomné vo výške ročného poistného za javiskovú techniku,
- po dobu nájmu priestorov, v ktorých sa javisková technika nachádza,
- za účelom prevádzkovania kultúrneho centra s kreatívnym hub-om (Tabačka Kulturfabrik),
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorými sú umožnenie pokračovania v realizácii
zázemia pre kultúrne centrum s kreatívnym hub-om, prezentovanie kultúry a kreatívneho
priemyslu v areáli na Strojárenskej ulici 3 v Košiciach so zámerom posilniť atraktivitu
Košického regiónu.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 24

Nájom hnuteľného majetku pre BONA FIDE, o. z.

Za 26 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 24 poslancov.
Predseda: „Čiže tento návrh na uznesenie nebol schválený. Dobre, tak sa asi k tomu vrátime
pri tej komplexnej správe.“
BOD č. 12 g)
Ukončenie nájmu k časti majetku v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s.
Predseda: „Pokračujeme k bodu č. 12g) – Ukončenie nájmu k časti hnuteľného majetku
v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s. Materiálom sa navrhuje zastupiteľstvu schváliť
ukončenie nájmu k časti majetku v nájme spoločnosti Svet zdravia, ktorým je majetok
v Nemocnici s poliklinikou Trebišov. So súhlasom samosprávneho kraja sa majetok využíval
na účely poskytovania sociálnych služieb, a to na prevádzkovanie špecializovaného
zariadenia. Vzhľadom na skutočnosť, že budova v zmysle platnej legislatívy nespĺňa
požiadavky na prevádzkovanie špecializovaného zariadenia, Nemocnica s poliklinikou
Trebišov, n. o. oznámila, že končí prevádzkovanie zariadenia a Košický samosprávny kraj
musí riešiť umiestnenie týchto klientov prostredníctvom zariadení v jeho zriaďovateľskej
pôsobnosti. Spoločnosť Svet zdravia, a. s. deklarovala súhlas s ukončením nájmu
za predpokladu, že pre všetkých prijímateľov sociálnej služby, ktorí sú v zmluvnom vzťahu
s nemocnicou, bude zabezpečené poskytovanie sociálnych služieb u iných poskytovateľov
sociálnych služieb. Zároveň pre všetkých zamestnancov budú zabezpečené pracovné pomery
u iných poskytovateľov sociálnych služieb. Taktiež deklarovala, že budú vyriešené dodávky
plnení spojených s užívaním priestorov v budove. Aktuálny stav budovy je nevyhovujúci
a vyžaduje si pomerne rozsiahlu rekonštrukciu, cca 190 000 eur s DPH. Klientov prevezme
Zariadenie pre seniorov a DSS LUMEN v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktorému bude
zverená do správy uvedená budova aj s pozemkom pod budovou a hnuteľné veci
špecifikované v prílohe návrhu na uznesenie. Ukončenie nájmu k vyššie uvedenému majetku
je navrhované dohodou, tak ako je uvedené v návrhu na uznesenie, najmä s prihliadnutím
na úkony, ktoré je potrebné zo strany KSK zabezpečiť. Materiál prešiel rokovaním komisie
k hospodáreniu s majetkom, ktorá ho odporučila zastupiteľstvu prerokovať a schváliť.
Ukončenie nájmu je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Otváram
rozpravu k danému bodu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.“
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
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schvaľuje
ukončenie nájmu
a) k budove súpisné číslo 3881, evidovanej v katastri nehnuteľností ako „iná budova“
na pozemku registra C KN parcelné číslo 2426/6 a k pozemku registra C KN parcelné
číslo 2426/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 471 m2, vedených Okresným úradom
Trebišov v liste vlastníctva číslo 8778, katastrálne územie Trebišov, obec Trebišov, okres
Trebišov a
b) k hnuteľným veciam nachádzajúcim sa v budove uvedenej v písmene a) špecifikovaným
v prílohe tohto uznesenia,
ktorých nájom bol schválený uznesením Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
č. 294/2011 zo dňa 22. augusta 2011 s tým, že nájom skončí dohodou medzi Košickým
samosprávnym krajom a spoločnosťou Svet zdravia, a. s. najneskôr do 30. 06. 2019.
Príloha
Obstarávacia
cena v eurách

Inv. č.

SAP č.

Názov

DIM00921

9053297

Skriňa 1-dv.

32,50

DIM01373

9048789

Tabuľa plánovacia

15,93

DIM00454

9037724

Stolík konferenčný

33,96

DIM06736

9040591

Kreslo kancel.kožené

49,79

DIM06739

9040265

Kreslo kancel.otáč.čalúnené

47,60

DIM00174

9040279

Kreslo kancelárske

47,70

DIM00175

9040280

Kreslo kancelárske

47,70

DIM00122

9040590

Stôl písací 2-str.

49,79

DIM00124

9051572

Skrinka SK

26,56

DIM00135

9043978

Kreslo K5

89,62

DIM00136

9043979

Kreslo K5

89,62

DIM00273

9050789

Kreslo kancelárske

22,87

DIM00681

9052824

Skriňa 2-dv.

29,87

DIM00682

9052825

Skriňa 2-dv.

29,87

DIM06737

9040263

Kreslo kancel.otáč.čalúnené

47,60

DIM00469

9041335

Kreslo stolík

55,63

DIM00513

9044704

Stôl písací ST 13

DIM28718

9049548

Stolička čal.otáč.pojazdná

17,76

DIM00188

9043865

Stôl písací ST 1-str.

88,36

DIM00629

9042469

Stolík pod pís.stroj

67,28

DIM09230

9045488

Gaučová súprava /3-,2-,1-kreslo/

DIM24522

9043493

Stolička čal.otáč.poj.GOLF

82,32

DIM24635

9043191

Stolička čal.otáč.

78,01

DIM28725

9050159

Stolík konferenčný C2S

20,25

DIM07926

9053281

Stôl písací 1-str.

32,33

DIM20744

9048068

Stolička čal.kov.

13,44

DIM20745

9048069

Stolička čal.kov.

13,44

DIM20746

9048070

Stolička čal.kov.

13,44

DIM20747

9048071

Stolička čal.kov.

13,44

110,27

161,26
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DIM20748

9048072

Stolička čal.kov.

13,44

DIM00239

9037726

Stolík konferenčný

33,96

DIM05184

9040674

Kreslo Zuzana

50,79

DIM05185

9040675

Kreslo Zuzana

50,79

DIM00535

9043984

Kreslo K5

89,62

DIM00536

9043985

Kreslo K5

89,62

DIM28719

9042954

Stôl písací 2-str.svetlý

75,02

DIM00623

9043986

Kreslo K5

89,62

DIM00624

9043987

Kreslo K5

89,62

DIM00256

9053280

Stôl písací

32,33

DIM00643

9042953

Stôl písací 2-str.svetlý

75,02

DIM00659

9041060

Skrinka SK 8

54,14

DIM00664

9042470

Stolík pod pís.stroj

67,28

DIM00984

9047914

Stolík konferenčný

13,28

DIM00172

9040899

Skrinka SK 13

53,24

DIM00556

9040903

Skrinka SK 13

53,24

DIM00593

9041055

Skrinka SK 8

54,14

DIM00596

9042877

Skrinka SK 9

73,72

DIM00606

9042918

Kreslo čalúnené

73,86

DIM00607

9042919

Kreslo čalúnené

73,86

DIM00616

9042878

Skrinka SK 9

73,72

DIM00617

9041057

Skrinka SK 8

54,14

DIM00618

9041058

Skrinka SK 8

54,14

DIM00621

9040906

Skrinka SK 13

53,24

DIM00168

9041044

Skrinka SK 8

54,14

DIM00169

9042871

Skrinka SK 9

73,72

DIM00658

9041059

Skrinka SK 8

54,14

DIM00733

9041062

Skrinka SK 8

54,14

DIM00741

9040907

Skrinka SK 13

53,24

DIM00742

9040908

Skrinka SK 13

53,24

DIM00749

9050795

Stolička kancel.

22,87

DIM00750

9050791

Stolička kancel.

22,87

DIM00752

9042920

Kreslo čalúnené

73,86

DIM00753

9042921

Kreslo čalúnené

73,86

DIM00754

9044417

Gauč

98,59

DIM00165

9042466

Stolík pod pís.stroj

67,28

DIM00830

9042883

Skrinka SK 9

73,72

DIM00832

9040911

Skrinka SK 13

53,24

DIM00320

9041050

Skrinka SK 8

54,14

DIM00943

9040653

Skrinka SK 12

50,52

DIM18693

9038752

Stolík konferenčný C2S

38,94

DIM00684

9050724

Stolík pod pís.stroj

22,57

DIM29723

9045248

Stolička kancel.

134,44

DIM01280

9044607

Stojan do šatne

102,00
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DIM01281

9044608

Stojan do šatne

102,00

DIM01282

9042922

Stojan do šatne

73,86

DIM01283

9042923

Stojan do šatne

73,86

DIM01297

9043956

Kreslo C2-dvojkreslo

89,09

DIM00210

9041068

Skrinka SK 8

54,14

DIM00330

9041071

Skrinka SK 8

54,14

DIM00332

9040915

Skrinka SK 13

53,24

DIM00339

9038740

Skrinka SK 11

38,90

DIM00209

9044379

Skriňa 2-dv.drev.

97,76

DIM00217

9040914

Skrinka SK 13

53,24

DIM00319

9041070

Skrinka SK 8

54,14

DIM00927

9043194

Skriňa kovová

78,01

DIM00928

9043195

Skriňa kovová

78,01

DIM00929

9043196

Skriňa kovová

78,01

DIM00930

9041781

Skriňa 2-dv.

59,75

DIM00931

9041782

Skriňa 2-dv.

59,75

DIM00922

9039003

Skriňa šatník

40,46

DIM00923

9040986

Skriňa 2-dv.

53,77

DIM00924

9040987

Skriňa 2-dv.

53,77

DIM01000

9039029

Stolička čal.otáč.

40,50

DIM00991

9042473

Stolík pod pís.stroj

67,28

DIM01025

9042475

Stolík pod pís.stroj

67,28

DIM01029

9041075

Skrinka SK 8

54,14

DIM01032

9042895

Skrinka SK 9

73,72

DIM01033

9040661

Skrinka SK 12

50,52

DIM01034

9040662

Skrinka SK 12

50,52

DIM01035

9040663

Skrinka SK 12

50,52

DIM01066

9041076

Skrinka SK 8

54,14

DIM01067

9041077

Skrinka SK 8

54,14

DIM01068

9042896

Skrinka SK 9

73,72

DIM01069

9042897

Skrinka SK 9

73,72

DIM01071

9040917

Skrinka SK 13

53,24

DIM01072

9042476

Stolík pod pís.stroj

DIM01078

9045536

Gauč

DIM00935

9042472

Stolík pod pís.stroj

67,28

DIM00095

9039025

Stolička čal.otáč.

40,50

DIM00942

9042892

Skrinka SK 9

73,72

DIM00945

9040658

Skrinka SK 12

50,52

DIM01100

9042477

Stolík pod pís.stroj

67,28

DIM01103

9042898

Skrinka SK 9

73,72

DIM01104

9042899

Skrinka SK 9

73,72

DIM01106

9041079

Skrinka SK 8

54,14

DIM01112

9040821

Skriňa 2-dv.

52,94

DIM00257

9042478

Stolík pod pís.stroj

67,28

67,28
164,97
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DIM00259

9041082

Skrinka SK 8

54,14

DIM00263

9040918

Skrinka SK 13

53,24

DIM00269

9044907

Chladnička

DIM00290

9049061

Stôl jedálenský

16,60

DIM00291

9049062

Stôl jedálenský

16,60

DIM00940

9041084

Skrinka SK 8

54,14

DIM01195

9052681

Stolička čal.otáč.

29,21

DIM01200

9037736

Stolík konferenčný C2S

33,96

DIM01201

9037737

Stolík konferenčný C2S

33,96

DIM01202

9037738

Stolík konferenčný C2S

33,96

DIM01219

9043184

Koberec

77,67

DIM01223

9051768

Rebrík kovový

27,65

DIM24980

9038868

Stolička kancel.

39,50

DIM00972

9043880

Stôl písací 1-str.

88,36

DIM00973

9043881

Stôl písací 1-str.

88,36

DIM00974

9043882

Stôl písací 1-str.

88,36

DIM30557

9045546

Stena nábytková 4-skrinky

83,00

DIM20439

9043488

Regál

81,56

DIM20440

9043489

Regál

81,56

DIM20505

9051176

Stôl manipulačný KNK 9

24,86

DIM20506

9051177

Stôl manipulačný KNK 9

24,86

DIM20523

9053140

Stolík konferenčný C2S

31,27

DIM20524

9053141

Stolík konferenčný C2S

31,27

DIM21258

9037600

Regál 4-dielny robený

33,19

DIM20813

9044767

Kreslo C2A-dvojkreslo

111,63

DIM20708

9043304

Kreslo C2-dvojkreslo

80,66

DIM20709

9043305

Kreslo C2-dvojkreslo

80,66

DIM21199

9048403

Stolík konferenčný

14,21

DIM21506

9046532

Stolík konferenčný

8,30

DIM21398

9044586

Linka kuchynská

99,78

DIM27387

9038319

Skriňa šatník

35,95

DIM27392

9038324

Skriňa šatník

35,95

DIM21312

9039514

Skriňa 1-dv.

43,82

DIM21264

9042443

Skriňa policová

67,12

DIM21253

9039253

Regál R5

42,36

DIM16365

9044792

Posteľ nemocničná

112,53

DIM15221

9045053

Posteľ nemocničná

124,48

DIM15222

9045054

Posteľ nemocničná

124,48

DIM15223

9045055

Posteľ nemocničná

124,48

DIM24303

9049696

Stolík prísuv.k lôžku

18,59

DIM24304

9049697

Stolík prísuv.k lôžku

18,59

DIM19798

9051591

Regál

26,85

DIM19832

9044401

Gauč

98,25

DIM19757

9047381

Sedačka ku gauču

12,28

117,17
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DIM20697

9041849

Kreslo čalúnené

60,74

DIM20698

9041850

Kreslo čalúnené

60,74

DIM21106

9045177

Stôl písací svetlý

128,26

DIM27996

9044515

Posteľ nemocničná

99,25

DIM27997

9044516

Posteľ nemocničná

99,25

DIM27483

9053002

Vozík na stravu

31,20

DIM27644

9038361

Hrniec nerez

36,41

DIM27645

9042064

Hrniec nerez

63,07

DIM01345

9048654

Kreslo čalúnené/kopírka/

15,44

DIM01346

9048655

Kreslo čalúnené/kopírka/

15,44

DIM20363

9041494

Skrinka kuch.vrchná

58,16

DIM20364

9041495

Skrinka kuch.vrchná

58,16

DIM20365

9041496

Skrinka kuch.vrchná

58,16

DIM20367

9038518

Skrinka kuch.3-dv.

37,54

DIM20519

9050615

Stolík na nástroje

22,24

DIM19758

9050845

Kreslo čalúnené

23,24

DIM19759

9050846

Kreslo čalúnené

DIM25155

9046313

PC - notebook ACER TM 2313 LC

DIM00386

9039030

Stolička čal.otáč.

40,50

DIM00995

9050211

Stolička čal.otáč.

20,61

DIM15004

9047512

Stôl jedálenský

12,41

DIM15006

9047514

Stôl jedálenský

12,41

DIM15007

9047515

Stôl jedálenský

12,41

DIM15008

9047516

Stôl jedálenský

12,41

DIM15005

9047513

Stôl jedálenský

12,41

DIM15009

9047517

Stôl jedálenský

12,41

DIM14996

9048241

Stôl jedálenský

13,94

DIM12026

9050842

Kreslo čalúnené

23,24

DIM14997

9048242

Stôl jedálenský

13,94

DIM14998

9048243

Stôl jedálenský

13,94

DIM14999

9048244

Stôl jedálenský

13,94

DIM14875

9042837

Skrinka SV 26 kuch.

73,23

DIM14873

9038508

Skrinka SV 7 kuch.

37,54

DIM14874

9038509

Skrinka SV 7 kuch.

37,54

DIM15185

9044319

Posteľ nemocničná

95,60

DIM15209

9045041

Posteľ nemocničná

124,48

DIM15173

9044489

Posteľ nemocničná

99,25

DIM20925

9045598

Posteľ nemocničná

171,94

DIM15855

9040321

Debna na prádlo

47,83

DIM14887

9048468

Skrinka 1.dv.spod.

14,61

DIM14869

9050261

Skrinka SV 4 kuch.

20,88

DIM14870

9050262

Skrinka SV 4 kuch.

20,88

DIM15589

9045531

Gauč

164,97

Kreslo čalúnené

151,03

DIM15585

9045435

23,24
983,57
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Kreslo čalúnené

151,03

DIM21685

9047545

Stôl jedálenský

12,41

DIM21641

9050866

Kreslo čalúnené

23,24

DIM13330

9050452

Stolička čal.kož.pevná

21,74

DIM21644

9049305

Stolička otáč.PVC

16,93

DIM21645

9049306

Stolička otáč.PVC

16,93

DIM21646

9049307

Stolička otáč.pojazdná

16,93

DIM21647

9049308

Stolička otáč.pojazdná

16,93

DIM03029

9043127

Stôl písací ST 14

76,01

DIM18423

9042191

Skriňa na lieky ULN

63,83

DIM18419

9042189

Skriňa na lieky ULN

63,83

DIM18671

9051441

Stolík na nástroje

26,22

DIM15592

9049492

Stolík C1S

17,59

DIM21287

9041578

Skriňa šatník

59,09

DIM21962

9053068

Kreslo kancelex

31,20

DIM01723

9049794

Kreslo bunda

18,92

DIM15586

9045436

DIM20710

9043306

Kreslo C2-dvojkreslo

80,66

DIM21491

9047622

Hodiny nástenné

12,61

DIM20807

9049968

Stolička čal.kož.biela

19,55

DIM20808

9049969

Stolička čal.kož.biela

19,55

DIM24914

9051397

Telefón Telco PH 578

26,06

DIM20727

9039036

Kreslo stolík C2B

40,66

DIM21375

9039115

Skrinka sektorová

41,16

DIM21376

9039116

Skrinka sektorová

41,16

DIM21377

9039117

Skrinka sektorová

41,16

DIM21382

9039122

Skrinka sektorová

41,16

DIM21327

9039164

Skriňa šatnik Princíp

42,16

DIM20812

9044766

Kreslo C2A-dvojkreslo

DIM20749

9047929

Stolička čal.kov.

13,44

DIM20754

9048010

Stolička čal.kov.

13,44

DIM21309

9039512

Skriňa 1-dv.

43,82

9043533

Skriňa šatník 1-dv.hnedá

83,38

9043534

DIM05190

111,63

Skriňa šatník 1-dv.hnedá

83,38

DIM21145

9048671

Stolík na nástroje

15,60

DIM21146

9048672

Stolík na nástroje

15,60

DIM21175

9049327

Stolík na nástroje

17,26

DIM21509

9046518

Polička závesná

7,97

DIM28628

9053142

Stojan sedimentačný

31,30

DIM17882

9048034

Stolička čal.kov.

13,44

DIM17893

9048044

Stolička čal.kov.

13,44

DIM17898

9048049

Stolička čal.kov.

13,44

DIM17899

9048050

Stolička čal.kov.

13,44

DIM17900

9048051

Stolička čal.kov.

13,44

DIM17910

9039021

Stolička čal.otáč.pojazdná

40,50

DIM05191
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DIM21270

9042196

Skriňa na lieky ULN

63,83

DIM21144

9048670

Stolík na nástroje

15,60

DIM21154

9051729

Stolík na nástroje so sklom

27,55

DIM21310

9039513

Skriňa 1-dv.

43,82

DIM29072

9045458

Vozík na stravu

155,08

DIM24796

9044671

Termosová nádoba 10 l

105,86

SPOLU

14633,26

Predseda: „Ďakujem pekne, poprosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 25

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

hnuteľného

majetku

v nájme

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
BOD č. 13
Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 8. etapa
Predseda: „Môžeme teda prejsť k bodu č. 13. Vážené poslankyne, vážení poslanci,
pod bodom č. 13 vám predkladám 8. etapu Optimalizácie siete sociálnych služieb
poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.
S účinnosťou od 1. 1. 2009 vstúpil do platnosti nový zákon o sociálnych službách
č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý zmenil poskytovanie sociálnych služieb
a rozsah kompetencií vyšších územných celkov. V súlade s uvedeným KSK postupne
realizoval zmeny v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK tak,
aby bol schopný plniť úlohy v oblasti sociálnych služieb vyplývajúce z príslušných právnych
predpisov. Od uvedeného obdobia bolo postupne realizovaných už 7. etáp optimalizácie.
Z titulu ukončenia prevádzky Špecializovaného zariadenia NsP Trebišov n. o. k 30. 4. 2019
je zámerom 8. etapy optimalizácie siete sociálnych služieb rozšírenie predmetu činnosti
Zariadenia pre seniorov a DSS – LUMEN s účinnosťou od 1. 5. 2019. Cieľovou skupinou
budú naďalej osoby s ťažkým postihnutím a poruchami správania. Kapacita zariadenia
je 30 miest. 8. etapa sa predkladá z dôvodu, že objekt, v ktorom je umiestnené špecializované
zariadenie, je majetkom KSK, ako aj záverov kontroly NKÚ, ktorý konštatoval nedostatok
miest v špecializovaných zariadeniach s cieľom zachovania činnosti špecializovaného
zariadenia a jeho rekonštrukcie v súlade s platnou legislatívou. Materiál prešiel rokovaním
sociálnej a finančnej komisie, ktoré ho zastupiteľstvu odporučili prerokovať a schváliť podľa
predloženého návrhu. Otváram k danému bodu rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási,
uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie pôvodne predloženého
návrhu. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. h) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
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schvaľuje
rozšírenie predmetu činnosti rozpočtovej organizácie LUMEN – Špecializované zariadenie,
zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, so sídlom Jilemnického 1, Trebišov,
IČO: 00035777 o špecializované zariadenie s miestom výkonu SNP 1079/76, Trebišov
s účinnosťou od 01. 05. 2019.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu.“
Hlasovanie č. 26

Optimalizácia siete sociálnych
zariadeniami
v zriaďovateľskej
samosprávneho kraja – 8. etapa

služieb poskytovaných
pôsobnosti
Košického

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 14
Informácia o Európskom olympijskom festivale mládeže – Košice 2021
Predseda: „Teraz môžeme prejsť k bodu č. 14 – Informácia o Európskom olympijskom
festivale mládeže – Košice 2021. Vážené poslankyne, vážení poslanci, v roku 2016
zastupiteľstvo Mesta Košice schválilo kandidatúru Mesta Košice o usporiadanie Európskeho
olympijského festivalu mládeže v roku 2021. Európsky olympijsky festival mládeže (ďalej
EYOF) je multišportové olympijské podujatie európskeho významu, ktorého sa zúčastňujú
mladí športovci vo veku od 14 do 18 rokov. Košický samosprávny kraj ako aj Mesto Košice
majú za cieľ spoločne podporiť projekt „Európsky olympijsky festival mládeže - Košice 2021
– EYOF 21“ a vzájomnou spoluprácou prispieť ku kvalite kandidatúry a samotných príprav
na toto vrcholné mládežnícke športové podujatie na Slovensku. Celkové minimálne priame
a investičné náklady na usporiadanie EYOF vrátane výdavkov na budovanie, rekonštrukciu
a modernizáciu športovej infraštruktúry, vybudovanie športovej dediny v podobe
rekonštrukcie internátov na Jedlíkovej ulici a náklady na organizačné podujatie
sa predpokladajú vo výške minimálne 99 650 000 eur a celkové optimálne náklady v sume
122 550 000 eur. Uvedená suma má byť krytá zo zdrojov mesta Košice, Košického
samosprávneho kraja, iných zdrojov a štátnych zdrojov. Mesto Košice má zatiaľ prísľub
od Vlády Slovenskej republiky na financovanie organizácie športových podujatí vo výške
12 mil. eur. Bližšie informácie k finančnému zabezpečeniu EYOF sú podrobnejšie uvedené
v hlavnom dokumente. Investície Košického samosprávneho kraja budú hlavne do športovej
infraštruktúry uvedenej v dôvodovej správe materiálu, ktoré budú znamenať investíciu
do športovej infraštruktúry mesta a kraja na výrazné zlepšenie podmienok pre viaceré druhy
športu aj do budúcna. Materiálom sa navrhuje zastupiteľstvu podporiť túto iniciatívu
a požiadať predsedu KSK, aby v súčinnosti s mestom Košice inicioval rokovanie na úrovni
predsedu Vlády Slovenskej republiky s cieľom poskytnutia finančných prostriedkov
potrebných na dofinancovanie investičných akcií smerujúcich k zabezpečeniu dôstojného
konania Európskeho olympijského festivalu mládeže – Košice 2021 s termínom
do 07. 03. 2019 a o výsledku rokovania informoval poslancov Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja. Ja ešte ak dovolíte, pár poznámok k tomuto podujatiu a potom by som
asi poprosil aj nášho pána poslanca a zároveň pána primátora Košíc, aby ma doplnil. My sme
mali aj s niektorými z vás stretnutie, informoval som o nejakých sumách, ktoré mesto Košice
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a Košický samosprávny kraj musia vynaložiť na dôstojné zabezpečenie tohto festivalu, teda
tejto olympiády mládeže. Trochu sa zmenili, za ten týždeň čísla, pretože aj mesto Košice
urobilo taký trochu pasport všetkých týchto investičných akcií a niektoré investičné akcie
sa ukázali ako momentálne ešte ani nezačaté. Z toho dôvodu bol rozdiel medzi sumami, ktoré
som vám uvádzal v priebehu posledných dvoch týždňov a tými, ktoré sú predložené.
Ja len dodám, Košický samosprávny kraj momentálne prevzal tie záväzky, ktoré boli dané
v minulosti. Teda bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi Košickým samosprávnym
krajom a mestom Košice. Z tohto memoranda vyplýva to, že Košický samosprávny kraj
sa zaviazal vybudovať časť športovej infraštruktúry, ktorá je nevyhnutná pre organizáciu tejto
olympiády. Momentálne táto suma je cca 15,5 mil. eur, čo sa týka priamych výdavkov
Košického samosprávneho kraja do športovej infraštruktúry. Do tejto sumy ešte nie sú
zahrnuté rekonštrukcie ciest, ktoré sú potrebné pre niektoré cyklistické súťaže. Nie sú tam
zahrnuté rekonštrukcie telocviční, ktoré by mali slúžiť ako tréningové haly a ďalšie výdavky,
ktoré ešte ani neviem čo nastanú. Výdavky pre mesto Košice sú značne vyššie, takže toľko.
Posielali sme ešte minulý týždeň list na pána premiéra, v kópii na pani ministerku školstva,
vedy výskumu a športu, keďže by sme radi o tejto veci rozprávali a nejakým spôsobom
uzavreli túto tému. Keďže aj Košický samosprávny kraj má záujem na tom, aby sa budovala
športová infraštruktúra, avšak ak to má byť v takom časovom strese a zároveň v takom
olympijskom štandarde, keď to môžem takto povedať. Finančné prostriedky na bodovanie
športovej infraštruktúry sú výrazne vyššie, ako by sme budovali bez organizácie tejto
olympiády. To sa týka z časti aj tej otázky čo položil pán poslanec Hlinka na začiatku,
to sa týkalo atletického štadióna pri Športovom gymnáziu, Trieda SNP. Tam sú výdavky
momentálne okolo 6,5 mil. eur, pretože ide o krytý atletický štadión v olympijskom štandarde.
Toľko k tomu, ďalšie podrobnejšie informácie máte v tých materiáloch, ktoré sme zasielali
a boli predložené, myslím, ráno na rokovanie. Otváram diskusiu a poprosil by som hneď pána
primátora nech ma doplní. Nech sa páči.“
Poslanec Polaček: „Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa poďakovať kraju za to, že chce pomôcť
mestu a vníma toto podujatie ako spoločné podujatie a stále na tom zotrváva. Bol by som rád,
vážení kolegovia poslanci, keby nás šport a kultúra spájala aj v tejto veci, aby sme sa naozaj
pohli. Mesto Košice chce EYOF zvládnuť so všetkou úctou a cťou. Chceme, aby mesto
a kraj, ale aj celé Slovensko bolo hrdé na tento športový festival. Zároveň chceme,
aby športoviská, potom ako EYOF skončí, slúžili mestu, kraju a všetkým športovým zväzom
na organizovanie medzinárodných súťaží, čo dnes v našom kraji v mnohých prípadoch
nie je možné. K dnešnému dňu, teda 2 roky pred konaním podujatia, máme musíme
konštatovať, že externé zdroje môžeme považovať naozaj za neisté, s malou
pravdepodobnosťou zabezpečenia dofinancovania k dnešnému termínu. Vzhľadom na časový
tlak je nevyhnutné, aby mesto prevzalo záväzky na seba, ale stále platí, že EYOF v Košiciach
chceme. Je to jedinečná príležitosť pre rozvoj mesta a kraja, ako som už povedal. Ide nielen
o investície do športovej infraštruktúry, ale dlhodobo o podporu ekonomiky a rozvoja,
preto aj my na mestskom zastupiteľstve sme približne pred dvoma týždňami prijali uznesenie,
kde Mestské zastupiteľstvo ma poverilo, aby sme opätovne začali rokovanie s vládou
Slovenskej republiky, aby sme získali dostatočné zdroje na to, aby sme tento EYOF dokázali
zorganizovať. Ako pán predseda povedal, optimálne náklady tvoria okolo 122 mil. eur,
tie minimálne sa pohybujú niekde na úrovni okolo 100 mil. eur. Nedokážeme za podpory
vlády v sume 12 mil. eur tento festival mládeže jednoducho zorganizovať tak, aby sme neboli
hrdí. Hry sme zdedili od bývalého primátora, súčasného podpredsedu vlády Slovenskej
republiky pre investície Richarda Rašiho. Nie je to žiadna výčitka, ja som rád, že toto
podujatie doniesli do mesta Košice. Problém je však v tom, že ich idea bola organizovať
ich ako v holandskom Utrechte v roku 2013, kedy sa všetky podujatia konali v školských
68

telocvičniach, ale na týchto organizátorov v roku 2013 sa zniesla obrovská vlna kritiky.
Už v roku 2013 organizátori naozaj tento EYOF začali pomenovávať úplne inak. Ak sa
pozrieme do Maďarska alebo teraz do Azerbajdžanu, ktorý je rok predtým ako sa bude
samotná olympiáda organizovať a pozrieme sa na ich pripravenosť, na obrovské stánky, ktoré
s touto olympiádou súvisia, tak naozaj, ak sa nepridáme aspoň na nejakú úroveň týchto miest,
tak tá výčitka na mesto Košice, ale aj kraj bude oprávnená. Preto by sme sa mali prikrývať
takou perinou ako dokážeme, a na druhej strane nesiliť niektoré veci, ktoré by nám mohli
v budúcnosti ublížiť. Opakujem, chceme, aby sa festival v Košiciach dial, ale nemôžeme
za okolností, ktoré máme, sa rovnať napr. olympijskému Baku, kde bude EYOF v roku 2019,
v tomto roku, v tomto lete. Čiže naozaj, potrebujeme podporu, toto nie sú žiadne špekulatívne
výzvy. Myslím si, že nikto z nás sa nechce hanbiť za podujatie a naozaj, na organizovať
podujatie na úrovni telocviční, kde nie je priestor pre hľadisko, priestor pre tréningy, priestor
pre to všetko, čo má byť, je naozaj pre dnešný stav, pre dnešnú dobu už neuspokojivé. Treba
si naozaj uvedomiť, že EYOF je reálna olympiáda so všetkým, čo k tomu patrí. V Košiciach
bude 10 športov, treba si predstaviť, ako keby sme organizovali 10× majstrovstvá sveta
v nejakom z tých športov. Predstavme si, keď sa organizujú majstrovstvá sveta v hokeji,
koľko organizačných vecí nám okolo toho treba a ako sme hrdí na to. To znamená týchto 10
športov musíme v jednom čase zorganizovať, v jednom čase prispôsobiť a tomu musíme
prispôsobiť kompletnú infraštruktúru. Do Košíc príde približne 6000 športovcov a ľudí, ktorí
týchto športovcov budú podporovať v rámci ich organizačných tímov. Je to naozaj obrovské
podujatie dnes na úrovni olympiády. Preto vlastne aj z tohto miesta mi nič iné neostáva,
len poprosiť, nielen vás, ale aj premiéra Slovenskej republiky, aby nás vypočul,
aby prehodnotili a našli sme dostatočné zdroje na to, aby sme mohli EYOF v Košiciach
urobiť tak, ako som povedal v úvode, so cťou a hrdosťou a všetkému čo k tomu patrí.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.“
Predseda: „Ďakujem pekne aj ja, teraz faktickou, pán poslanec Ihnát, potom nasleduje pani
poslankyňa Lenártová, nech sa páči.“
Poslanec Ihnát s faktickou poznámkou: „Ďakujem veľmi pekne pán predseda. Dňa
14. 2. 2019 som sa zúčastnil Mestského zastupiteľstva v Košiciach, kde táto téme rezonovala.
Bola to dlhá téma, pri rokovaní mestských poslancov. Zhodli sme sa presne tak, ako tu
povedal pán primátor mesta Košice a zároveň krajský poslanec pán Jaroslav Polaček, že ten
priestor na vyjednávanie s Vládou Slovenskej republiky tu je a myslím si, že dnes je práve
priestor na to, aby sme Vás, tak isto pán predseda, podporili aj s pánom primátorom
Polačekom, aby ste do tej Bratislavy vyšli a jednoducho vyrokovali niečo. Vláda Slovenskej
republiky, teraz ako fakt nechcem byť útočný alebo niečo, nemôže sa tváriť, že sa jej
to netýka, alebo sa bude jej to týkať len vtedy, keď tu príde si prihriať politickú polievku.
Ale jednoducho týka sa jej to, je to fakt, nechcem ako krajský poslanec, aj ako starosta
Mestskej časti Košice -Sídlisko Ťahanovce, zažiť blamáž, to by som veľmi nerád. A fakt je to
vážna situácia, ja keď som videl rozpočet, ešte Győru, v porovnaní s Košicami,
tak jednoducho to je absolútne neporovnateľné. Fakt nechcem zažiť hanbu, poďme rokovať
a choďte do Bratislavy pán predseda. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem, pani poslankyňa Lenártová, nech sa páči.“
Poslankyňa Lenártová: „Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, ctený poslanecký
zbor, na margo pána Polačeka. Pred dvoma týždňami primátor mesta Košice deklaroval,
že mesto na organizáciu EYOF nemá, nie je ochotné uvoľniť finančné prostriedky, preto dali
do rozpočtu nulu na EYOF a že sa to všetko nestíha. Teda mesto ako hlavný organizátor
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spolupracujúci a spolufinancujúci ako partner zlyháva. Moje otázky na Vami predložený
v materiál sú: Od schválenia výstavby troch hál v roku 2016 uplynuli 3 roky, prečo Úrad KSK
zastavil práce a neplnil uznesenie? Školy už mohli telocvične užívať, ale Úrad KSK
to zabrzdil. Vy, pán predseda, ste 15. 8. 2018 na stretnutí s mestom Košice a Slovenským
olympijským výborom v tlačovej správe prisľúbili ďalšiu spoluprácu na tak významnom
podujatí najmä prostredníctvom plánovaných projektov, medzi ktoré patria napr. výstavba
atletického 8-dráhového štadióna na Popradskej ulici, ale aj rekonštrukcia stredoškolského
internátu na Jedlíkovej. Nikde nespomínate, že by kraj na toto potreboval nejaké peniaze
od vlády, podľa vášho vystúpenia to je príspevok kraja k organizácii EYOF, kedy ste zmenili
názor? Ďalej, v predloženom materiáli popisujete výdaje KSK vo výške 15,2 milióna eur.
Z uvedeného je však jasné, že ide o infraštruktúru kraja a jeho škôl, o ktoré sa má kraj
zo zákona starať, ktorú má rozvíjať a to ste, mimochodom, sľubovali svojim voličom. Naopak
v materiáli neuvádzate o akú čiastku budete žiadať Vládu SR a z akého dôvodu. Môžete
to bližšie vysvetliť? Alebo celým cieľom tohto bodu je, aby Vláda SR preplácala investície,
o ktoré sa má starať kraj? Ďalej o prípravách EYOF viete už od Vášho nástupu do funkcie,
dnes predkladáte materiál, aby ste išli vyjednávať s Vládou Slovenskej republiky o peniazoch,
ktoré od nich chcete. Môžete nám povedať, či ste počas svojho ročného pôsobenia
informovali Slovenský olympijský výbor alebo Vládu SR o takejto požiadavke? Nie je na
podobné vyjednávanie neskoro? Mali ste na to viac ako rok, materiál prekladáte až v dobe,
keď je vôbec otázne, či uvedené investície dokážeme zrealizovať. V materiáloch
predložených na košické mestské zastupiteľstvo 14. 2. 2019 bola vyčíslená investícia
do atletického štadióna na 2,9 mil. eur, do atletického aj na 2 mil. eur, v materiáli dnes
je už 6,5 mil. eur a 6,12 mil. eur na atletickú halu, čiže za 2 týždne takéto navýšenie.
Rovnako ste do médií hovorili a Vláde SR písali o celkových nákladoch 40 mil. eur,
na mestskom zastupiteľstve to bolo 85 mil. eur, dnes predkladáte 122 mil. eur. Určite toto
pôsobí neodborne, nedôveryhodne a diletantsky. V prípade atletického štadióna uvádzate,
že ešte nie je urobený ani len projekt, na konci materiálu uvádzate, že projektová
dokumentácia vznikne v marci a apríli tohto roka. To naozaj stihnete? Už bolo vyhlásené
verejné obstarávanie? Pretože proces verejného obstarávania je určite, áno, určite doba dlhá.
Čiže to považujete za realistické? Aká je obvyklá dĺžka verejného obstarávania
na 6 miliónovú investíciu krajom? Myslím si, že z toho všetkého vyplýva, že okrem toho
ste nespomenuli to, že je podpísané Memorandum s mestom Košice, krajom a Technickou
univerzitou na výstavbu alebo na dlhodobý zámer Technickej univerzity na výstavbu
Olympijskej dediny rekonštrukciou internátov na Jedlíkovej ulici. A z toho celého určite
vyplýva, že sa snažíte od projektu odskočiť alebo neúspech prehodiť na niekoho iného.
Nič iné si o tom myslieť nemôžem. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem, no pani poslankyňa, viete nemal som aké práce zastaviť, lebo žiadne
práce za bývalého vedenia v tejto veci nezačali. My, čo sme mohli urobiť, tak to bolo to,
že do tohtoročného rozpočtu sme naplánovali peniaze na projektové dokumentácie aj na
základe stretnutia v minulom roku s mestom Košice, ktoré deklarovalo, že bude súčinná
aj Vláda Slovenskej republiky. Samozrejme, po bohužiaľ, komunálnych voľbách sa tieto
postoje menia avšak, viete, nadviazať na podklady, ktoré vlastne ani neviem, či by som mohol
nazvať podklady, keďže išlo možno o nejaké tri smiešne vizualizácie, tri vety ku každému
obrázku a nejakej sume, ktorá bola strelená od pása. Takže prepáčte, ako vyprosím si, že som
niečo zastavil alebo nejakým spôsobom sa snažím zbrzdiť. Jednoducho to, čo som našiel
po bývalom vedení bolo neodborné, smiešne a vôbec ani sa nedalo na základe týchto
podkladov pokračovať ďalej, lebo ani sa vlastne nič nezačalo. Viete, ja som nechcel tieto veci
vyťahovať, ale jednoducho ako to bolo pripravené, tak myslím si, že máme veľmi málo času
na to, aby sa táto olympiáda zrealizovala. A myslím si, že je potrebná súčinnosť všetkých
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zložiek, teraz myslím aj samosprávy mesta Košice, kraja, univerzít aj štátu. Jednoducho toto
podujatie prerastá možnosti hoci akej samosprávy asi nielen vo svete, ale aj u nás. Takže
skúsme sa baviť trošku viac vecne a odborne, aby to naozaj smerovalo k tomu, že jednoducho
ten EYOF bude u nás, bude v našom kraji, bude v meste Košice a mohli sme byť naňho všetci
hrdí. Faktická, pán poslanec, teda pán primátor, nech sa páči.“
Poslanec Polaček s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne, pani poslankyňa, ja som
poprosil v mojom úvode, aby nás šport spájal a nie rozdeľoval. Nikto nechce od projektu
EYOF odstúpiť, ale na druhej strane, ak to bude treba urobiť ja sa nebojím takéto politické
rozhodnutie, alebo rozhodnutie ako také, jednoducho prijať. Ako povedal aj pán predseda,
jednoducho nemôžeme si dovoliť minúť peniaze, ktoré vlastne ani nemáme. Máme pred
sebou 2 roky a 3 mesiace, prečo ste mi, pani poslankyňa, nenechali žiadne projekty? Prečo?
Ja mám obyčajný master plán s obrázkami, kde by niečo mohlo byť a ako by to mohlo
vyzerať. Prosím, nehľadajme duchov, pozrime sa na to reálne. Mesto Košice nemá 40 mil.
eur, vieme vyčleniť 8 mil. eur, možno 12 mil. eur, ale zvyšok jednoducho musíme zháňať
z externých zdrojov. Nedokážeme to z našej samosprávy postaviť. To je všetko.“
Predseda: „Ďakujem, ja len dodám ešte, že čo sme robili. Viete, máme pripravené peniaze
na projektové dokumentácie v rozpočte, ktorý ste nie veľmi chceli schváliť, ale jednoducho
je rozdiel zadať podklady do verejného obstarávania. Či tie štadióny majú byť len pre,
nechcem to nazvať že len, ale na účely športového vyžitia našich obyvateľov, lebo to je nižší
štandard ako keď budeme obstarávať projektovú dokumentáciu aj následne realizáciu
samotných štadiónov v olympijskom štandarde. Je to veľmi veľký rozdiel. Ak Vy v tom
rozdiel nevidíte, tak OK, ale my sa snažíme pristupovať naozaj zodpovedne k tomuto
problému, ktorý nám zanechalo bývalé vedenie. S faktickými pán poslanec Ihnát, pán
poslanec Rovinský. Nech sa páči.“
Poslanec Ihnát s faktickou poznámkou: „Áno, ďakujem veľmi pekne, ja budem reagovať
na Renátku Lenártovú. Ja jednoducho nemôžem súhlasiť s tým, čo som počul. Ja sa vžívam
teraz sú situácie tých dvoch mužov, primátora a predsedu, čo by som robil v tej situácii ja.
No mrvil by som sa na zadku a čakal by som to, kedy naštartujem auto a letím do Bratislavy.
My čakáme ako naozaj, toto je zmyslom dnešného rokovania, aby sme vás posunuli obidvoch
rýchlo do tej Bratislavy, aby sme si sadli a jednoducho aby sme vedeli výsledok z tohto
rokovania z tej Bratislavy. Jednoducho vláda sa nemôže tváriť, že sa jej to netýka. Týka sa jej
to a jednoducho aj ja hovorím ako krajský poslanec, nechcem zažiť blamáž. Takže, keď bude
treba, tak jednoducho do tej Bratislavy vám naštartujem to auto ja. Ale jednoducho choďte,
už dnes je neskoro. Chlapi, 2,5 roka alebo koľko to je, už dnes je neskoro. Nevieme ani
názory, alebo či projekt - neprojekt, makajme, robme, choďte do Bratislavy, povedzte sú
prachy alebo nie sú? Toto nás zaujíma. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem, pán poslanec Rovinský. Nech sa páči.“
Poslanec Rovinský s faktickou poznámkou: „Pani poslankyňa Lenártová, ste ešte na papieri
členkou Dozornej rady Národného tenisového centra. Vedeli by ste určite dať kvalifikovanú
informáciu ako je pripravené toto Národné tenisové centrum na prijatie olympionikov. Nie je
pripravené vôbec. A Vy to dobre viete. Ste členkou školskej rady, aj ja som, gymnázia
športového, teraz už Športovej školy na Triede SNP, takže viete v akých podmienkach
tá krytá atletická dráha by tam mala vzniknúť. A viete veľmi dobre, že tie podmienky
sú priamo na hranici možného. Sú nemožné, pretože sme tam blokovaní ďalšími vlastníkmi.
A ešte by som chcel otázku na pána kontrolóra, lebo je veľmi dôležitá.“
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Predseda: „Pán poslanec. Nasleduje pán poslanec Kaplan, potom pán poslanec Potocký.
Nech sa páči.“
Poslanec Kaplan: Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. V súvislosti s danou
problematikou a s podujatím EYOF chcem vyjadriť najprv určité také svoje prekvapenie,
ktoré som nadobudol ešte v januári tohto roka. V januári viem o tom, že ste adresoval aj spolu
s primátorom mesta Košice list smerovaný Vláde SR. Aj v zmysle tohto listu v Národnej rade
SR pán poslanec Sopko na hodine otázok sa dotazoval ministerky školstva a členky Vlády
SR, pani Lubyovej, akým spôsobom mienia podporiť toto podujatie. A zarazila ma jej
odpoveď, že bola to otázka z hodiny otázok v utorok 30. 1. 2019. Jej odpoveď bola,
že kontakt z januára tohto roku pána Trnku a pána Polačeka je 1. oficiálnym kontaktom
akéhokoľvek predstaviteľa, či už samosprávneho kraja alebo mesta smerom k Vláde SR
ohľadom tohto podujatia. Ja sa pýtam, keďže tie procesy už mali dávno bežať, kde bol pán
Petruško, pán Raši alebo pán Trebuľa. V kontexte tejto informácie aj tie argumenty pani
poslankyne Lenártovej smerom k pánu predsedovi o tom, že nekonal a nekontaktoval skôr
Vládu SR vyznejú doslova smiešne. Za ďalšie, chcel by som požiadať tento zastupiteľský
zbor, aby sme svojim uznesením, ako kolektívny orgán, vyslali signál smerom k vláde, že ich
žiadame o vyšší finančný príspevok k tomuto podujatiu. A to aj z toho dôvodu, že toto
podujatie je jedno z mála, ktoré je priamo v programovom vyhlásení Vlády SR, ako podujatie
veľkého významu spolu s majstrovstvami sveta v hokeji. Zákon o športe hovorí o tom,
že Vláda SR môže rozhodnúť o poskytnutí príspevku prostredníctvom príslušnej kapitoly
štátneho rozpočtu, ak sa jedná o organizovanie významnej súťaže podľa §55 odseku 1 písm.
b) tohto zákona. Ja si myslím, že aj vzhľadom na to by sme nemali túto ťarchu nechať
len na predsedu, ale aj ako kolektívny orgán by sme mali svojim uznesením určitým
spôsobom ho podporiť v tom, aby Vláda SR prevzala zodpovednosť a finančne pomohla
tomuto projektu, ktorý má obrovský význam pre Košický samosprávny kraj, nielen v oblasti
športu, ale aj v oblasti turizmu a cestovného ruchu. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pán poslanec Potocký, nech sa páči.“
Poslanec Potocký: „Ďakujem pán predseda za slovo, tak určite Európsky festival olympijskej
mládeže je pekný športový sviatok, ale naozaj sme v takej časovej tiesni, že stojí za zváženie,
či nevycúvať z tohto projektu ak štát nás nepodporí vyššou sumou, pretože naozaj v takejto
podobe, ako je to teraz nemôže zostať, pretože väčšia blamáž nám hrozí v tom prípade,
ak nám tu v deň konania olympiády zostanú rozostavané športoviská, haly takže to bude
oveľa väčšia blamáž ako keď od toho odskočíme skôr. Takže naozaj tá participácia štátu musí
byť podstatne vyššia. Máme tu aj v tabuľke porovnanie v Maďarsku napr. štát, vláda,
vyčlenila 40 mil. eur, je to 4x viac ako sa snaží vyčleniť v súčasnosti vláda. Takže určite,
poďme do toho, ale len s tou podmienkou, že štát naozaj navýši výrazným spôsobom svoj
príspevok na túto akciu. Ďalej sú určité aj nespokojnosti z regiónu, pretože naliať 15 mil. eur
z rozpočtu KSK len do športovísk, je naozaj tak výrazná suma, že ľudia, ktorí majú rozbité
cesty, chodníky, máme v zlom stave techniku Správy ciest Košického samosprávneho kraja,
domovy sociálnych služieb, školy. Je to naozaj tak výrazná suma, že stojí za zváženie, či do
toho ísť. Ďakujem veľmi pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne, Ja len dodám, že keď sme sa stretli s olympijským výborom,
tak sme rozprávali o tom, že jednoducho ak Košický samosprávny kraj vyčlení nejaké
finančné prostriedky na športoviská v rámci mesta Košice, ktoré tvoria približne tretinu
obyvateľov kraja, tak právom budú požadovať aj poslanci mimokošickí, keď to môžem takto
nazvať, o pomerné financovanie športovísk aj do iných častí Košického kraja. Takže ja len,
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aby bolo jasno, že vnímam to v širšom kontexte a aj preto hovorím ide o to, že či kraj bude
budovať športovú infraštruktúru dajme tomu v Košiciach v sume 5 mil. eur a potom 10 mil.
eur bude investovať do športovísk v iných častiach kraja, alebo to bude 15 – 16 mil. eur
v rámci mesta a ďalších 30 mil. eur mimo Košíc. Čiže sú tu naozaj veľké rozdiely, dá sa to
robiť aj za menej peňazí, avšak to bude musieť byť v inom štandarde a nie v takom časovom
strese. Čiže k tomuto smeruje celé rokovanie, nielen kraja ale aj mesta s Vládou Slovenskej
republiky, aby jednoducho povedali, či Vláda Slovenskej republiky tu chce mať toto podujatie
a ak áno, tak sa musíme baviť o tom koľko stojí takéto rýchle budovanie športovísk v takomto
vysokom štandarde. Pán poslanec Petrovčik, nasleduje pán poslanec Staško. Nech sa páči.“
Poslanec Petrovčik: „Ďakujem pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci. Ja by som
chcel povedať pár slov ako Košičan a ako starosta Mestskej časti Staré Mesto. V krátkosti len
poviem. Máme tam jednu športovú halu, každý určite pozná starú športovú halu, oproti
radnici. To je taká vizitka tohto doterajšiu vedenia mesta, kde vlastne školstvo a šport mala
na starosti pani Lenártová. Choďte sa pozrieť ako tá hala vyzerá a myslím si, že nebude treba
viac k tomu, čo dodať. To je len jedno športovisko, ja chcem povedať, že v rámci mesta
sa tejto predchádzajúcej garnitúre zdarne podarilo zničiť všetky športoviská v našom meste,
nielen v Starom meste. Príklad, Všešportový areál, štadión Lokomotívy, kde majú zaujímavý
developerský projekt. Dostal prednosť pred športom. Spustošenie všetkých športovísk v rámci
VŠ a Všešportového areálu, stará športová hala, krytá plaváreň v katastrofálnom stave, ktorá
je už za svojou životnosťou. A kompletne svojou stratégiou, síce boli sme EHMK, alebo
mesto športu, ale dnes môžeme skonštatovať, že v tomto meste šport zakapal a, bohužiaľ,
na čele aj s mojou predrečníčkou pani Lenártovou sa toto podarilo. Takže ja som šokovaný,
že dnes pani kolegyňa, Vy máte vážne tú drzosť a vôbec dávate takéto otázky novému
vedeniu, pretože ja toto považujem čisto za politikárčenie. Je to len jedna nechutná hra spolu
s bývalým pánom primátorom. A ja verím tomu, že on sa do tejto hry nezapojí a deklaruje,
že mu záleží na Košiciach, pretože vážne potom už si neviem predstaviť, to už ani po
kanáloch v Košiciach nebude môcť chodiť. Takže verím tomu, že pomôže tomuto svojmu
rodnému mestu. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem, s faktickou pani poslankyňa Lenártová. Nech sa páči.“
Poslankyňa Lenártová: „Že ak všetci tí, ktorí reálne ovládajú situáciu športovísk v meste
Košice vedia čo táral pán Petrovčik, a ani ma to neurazilo, pretože od takého človeka,
ako je pán Petrovčik ma to neurazí. Okrem toho krytú plaváreň má na starosti Mestská časť
Staré Mesto a každý rok na ňu dostáva od mesta 200 tis. eur a vidíte, v akom stave to je.
Takže o Všešportovom areáli nerozprávajte, pretože to nebolo v správe mesta Košice.
Lokomotíva. S Lokomotívou, my sme ju developerom nedali, to bol predchádzajúci primátor
pán Knapík. Takže netárajte tu dve na tri. Zabudli ste povedať aké športoviská boli vytvorené
na Základnej škole Laca Novomeského a iné atletické ovály, ktoré sme robili a ktoré mohli
zveľaďovať aj jednotlivé mestské časti, ktoré sa zapojili v rámci Európskeho mesta športu
do svojich aktivít. Myslím si, že každý vie ako dopadne NTC-éčko, dopadne tak vďaka len
rozhodnutiu pána Polačeka.“
Predseda: „Pán poslanec Petrovčik, nemôžeš faktickou, lebo to na seba by si reagoval. Čiže
potom sa prihlás. Inak pán poslanec Staško, nech sa páči.“
Poslanec Staško: „Vážený pán predseda, kolegovia. Ja som vidiečan na rozdiel od pána
predrečníka. A určite táto myšlienka, ktorú som sa len nedávno dozvedel ma nadchla.
Dlhodobo v zastupiteľstve stále sa hovorí podpora športu, vidíme rôzne banery Zober loptu
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drogu nie, rozprávame sa o využití voľného času mládeže, tak isto dlhodobo chceme
a podporujeme zviditeľnenie mesta. Samosprávneho kraja sa pýtam, máme veľa lepších
možností ako zviditeľniť Košice a Košický samosprávny kraj práve aj cez tú olympiádu.
Na druhej strane si kladiem otázku, prečo až teraz o tom rozprávame. Opodstatnená bola
otázka aj pani poslankyne. Vlastne 14 mesiacov už sedíme v týchto laviciach, keď sa
nemýlim. 14 mesiacov. A my po 14 mesiacoch riešime takúto vec, ktorá si vyžaduje úsilie,
vybudovanie, organizáciu, úžasnú prácu. Úžasnú prácu. Na druhej strane takisto vy ostatní
Košičania, poslanci určite ste sedeli, niektorí z vás, keď toto Memorandum v mesiaci 8/2016
bolo podpísané. Mali ste o tom vedomie. A ostalo to bokom. Asi ste zle počúvali pána
primátora, ktorý má najviacej hlavu v smútku, pána Polačeka, keď povedal, nehľadajme
politiku, hľadajme cestu. Ako sme na začiatku tu pretriasali pána hlavného kontrolóra, teraz
je to pani poslankyňa Lenártová. Kde dôjdeme? Nechápem, ako človek, ktorý nie je Košičan,
že Národné tenisové centrum, ktoré sa núka Košiciam, čo je také tam zlé, že Košice, mesto
povie, nechceme poslanci. Kvôli čomu? Kvôli parkovaniu? Kvôli trom, dvom, trom?
To nechápem absolútne. A vidím v tom tak úžasné kruté voči samotným Košiciam správanie
sa poslancov a mestských poslancov, keď Spišská Nová Ves si povie my to berieme, dajte
nám to. Ja z toho NTC-éčka nebudem mať veľa, ale nech z toho majú mladí športovci, tenisti.
Prečo by Sobrančania nemohli niekedy ísť na Davis Cup v Košiciach a do Bratislavy sa nikto
nepotrepe? Tomu nechápem. A vidím, že NTC-éčko je aj v tomto ako organizátor nejakej
športovej súťaže. Určite podporím myšlienku kolegu, ako sme debatovali o tých gymnáziách.
Čím skôr treba jednať. Čím skôr treba ísť. Lebo mimo toho najväčší problém ja vidím tu,
vo verejnom obstarávaní. A vlastne blamáž nám klope na dvere, či chceme či nechceme. Keď
Košice budú mať mimoriadne zastupiteľstvo, nevidím dôvod potom, keď sa vráti pán
predseda z Bratislavy, aby sa nestretli. Lebo si môžeme zlíznuť nie neúspech, ale môžeme
zlíznuť to, že budeme mať športoviská, že deti budú športovať. Povedia áno, Košice sú krásne
mesto, Košice je krásny kraj 50 štátov čo tu príde. To je najlepšia reklama, môj názor,
aj s tými ľuďmi. Takže stojí to zato, aby sme sa my stretli. Som na začiatku povedal, áno,
som vidiečan. Ani sa za to nehanbím, aj tam ľudia musia žiť. A bolo tu aj správne povedané,
a vôbec to nie je vypočítavosť, nás, vonkajších pánov poslancov, čo konkrétne hmatateľne
z toho budú mať? Bolo tu povedané, áno, nemáme haly na to, aby tu boli majstrovstvá
Slovenska a majstrovstvá Košického kraja. A kto tam bude na tých majstrovstvách? Deti
z vidieka, nie lebo fakt príďte vonku sa pozrieť na naše zariadenia, na školy, na ostatné veci.
Takže to nie je vydieranie, ale na druhej strane budem podporovať to, budem za to,
ale na druhej strane budú čakať čo ja poviem v regióne, že áno samosprávny kraj vážne myslí
so športom, s podporou mládežníckych aktivít, s nejakou cestou, s ostatnými vecami.
Môj názor, dá sa to spraviť. Ja podporím myšlienku áno, čím skôr jednať. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ja len predtým, ako dám priestor na faktické, máme tu pustené
video ako vyzerajú športoviská v Baku, ktoré usporadúva túto olympiádu tohto roku. To len
aby sme chápali rozdiel medzi olympijským štandardom a tým, čo dajme tomu je nutné
z pohľadu nejakých noriem, základných noriem. S faktickou pán poslanec Petrovčik,
pán poslanec Polaček, nech sa páči.“
Poslanec Petrovčik s faktickou poznámkou: „Ďakujem, ja som chcel len reagovať, že bol tu
spomenutý atletický ovál na Laca Novomeského, tiež v našom Starom meste. Ja Vás, pani
Lenártová, pozývam osobne, poďte sa pozrieť, čo ste tú investíciu, nechcem ani povedať
presnú sumu, lebo by sa tu všetci zhrozili poslanci, čo sa tam predviedlo, tú sumu. A v akom
je to stave a ako dlho sa to realizovalo. Keď týmto sa idete chváliť, tak akože to ozaj je,
keď pozerám teraz športoviská na tej tabuli a porovnávam to s týmto oválom, atletickým,
čo je tam, tak mám pocit, že vážne to potom ozaj nerobme, Potemkinove dediny, poďme
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sa baviť ako do toho nejdeme. Myslím, že ak sa nemýlim, jedna olympiáda už v histórii
tu v tejto krajine, v Tatrách, mala byť a keďže sa zvážili za a proti, normálne sa usúdilo,
že na to nemáme, tak sa do toho nešlo. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne, pán poslanec Polaček, nech sa páči.“
Poslanec Polaček s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne. Pozeráme sa teda na
olympijské hry, ktoré budú v tomto roku. Vidíte tam pripravenosť rok pred tým, resp. toto
video bolo natočené pred rokom. Keď pripravovali promo pre EYOF 2019. Ja chcem
zopakovať to, čo som povedal v tom úvode. Hry sme zdedili od bývalého primátora
a súčasného podpredsedu Vlády Slovenskej republiky pre investície Richarda Rašiho.
Ja im to nevyčítam, ja som rád. Problém je v tom, že ich idea bolo organizovať celý EYOF
tak, ako holandskom Utrechte v roku 2013, kedy sa všetky podujatia konali len
v telocvičniach. I napriek tomu, že tam bola potom obrovská výčitka. Ak sa chceme vrátiť
10 rokov dozadu, poďme rozprávať o tom, že robme to v telocvičniach, bez hľadiska, bez
ľudí, bez zázemia a bude na nás aj tak hodená obrovská vlna kritiky. Máme šancu, máme
2 roky a 3 mesiace, máme šancu to zorganizovať, ale musíme okamžite od 1.apríla začať
makať.“
Predseda: „Ďakujem pekne, nasleduje pán poslanec Javorský a pani poslankyňa
Kovačevičová, to je faktická na koho? Pán primátor mal faktickú, čiže toto nie je možné. Čiže
pán poslanec Javorský, a potom sa prihláste normálne do diskusie. Ďakujem.“
Poslanec Javorský: „Ďakujem veľmi pekne za slovo. Som ďalší poslanec, ktorý je z dediny,
nie z Košíc, poviem tak, ale ja by som sa veľmi tešil, keby táto mládežnícka olympiáda bola
v Košiciach. Tohto roku bola zimná mládežnícka olympiáda, najúspešnejšia športovkyňa
je zo Spišskej Novej Vsi, to sa chcem pochváliť, shortrekárka Rusnáková. A ja by som
sa veľmi rád prišiel pozrieť na športovcov. Avšak tou nečinnosťou, ktorá bola doteraz urobená
sa s obávam toto, že aby sme neskončili ako tá povestná deaflympiáda. Ja verím v to,
že zodpovední predstavitelia kraja a mesta teraz nebudú hrať mŕtveho chrobáka, ako to robili
predstavitelia v predchádzajúcom období, že vlastne nechali to, uvidíme ako to bude. Však
počkajme bude to tak, nebude to, budeme hrať politickú hru. Naozaj, toto nie o politike, toto
je o tom, či tu chceme niečo urobiť a potom tie športoviská riadne využívať, a byť hrdý na tie
športoviská. Alebo je to o tom, že nám ješitnosť nedovolí podporiť projekt, ktorý sme sami
vymysleli a dotiahli tu. Ja by som sa tešil z toho, keď by prišla investícia nech to nie je
120 mil. eur, nech to je 60 mil. eur, aby sme aspoň v tom vyššom štandarde, možno nie
v takom ako v Baku, ale v tom vyššom štandarde urobili športoviská, ktoré nás budú dobre
prezentovať. Lebo to bude prezentácia nás všetkých poslancov, ktorí tu sme, nie iba
niektorých, ale nás všetkých, že sa podarilo niečo také. Ak nepôjdeme v tomto všetci
spoločne, tzn. naozaj pani Lenártová, aj Vy, keď sa do toho nezapojíte naplno, že chcete
pomôcť tomuto projektu, tak sa to nepodarí. A keď budeme vedieť o niekoľko mesiacov,
že nemáme podporu od štátu, tak potom naozaj radšej s menšou hanbou sa stiahnuť z kraja
cesty , ako proste urobiť to, že nebudú mať kde tí športovci športovať. A ešte raz poviem,
že naozaj, to mi bude veľmi, ale veľmi ľúto. Je výhoda nás malých, ešte jedna vec, lebo keď
vás tu počúvam, stále počujem, kto je na vine, že prečo Košice nemajú športoviská. Raz sú to
mestskej časti, raz sú to bývalí primátori. V tomto my, v menších mestách máme výhodu,
lebo my nemáme tie mestskej časti, my vieme, že sme to my, tí komunálni politici, ktorí
sa máme starať o to, aby bolo, kde športovať, aby deti mali kde športovať. A je jedno, z ktorej
politickej strany sme. My sme zodpovední za to, či to tam je alebo to tam nie je. A bolo by
dobré, keby sme tak začali rozmýšľať aj v kraji a bolo by dobre, že by keby ste tak začali
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rozmýšľať aj v Košiciach, ale celé, všetky mestské časti. Ďakujem veľmi pekne.“
Predseda: „Ďakujem, s faktickou pán poslanec Rovinský, nech sa páči.“
Poslanec Rovinský s faktickou poznámkou: „Ja by som bol veľmi rád, keby tieto hry boli
a aby neboli len hrami mesta Košice, ale aby sa na nich podieľal celý Košický samosprávny
kraj. Čiže to je poznámka ku pánovi poslancovi Staškovi. Ja by som bol rád, keby aj Sobrance
sa na tom podieľali. Ale nemôžeme sa dostať do situácie, keď sa budeme spoliehať na to,
že bude mierna zima a suché leto, lebo ináč nebudeme vedieť tie stavby postaviť. Národné
tenisové centrum neviazne ani kvôli primátorovi, ani kvôli úradníkom Košického
samosprávneho kraja. Tam nie je platné dodnes stavebné povolenie a keďže sa vrátil pán
kontrolór - je možné urobiť verejné obstarávanie pred tým, než je projekt na stavbu? Pretože
ja mám také informácie, že veľká stavebná firma...“
Predseda: „Ďakujem, ja len dodám, dá sa urobiť verejné obstarávanie aj bez toho,
aby boli finančné prostriedky, ak je to vo výzve napísané, že budú k dispozícii po. Toto isté
sa týka projektu, ak budú k dispozícii finančné prostriedky. Pán poslanec Kočiš a nasleduje
poslankyňa Kovačevičová, nech sa páči.“
Poslanec Kočiš: „Ďakujem pán predseda, z informácií, ktoré po tejto téme mám a z tej
doterajšej diskusie mi vychádza, že sú asi dve možnosti ďalšieho postupu. Tá prvá možnosť
je, že budeme si navzájom vytýkať kto čo zanedbal, kto čo neurobil, nedotiahol, aby sme sa
vyvinili z neúspechu projektu, prípadne pošpinili tú druhú stranu. Tá druhá možnosť je,
že spojíme sily a budeme bojovať spolu. Ešte raz hovorím – spolu. Za náš kraj, za mesto
Košice. Ja sa prihováram za tú druhú variantu, aj keď to zatiaľ z diskusie vyzerá na tú
variantu č. 1. Ale ja predsa sa prihováram za tú variantu č. 2. A pokiaľ by bolo v hre to,
že chceme ísť spolu, tak odporúčam, aby do toho rokovacieho tímu, ktorý chce ísť
do Bratislavy vyjednávať s Vládou SR, boli prizvaní aj zástupcovia vládnych strán.
Ja si myslím, že máme povinnosť urobiť všetko pre to, aby tá olympiáda tu bola a myslím si,
že ľudia z nášho kraja budú vďační za každú snahu a prácu, ktorú v prospech toho projektu
urobíme. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem, ja len neviem, či som to celkom rozumel, tak predstavitelia Vlády SR
sú zároveň zástupcovia vládnych strán. Tak verím, že to takto je v poriadku. Pani poslankyňa
Kovačevičová, nech sa páči.“
Poslankyňa Kovačevičová: „Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážení kolegovia,
vypočuli sme si tu rôzne názory a podľa toho usudzujem, že všetci sme za to, aby toto
výnimočné podujatie sa v našom krajskom meste na Slovensku a v druhom najväčšom meste
naozaj konalo. Je 28 mesiacov do olympiády, to je 2 roky a 4 mesiace. Pri dobrom krízovom
riadení ten festival, tá olympiáda sa naozaj skutočne dá zvládnuť. Samozrejme za účasti vôle
troch strán – mesta, kraja a samozrejme aj Vlády SR. Len mi tu uniklo jedno číslo, teda koľko
chceme navýšiť tie finančné prostriedky od Vlády SR, od štátu, o ktoré budeme sa uchádzať.
Čiže vieme, spomínali sme, riešili sú tu uvedené čísla, že kraj má prispieť 15 mil. eur plus
ešte niečo, mesto Košice zatiaľ tam sú neisté sumy, skloňuje sa 8, 12 mil. eur. Koľko teda
v skutočnosti budete pýtať na rokovaniach od Vlády SR? Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Myslím, že my sme to už aj zverejnili. Približný pôvodný
rozpočet bol pre kraj nejakých 5 - 6 mil. eur. Tak to som prebral ako záväzok a myslím si,
alebo sme preberali ako záväzok a myslím si, že tieto peniaze sú potrebné dať do športovej
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infraštruktúry. Avšak za tých 5 - 6 mil. eur to vieme v priebehu štyroch rokov rozložiť
do mesta, do kraja rovnomernejšie a keď sa to bude budovať pomalšie, tak to bude menej
nákladné. Avšak ak to má byť za tých 28 mesiacov a v tom olympijskom štandarde je to
okolo 15 - 16 mil. eur. Teraz hovorím za tie investície, tie hlavné za KSK. Čiže za KSK
budeme požadovať 10 mil. eur do športovej infraštruktúry a za mesto asi pán primátor
nech sa vyjadrí. Dokopy je to 40 mil. eur za tie investície, ktoré potrebuje mesto a kraj
nevyhnutne vybudovať v takom, by som povedal, rekordnom čase. Nech sa páči, pán poslanec
Polaček.“
Poslanec Polaček: „Ďakujem pekne, zdá sa, že som posledný v diskusii, takže chcem
sa všetkým poďakovať za diskusiu, aj za konštruktívnu. Čo sa týka mesta Košice. Ak budú
poslanci mesta súhlasiť, my si budeme musieť na EYOF zobrať úver. My to nedokážeme
urobiť z peňazí, ktoré máme. Na rok 2020 je rozpočtovaných, teda nie je pravda, že nemáme
veci v rozpočte, na rok 2020 sme rozpočtovali 4 mil. eur, na rok 2021 plánujeme rozpočtovať
opäť 4 mil. eur s tým, že plánujeme, ak budú poslanci súhlasiť, ako som povedal si zobrať
úver na to, aby sme dokázali prefinancovať. Požiadavka mesta Košice bude vo výške
30 mil. eur na dofinancovanie celých hier. Treba si uvedomiť, že nejedná sa len o výstavbu
športovísk. A len samotná organizácia tzn., aby sme sa postarali o tínedžerov, o športovcov
a o ich tímy, je rozpočtovaná na úrovni 13 mil. eur. Tzn., ak zoberieme si tých 12 mil. eur,
ktoré nám vláda sľúbila, tak je to vlastne len na organizáciu. Tzn. to, čo sa použije na to,
aby sa tí športovci tu dobre cítili, ale za peniaze, ktoré máme dnes prisľúbené, pričom tých
informácií je tam strašne málo, je tam podaná suma 12 mil. eur. Nie je povedané, či to je na
bežné, či to je na kapitálové, kedy to dostaneme, ako to dostaneme. Nič nie je v tom liste,
ktorý sme dostali. Nie sú na infraštruktúru a my zápasíme hlavne s infraštruktúrou. Čiže ešte
raz, všetkým vám pekne ďakujem a chcem by som ešte raz povedať, že cieľom mesta Košice
je zorganizovať EYOF. Uvedomujeme si zodpovednosť, uvedomujeme si časový tlak,
sme pripravení krízovo začať všetky veci robiť. Od 1. apríla sme pripravení nainštalovať
investičný tím, ktorý začne tak robiť, aby sme to do tých dvoch rokov zvládli. Ďakujem
pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne, ja len dodám, že aj tie peniaze, o ktorých sme hovorili, ktoré boli
pôvodne plánované, teda tých 5 - 6 mil. eur, tak sú naplánované tiež z tej Európskej
investičnej banky, teda z toho úveru, ktorý máme schválený. Čiže to nie sú peniaze priamo
z rozpočtu. Ešte o vystúpenie požiadal poslanec Národnej rady SR pán Sopko, čiže nech
sa páči.“
Mgr. Sopko, poslanec Národnej rady SR: „Ctené panie poslankyne, vážení páni poslanci,
vážený pán predseda, všetci prítomní, dovoľte mi krátko vystúpiť k tomuto bodu najmä preto,
lebo už tu bolo spomínané, že som bol v tom tiež zaangažovaný. Konkrétne 31. januára 2019
som adresoval v hodine otázok práve túto problematiku na ministerku školstva, vedy,
výskumu a športu Martinu Lubyovú. Ona mi odpovedala. A dovoľte mi hneď takto v úvode
povedať, že mi doslova padla sánka, keď som sa dozvedel hneď informáciu, ktorú ste tu už
počuli, že list z 9. januára 2019 pána predsedu Rastislava Trnku a pána primátora Polačeka,
bola vôbec prvá komunikácia. Zacitujem: „V tejto súvislosti vás chcem informovať,
že spomínaný list bol vôbec prvou oficiálnou komunikáciu medzi Mestom Košice
a Košickým samosprávnym krajom.“ A toto sa zopakovalo potom ešte na konci jej odpovede.
Tak potom neviem, môžeme samozrejme sa tu naťahovať na slovách a na tom kto aké veci
mal urobiť alebo nemohol urobiť. Ale čo ma ešte viac zamrzelo pri tejto odpovedi bolo,
že som nepočul konkrétny termín, kedy budú bude jednak odpoveď na tento list, kde bolo
spomínané aj vyčíslenie práve také, aké v tom čase v tom čase mesto a kraj žiadalo
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o zábezpeku. T.j. Mesto Košice vtedy uvádzalo 25 450 000 eur a Košický samosprávny kraj
15 400 000 eur. Čiže nepočul som ani ja, ani nikto vtedy v sále, aká bude a kedy bude
odpoveď. Následne odpoveď prišla až neskôr. Odpovedal pán podpredseda Vlády SR.
Tú odpoveď všetci poznáte a pre mňa je v tomto všetkom kľúčové jedno, a to je, že tak ako sa
v tej odpovedi uvádzalo, v súčasnosti v zákone o športe je treba uplatniť §75 ods. 1 písm. c).
To je ten paragraf, ktorý sa týka príspevku na národný športový projekt. Veď napokon je to
v Programovom vyhlásení Vlády SR, celá táto aktivita bola pripravovaná s tým, aby sa
realizovala. Nemôže sa teda stať, že niekde dôjde k výmene na stoličke, takej ako sme
nečakali a tým pádom komunikáciách zlyháva. Preto oceňujem, že práve som tu počul
garancie, jednak od predsedu samosprávneho kraja aj samotného pána primátora,
tiež poslanca samosprávneho kraja, že tá vôľa, aby sa toto podujatie uskutočnilo je a urobia
maximum preto, aby sa to urobilo. Pretože my si musíme naliať čistého vína, alebo vody,
kto ako chce, aká dôležitá je práve podpora tohto podujatia pre celý región. Tak ako som si
pozorne preštudoval predložený materiál v rámci swot analýzy, v rámci slabej stránky
sa uvádza absencia významnej pridanej hodnoty cudzie, resp. štátnych zdrojov pre obnovu
športový infraštruktúry. Je to, čo nám vlastne ukazuje, kde nás tlačí najviac topánka.
Ako slabo sme na tom práve tam v rozvoji športovej infraštruktúry. A obzvlášť keď vieme,
že týmto podujatím môžeme, a musíme dokonca, podporiť mládež. Počúvame o tom často,
ako treba mladých ťahať k športu, ako treba to posilňovať na školách. A pokiaľ je takáto
príležitosť, že môžeme prilákať tu sem športovcov z celého sveta a tým pádom, ak budeme
úspešní môžeme prilákať ďalšie významné športové organizácie a významné podujatia.
Akékoľvek výhovorky nie sú na mieste. A tiež si musíme aj uvedomiť, že práve spolupráca
samosprávy, ale aj štátu, ktorý si toto stanovuje ako svoju prioritu, je v tomto kľúčová. Preto
verím, že spoločnými silami sa to môže podariť, ale v prvom rade, opakujem tak ako som
počul na vlastné uši, tu musí dôjsť k výraznejšej investícii zo strany štátu, pretože práve ten
štát by mal jednoznačne podporiť tento konkrétny projekt. Nie z pohľadu toho ako to vyjde
dnes politicky a aké body to môže priniesť. Ale práve z pohľadu na budúcnosť aké významné
veci sa môžu odohrať. Pokiaľ sa tu bude donekonečna len pozerať na to, ako sa veci,
ktoré majú byť odborne riešené stále skĺzavajú potom do politických sporov a škriepok,
tak sa nikam nepohneme. V konečnom dôsledku za to zaplatila mladí ľudia, naše deti,
ktoré sú našou budúcnosťou. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pán hlavný kontrolór ešte požiadal o slovo, nech sa páči.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Rovinský
ma vyzval na otázku, že či je možné robiť verejné obstarávanie na práce aj keď nie je ani
projekt. Tak áno, ide o spoločné obstarávanie služby a práce, čiže je možné a víťaz vlastne
bude robiť aj jedno aj druhé Na toto sme poukázali aj pri kontrole, keď sme kontrolovali
most Ružín. Verím, že ste si všimli tie výsledky kontroly a teda možno je to aj taký príklad,
ktorý tu bol, že ako robíme kontroly či objektívne alebo neobjektívne. Tak verím, že výsledky
tejto kontroly boli prijímané možno tými poslancami, čo teraz hovorili o kritike, že robíme
neobjektívne, tak tam verím, že prijímali to pozitívne. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Ja len doplním, že ide o tzv. „žltý FIDIC“, nesie so sebou viacero rizík,
ale dá sa to pre urýchlenie procesu. Ak sa nikto nehlási do diskusie, uzatváram rozpravu.
Ja len dodávam, že naozaj Košický samosprávny kraj má záujem realizovať alebo byť
spoluorganizátorom takéhoto významného podujatia. Avšak musí byť naozaj súčinnosť
všetkých zložiek a my vieme a máme záujem budovať športovú infraštruktúru v našom kraji.
O čo sa určite pokúsime v maximálnej možnej miere, avšak budovať športovú infraštruktúru
na stredných školách v olympijskom štandarde a v štandarde, ktorý predpisujú slovenské
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normy je úplne niečo iné. Takže ďakujem pekne za diskusiu a diskusné príspevky. Poprosím
návrhovú komisiu o prednesenie toho návrhu. Ono je v podstate totožné s tým, čo bolo
predložené na meste Košice. Jednoducho máme málo času a musíme rokovať s Vládou SR
o podpore tohto podujatia, takže nech sa páči.“
Poslanec Smrčo, návrhová komisia: „Ďakujem veľmi pekne, takže návrhovej komisii neboli
doručené žiadne pozmeňovacie návrhy, takže prečítam pôvodný návrh na uznesenie k bodu
č. 14 - Informácia o európskom olympijskom festivale mládeže Košice 2021.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
A) berie na vedomie
Informáciu o finančnom a organizačnom zabezpečení Európskeho olympijského festivalu
mládeže – Košice 2021,
B) žiada
predsedu Košického samosprávneho kraja, aby inicioval v súčinnosti s mestom Košice
rokovania na úrovni predsedu Vlády Slovenskej republiky s cieľom poskytnutia finančných
prostriedkov potrebných na dofinancovanie investičných akcií smerujúcich k zabezpečeniu
konania Európskeho olympijského festivalu mládeže – Košice 2021 s termínom
do 07. 03. 2019 a o výsledku rokovania informoval poslancov Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 27

Informácia o Európskom olympijskom festivale mládeže –
Košice 2021

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Ďakujem, čiže tento návrh na uznesenie bol schválený, o výsledkoch rokovania
s Vládou SR vás budeme informovať.“
BOD č. 15
Rôzne
Predseda: „Teraz môžeme prejsť k bodu č.15 – Rôzne. Ja len dávam do pozornosti,
že v rámci bodu Rôzne nie je možné prijímať uznesenia. Nech sa páči, pán poslanec Rečka.“
Poslanec Rečka: „Viete pán predseda, nie je to celkom ústretový krok, ktorý ste povedali,
pretože, keď som interpeloval, tak ste povedali, že nie je možné prijímať uznesenie, až v bode
rôzne. Tak myslím si, že nie je to celkom kóšer z Vašej strany. Ale predsa by som chcel niečo
povedať v bode Rôzne, pretože pred chvíľou, keď sme sa bavili o tých športoviskách atď.,
ste povedali a mňa sa to dotklo, že ľudia niekde na dedinách budú mať dedinský šport
a Košiciach budú mať olympijský šport. Ja si myslím, že sme si všetci rovní. Tzn., že aj iné
mestá v tomto kraji, ale aj obce by mohli mať šancu dostať športoviská, na ktorých sa budú
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zúčastňovať deti rôznych športov. Nás je 6 tis. a myslím si, že si takéto nejaké,
nie olympijské, ale nejaké športovisko zaslúžime. A možno, že by bolo dobré dostať
sa do portfólia Vášho myslenia, pretože ste povedali, keď ja som interpeloval, že ste boli
nútený pozastaviť verejné obstarávanie na opravu tejto cesty. Teraz ste sa ale preriekli tiež,
že kraj ako taký, nemá finančné prostriedky na to, aby z vlastných peňazí investoval do týchto
olympijských podujatí a že bude musieť siahnuť na peniaze z úveru Európskej investičnej
banky. Predsa tieto peniaze boli na týchto našich zasadnutiach niekde zaškatuľkované,
boli na opravy ciest, boli na nákup strojov a neviem na všetky ostatné záležitosti, šport
a kultúru. A dnes hovoríte, že z týchto finančných prostriedkov sa pravdepodobne bude
musieť zobrať na tieto športové podujatia. Takže treba pravdepodobne s nami hrať otvorenú
hru, ak chceme, aby sme boli všetci za to za, tak ako teraz za to jednoznačne hlasovali,
aby tie Košice boli vystavané, tak ako majú byť tie športoviská a nikto z nás nepovedal,
že nie. Ale na druhej strane je to také čudné, že jednoducho chcete, aby sme všetci hrali jednu
ligu a pritom rôzne pískanie tejto ligy. Takže ja sa chcem spýtať, lebo ste povedali, že pri
interpelácii nie je možné prijímať uznesenia, pri diskusii nie je možné prijímať uznesenia,
kedy budeme môcť prijať uznesenie o tom, čo s tou opravou cesty? Aby ste vystúpili ako
chlap a povedali 9,5 tis. šoférom, že viete, tú cestu vám neopravíme, pretože budeme čakať
na niekoho kto rozhodne či ten priemyselný park tam bude, alebo nebude. Pritom vieme
veľmi dobre, že dnes nie je zahájené ani územné konanie, ani stavebné povolenie.
Tzn., aj pri jednej, aj pri druhej záležitosti stavebného zákona sa k tejto záležitosti vyjadrujú
všetci účastníci. Tzn., ako štátne inštitúcie, tak všetci vlastníci zariadení, ktoré tam sú.
Košický samosprávny kraj bude prizvaný k tomu, aby sa vyjadril k územnému konaniu, aby
sa vyjadril k stavebnému konaniu a k organizácii výstavby môže dať svoje požiadavky
a podmienky na to, aby tá cesta, ktorú my dnes opravíme a niekto ju zničí, ju dal do
pôvodného stavu, aby mohla znova fungovať v takom stave v akom bola opravená. Takže
poprosím, aby ste sa k tomu vyjadrili.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pán poslanec, keď ma chcete kritizovať, prosím trochu
si preverte niektoré fakty. Ja som vravel v bode Interpelácie, že nie je možné prijímať
tie uznesenia, ktoré ste chceli predložiť. A áno, podľa rokovacieho poriadku ani v bode Rôzne
nie je možné prijímať uznesenia. Ja Vám len asi odporúčam, tak v dobrom, priateľsky,
naštudovať si rokovací poriadok. Tie uznesenie, ktoré ste chceli predložiť je možné
predkladať v bode, ktorý sa bude týkať tejto problematiky. A čo sa týka finančných
prostriedkov na športoviská, len som povedal to, že jednoducho tých 5-6 mil. eur, ktoré boli
pôvodne odhadované, že budú potrebné na športoviská v rámci tejto olympiády mládeže,
môžeme financovať len z Európskej investičnej banky, teda z úveru. Avšak tu chcem
podotknúť, že týmto čerpaním, nebudú ohrozené žiadne úseky ciest, ktoré boli tiež
naplánované z tohto úveru. No a čo sa týka športovísk, viete tak Čaňa zas nie je tak ďaleko,
ak tu bude v olympijskom štandarde vybudovaná športová infraštruktúra, aby z Čane bol
problém dochádzať. A ešte možno na záver, viete, nemôžem si odpustiť, aj Vy pán poslanec
buďte chlap a obráťte sa, čo sa týka parku Haniska, na tých ľudí, ktorí toto plánujú a plánujú
aj realizáciu tohto parku a to sú Vaši stranícky kolegovia. Takže ja Vás poprosím smerovať
Vaše otázky na to kedy sa začne a kedy sa ukončí budovať tento park na tieto miesta. Môžem
aj napísať konkrétne adresy, odporúčam Ministerstvo hospodárstva SR. Ďakujem. Pán
poslanec Ihnát, nech sa páči.“
Poslanec Ihnát: „Áno, ďakujem veľmi pekne pán predseda. Čiže z iného súdku, keď je bod
Rôzne, tak sa porozprávajme. Ja sa vrátim k interpeláciám, prešiel som si cestu Kysak –
Lodiny, ktorá je urobená, ktorá je zrenovovaná. Chcem sa poďakovať, naozaj kvalitná cesta,
výborná. Tzn., že konečne na desiatky rokov táto cesta bude slúžiť svojmu účelu
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a rekreantom. Ďalej som dával interpeláciu, ja len tak poviem, aby som to priblížil čo tam
bolo myslené. Čo sa týka tej lávky cez železničný most. My s pani Šebešovou, aj s pánom
Petrovčikom sme diskutovali o tejto lávke. Je to veľmi potrebná lávka, alebo akýkoľvek
projekt. On sa tam realizuje ten projekt, popri tej skale atď. Aj v rámci EuroVelo 11. No len
kedy bude urobený? Tam treba riešiť situáciu urýchlene, ľudia chodia cez ten železničný most
a jednoducho môže tam dôjsť k smrteľnému úrazu. Tiež našou úlohou, ako kraja je v prvom
rade, tak isto ochrana života a zdravia obyvateľov nášho kraja. Potom ďalej som dával
interpeláciu ku renovácii cesty Herľany – Vranov nad Topľou. Vy viete dobre sami, že tam
sa nerobila ani zimná údržba, v zime bol problém. Na komisii dopravy som to kritizoval,
poukazoval na to. Jednoducho tá cesta je v katastrofálnom stave, sú tam obrovské výtlky,
bude to treba, či z IROP-u, alebo z čohokoľvek potom zrealizovať. Počul som, že eventuálne
niečo sa chystá, takže poprosím potom mi odpovedať na túto interpeláciu. Ďalej potrebujem
vedieť dôležitú vec, kedy bude stretnutie s firmou EUROVIA – Kameňolomy, s. r. o., v rámci
odbornej komisii dopravy atď. Mal som stretnutie s EUROVIA – Kameňolomy, s. r. o.
v hoteli Bankov, bavili sme sa práve o očiste a jednoducho o tom čo EUROVIA –
Kameňolomy, s. r. o. v tejto veci vie urobiť, v rámci prašnosti. Nemajú to jednoduché, pán
riaditeľ to vysvetlil, nie je to jednoduché, ale budem trvať na tom, aby tie polievacie autá,
kefa tam boli a pracovalo sa intenzívnejšie, ako sa pracovalo doteraz. Je to mesačná krajina,
aj tá EUROVIA – Kameňolomy, s. r. o. musí vykonať kroky k tomu, aby to životné prostredie
bolo vylepšené. Ďalej sa chcem opýtať pána riaditeľa Ďorka, ako či chcem, či nie, tak tu to
musím otvoriť. Kedy bude plánované stretnutie v SOŠ Gemerská. Tzn., že my sme sa už
o tom bavili. Stále sa k nemu nejakým spôsobom nevieme dopracovať, takže očakávam,
že táto otázka sa otvorí. Ďakujem. SOŠ Gemerská 1, aby sme vedeli. Ďalej, obyvatelia Košíc
a Košickej Polianky, nuž tam je cesta, ktorú malo mesto. Tú zrenovovalo, nejakú časť
tej cesty zrenovovalo mesto Košice a tam je nadväznosť potom na cestu, ktorá je
„tankodromom“. Viem, že KSK eventuálne nemá túto cestu v svojej úplnej správe.
Má ju nejaký „teľatník“ tam dokonca tú cestu. Ja nerozumiem, ale v správe alebo majetkom
je nejakého „teľatníku“. Poprosím KSK, práve to bolo účelom aj mojej interpelácie, aby sme
sa o túto cestu trochu zaujímali. Aby aj tí poslanci boli informovaní a vedeli v tom kraji,
tých občanov aj v tej Košickej Polianke alebo z okolia informovať, že taký je stav, reálny stav
veci. Lebo každý si myslí, že KSK by v tejto veci malo urobiť, ale ja mám informácie,
že trochu inak to je. To je tá ďalšia vec. No a ďalšia vec potom. To je to premostenie rieky
Hornád, to už sme hovorili, tú lávku sme rozprávali. Dá sa povedať, že som vlastne vyčerpal
to, čo som chcel. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ja len k jednému bodu. Tá SOŠ Gemerská, pán poslanec,
už sme sa o tom bavili, ale my máme fakt momentálne asi 10 kontrol na školách otvorených,
tak prosím o strpenie a tiež to nie je celkom tak možné robiť, že hĺbkové audity a výsluchy
zamestnancov a podobne. Čiže môžeme sa o tom potom porozprávať a ostatné body, myslím
že riešime. Takže veľmi pekne ďakujem. Ak to je všetko uzatváram debatu, teda rozpravu
v bode Rôzne.
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BOD č. 16
Záver
Predseda: „Vážené dámy, vážení páni, týmto sme program 10. zasadnutia zastupiteľstva
vyčerpali. Končím dnešné zasadnutie, na ďalšom riadnom zasadnutí zastupiteľstva
sa stretneme až po veľkonočných sviatkoch dňa 29. apríla 2019. Želám vám, aby ste ich
prežili príjemne v kruhu svojich blízkych. Želám ešte šťastnú cestu domov. Dovidenia.“

Ing. Rastislav Trnka
predseda KSK

Ing. Juraj Ďorko
riaditeľ Úradu KSK

PaedDr. Jana Skokanová
overovateľka zápisnice

RNDr. Martin Smrčo
overovateľ zápisnice

Podpísala dňa: 10. 04. 2019

Podpísal dňa: 09. 04. 2019

PhDr. Anna Heribanová
vedúca organizačného oddelenia

Zápisnica vyhotovená dňa 26. 03. 2019
Spracovala na základe prepisu A. S. Partner, s. r. o.
Miroslava Segedová
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