Zápisnica
z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 29. apríla 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 11. 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 Staško. Z 57 poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja, je prezentovaných 53, čo je nadpolovičná väčšina a zastupiteľstvo je uznášania
schopné. Za overovateľov zápisnice z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja určujem pána poslanca Kokardu a pána poslanca Volného. 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. Teraz
prosím vaše pripomienky alebo doplnenia do programu. Nech sa páči. Pán poslanec Javorský,
potom pán podpredseda nasleduje. Nech sa páči.“
Poslanec Javorský: „Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň kolegyne, kolegovia. Ja by som
chcel navrhnúť k bodu 12, doplniť bod 12 a) – Zmena v komisii životného prostredia, a to len
zmena členov v komisii životného prostredia. Vysvetlíme, to len v rámci nášho klubu,
MUDr. Fulková požiadala o to, aby nemusela byť a náhrada miesto nej. Takže to by sme
chceli doplniť. Ďakujem pekne.“
Predseda: „No dobre, takže bod môžeme nazvať Personálne zmeny v Komisii územného
plánovania a životného prostredia. OK. Pán podpredseda, nech sa páči.“
Podpredseda Rusnák: „Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, dámy a páni. Ja by som
si dovolil, na základe štvrtkového rokovania predsedov komisií, navrhnúť stiahnutie
z dnešného rokovania bod č. 4. Na rokovaní prítomní predsedovia komisií, teda nastolili
otázku a žiadali, aby táto správa bola prejednaná aj v komisiách. Keďže sa tak nestalo, tak ma
požiadali o stiahnutie tohto bodu. Takže dávam návrh na stiahnutie bodu č. 4. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ak nemá nikto ďalšie zmeny a návrhy, tak uzatváram rozpravu.
Teraz je bod rokovania programu. Poprosím návrhovú komisiu, aby, teda pardon. Najskôr
dáme hlasovať o doplnení bodu č. 12 a) – Personálne zmeny v Komisii územného plánovania
a životného prostredia. Nech sa páči.

1

Hlasovanie č. 1

doplnenie bodu č. 12 a) – Personálne zmeny v Komisii
územného plánovania a životného prostredia – p. Javorský

Za 54 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „Bod bol doplnený. Teraz poprosím hlasujte o stiahnutí bodu č. 4. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 2

siahnutie bodu č. 4 – p. Rusnák

Za 28 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 27 poslancov.
Predseda: „ Bod bol stiahnutý. Teraz prosím hlasujte o programe ako celku. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 3

o programe ako celku

Za 55 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Ďakujem pekne. Program teda máme 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 Javorský, nech sa páči.“
Poslanec Javorský: „Ďakujem veľmi pekne. Za náš poslanecký klub navrhujeme pána
poslanca Dulinu.“
Predseda: „Ďakujem. Pán predseda Polaček.“
Poslanec Polaček: „Dobré ráno prajem. Za náš klub by som navrhoval Jána Kokardu.
Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ak nemá nikto iný návrh dávam hlasovať o tom, aby
v návrhovej komisii pracoval pán poslanec Dulina a pán poslanec Kokarda. Nech sa páči
hlasujte.“
Hlasovanie č. 4

o zložení návrhovej komisie

Za 55 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem teda, že na 11. rokovaní Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja bude návrhová komisia pracovať v zložení: pán poslanec Dulina a pán poslanec
Kokarda. Zároveň žiadam členov návrhovej komisie, aby zaujali svoje miesta vo vyhradenom
2. rade. Ostatným poslancom oznamujem, aby svoje návrhy k jednotlivým bodom programu
rokovania predkladali písomne tejto návrhovej komisii, po ústnej informácii prítomných
poslancov. “
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BOD č. 2
Interpelácie
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 2 – Interpelácie. Teraz dávam priestor na vaše
interpelácie, otázky a pripomienky. Nech sa páči, ide pán poslanec Petrik, potom nasleduje
pán poslanec Rovinský. Prosím.“
Poslanec Petrik: „Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia.
Mám 5 interpelácií. Poprosil by som potom písomné odpovede na tieto interpelácie.
Interpelácie č. 1 - stav zosuvu na ceste za Veľkým Folkmarom pri Gregorovom prameni
je kritický. Ak príde väčší dážď dôjde ku kolapsu cesty, ktorá je významným prístupovým
dopravným koridorom z Hnileckej a Hornádskej doliny. Odtrhnutie cesty by bola obdobná
katastrofa, ako odstávka Ružínskeho mosta. Mám informáciu, že už bolo odovzdané
stavenisko, no ku dnešnému dňu sa nič nedeje. Žiadam o informáciu o časovom
harmonograme výstavby, ako aj žiadam o priebežné informovanie o stave realizácie
rekonštrukcie, a to na Dopravnú komisiu KSK. Interpelácie č. 2 – žiadam o informáciu
o stave opravy cesty cez Pačanský kopec a to: časový harmonogram realizácie projekčných
prác; časový harmonogram rekonštrukcie; aký návrh technológie sa uvažuje; plánovaný režim
prevádzky po rekonštrukcii, t. j. hmotnostné obmedzenie prevádzky a časové obmedzenie
prevádzky – celoročná prevádzka. Interpelácia č. 3 – na základe sťažnosti účastníkov cestnej
premávky na ceste pri jazere Úhorná, ktorá bola rekonštruovaná technológiou studeného
asfaltu, žiadam o prehodnotenie používania uvedenej technológie studeného asfaltu, ktorá síce
je lacnejšia, ale nie vždy najlepšia pre daný stav. Žiadam o informáciu, ako sa vyberá spôsob
rekonštrukcie ciest KSK, resp. aké sú dôvody pre použitie technológie studeného asfaltu.
Interpelácia č. 4 – oslovil ma starosta obce Košické Hámre, ako aj občania Hnileckého
regiónu vo veci spomaľovacích pásov na ceste na Jahodnom kopci. Spomaľovacie pásy
inštalované pre jednotlivé zákruty s cieľom zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky spôsobili
väčšie nebezpečenstvo pre motorkárov, ale hlavne pre ostatných účastníkov cestnej premávky
a to tým, že ako motorkár, tak aj ostatní motoristi obchádzajú uvedené spomaľovacie pásy,
prechádzajú do protismeru a tak vznikajú veľmi nebezpečné situácie. Odporúčam, aby KSK
prostredníctvom svojich odborných útvarov, alebo prostredníctvom Správy ciest KSK,
požadovalo od mesta Košice, ktorý je vlastníkom predmetnej cesty, prehodnotenie
umiestnenia spomaľovačov na ceste cez Jahodnú, s následným poskytnutím spätnej
informácie pre KSK. Interpelácia č. 5 – žiadam o informáciu stavu nákupu techniky
pre Správu ciest KSK zo zdrojov EIB, t. j. časový harmonogram od verejného obstarávania
až po samotný nákup. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Pán poslanec Rovinský, nasleduje pán poslanec Andrejčák.
Ale s faktickou pán poslanec Polaček najskôr. Nech sa páči.“
Poslanec Polaček s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne. Ja len k tej Jahodnej, k tým
spomaľovačom, aby sme si zbytočne nepreposielali žiadosti medzi mestom a krajom.
Tá úloha už bola zadaná, tak uvidíme aký bude výsledok.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pán poslanec Rovinský, nasleduje pán poslanec Andrejčák.
Nech sa páči.“
Poslanec Rovinský: „Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci.
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Správa povodia Hornádu a Bodvy dňa 3. 12. 2018
oznámil Okresnému úradu Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie výrub náletových
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drevín v r. km 40 – 54, lokality Ťahanovce – Ružín. Výrub odôvodňuje údržbou koryta,
za tým cieľom sú označované stromy určené na výrub, má ich byť viac než 1000. Sme toho
názoru, že nie je možné pripustiť výrub v takom rozsahu. Jeho realizáciou by bolo ohrozené
životné prostredie v tejto oblasti. Pritom zo zákona, pri správe vodného toku sa má prihliadať
na ochranu povrchových vôd, podzemných vôd v príbrežnej zóne, zachovanie infiltračných
podmienok a prvkov prirodzeného ekosystému, ochranu rybárstva, samočistiacu schopnosť
vodného toku, ochranu osobitne chránených častí prírody a krajiny a má sa prihliadať
aj na zachovanie rekreačnej, dokonca aj estetickej hodnoty krajiny. Hornád predstavuje
významný biokoridor nadregionálneho významu. Vyskytujú sa v ňom rôzne živočíchy,
ktoré vyhľadávajú príbrežnú stromami clonenú oblasť. Plazy, obojživelníky, rôzne druhy žiab,
všetky sú chránené. Rýb, aj lososovitých, na slnečnú páľavu obzvlášť citlivých. Z cicavcov
chránená vydra riečna. Zoznam vtáctva z tej oblasti je príliš dlhý na to, aby som ho teraz čítal,
i keď je veľmi zaujímavý. Preto žiadam predsedu KSK, aby inicioval stretnutie predstaviteľov
Košického samosprávneho kraja, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. OZ Košice,
Správu povodia Hornádu a Bodvy, Okresného úradu Košice – okolie a Slovenskej inšpekcie
životného prostredia na pôde KSK za účasti členov Komisie územného plánovania
a životného prostredia, poslancov KSK, ktorí o to prejavia záujem a odborníkov v dotknutých
oblastiach. Bolo by dobré, aby toto stretnutie sa realizovalo ešte v máji.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Budeme iniciovať toto stretnutie. Pán poslanec Andrejčák,
nasleduje pán poslanec Hlinka.“
Poslanec Andrejčák: „Ďakujem pekne pán predseda. Prajem všetkým dobrý deň. Moja
interpelácia, ktorá vychádza aj z otázok a podnetov od občanov sa týka rekonštrukcie
Polikliniky Východ, resp. všetkých polikliník v meste Košice – tých štyroch. Chcem sa opýtať
v rámci interpelácie v akom štádiu sú jednotlivé projekty, resp. projektové zámery, ktoré boli
zasielané. Či KSK má nejakú správu z riadiacich orgánov, či to bolo úspešné. Ak áno,
aké budú ďalšie postupné kroky. Ak nie, tak tiež, aké sú zámery, alebo čo ďalej s týmito
poliklinikami, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti a v správe KSK, ktoré sa nachádzajú
v meste Košice. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Pošleme aj písomne, ale zhruba asi toľko, že vo výzve boli
podmienky, ktoré nie sú zlúčiteľné s realitou. Jednoducho sa nedajú splniť, sme jediný kraj,
ktorý sa prihlásil do prvého kola a druhé kolo zjavne nezvládneme. Ale máme aj alternatívne
riešenia. Nech sa páči pán poslanec Hlinka. Nasleduje pani poslankyňa Lenártová.“
Poslanec Hlinka: „Ďakujem, želám príjemný deň. V tomto bode sa chcem vrátiť k mojej
predošlej interpelácii na februárovom zastupiteľstve, kde som sa okrem iného dopytoval,
v akom štádiu je príprava dôležitej investície v rámci športovej infraštruktúry a to je výstavba
projektu Atletická hala, Športové gymnázium v Košiciach. Odpoveď, ktorú som dostal,
mi naznačuje, že Košický samosprávny kraj pripravuje túto investíciu, tak ako bolo
aj deklarované vo februárovom zastupiteľstve, v bode súvisiacom s EYOF – Košice 2021,
ale na druhej strane som sa nedočítal, z tejto odpovede, aké kroky v najbližšom časovom
horizonte 2, 4 mesiacov Košický samosprávny kraj bude robiť v tejto veci, pretože ja som
sa na túto tému pýtal ešte v októbri minulého roka a v podstate podobnú odpoveď som dostal
vtedy na moju interpeláciu. Tzn., že prešlo zhruba asi pol roka a vidím, že investícia
sa pripravuje, plánuje, že sa analyzujú nejaké riziká, ktoré s tým súvisia. Ale verejnosť,
športová najmä, by očakávala nejakú časovú súvislosť a nejaký termín, dokedy táto záležitosť
bude vo fáze, že začneme napr. pomaly vydávať povolenia na realizáciu stavby. Tak toľko
prosím, aby v najbližšom období som v tejto téme dostal nejakú relevantnú, ďalšiu odpoveď.“
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Predseda: „Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Lenártová, nasleduje pán poslanec Ihnát.
Nech sa páči.“
Poslankyňa Lenártová: „Ďakujem pekne. Dobrý deň prajem. Vážený pán predseda, z médií
sme sa dozvedeli, že kraj bude zverejňovať výzvy na verejné obstarávania aj pri zákazkách
s nízkou hodnotou, a to aj napriek tomu, že zákon o verejnom obstarávaní túto povinnosť
neukladá. Prijatím týchto prísnejších pravidiel verejného obstarávania sa chce kraj zaradiť
medzi lídrov v rebríčku transparentnosti. Treba však jasne pomenovať, že povinnosť
zverejňovania výziev na webe kraja tu bola, až kým ste ju v apríli minulého roka nezrušil.
Takže vraciate sa k zavedeniu prísnejšieho pravidla, ktoré ste sám pred rokom zrušil.
A kto vie, ako by to s týmto úmyslom bolo, ak by na zrušenie zverejňovania výziev na webe
nepoukázala kontrola, ak by nebol vyvinutý tlak médií. Pán predseda, v súvislosti s novou
smernicou platnou od 01. 05. 2019, ktorou majú byť zavedené nové, prísnejšie pravidlá
a v súvislosti s Vašim vyjadrením, že kraj chce patriť medzi lídrov v rebríčku transparentnosti
sa chcem opýtať, či bude uvedená smernica o verejnom obstarávaní v rámci transparentnosti
verejne sprístupnená, aby sa s pravidlami a postupmi zadávania zákaziek na KSK mohli
oboznámiť najmä budúci uchádzači o zákazky. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Vždy ma trochu pobaví, keď Vy rozprávate o transparentnosti,
ale bude Vám odpovedané, nebojte sa. Pán poslanec Ihnát, nasleduje pán poslanec Puci.
Nech sa páči.“
Poslanec Ihnát: „Ďakujem veľmi pekne pán predseda. Ja sa budem venovať odpovediam
na interpelácie, ktoré som vo februári potom obdržal. Jedná sa o cestu úseku od Malej Lodiny
po hrádzu, ide o cestu III/3354 a potom už len tam pokračuje účelová komunikácia.
Odpovedané Úradom KSK je: „ide o málo využívaný úsek cesty s nízkou intenzitou cestnej
dopravy, ktorý využívajú najmä záhradkári, správa vodnej nádrže a vozidlá lesov. Správa ciest
KSK bude v roku 2019 na tomto úseku vykonávať bežnú údržbu, vrátane vysprávok výtlkov“.
Tu by som chcel poukázať na to, že nesúhlasím s tým, že by to bola málo využívaná cesta,
z hľadiska toho, že využívajú ju všetci rekreanti, dookola, keď idú okolo Ružína až ku Sivcu.
Takže vlastne všetci rekreanti, dá sa povedať, že z celého východného Slovenska alebo celého
Košického samosprávneho kraja. Aj z tohto dôvodu, nielen vlhkosťou, ale aj z tohto dôvodu
je rozbitá, potom nehovoriac o tom samozrejme, že tam chodia tie ťahače kamiónov tých
lesov atď. To je tá jedna vec. Potom v prípade interpelácie týkajúcej sa realizácie projektu
renovácie cesty Bohdanovce – Herľany, som sa pýtal. Tu je písané: „Správa ciest KSK bude
na tejto ceste aj v roku 2019 vykonávať práce v rámci bežnej údržby, vysprávky teplou
obaľovanou drvou, studenou obaľovanou drvou, kosenie trávy, opravu zvislého dopravného
značenia a čistenie cesty od posypového materiálu po zime“. No myslím si, že sa asi niečo
pohlo od minulého roka, aj z hľadiska toho, že bola veľká kritika, že táto cesta nebola
udržiavaná, bola celá posiata výtlkmi, bol to tankodrom a svojím spôsobom čítam, že sa niečo
aspoň málo v tejto veci pohne. A dokonca bol tam aj posypový materiál, čiže začalo sa niečo
okolo toho robiť. A to je vlastne prepojenie Herľany – Vranov nad Topľou, už potom cesta
ďalej. Poďme ďalej, v prípade interpelácie týkajúcej sa pracovného stretnutia so zástupcami
spoločnosti EUROVIA, s. r. o. Chcem poďakovať pánovi predsedovi dopravnej komisie
Petrikovi za kvalitné zorganizovanie tohto pracovného stretnutia, kde bol zúčastnený Banský
úrad, kde bol zúčastnený Okresný úrad, boli tam kvalifikovaní pracovníci. Veľmi sme
sa nepohli, lebo je to lom, čiže tá prašnosť stále tam bude, ale opatrenia sa nejaké prijali.
Či už ako vodou striekanie na kolesá atď., čistenie cesty smerom na Kostoľany nad
Hornádom atď. Takže veľmi pekne ďakujem pán predseda za zorganizovanie takého
kvalifikovaného a dobrého stretnutia. V prípade interpelácie týkajúcej sa SOŠ Gemerská 1,
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Košice vás informujem, že pracovné stretnutie k situácii v uvedenej škole je naplánované
do 31. 03. 2019 pod podmienkou, že budú prítomné všetky dotknuté strany. Nuž do dnešného
dňa tie dotknuté strany prítomné neboli, chápem, že bola zamestnankyňa vypísaná, že nebolo
možné pravdepodobne. Zamestnankyňa podala antidiskriminačnú žalobu na príslušný
Okresný súd a bude žiadať aj nemajetkovú ujmu. Čiže by ma potom zaujímalo vlastne,
v prípade úspechu, že kto to zaplatí. To je tá ďalšia vec. Poďme ďalej. V prípade interpelácie
týkajúcej sa renovácie cesty v Košickej Polianke, vieme, že tam je tankodrom. Časť má
mesto, vlastne mesto aj urobilo tú cestu a vyspravilo, alebo urobilo aj koberec. Ale tá druhá
časť jednoducho bola vo vzduchu, aj právne vo vzduchu. Odpisuje mi Košický samosprávny
kraj: „Správa ciest Košického samosprávneho kraja môže v rámci podnikateľskej činnosti,
napr. na základe objednávky obce Košická Polianka, ako vlastníka a správcu vykonať
potrebné úpravy v dohodnutom rozsahu“. Na území Košického kraja je veľa takýchto
miestnych komunikácií vo vlastníctve a správe obcí. Poprosil by som vedenie
a kompetentných Košického samosprávneho kraja, aby vyvolali jednanie s obcou Košická
Polianka. A toto sa im tam predostrelo a hľadalo sa riešenie, aby naozaj potom keď je to tak,
aby zainvestovala Košická Polianka do toho, aspoň do výtlkov, opakujem aspoň do vysprávok
výtlkov, nehovorím o súvislej oprave tejto cesty. Lebo je to tak napísané, že nech oni, ale my
nič. To jednoducho takto nejde, ja som poslanec Košického samosprávneho kraja a poprosím
jednoznačne, aby kompetentní v tejto veci vyvolali jednanie. Veľmi rád sa ho zúčastním.
V prípade interpelácie týkajúcej sa o stave riešenia možnosti premostenia rieky Hornád
pre peších a cyklistov v katastrálnom území Kostoľany nad Hornádom treba povedať,
že ste mi odpísali: „Na základe odporúčania sekcie sme mailom dňa 13. 3. 2019 sa obrátili
na Oblastné riaditeľstvo železníc Slovenskej republiky v Košiciach so žiadosťou o stanovisko
k možnosti rozšírenia, prípadne rekonštrukcie mosta tak, aby mohol byť využívaní cyklistami
a pešími. V súvislosti s plánovanou modernizáciou železničnej trate Košice – Kysak bola
v priestore vyjadrovania sa v príprave dokumentácie pre územné rozhodnutie zo strany úradu
Košického samosprávneho kraja vznesená požiadavka, aby predmetný most bol po
modernizácii priechodný aj pre cyklistov a peších. Zároveň opätovne upriamujem pozornosť
na skutočnosť, že v uvedenej oblasti je riešenie vybudovanie cyklotrasy Slavkov,
pre cyklistov ponad rieku Hornád s napojením na účelovú komunikáciu v Družstevnej pri
Hornáde. Tu by som poprosil, že aká odpoveď vlastne zo Železníc Slovenskej republiky
došla, aká kvalifikovaná odpoveď. Či sme sa v niečom pohli ďalej, aspoň o centimeter ďalej.
A jednoducho, či nejaké riešenie v tejto veci môžeme očakávať, lebo pri 100 km rýchlosti
vlaku, aj vo výklenku, keď som sa držal, tak ma sťahovalo rovno do jazdnej dráhy vlaku.
Takže veľmi pekne ďakujem. Všetko.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Pán poslanec akurát sa vyjadrím k tej ceste Košická Polianka,
keďže mňa tak 2-3 krát do týždňa niekto ohľadom tohto úseku cesty oslovuje a by som
povedal už je to také bombardovanie menšie. Aj myslím, že tam sa menil starosta v obci,
aj minulej pani starostke to bolo niekoľkokrát vysvetlené a myslím, že už aj novému pánovi
starostovi. Jednoducho to nie je náš majetok a tým pádom ja chápem, že je to hrozná cesta.
Ja tadiaľ občas idem, avšak my nemôžeme zo zákona investovať do cudzieho majetku
a myslím, že každému je jasné, že si môže tieto služby objednať na Správe ciest alebo u inej
súkromnej spoločnosti, ktorá vykoná tieto opravy v objednanom rozsahu. Pán poslanec Puci,
nasleduje pán poslanec Petrovčik. Nech sa páči.“
Poslanec Puci: „Ďakujem pekne. Prajem všetkým prítomným dobrý deň. Ja sa vo svojej
interpelácii vrátim k svojej interpelácii z minulého zastupiteľstva, týkajúcej sa BONA FIDE,
o. z. Vážený pán predseda, na predchádzajúcom zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja som Vás interpeloval vo veci splnenia zmluvného záväzku BONA
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FIDE, o. z. preinvestovať na vlastné náklady sumu 98 000 eur. Listom mi bol zaslaný súpis
investícií v celkovej sume 98 094,70 eur, v rámci ktorého boli uvedené aj investície
ako napríklad, citujem: “vonkajšia izolácia okien, prekrytie smetných nádob, rekonštrukcia
barového pultu“. Podľa čl. IX ods. 1 nájomnej zmluvy sa BONA FIDE, o. z. ako nájomca
zaviazal zabezpečiť na vlastné náklady vnútorné vybavenie a technológie kultúrneho domu
Tabačka Kulturfabrik a to v konkrétnej štruktúre v 5 položkách s uvedenou výškou nákladov,
ktoré sú uvedené v tabuľkovej forme priamo v nájomnej zmluve. Považujete odcitované
investície, napr. vonkajšia izolácia okien a prekrytie smetných nádob za vnútorné vybavenie?
Alebo rekonštrukciu barového pultu za technológiu kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik?
Pán predseda, žiadam predložiť vyhodnotenie splnenia zmluvného záväzku BONA
FIDE, o. z. vo forme súpisu investícií tak, ako bolo dohodnuté v čl. IX ods. 1, teda investícií
s uvedením preinvestovanej sumy a so zatriedením do konkrétnej položky z piatych zmluvne
dohodnutých položiek, nie sumárne. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem, pán poslanec Petrovčik, nech sa páči.“
Poslanec Petrovčik: „Ďakujem pán predseda. Vážený pán predseda, vážené poslankyne,
poslanci. Mám interpeláciu. Žiadam o informáciu, kedy a akým spôsobom bude realizovaná
rekonštrukcia cesty v katastri obce Kostoľany nad Hornádom a obce Sokoľ, v úseku
od križovatky s odbočkou na obec Sokoľ až po samotnú obec Sokoľ, ktorá
je v katastrofálnom stave a predstavuje za posledných 10 rokov obrovské nebezpečenstvo
vzniku škody na majetku prechádzajúcich vodičov a k ohrozeniu života aj užívateľov
predmetnej komunikácie. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ak je to všetko, uzatváram rozpravu.“
BOD č. 3
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 3 – Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja. Vážené poslankyne, vážení poslanci predložená informácia
predstavuje prehľad o stave plnenia 48 uznesení piateho volebného obdobia z celkového
počtu prijatých 182 uznesení. Stav realizácie uznesení je uvedený v popisnej časti hlavného
dokumentu. Otváram rozpravu k danému bodu. Nech sa páči. Pani poslankyňa Cibereová,
nech sa páči.“
Poslankyňa Cibereová: „Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, páni poslanci, dovoľte
mi predložiť doplňujúci návrh na uznesenie v bode Informácia o plnení uznesení
Zastupiteľstva KSK. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja na 10. zasadnutí, ktoré
sa konalo dňa 25. 02. 2019 prijalo Uznesenie č. 181/2018, ktorým schválilo rozšírenie
predmetu činnosti rozpočtovej organizácie LUMEN – Špecializované zariadenie, zariadenie
pre seniorov a domov sociálnych služieb, so sídlom Jilemnického 1, Trebišov
o špecializované zariadenie, s miestom výkonu ulica SNP 1079/76, Trebišov, s účinnosťou
od 01. 05. 2019. Nemocnica s poliklinikou Trebišov, z dôvodov splnenia všetkých zákonných
lehôt voči zamestnancom a prijímateľom sociálnych služieb a časovej tiesni na zapracovanie
pripomienok pred podpisom Zmluvy o prevode
hospodárskej jednotky Nemocnice
s poliklinikou Trebišov, nás požiadala o predĺženie termínu na ukončenie poskytovania
činnosti Špecializovaného zariadenia o jeden mesiac, čiže o ukončenie činnosti s účinnosťou
od 01.06.2019. Na základe uvedeného predkladám Zmenu uznesenia č. 181/2019 zo dňa
7

25. februára 2019 – Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 8. etapa takto: v časti
schvaľuje sa pôvodný text; „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.“ Nahrádza novým textom: 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. 06. 2019. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Nasleduje pán poslanec Hlinka, potom pán poslanec Rovinský.
Nech sa páči.“
Poslanec Hlinka: „Ďakujem. Chcel by som sa vrátiť k uzneseniu č. 170/2019 z nášho
februárového zastupiteľstva. Týka sa Akčného plánu Programu obnovy krajiny Košického
kraja na rok 2019. V tejto súvislosti chcem za seba vysloviť poďakovanie Košickému
samosprávnemu kraju za prípravu a organizovanie 1. medzinárodnej konferencie obnovy
krajiny z viac ako 200 účastníkmi. Mal som príležitosť sa tiež osobne zúčastniť. Bol som
v paneli, ktorý sa zaoberal problematikou vôd, čiže tvorba, udržovanie vody, čistota vody
a ďalšie elementy, ktoré súvisia s vodným hospodárením. Medzinárodná účasť bola, podľa
môjho názoru, ako aj domáca účasť, kvalitná. Takže ďakujem ešte raz organizátorom
aj celému Košickému samosprávnemu kraju Táto konferencia priniesla pomerne veľa nových
výziev a informácií v jednotlivých tých panelových moduloch k tvorbe obnovy krajiny.
Takže ak budeme takto postupovať ďalej, tak možno že ak sa bude dať v najbližšom období,
v druhom polroku, niečo podobné uvítam, ak Košický samosprávny kraj opäť zabezpečí
takúto konferenciu, samozrejme s inou témou a s iným rozsahom. Pretože tam odzneli veľmi
zaujímavé ozaj prednášky. Vďaka.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Pán poslanec Rovinský. Nech sa páči.“
Poslanec Rovinský: „Jedná sa mi o plnenie uznesenia č. 129/2018. Toto uznesenie nie
je plnené, už od minulého roku sa to ťahá. A to čo bolo predložené, nie je možné považovať
za splnenie tohto uznesenia. Preto dávam návrh uznesenia: Zastupiteľstvo KSK žiada
dopracovať vyhodnotenie PHSR Košického samosprávneho kraja v zmysle uznesenia
č. 129/2018 predloženie komplexnej správy o plnení PHSR za rok 2017.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu a poprosím
návrhovú komisiu o prednesenie návrhov. Nech sa páči.“
Poslanec Kokarda, návrhová komisia: „Najskôr doplňujúci návrh k bodu č. 3 - Informácia
o plnení uznesení Košického samosprávneho kraja. Uznesenie: Zastupiteľstvo Košického
samosprávneho schvaľuje zmenu uznesenia č. 181/2019 zo dňa 25. februára 2019 –
Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 8. etapa v časti schvaľuje sa nahrádza pôvodný
text: „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.“ Novým textom: schvaľuje „rozšírenie predmetu
činnosti rozpočtovej organizácie LUMEN – Špecializované zariadenie, zariadenie pre
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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. 06. 2019.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 5

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

Za 39 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 15 poslancov.
Predseda: „Konštatuje, že tento návrh na uznesenie bol schválený. Teraz poprosím ešte
o jeden návrh.“
Poslanec Kokarda, návrhová komisia: „Ďalší doplňujúci návrh pána poslanca Rovinského.
Návrh na uznesenie. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja žiada dopracovať
vyhodnotenie PHSR Košického samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č. 129/2018.
Bod 2 – predloženie komplexnej správy o plnení PHSR za rok 2017.“
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 6

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

Za 43 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 13 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený. Teraz poprosím ešte
pôvodný návrh. 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
berie na vedomie
Informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 7

Informácia o plnení
samosprávneho kraja

uznesení

Zastupiteľstva

Košického

Za 52 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 4 poslanci.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“

9

BOD č. 5
Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2018
Predseda: „Teraz môžeme prejsť k bodu č. 5 – Záverečný účet Košického samosprávneho
kraja za rok 2018. Vážené poslankyne, vážení poslanci, pod bodom č. 5 je vám predložený
Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2018. Záverečný účet Košického
samosprávneho kraja je spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, v súlade s rozpočtovou klasifikáciou a na základe údajov z účtovnej závierky
za rok 2018. Košický samosprávny kraj hospodáril s vlastnými príjmami, finančnými
prostriedkami zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie, z darov a iných príspevkov.
KSK zabezpečoval z vlastných príjmov, okrem samosprávnych kompetencií, aj financovanie
právnických a fyzických osôb poskytujúcich sociálnu starostlivosť, financovanie súkromných
a cirkevných školských zariadení a výdavky pre dopravcov na poskytovanie služieb
vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave v KSK. Prenesený výkon štátnej
správy v odvetví školstva bol financovaný formou účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu.
Súčasťou záverečného účtu je preto aj vyhodnotenie programového rozpočtu, kde plnenie
stanovených cieľov a ukazovateľov zohľadňovalo disponibilné zdroje KSK v roku 2018.
Celkový dlh KSK k 31. 12. 2018 podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy predstavuje zadlženie KSK vo výške 17,45 % zo skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho roka. Nakoľko rozpočet KSK na rok 2018 bol schválený v apríli 2018
na 5. zasadnutí Zastupiteľstva, KSK hospodáril podľa schváleného rozpočtu
predchádzajúceho roka, pričom výdavky počas rozpočtového provizória neprekročili
v každom mesiaci 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu KSK predchádzajúceho
rozpočtového roka. Výdavky KSK počas rozpočtového provizória sú uvedené v prílohe č. 1.
Jednotlivé zmeny v príjmovej časti rozpočtu, ako aj výdavkovej časti rozpočtu, zmeny
v kapitálovom rozpočte a finančných operáciách Košického samosprávneho kraja
sú podrobne špecifikované v hlavnom dokumente. V materiáli sú uvedené aj úpravy rozpočtu
KSK realizované rozpočtovými opatreniami predsedu KSK v zmysle Zásad tvorby rozpočtu,
rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia KSK. Súčasťou materiálu
je aj Stanovisko hlavného kontrolóra, na základe ktorého Záverečný účet Košického
samosprávneho kraja za rok 2018 odporúča prerokovať a schváliť. Návrh záverečného účtu
bol zverejnený spôsobom vyvesenia na úradnej tabuli a webovej stránke Košického
samosprávneho kraja dňa 12. 4. 2019. Materiál prešiel rokovaním desiatich komisií, ktoré
odporučili zastupiteľstvu prerokovať a schváliť záverečný účet. Ováram k materiálu
rozpravu. Nech sa páči. Pán poslanec Jakubov, nech sa páči.“
Poslanec Jakubov: „Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dámy
a páni. Ja len jednu poznámočku. Záverečný účet je na to dobrý, aby sme si po roku
pripomenuli možno uznesenia, ktoré sme schválili a finančné objemy, ktoré sa nám buď
podarilo, alebo nepodarilo plniť. Osobne ma veľmi mrzí, že keď sme v apríli minulého roka
schválili finančné prostriedky na nákup dopravných prostriedkov pre Správu ciest KSK, ktorá
dlhodobo vykazovala deficit v tejto oblasti a bolo tam schválených 2 mil. eur zo zdrojov KSK
a ak sa nemýlim 2,6 mil. eur zo zdrojov Európskej investičnej banky. Za osem mesiacov
do času, kedy sa pripravoval záverečný účet sa nám nepodarilo tieto investície plniť. Myslím
si, že je to obrovská škoda, pretože nakoniec od strojového vybavenia závisí vo veľkej miere
aj práca Správy ciest KSK. Verím, že toto sa nebude v budúcnosti opakovať, pretože takto
nám budú utekať rok za rokom a pokiaľ takto budeme pristupovať k schváleným investíciám
a k nákupu prostriedkov, resp. aj k realizácii ďalších finančných výdavkov, určite to nebude
vrhať dobré svetlo, nielen na naše zastupiteľstvo, ale samozrejme aj na vedenie kraja.
Ďakujem pekne.“
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Predseda: „Ďakujem aj ja. Myslím, že tohto roku by sa to malo už vyriešiť. Pani poslankyňa
Lenártová, nasleduje pán poslanec Puci. Nech sa páči.“
Poslankyňa Lenártová: „Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, ctení poslanecký
zbor. V roku 2018 bol pripravený návrh rozpočtu, ktorý bol vedením KSK v apríli predložený
zastupiteľstvu na schválenie. Súčasťou návrhu rozpočtu boli aj výdavky v programe Sociálne
služby na investičné akcie súvisiace so zvýšením energetickej efektívnosti budov
v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby v celkovej sume 6,7 mil. eur, ktoré mali byť
financované so schváleného úveru od Európskej investičnej banky. Predpokladám, že v apríli
2018, keď vedenie predkladalo návrh rozpočtu, tak vedelo, alebo malo už vedieť, či projekty
a súťažné podklady na verejné obstarávanie sú v stave, že bude možné investície zrealizovať
a uhradiť v roku 2018. Je na škodu, že napriek vlastnému návrhu kapitálových výdavkov
v sume 6,7 mil. eur na rekonštrukcie zariadení poskytujúcich sociálne služby, nebola
uskutočnená ani jedna zo siedmich investičných akcií a nebolo zrekonštruované ani jedno
zariadenie Košického samosprávneho kraja. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Pán poslanec Puci, nech sa páči.“
Poslanec Puci: „Ďakujem pekne. Ja by som chcel možno odpoveď na jednu otázku. Z údajov
z predloženého záverečného účtu za rok 2018 je zrejmé nielen nízke plnenie kapitálových
príjmov, ale aj nízke čerpanie kapitálových výdavkov, hoci zdroje financovania boli
k dispozícii. Košický samosprávny kraj nečerpal kapitálové výdavky na zastupiteľstvom
schválené investície, ale vykázal vysoký prebytok hospodárenia. Verejné financie
sú od občanov získavané z daní na to, aby boli použité pre potreby a v prospech občanov
a nie na to, aby ležali na účte v banke. Za rok 2018 boli čerpané kapitálové výdavky v sume
3,5 mil. eur, čo predstavuje len 5,1 % čerpanie oproti schválenému rozpočtu. Z celkových
skutočných výdavkov za rok 2018 predstavujú kapitálové výdavky len 2,1 % čo je najnižší
podiel v histórii trvania Košického samosprávneho kraja. Ja by som len chcel vedieť,
aký je dôvod takéhoto nízkeho čerpania. A poprosím pokiaľ niekto chce argumentovať tým,
že sa neskoro schvaľoval rozpočet resp., že VUC-ka fungovala počas prvých štyroch
mesiacov v rozpočtovom provizóriu. Sám ste na začiatku povedal, že je zo zákona možné
čerpať 1/12 minuloročného rozpočtu a dá sa to aj na tie kapitálové výdavky, ktoré boli
schválené. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Tak hlavný dôvod je stav projektových dokumentácií, v akom ich
nechalo bývalé vedenie, a to, že ich takmer všetky treba prerábať. Nech sa páči s faktickou
pán poslanec Puci.“
Poslanec Puci s faktickou poznámkou: „Nehnevajte sa na mňa, ale boli to veci, ktoré boli
schválené zastupiteľstvom. Tzn., bolo treba už len čerpať a plniť uznesenia, ktoré schválilo
zastupiteľstvo, ktorého členom ste boli aj Vy členom, v minulom volebnom období.“
Predseda: „Pán poslanec, nehnevám sa na Vás. Pán poslanec Javorský, nech sa páči.“
Poslanec Javorský: „Ja ba som chcel len zareagovať na môjho predrečníka. Priznám sa,
že čakal som niečo také, v tomto duchu. Musím povedať, že okrem toho, to čo bolo dané,
o tom sa nebavme, že sme neskoro schválili rozpočet, aj vďaka Vám, kolega poslanec,
sa neskoro schválil rozpočet na minulý rok. Tak okrem toho, naozaj veľká časť investičných
akcií, ja som bol tiež v predchádzajúcom období poslanec, sme schválili, lebo sme očakávali,
keďže my sme boli opozičný poslanci s pánom predsedom, že keď už to dávajú do
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zastupiteľstva, tak je to pripravené tak, aby to mohlo ísť ihneď na realizáciu. Tak následne
sa zisťuje, že treba kompletne prerábať projektovú dokumentáciu, pretože sú tam veľké
chyby, veľké nedostatky. To je jedna vec, druhá vec je tá, že bez schváleného rozpočtu si viem
predstaviť, ako by dal predseda dal pokyn pripravovať investičné akcie bez schválenia
rozpočtu v zastupiteľstve. Čo by to znamenalo, ako by ste si na ňom mediálne zgustli
a možno, že aj by padali rôzne trestné oznámenia, veď to už sme tu v Košiciach, to už ľudia
zažili. Čiže ten dôvod, prečo to nízke čerpanie, mňa to tak isto veľmi hnevá, že je nízke
čerpanie, ale v prvom rade by ste sa mali pozrieť do svojich radov. Lebo to je minimálne
jeden veľký dôvod, prečo je také nízke čerpanie. Ďakujem veľmi pekne.“
Predseda: „Ďakujem. S faktickou, pán poslanec Puci, nech sa páči.“
Poslanec Puci s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne. Pán kolega, ja zopakujem čo som
povedal pred chvíľou. Rozpočtové provizórium umožňuje čerpať finančné prostriedky
vo výške 1/12 minuloročného rozpočtu. Pokojne sme mohli tieto finančné prostriedky
vyčerpať na schválené akcie, ktoré ste schvaľovali aj Vy. Ja som veľmi zvedavý na to, ako
vyzerajú tie projekty teraz, po novom, keď sú vraj prepracované. A keď sa bavíme o nejakej
sume, tak si dovolím pripomenúť, že sme mohli čerpať, alebo VUC-ka mohla čerpať
kapitálové výdavky na investičné akcie schválené zastupiteľstvom z peňažných fondov
vo výške 6,7 mil. eur. A to sa bavíme o rozpočtovom provizóriu, pán kolega.“
Predseda: „Ďakuje pekne. Uzatváram rozpravu. Ja len dodám, že v roku 2017 bolo
to čerpanie 15,5 %, to bol volebný rok a bolo tam tiež plno vecí schválených. Môžeme prejsť
k návrhovej komisii, nech sa páči, prosím predneste návrh uznesenia.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov
A) berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja k Návrhu záverečného účtu
Košického samosprávneho kraja za rok 2018
B) schvaľuje
1.

Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2018 a súhlasí s celoročným
hospodárením
bez
výhrad

2.

Celkový prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 24 188 052 eur a jeho použitie
a prevod do peňažných fondov nasledovne:
a ) Použitie prebytku hospodárenia na výdavky nasledovne:
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bežné výdavky na jazykové školy vytvorené príjmami budúcich období,
ktoré je potrebné použiť na pôvodne stanovený účel v roku 2019

98 468 eur

finančné prostriedky určené na potraviny a na režijné výdavky spojené
so stravovaním v školských zariadeniach

19 217 eur



finančné prostriedky určené na potraviny a na režijné výdavky spojené
so stravovaním na samostatných účtoch školského stravovania v školských
zariadeniach
133 983 eur



finančné prostriedky určené na výdavky podnikateľskej činnosti
na samostatných účtoch podnikateľskej činnosti v školách a školských
zariadeniach



284 873 eur

preplatok zamestnanca na doplnkovom dôchodkovom sporení
b) Prídel do rezervného fondu

15 eur

2 418 806 eur

c) Prídel do fondu udržateľnosti projektov
d) Prídel do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie

3.

Použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie
na kapitálové výdavky na dofinancovanie investičných akcií
schválených v Zastupiteľstve Košického samosprávneho kraja
v roku 2018, ale k 31. 12. 2018 neukončených, resp. neuhradených

26 843 eur
21 205 847 eur

12 106 548 eur

Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie, nech sa páči.“
Hlasovanie č. 8

Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2018

Za 52 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Predseda: „ Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.
BOD č. 6
1. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2019
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 6 – 1. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja
v roku 2019. Vážené poslankyne, vážení poslanci, pod bodom č. 6 je vám predložená
1. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2019, v ktorej sú premietnuté
výsledky zo Záverečného účtu KSK za rok 2018, rozpočtové opatrenie predsedu KSK,
ktorým bolo schválené zvýšenie príjmov a výdavkov v rovnakej výške, presuny z centrálnej
rezervy a presuny vo výdavkoch. Ďalej je v nej premietnutá úprava rozpočtu vyplývajúca
z uznesenia 169/2019 zo dňa 25. 2. 2019, ktorým bolo schválené poskytnutie dotácií
z rozpočtu pre 31 neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Úpravou sa navrhuje
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zvýšenie bežných príjmov o 1 402 551 eur, v prípade bežných výdavkov ide taktiež
o zvýšenie o 2 234 997 eur. Navrhuje sa zníženie kapitálových príjmov o 881 266 eur
a zvýšenie kapitálových výdavkov o 2 801 408 eur. V prípade finančných operácií sa navrhuje
zvýšenie príjmových finančných operácií o 4 515 120 eur. Zdôvodnenie jednotlivých úprav
je podrobnejšie špecifikované v hlavnom dokumente s podrobným prehľadom ich špecifikácie
v prílohách č. 1 až 7. Materiál prešiel rokovaním desiatich komisií, ktoré ho odporúčali
zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. Ováram k danému bodu rozpravu. Nech sa páči.
Uzatváram rozpravu, ak sa nikto nehlási. Prosím návrhovú komisiu o prednesenie
predloženého návrhu na uznesenie, nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
a) Úpravu bežného rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2019 takto:
zvýšiť bežné príjmy
zvýšiť bežné výdavky

o
o

1 402 551 eur
2 234 997 eur

b) Úpravu kapitálového rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2019 takto:
znížiť kapitálové príjmy
zvýšiť kapitálové výdavky

o
o

881 266 eur
2 801 408 eur

c) Úpravu finančných operácií Košického samosprávneho kraja v roku 2019 takto:
zvýšiť príjmové finančné operácie

o

4 515 120 eur.

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

1. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2019

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
BOD č. 7
Poskytnutie dotácií nad 3 300 eur v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších
zmien a doplnkov
Predseda: „Môžeme teda prejsť k bodu č. 7 – Poskytnutie dotácií nad 3 300 eur v zmysle
§ 5 ods. 11 VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, materiálom sa navrhuje zastupiteľstvu schváliť
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poskytnutie dotácie v zmysle § 5 ods. 11 Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 3/2006
dvadsiatim štyrom subjektom v celkovej výške 88 200 eur. Súčasťou materiálu je aj
tabuľkový prehľad doručených žiadostí, účelovosť a prerokovanie v príslušnej komisii.
Materiál prešiel rokovaním školskej, kultúrnej a finančnej komisie. Finančná komisia
odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť, a odporúčania vecne príslušných
komisií zastupiteľstva plne rešpektovať. Otváram k danému materiálu rozpravu. Nech sa páči.
Pán poslanec Kaplan.“
Poslanec Kaplan: „Ďakujem pekne za slovo pán predseda. Ja by som k tomuto materiálu
rád predložil pozmeňovací návrh, a to najmä kvôli spôsobu, akým bolo pôvodné odporúčanie
príslušných odborov pozmenené, najmä teda v kultúrnej komisii, ale k tomu sa dostanem.
Vychádzam z toho, že odbor kultúry, tak ako bolo prezentované aj jeho vedúcou na kultúrnej
komisii, predložil jasnú metodiku, na základe ktorých bolo vydané odporúčanie pre podporu,
resp. nepodporu jednotlivých podujatý a taktiež aj v akej výške bolo zohľadnené viacero
tzv. premenných. Či už význam podujatia, jeho návštevnosť, jeho regionálna pôsobnosť alebo
aj rovnomernosť prerozdelenia v rámci Košického kraja z toho regionálneho princípu
a mnoho iných. S čím sa dá samozrejme len a len súhlasiť. Vnímam to ako určité odborné
posúdenie a stotožňujem sa so stanoviskom príslušných odborov. Bohužiaľ, v kultúrnej
komisii došlo k zmene a to najmä kvôli jednému podujatiu, a to Gombaseckým slávnostiam.
Kde bola urobená zmena a ja to nazvem takpovediac “na kolene“, kde za “odborného
posúdenia“, za 1,5 minúty. Nemenovaný dotyčný člen komisie jednoducho vzal zoznam,
zosekal päť podujatí o určitú finančnú čiastku a prisúdil Gombaseckým slávnostiam sumu
3 500 eur. Nemám nič voči Gombaseckým slávnostiam, dokonca v minulom roku,
ak si spomínajú členovia komisie, sme urobili výnimku, kde toto podujatie nemalo byť
podporené, ale zohľadnili sme to, že oslavovali okrúhle výročie a tak sme tento projekt
podporili. Bohužiaľ mám taký pocit, že tento krát to už komisia vzala tak, ako samozrejmosť
a že tú výnimku urobíme aj tento krát. Mne na tom vadí najviac ten proces, akým to bolo
urobené, tým že v komisii žiadnym spôsobom nebolo predložené, že prečo tým konkrétnym
podujatiam bola tá finančná čiastka okresaná. Jedná sa napríklad o Bábkové divadlo
v Košiciach, o Gemerský folklórny festival v Rejdovej, či Medzinárodný džezový festival.
A tú neodbornosť v tom rozhodnutí, podotýkam aj tým, že napr. 1 000 eur z odporúčaného
finančného balíka, ktorý odporúčal odbor bolo vzaté napr. Bábkovému divadlu, ktoré tohto
roku oslavuje svoje 60. výročie. Ja si teda takto nejaký odborný pohľad, alebo stanoviská
v kultúrnej komisii nepredstavujem, najmä ak od začiatku volebného obdobia sú tu debaty
o tom, že to posudzovanie a vyhodnocovanie žiadostí by malo prejsť určitou zmenou, kde by
tá kultúrna komisia mala mať väčšie slovo. Ak by to slovo, v konečnom dôsledku vyzeralo
takto, že to takto budeme posudzovať, tak si myslím, že tu vznikne taký precedens, že do toho
vnesieme ešte väčší chaos, ako bol doposiaľ. Takže ja preto predkladám pozmeňovací návrh,
v ktorom odporúčam, aby boli udelené dotácie na základe odporúčaní príslušných odborov
tak, ako je to uvedené v prílohe č. 1 tohto dokumentu. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Ak sa nikto ďalší nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu a poprosím
návrhovú komisiu, aby predniesla najskôr ten pozmeňujúci návrh a potom celkový.
Nech sa páči.“
Poslanec Dulina, návrhová komisia: „Čiže pozmeňujúci návrh k bodu č. 7. Uznesenie:
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. 11 Všeobecne
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záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
v znení neskorších zmien a doplnkov žiadateľom podľa stanovísk príslušného odboru, ktoré
sú uvedené v prílohe č. 1.
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto pozmeňujúcom návrhu, nech sa páči.“
Hlasovanie č. 10

Poskytnutie dotácií nad 3 300 eur v zmysle § 5 ods. 11
Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho
kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien
a doplnkov – pozmeňujúci návrh p. Kaplan

Za 20 poslancov, proti 10 poslancov, zdržalo sa 22 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh neprešiel. Preto prosím návrhovú komisiu,
aby predniesol pôvodne predložený návrh na uznesenie. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, § 8
ods. 4 a 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 2 a § 5
ods. 11 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006
o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
schvaľuje
Poskytnutie dotácií z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
v znení neskorších zmien a doplnkov týmto žiadateľom:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Občianske združenie pri Bábkovom divadle v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice
v sume 4 000 eur na projekt: VIRVAR – Dni bábkového divadla a hier pre rodiny;
Obec Rejdová, Rejdová 64, 049 26 Rejdová v sume 4 000 eur na projekt: Gemerský
folklórny festival Rejdová 2019;
Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce v sume 5 000 eur
na projekt: 59. ročník Zemplínskych slávností;
PR produkčná Slovensko s. r. o., Moyzesova 36, 040 01 Košice v sume 3 500 eur na
projekt: Farmársky deň;
Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS, Hlavná 48, 040 01 Košice v sume
4 000 eur na projekt: 11. medzinárodný festival mládežníckych orchestrov a zborov
„SCHENGENSKÝ POLUDNÍK“;
Štátna filharmónia Košice, Moyzesova 66, 040 01 Košice v sume 4 000 eur na projekt:
64. ročník festivalu Košická hudobná jar (medzinárodný hudobný festival);
AGENTÚRA GES spol. s r. o., Laca Novomeského 13, 040 01 Košice v sume 3 500 eur
na projekt: XXV. Medzinárodný jazzový festival v Košiciach;
Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec v sume 4 000 eur
na projekt: XVII. Medzibodrožský kultúrny festival 2019;
Združenie FORSA, Rosná 6, 040 01 Košice v sume 3 500 eur na projekt:
VIŠEGRÁDSKE DNI 2019;
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10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.
24.

Združenie gemerských remeselníkov – Gömőri Kézmuvesek Társulása, Krásnohorská
Dlhá Lúka 2, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka v sume 3 600 eur na projekt: XIII.
Gemerský remeselnícky Festival a Konferencia remeselníkov;
Obec Borša, Ružová 188, 076 32 Borša v sume 3 600 eur na projekt: XVII. Tokajský
festival;
BIELA NOC, o. z., Mudroňova 31, 040 01 Košice v sume 3 500 eur na projekt: Biela
noc 2019;
Slovenská humanitná rada - Zväz zdravotne postihnutých Michalovce, Námestie
osloboditeľov 77, 071 01 Michalovce v sume 3 500 eur na projekt SRDCE AKO DAR
XV. ročník regionálnej prehliadky záujmovo – umeleckej činnosti zdravotne
postihnutých detí, mládeže a dospelých;
Mesto Dobšiná, ul. SNP 554, 049 25 Dobšiná v sume 3 350 eur na projekt Osadenie
novej pamätnej tabule a slávnostné odhalenie tabule v rámci turíčnych slávností
v Dobšinej;
Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance v sume 3 350 eur na projekt: Deň
sv. Huberta;
KULTOBIN, spol. s r. o. Košice, Starozagorská 10, 040 23 Košice v sume 3 350 eur
na projekt: CASSOVIA FOLKFEST - Medzinárodný folklórny festival;
Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 12 Rožňava v sume 3 350 eur na projekt: ROK NA
GEMERI - 25. ročník slávností zvykov a obyčají Gemera – Malohontu;
OZ SPIŠSKÉ DIVADLO, Radničné námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves v sume 3 350
eur na projekt: Festival Divadelný Spiš 2019;
Obec Veľké Trakany, Rákocziho 419, 076 42 Veľké Trakany v sume 3 350 eur
na projekt: IX. Svätomartinský festival;
Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy v sume 3 350 eur na
projekt: FESTIVAL TANCA – KROMPACHY 2019 – 13. ročník - Prehliadka
amatérskych a profesionálnych tanečných skupín, jednotlivcov a kolektívov regiónu
Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica;
Združenie mesta Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 615/41, 077 01 Kráľovský Chlmec
v sume 3 350 eur na projekt: Stretnutie európskych tradičných rómskych remeselníkov
– jarmok rómskych remesiel;
Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku, Oblastný výbor Csemadok,
Čučmianska dlhá 17, 048 01 Rožňava v sume 3 500 eur na projekt: 61. celoslovenské
Gombasecké kultúrne slávnosti;
Tanečný klub METEOR Košice, Krompašská 28, 040 11 Košice v sume
4 100 eur na projekt: Medzinárodný tanečný festival Košice open 2019;
Maratónsky klub, Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice v sume 4 100 eur na projekt: 96. ročník
Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach.

Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie, nech sa páči.“
Hlasovanie č. 11

Poskytnutie dotácií nad 3 300 eur v zmysle § 5 ods. 11
Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho
kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a
doplnkov

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Predseda: „Konštatuje, že tento návrh bol schválený.“
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BOD č. 8
Poskytnutie dotácií nad 3 300 eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších
zmien a doplnkov
Predseda: „Teraz môžeme prejsť k bodu č. 8 – 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 šestnástim subjektom v celkovej
výške 101 500 eur. Materiál prešiel rokovaním siedmich komisií. Finančná komisia odporúča
zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť a odporúčania vecne príslušných komisií
zastupiteľstva plne rešpektovať vrátane schválených pozmeňujúcich návrhov finančnej
komisie:
a) neodporúča schváliť dotáciu BONA FINE o. z. na projekt Otvorená Tabačka 2019;
b) odporúča schváliť dotáciu Obci Vojany na projekt „VIII. Vojanský festival maďarskej
národnostnej kultúry“ vo výške 3 350 eur;
c) odporúča schváliť dotáciu Združeniu na podporu rozvoja obce Paňovce na projekt
„Učebňa v záhrade – učíme sa spolu s vtáčikmi“ vo výške 3 350 eur.
Otváram k danému bodu rozpravu. Nech sa páči. Pán podpredseda.“
Podpredseda Rusnák: „Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci,
ja by som sa práveže chcel pristaviť, nebudem mať žiadny návrh na uznesenie, akurát by som
sa chcel pristaviť práve pri tomto uznesení, ktoré pred chvíľou pán predseda prečítal. Je to
uznesenie z finančnej komisie k tomuto bodu. Ja absolútne chápem a stotožňujem sa s tou
prvou časťou, ktorá hovorí, že sa majú plne rešpektovať stanoviská, vrátane pozmeňujúcich
návrhov príslušných komisií. Áno, majú sa a pokiaľ viem aj boli akceptované, ale potom
nerozumiem tomu uzneseniu finančnej komisie pod bodom b) a c). Tam totiž práve vecne
príslušné komisie neodporúčali tieto dotácie a boli navrhnuté ad hoc, iba na komisii finančnej.
Čiže toto je trochu, tak by som povedal, vzájomne sa vylučuje rešpektovať na jednej strane
stanoviská príslušných komisií a na druhej strane, na záverečnej finančnej komisii, ktorá má
teda rozhodujúce slovo, v rámci legislatívy pri týchto dotáciách, navrhnúť tam dva subjekty,
ktoré neboli odporúčané príslušnými komisiami. Bol by som rád, keby možno finančná
komisia v budúcnosti, ak bude vôľa, nerobila takéto rozhodnutia. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Ja len doplním, že aj v minulom volebnom období sme mali tieto
diskusie na finančnej komisii a naozaj asi bude potrebné na úrovni predsedov komisií
si vydiskutovať, čo je čia ak to mám takto povedať, kompetencia. Lebo, keď kultúrna komisia
odporučí nejaký zoznam subjektov, ktoré treba podporiť a potom finančná komisia
to “prekope“, tak to nie je celkom v poriadku. Finančná komisia by mala mať samozrejme
možnosť do toho rozprávať, ale len čo sa týka tej finančnej stránky. Čiže možno niečo znížiť,
zvýšiť, ale nie dopĺňať a škrtať z toho zoznamu, ktorý vzišiel z nejakej inej odbornejšej,
keď to môžem takto povedať, komisie. Čiže nech sa páči, pán poslanec Jakubov.“
Poslanec Jakubov: „Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán podpredseda, áno, je potrebné,
aby sme brali na zreteľ stanoviská jednotlivých komisií. Je ale potrebné povedať, že komisie
zasadajú nezávisle od seba a tá, ktorá komisia nemusí vedieť čo sa prijalo na inej komisii.
A na to by malo práve slúžiť to stretnutie, ktoré sa vždy robí na úrovni predsedu s predsedami
jednotlivých komisií, aby sa možno tam vydiskutovali tieto sporné uznesenia a prijal nejaký
záver, ak je to možné. V konečnom dôsledku uznesenia komisií majú vždy len odporúčajúci
charakter. Zastupiteľstvo na ne prihliadne vtedy, keď je to možné, a aby sa mohlo správne
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rozhodnúť. Asi by bolo dobré, aby vedenie KSK zaujalo stanovisko k takýmto, prípadne
sporným uzneseniam, aby sa nám ľahšie hlasovalo. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Ja si myslím, že finančná komisia mala k dispozícii to stanovisko
kultúrnej komisie. Dobre, ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú
komisiu o prednesenie návrhu. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, § 8
ods. 4 a 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 2 a § 5
ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006
o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
schvaľuje
Poskytnutie dotácií z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
v znení neskorších zmien a doplnkov týmto žiadateľom:
1. Súkromná základná umelecká škola, Hroncová 23, 043 93 Košice v sume 4 500 eur
na projekt: S. Exupéry Malý Princ SD Košice
2. FEMAN, Zvonárska 23, 040 01 Košice v sume 3 500 eur na projekt: 5. Dni UKRAJINY
2019 v Košiciach;
3. Občianske združenie Zábavné momenty, Staničná 239/43, 076 22 Vojčice v sume
3 350 eur na projekt: Folklórny festival;
4. Obec Vojany, Vojany 72, 076 72 Vojany v sume 3 350 eur na projekt: VIII. Vojanský
festival Maďarskej národnostnej kultúry;
5. Obec Leles, Hlavná 62, 075 01 Trebišov v sume 3 350 eur na projekt: Rodinný festival –
Csaloató szaládi nap.;
6. Gréckokatolícka cirkev farnosť Brezina, Brezová 160/16, 076 12 Brezina v sume
8 000 eurna projekt: Oprava veže chrámu v Brezine;
7. Rímskokatolícka farnosť sv. Alžbety Uhorskej, Hlavná 26, 040 01 Košice v sume
8 000 eur na projekt: Reštaurovanie – Oltár bočný sv. Antona z Padovy;
8. Perly gotickej cesty, n. o., Hlavná 26, 040 01 Košice v sume 10 000 eur na projekt:
Obnova časti exteriéru Urbanovej veže;
9. Kláštor bosých karmelitánov Lorinčík, Lorinčík 145, 040 11 Košice v sume 8 000 eur
na projekt: Kúpa a výstavba výťahu v časti pre hostí Kláštora bosých karmelitánov
v Lorinčíku;
10. Rímskokatolícka farnosť Nájdenie Svätého Kríža, SNP 157, 076 03 Hraň v sume
5 900 eur na projekt: Maľba interiéru Rímskokatolíckeho kostola v Hrani;
11. Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Slivník Majerská 19, 072 12 Kuzmice v sume
10 000 eur na projekt: Oprava havarijného stavu orgánu;
12. Občianske združenie – Sobranský Čvirkoš, Tyršova 2/945, 073 01 Sobrance v sume
3 400 eur na projekt: Láskavosť – Úcta – Dôstojnosť – Pamäť;
13. YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. Werferova 3, 040 11 Košice v sume 8 800 eur
na projekt: European girls basketball league – organizácia vyraďovacej fázy;
14. Združenie na podporu rozvoja obce Paňovce, Paňovce 95, 044 71 Paňovce v sume
3 350 eur na projekt: Učebňa v záhrade – učíme sa spolu s vtáčikmi;
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15. KE CY – košické cyklotraily o. z., Tatranská 19, 040 01 Košice v sume 8 000 eur na
projekt: Stavba prvého flowtrailu pre cyklistov v Košickom kraji;
16. Maják nádeje, Helsinská 10, 040 13 Košice v sume 10 000 eur na projekt: Pomoc rodinám
v núdzi.
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 12

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

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 3 poslanci.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
BOD č. 9
Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 eur v zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní
dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 9 – Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 eur
v zmysle § 5 ods. 5 VZN KSK č. 3/2006. Vážené poslankyne, vážení poslanci,
ide o informáciu o poskytnutí dotácií do výšky 3 300 eur. Z celkovej sumy 200 tisíc eur
vyčlenenej v rozpočte Košického samosprávneho kraja na rok 2019 boli na základe
rozhodnutia predsedu KSK schválené finančné príspevky 23 žiadateľom vo výške 39 044 eur.
Prehľad žiadateľov a poskytnutá výška dotácie je uvedená v tabuľkovom prehľade. Zároveň
v materiáli je uvedený aj prehľad zamietnutých žiadostí vrátane zdôvodnenia. Materiál
prerokovalo 10 komisií, ktoré ho odporučili zastupiteľstvu prerokovať a zobrať na vedomie.
Otváram k materiálu rozpravu. Nech sa páči. Pán poslanec Ďurovčík, prosím.“
Poslanec Ďurovčík: „Prajem všetkým príjemný dobrý deň. Vážený pán predseda, chcel
by som Vás poprosiť, je to Vaša kompetencia, alebo požiadať, či by ste nemohli navýšiť sumu
pre Klub Zemplínčanov pôsobiacich v Košiciach, ktorý každoročne organizujú Zemplínsky
majáles. Nie je to spojené len s tanečnou zábavou, alebo s večerom, kde sa stretávajú
Zemplínčania pri muzike, ale je to celodenné stretnutie Klubu Zemplínčanov pôsobiacich
ako v Košiciach. Tak isto sú tu súbory z celého Zemplínskeho regiónu a je tu celodenný
program, ktorý vrcholí sprievodom folklórnych súborov zo Zemplína Hlavnou ulicou
a kultúrnym programom na Hlavnej ulici v Košiciach. Chcel by som Vás požiadať, či by ste
nemohli navýšiť im sumu z 1 600 eur na 3 000 eur. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem, ale teraz už asi nie. Lebo sa to schváli takto, síce vy to beriete
na vedomie. Neviem, no pozrieme sa na to, len neviem, že keď to dnes prejde rokovaním,
že či sa to dá meniť. Ďakujem, uzatváram rozpravu v tomto bode. Poprosím návrhovú
komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 8 Všeobecne
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záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
v znení neskorších zmien a doplnkov
berie na vedomie
Informáciu o poskytnutých dotáciách do 3 300 eur v zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne záväzného
nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení
neskorších zmien a doplnkov.
Predseda: „Ďakujem pekne. Poprosím, hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 13

Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 eur v zmysle § 5
ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení
neskorších zmien a doplnkov

Za 54 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.
BOD č. 10
Personálne otázky v dozorných radách nemocníc
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 10 – Personálne otázky v dozorných radách nemocníc.
Vážené poslankyne, vážení poslanci pod bodom č. 10 vám predkladám Personálne otázky
v dozorných radách nemocníc. Materiálom sa navrhuje zastupiteľstvu schváliť predloženie
návrhu na menovanie člena Dozornej rady Nemocnice novej generácie v Michalovciach,
a. s., Ing. Juraja Ďorka a to vzhľadom na uvoľnené miesto po Ing. Ondrejovi Bernátovi,
ktorý sa vzdal členstva v dozornej rade Otváram k materiálu rozpravu. Nech sa páči. Pán
podpredseda Rusnák.“
Podpredseda Rusnák: „Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci.
Ja by som si dovolil v bode č. 10 predniesť doplňujúci návrh na uznesenie. Vzhľadom k tomu
napr., že v Nemocnici s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi už dlhodobo je stále členkou
dozornej rady exposlankyňa pani Bc. Ing. Janka Brziaková a nie sú s ňou žiadne kontakty.
Dovolím si navrhnúť návrh na uznesenie. Zastupiteľstvo KSK podľa príslušných právnych
predpisov:
a) schvaľuje predloženie návrhu na odvolanie člena Dozornej rady Nemocnice
s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. - Bc. Ing. Janky Brziakovej,
b) schvaľuje predloženie návrhu na menovanie člena Dozornej rady Nemocnice s poliklinikou
Spišská Nová Ves, a. s. - MUDr. Ivety Fulkovej.
Tak isto by som si dovolil predložiť ešte ďalší návrh, ten sa týka Nemocnice s poliklinikou
sv. Barbory v Rožňave a ten návrh znie. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja,
podľa príslušných právnych predpisov:
a) schvaľuje návrhu na odvolanie predloženie člena Dozornej rady Nemocnice s poliklinikou
sv. Barbory, Rožňava, a. s. - Karola Horníka,
b) schvaľuje predloženie návrhu na menovanie člena Dozornej rady Nemocnice s poliklinikou
sv. Barbory, Rožňava, a. s. – MUDr. Attilu Annu.
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Ďakujem, to je všetko pán predseda.“
Predseda: „Ďakuje pekne. Pani poslankyňa Lenártová, nech sa páči.“
Poslankyňa Lenártová: „Ďakujem pekne. Ja by som chcela dať návrh z nášho poslaneckého
klubu na menovanie do Dozornej rady Nemocnice sv. Barbory v Rožňave, pána Štefana
Baštáka.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu a poprosím
návrhovú komisiu. Pán podpredseda Pataky, nech sa páči.“
Podpredseda Pataky: „Za náš klub by sme tiež mali návrh do Nemocnice sv. Barbory
v Rožňave, pána Pavla Burdigu.“
Predseda: „Ďakujem. Čiže definitívne uzatváram rozpravu. Máme všetky návrhy písomne?
Kto nedal? Poprosím pani poslankyňu Lenártovú, aj pána podpredsedu, aby predložili návrhy,
ktoré predniesli. Takže vyhlasujem krátku 5 minútovú prestávku, nech sa páči.“
Poznámka: Prestávka
Predseda: „Prosím prezentujte sa, nie je nadpolovičná väčšina prezentovaná. Ďakujem.
Tak môžeme pokračovať. Ja len poviem všetkým procesne, ako sme sa dohodli s predsedami
klubov. Najskôr pôjdu návrhy na odvolania v dvoch dozorných radách Spišská Nová Ves
a Rožňava. Potom sa bude hlasovať o návrhu na vymenovanie do dozornej rady v Spišskej
Novej Vsi a potom v Rožňave. Keďže je viacero návrhov, tak sa bude hlasovať o jednotlivých
návrhoch samostatne a ten kto bude mať najviac hlasov z kandidátov, tak potom bude ešte
jedno hlasovanie o vymenovaní a potom pôjde pôvodný návrh, ktorý bol predložený. Dobre,
takže poprosím teraz návrhovú komisiu, aby najskôr predniesla návrhy na odvolanie.
Ja sa ešte chcem spýtať, bol stiahnutý nejaký návrh? Nech sa páči pán podpredseda.“
Podpredseda Pataky: „Počas prestávky sa náš klub rozhodol stiahnuť kandidatúru pána
Burdigu z hlasovania.“
Predseda: „Dobre, čiže ideme najskôr návrhy na odvolanie, potom vymenovanie Spišská
Nová Ves, potom dva návrhy, za dve mená v Rožňave, finálne hlasovanie o tom, kto bude mať
viac hlasov v Rožňave a pôvodný návrh. Nech sa páči návrhová komisia.“
Poslanec Kokarda, návrhová komisia: „Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
podľa príslušných právnych predpisov schvaľuje predloženie návrhu na odvolanie člena
Dozornej rady Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. – Bc. Ing. Janku Brziakovú.
Predseda: „Ďakujem. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 14

Personálne otázky v dozorných radách nemocníc – doplňujúci
návrh p. Rusnák

Za 40 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 16 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený. Poprosím druhý návrh
na odvolanie, nech sa páči.“
22

Poslanec Kokarda, návrhová komisia: „Druhý návrh na odvolanie. Zastupiteľstvo
Košického samosprávneho kraja podľa príslušných právnych predpisov hlasuje o návrhu na
odvolanie člena Dozornej rady Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory, Rožňava, a. s. – Karola
Horníka.
Predseda: „Ďakujem, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 15

Personálne otázky v dozorných radách nemocníc – doplňujúci
návrh p. Rusnák

Za 29 poslancov, proti 14 poslancov, zdržalo sa 13 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený. Teraz poprosím návrh na
vymenovanie v Spišskej Novej Vsi, nech sa páči.“
Poslanec Kokarda, návrhová komisia: „Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
podľa príslušných právnych predpisov schvaľuje predloženie návrhu na menovanie člena
Dozornej rady Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. – MUDr. Ivety Fulkovej.
Predseda: „Ďakujem, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 16

Personálne otázky v dozorných radách nemocníc – doplňujúci
návrh p. Rusnák

Za 41 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 15 poslancov.
Predseda: „Poprosím, teraz prejdime k tým dvom návrhom do dozornej rady v Rožňave. Čiže
bude sa hlasovať jednotlivo o obidvoch návrhoch, nech sa páči.“
Poslanec Kokarda, návrhová komisia: „Takže prvý návrh. Zastupiteľstvo Košického
samosprávneho kraja podľa príslušných právnych predpisov schvaľuje predloženie návrhu na
menovanie člena Dozornej rady Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory, Rožňava, a. s. MUDr. Attilu Annu.
Predseda: „Ďakujem, prosím hlasujte za tento návrh, nech sa páči.“
Hlasovanie č. 17

Personálne otázky v dozorných radách nemocníc – doplňujúci
návrh p. Rusnák

Za 35 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 21 poslancov.
Predseda: „Teraz prosím o hlasovanie o druhom návrhu, nech sa páči.“
Poslanec Kokarda, návrhová komisia: „Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
podľa príslušných právnych predpisov schvaľuje predloženie návrhu na menovanie člena
Dozornej rady Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory, Rožňava, a. s. – Štefana Báštáka.
Predseda: „Nech sa páči, hlasujte o tomto návrhu.“
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Hlasovanie č. 18

Personálne otázky v dozorných radách nemocníc – doplňujúci
návrh p. Lenártová

Za 23 poslancov, proti 4 poslanci, zdržalo sa 27 poslancov.
Predseda: „Malo by to byť jasné, ale povedali sme si, že ešte raz dáme hlasovať o tom, kto
mal nadpolovičnú väčšinu. Čiže, nech sa páči ešte raz hlasujme o vymenovaní do Dozornej
rady, pána poslanca Attilu Annu.“
Poslanec Kokarda, návrhová komisia: „Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
podľa príslušných právnych predpisov schvaľuje predloženie návrhu na menovanie člena
Dozornej rady Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory, Rožňava, a. s. - MUDr. Attilu Annu.
Predseda: „Ďakujem. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie, nech sa páči.“
Hlasovanie č. 19

Personálne otázky v dozorných radách nemocníc – vymenovanie
člena dozornej rady p. Anna

Za 38 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 16 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený. Teraz ešte poprosím
pôvodne predložený návrh na uznesenie, 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
A) berie na vedomie
vzdanie sa funkcie člena Dozornej rady Nemocnice novej generácie Michalovce, a. s.,
Ing. Ondreja Bernáta,
B) schvaľuje
predloženie návrhu na menovanie člena Dozornej rady Nemocnice novej generácie
Michalovce a. s., Ing. Juraja Ďorka.
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 20

Personálne otázky v dozorných radách nemocníc

Za 56 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený. Novozvolením členom
dozorných rád gratulujem.“
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BOD č. 11
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zriadení
Školského internátu a Školskej jedálne, Južná trieda 10, Košice ako súčastí
Hotelovej akadémie, Južná trieda 10, Košice
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 11 – Návrh VZN KSK o zriadení Školského internátu
a Školskej jedálne, Južná trieda 10, Košice ako súčastí Hotelovej akadémie, Južná trieda 10,
Košice. Vážené poslankyne, vážení poslanci, Košický samosprávny kraj formou tohto VZN
zriaďuje Školský internát a Školskú jedáleň, na Južnej triede v Košiciach ako súčastí
Hotelovej akadémie, Južná trieda 10, Košice od 1. septembra 2019. Tento návrh VZN pred
rokovaním zastupiteľstva prešiel legislatívnym procesom, bol zverejnený za účelom jeho
pripomienkovania dňa 29. marca 2019 na úradnej tabuli úradu a webovej stránke kraja. Návrh
všeobecne záväzného nariadenia prešiel rokovaním desiatich komisií, ktoré ho zastupiteľstvu
odporučili prerokovať a schváliť. V zákonom stanovenej lehote k návrhu všeobecne
záväzného nariadenia neboli prednesené pripomienky. Otváram k danému materiálu
rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu, nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a)
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov a § 9 ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zriadení Školského
internátu a Školskej jedálne, Južná trieda 10, Košice ako súčastí Hotelovej akadémie, Južná
trieda 10, Košice.
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie, nech sa páči.“
Hlasovanie č. 21

Návrh
Všeobecne
záväzného
nariadenia
Košického
samosprávneho kraja o zriadení Školského internátu a Školskej
jedálne, Južná trieda 10, Košice ako súčastí Hotelovej akadémie,
Južná trieda 10, Košice

Za 55 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
BOD č. 12
Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov
do rád škôl a školských zariadení
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 12 – Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov
poslancov do rád škôl a školských zariadení. Vážené poslankyne, vážení poslanci, v súvislosti
s uplynutím štvorročného funkčného obdobia v roku 2019 zanikne členstvo v orgánoch
školskej samosprávy na štyroch školách a dvoch školských zariadeniach v zriaďovateľskej
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pôsobnosti KSK. V dôvodovej správe materiálu je uvedený zoznam týchto škôl a školských
zariadení za účelom delegovania poslancov do novovznikajúcich rád škôl a školských
zariadení. Materiál prešiel rokovaním školskej komisie, ktorá ho odporučila zastupiteľstvu
prerokovať a schváliť delegovanie zástupcov. Otváram k danému bodu rozpravu. Nech
sa páči. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu a prosím návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu. 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, § 25
ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších predpisov a spôsobu delegovania zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských
zariadení v zmysle uznesenia č. 602/2009 z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja
deleguje
zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl/školských zariadení takto:
P.č. Škola
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SOŠ technická, Partizánska 1,
Michalovce
SOŠ drevárska, Filinského 7,
Spišská Nová Ves
Spojená škola, Zimná 96,
Dobšiná
Konzervatórium,
Exnárova 8, Košice
Školský internát A.Garbana,
Werferova 10, Košice
Školský internát,
Medická 2, Košice

1. poslanec

2. poslanec

MUDr. Pavol Kuchta, MPH

Milan Potocký

Ing. Pavol Bečarik
Karol Horník

Juraj Nagy

Mgr. Jozef Andrejčák

Ing. Vladimír Saxa

Ing. Jaroslav Polaček
Mgr. Peter Berinšter

Ing. Ján Jakubov

Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie, nech sa páči.“
Hlasovanie č. 22

Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád
škôl a školských zariadení

Za 55 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
BOD č. 12a)
Personálne zmeny v Komisii územného plánovania a životného prostredia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Teraz môžeme prejsť k bodu č. 12a), ktorý bol doplnený a to sú Personálne
zmeny v komisii životného prostredia. Otváram rozpravu a poprosím predkladateľa, pána
poslanca Javorského, nech sa páči.“
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Poslanec Javorský: „Ďakujem veľmi pekne za slovo. Je to návrh v rámci zmeny v našom
poslaneckom klube, chceme navrhnúť predsedovi komisie, aby predniesol návrh na výmenu
pani MUDr. Fulkovej za pána Ing. Dulinu. Ďakujem veľmi pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Návrhová komisia má písomne návrh? Pán poslanec Rovinský, nech sa
páči.“
Poslanec Rovinský: „Návrh na uznesenie z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja k bodu č. 12a – Personálne zmeny v Komisii územného plánovania
a životného prostredia. Uznesenie - Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja:
1. odvoláva člena Komisie územného plánovania a životného prostredia, poslanca
zastupiteľstva – MUDr. Ivetu Fulkovú,
2. volí člena Komisie územného plánovania a životného prostredia, poslanca zastupiteľstva –
Ing. Viktora Dulinu.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím ešte návrhovú komisiu. Uzatváram rozpravu a prosím
hlasujte o tomto návrhu, ktorý predniesol pán predseda komisie, nech sa páči.“
Hlasovanie č. 23

Personálne zmeny v Komisii územného plánovania a životného
prostredia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja –
návrh p. Rovinský

Za 52 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Predseda: „Tento návrh bol schválený.“
BOD č. 13
Informatívna správa o plnení Koncepcie rozvoja sociálnych služieb
v Košickom kraji za rok 2018
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 13 – Informatívna správa o plnení Koncepcie rozvoja
sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2018. Vážené poslankyne, vážení poslanci,
predložená informatívna správa je v prílohe rozčlenená podľa schválených oblastí a priorít
s cieľom poskytnúť prehľad o priebežnej realizácii opatrení vyplývajúcich z Koncepcie
rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2018. Dňa 22. 2. 2016 bola uznesením
č. 318/2016 schválená Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016 –
2020 ako základný strategický dokument rozvoja sociálnych služieb v kraji. Jej strategickú
časť tvorí desať oblastí, ktoré sú súčasťou dôvodovej správy materiálu. Jednotlivé priority
z koncepcie sú každoročne rozpracované do akčných plánov na príslušný kalendárny rok,
s určením konkrétnych aktivít, ktoré smerujú k napĺňaniu cieľov v rámci schválenej
koncepcie. V priebehu roka 2018 bola koncepcia realizovaná Odborom sociálnych vecí Úradu
KSK, zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, neverejnými
poskytovateľmi sociálnych služieb v kraji, ako aj ďalšími inštitúciami. Materiál prešiel
rokovaním sociálnej a finančnej komisie, ktoré ho odporučili zastupiteľstvu prerokovať
a zobrať na vedomie. Otváram k danému bodu rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási,
uzatváram rozpravu. Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. Nech sa
páči.“
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Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
berie na vedomie
Správu o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2018.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 24

Informatívna správa o plnení Koncepcie rozvoja sociálnych
služieb v Košickom kraji za rok 2018

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
BOD č. 14
Vyhodnotenie ekonomického a funkčného prínosu Terminálu integrovanej
osobnej prepravy (TIOP) Moldava nad Bodvou, mesto
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 14 – Vyhodnotenie ekonomického a funkčného prínosu
Terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Moldava nad Bodvou, mesto. Vážené
poslankyne, vážení poslanci, uvedeným materiálom sa zastupiteľstvu navrhuje zobrať
na vedomie vyhodnotenie ekonomického a funkčného prínosu TIOP Moldava nad Bodvou,
mesto s požiadavkou iniciovať rokovanie s Ministerstvom dopravy a výstavby SR o napĺňaní
pôvodných zámerov projektového riešenia, najmä o rozsahu osobnej železničnej dopravy
a projekte elektrifikácie: „ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska - Veľká Ida - Moldava nad
Bodvou, mesto“ Hlavným dôvodom je nedostatočný prínos TIOP Moldava nad Bodvou,
mesto, pre systém verejnej osobnej dopravy Košického kraja. Vybudovaním terminálu
sa od roku 2015 mal zlepšiť prístup obyvateľov mesta Moldava nad Bodvou k železničnej
doprave a zároveň sa funkčne nahradila nevyhovujúca pôvodná autobusová stanica.
Komplexná správa k vyhodnoteniu prínosu terminálu je pripravená na základe uznesenia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 124/2018 z 8. zasadnutia. Aktuálne
sa spracováva Plán udržateľnej mobility Košického kraja, ktorého výstupy budú slúžiť ako
podklad pre ďalšie opatrenia pre organizáciu dopravných služieb v TIOP Moldava nad
Bodvou, mesto a zdôvodnenie rozsahu objednávania železničných dopravných služieb
na základe relevantných údajov o potenciáli dopravného dopytu. Materiál prešiel rokovaním
dopravnej komisie a komisie regionálneho rozvoja, ktoré ho odporučili zastupiteľstvu
prerokovať a zobrať na vedomie. K danému bodu otváram rozpravu. Pán poslanec Rovinský.
Nech sa páči.“
Poslanec Rovinský: „Vyhodnotenie ekonomického a funkčného prínosu Terminálu
integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou, mesto. Všetci vieme, že tento terminál
je na zlom mieste, že neplní svoju funkciu, len sa to asi bojíme povedať nahlas a ja chcem,
aby to nahlas vyslovené bolo. Po prvé, toto vyhodnotenie kopíruje doterajšie podobné správy
a neprináša nič nové. Vôbec sa nezaoberá tým, či vôbec je potrebný Terminál integrovanej
osobnej prepravy Moldava nad Bodvou, mesto. Keď nasávacia oblasť úseku od Moldavy
po Rožňavu je ďaleko silnejšia ako Moldava samotná. Po tretie, sa ako samozrejmosť uvádza,
že ak autobusové spoje ukončíme pri železničnej stanici, cestujúcich pribudne. Ak osobné
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autá žiadnu reštrikciu pre pokračovanie ďalej nemajú, cestujúcich nepribudne. Naďalej
sa neuvádza metodika stanovenia počtu cestujúcich, najmä či tam prestupujúci z autobusu
na vlak, nie sú započítaní dvakrát. Je proste neuveriteľné, že by cestujúcich pri realizovaných
opatreniach masovejšie neubudlo. A vidieť to aj jednoduchým pohľadom, že teda ubudlo.
Po piate, naďalej sa za jediného vinníka vyhlasuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR,
kvôli neochote zvýšiť počet vlakových spojov Košice – Moldava a ignorujú sa zrušenia
osobných vlakov z oblasti západne od Moldavy, zle nastavený cestovný poriadok na trati
Košice – Moldava v zásade ignorujúci železiarne. Absencia systémových vlakových prípojov
od Kysaku a od Kalše na vlaky Košice – Moldava a zrušenie priamych autobusových spojov
z poza Moldavy do Košíc. Na trati Moldava nad Bodvou, mesto a Moldava, nie je
zabezpečená ani nadväznosť na ostatné vlaky železníc. Sám osobne som docestoval
z Bratislavy, cestoval som do Moldavy, tak žiadna motorka ma tam na stanici nečakala
a dokonca motorák, ktorý potom vyrazil z Moldavy nad Bodvou, mesto na stanicu Moldava,
ten už nestíhal ten rýchlik, ktorým som pricestoval. Čiže nie je tam absolútne žiadna
nadväznosť. Po šieste, uvádza sa, že je spracovaný návrh cestovného poriadku na jedenásť
spojov, ale k materiálu nie je priložený. Neviem prečo. Po siedme, trvám na tom, aby sa počty
cestujúcich presne popísali, ako vznikli tie počty, aby sa dospelo k naozaj reálnym číslam,
t.j. koľko ľudí vstupovalo do Košíc od Šace a Veľkej Idy prímestskými vlakovými
aj autobusovými spojmi predtým a koľko teraz. Následne zadefinovalo, čo všetko sa dá
z pozície KSK urobiť, aby keď už terminál raz je, tak aby dával nejaký zmysel. Po ôsme,
z niektorých obcí treba pustiť pár autobusových spojov aj do Košíc, lebo s prestupom je to pre
nich natoľko horšie, že väčšina radšej ide autom. Osobne som bol v tej oblasti a pýtal som
sa ľudí a idú systém obsadenia áut a nevyužívajú ani jednu ani druhú dopravu. A to sme
nechceli, ani v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja nebol tento cieľ definovaný, bol
definovaný tak, aby sme zvýšili hromadnú dopravu. Po deviate. Môžem ešte dva body?“
Predseda: „Ďakujem pán poslanec. Päť minút sme sa dohodli, že každý bude mať.“
Poslanec Rovinský: „Cestovný poriadok Košice - Moldava treba prispôsobiť železiarňam,
vyrobiť k tomu pripojenie od Kysaku a od Kalše a následne rokovať. Po desiate,
to v konečnom dôsledku musí vygenerovať omnoho viac cestujúcich ako dnes a potom
už elektrifikácia nebude spochybňovaná. Návrh uznesenia. Zastupiteľstvo KSK žiada
dopracovať správu o vyhodnotení ekonomického a funkčného prínosu TIOP Moldava nad
Bodvou, mesto, podľa priložených pripomienok.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ja len musím zareagovať pán poslanec, že jednoducho
mi môžeme vychádzať len z údajov, ktoré máme k dispozícii. Nemáme všetky čísla
k dispozícii, ani metodiky, kto ako rátal v minulosti niektoré počty. Jednoducho, aj ja
považujem za nešťastnú túto investíciu, mohla byť urobená lepšie. Avšak do budúcna,
čo môže s tým Košický samosprávny kraj urobiť, tak to je možno ísť cestou integrovaného
dopravného systému, kde chceme zahrnúť aj Železnice Slovenskej republiky. Zatiaľ
sú rokovania na dobrej ceste. Samozrejme v rámci integrovaného dopravného systému vieme
potom sa vyjadrovať aj ku niektorým investíciám v rámci Košického kraja alebo východného
Slovenska, ak budeme mať integrovaný dopravný systém aj spolu s Prešovským
samosprávnym krajom. To je asi taká jediná cesta, ktorú môžeme urobiť a ešte sa samozrejme
môžeme pokúšať o doriešenie decentralizácie tzn., aby regionálne železnice patrili pod vyššie
územné celky, tak ako to bolo niekedy naplánované v minulosti, ale to je samostatná kapitola.
Je to na dlhšiu diskusiu. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Poprosím návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu na uznesenie, nech sa páči.“
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Poslanec Kokarda, návrhová komisia: „Tak máme tu doplňujúci návrh od pána poslanca
Rovinského. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa príslušných právnych
predpisov žiada dopracovať správu o vyhodnotení ekonomického a funkčného prínosu TIOP
Moldava nad Bodvou, mesto podľa priložených pripomienok. To sú tie, ktoré čítal pán
poslanec Rovinský.“
Predseda: „Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 25

Vyhodnotenie ekonomického a funkčného prínosu Terminálu
integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Moldava nad Bodvou,
mesto – doplňujúci návrh p. Rovinský

Za 37 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 13 poslancov.
Predseda: „Návrh na uznesenie prešiel. Poprosím teraz ešte o prednesenie pôvodného návrhu
na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
A) berie na vedomie
vyhodnotenie ekonomického a funkčného prínosu TIOP Moldava nad Bodvou, mesto
B) žiada predsedu KSK
aby z dôvodu nedostatočného prínosu TIOP Moldava nad Bodvou, mesto, pre systém verejnej
osobnej dopravy Košického kraja, rokoval s Ministerstvom dopravy a výstavby SR o napĺňaní
pôvodných zámerov projektového riešenia, najmä o rozsahu osobnej železničnej dopravy
a projekte elektrifikácie „ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska - Veľká Ida - Moldava nad
Bodvou, mesto“ a následne informoval Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
o výsledku rokovania.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 26

Vyhodnotenie ekonomického a funkčného prínosu Terminálu
integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Moldava nad Bodvou,
mesto

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
BOD č. 15
Informatívna správa o plnení Priorít zdravotnej politiky pre Košický kraj
na obdobie 2016 – 2020 (plnenie za rok 2018)
Predseda: „Môžeme teda prejsť k bodu č. 15 - Informatívna správa o plnení Priorít
zdravotnej politiky pre Košický kraj na obdobie 2016 – 2020 (plnenie za rok 2018). Vážené
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poslankyne, vážení poslanci, cieľom materiálu je podať informáciu o plnení strategického
dokumentu pre oblasť zdravotníctva pod názvom „Priority zdravotnej politiky pre Košický
kraj na obdobie 2016 - 2020“, ktorý je pokračovaním a nadstavbou „Priorít zdravotnej
politiky pre Košický samosprávny kraj na obdobie 2012 - 2015“. Snahou predmetného
strategického dokumentu je okrem iného formulovať priority, dlhodobé ako aj krátkodobé
ciele zamerané na starostlivosť o podporu, ochranu, rozvoj a prinavrátenie zdravia obyvateľov
najmä v regióne Košického samosprávneho kraja. Jednotlivé priority sú každoročne
rozpracované do akčných plánov na príslušný rok, s určením konkrétnych aktivít, ktoré
smerujú k napĺňaniu cieľov v rámci schválenej stratégie. Predkladaná informatívna správa
je rozčlenená podľa schválených oblastí a regionálnych priorít, s cieľom poskytnúť prehľad
o priebežnej realizácii jednotlivých opatrení. Materiál prešiel rokovaním Rady zdravia, ktorá
ho odporučila zastupiteľstvu prerokovať a zobrať na vedomie. Otváram k danému materiálu
rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu. Prosím
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. c) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
Informatívnu správu o plnení Priorít zdravotnej politiky pre Košický kraj na obdobie
2016 – 2020 (plnenie za rok 2018).
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 27

Informatívna správa o plnení Priorít zdravotnej politiky pre
Košický kraj na obdobie 2016 – 2020 (plnenie za rok 2018)

Za 52 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
BOD č. 16
Intenzita pomoci – spolufinancovanie Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho
v Košiciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci
výzvy Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie s názvom:
Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 15 – Intenzita pomoci – spolufinancovanie Gymnázia
a základnej školy Sándora Máraiho v Košiciach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v rámci
výzvy Operačný program Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie s názvom: Čitateľská,
matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole. Vážené poslankyne, vážení
poslanci, predloženým materiálom sa navrhuje zastupiteľstvu schváliť spolufinancovanie
tohto projektu 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 na Kuzmányho ulici v Košiciach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.
Celková výška oprávnených výdavkov na projektový zámer je 80 809,64 eur, z toho
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nenávratný finančný príspevok je vo výške 76 769,16 eur a výška finančných prostriedkov
potrebných na zabezpečenie spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa na predkladaný projekt
je 4 040,48 eur. Materiál prešiel rokovaním školskej a finančnej komisie, ktoré ho odporučili
zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. Otváram k danému bodu rozpravu. Nech sa páči. Ak sa
nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu
na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 4 ods. 1 písm. k) a § 11 ods. 2 zákona
č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a § 9 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších predpisov, v súlade so stratégiou financovania štrukturálnych fondov
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
spolufinancovanie projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok na čitateľskú,
matematickú a prírodovednú gramotnosť v základnej škole) 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
Tanítási Nyelvü Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja:

Názov projektu

Celkové
oprávnené
výdavky (€)

NFP
z ESF a ŠR (€)

5% KSK
(€)

Rozvoj čitateľskej, matematickej
a prírodovednej gramotnosti na základnej
škole

80 809,64

76 769,16

4 040,48

Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 28

Intenzita pomoci – spolufinancovanie Gymnázia a ZŠ Sándora
Máraiho v Košiciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja v rámci výzvy OP Ľudské zdroje, Prioritná
os: 1 – Vzdelávanie s názvom: Čitateľská, matematická
a prírodovedná gramotnosť v základnej škole

Za 52 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
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BOD č. 17
Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku
posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou
opatrení v oblasti kvality ovzdušia
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 17, je to obdobný projekt zapojenia sa do čerpania
európskych štrukturálnych fondov – Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality
ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov
a podporu opatrení v oblasti kvality ovzdušia. Vážené poslankyne, vážení poslanci,
predloženým materiálom sa navrhuje zastupiteľstvu schváliť účasť Košického samosprávneho
kraja ako asociovaného partnera v integrovanom projekte LIFE „Zlepšenie implementácie
programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií
regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia“
a spoluúčasť pri financovaní projektu na obdobie 8 rokov počnúc rokom 2020 v sume
43 200 eur z rozpočtu KSK. Integrovaný projekt LIFE je zameraný na pokrytie rozšírenia
kompetencií samosprávnych orgánov v oblasti ochrany ovzdušia. Projekt by mal začať v roku
2020, jeho trvanie sa predpokladá na 8 rokov, udržateľnosť ďalších 5 rokov. V prvom období
po začatí projektu bude hlavnou náplňou analýza problému na lokálnej a regionálnej úrovni,
identifikácia kľúčových osôb a inštitúcií, identifikácia možných opatrení, podpora a pomoc
pri hľadaní finančných zdrojov pre realizáciu opatrení, osvetová činnosť a pod. Hlavné úlohy
projektu sú špecifikované v dôvodovej správe materiálu. Materiál prešiel rokovaním troch
komisií, ktoré ho odporučili zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. Komisia územného
plánovania a životného prostredia zároveň podporuje iniciatívu obyvateľov dotknutého
regiónu proti výstavbe splyňovacej elektrárne na biomasu v katastrálnom území obce
Krásnohorská Dlhá Lúka. Otváram k danému bodu rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto
nehlási, uzatváram rozpravu. Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.“
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
a) účasť Košického samosprávneho kraja ako asociovaného partnera v integrovanom projekte
LIFE „Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku
posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení
v oblasti kvality ovzdušia“
b) spoluúčasť pri financovaní projektu na obdobie 8 rokov počnúc rokom 2020 v sume
43 200 eur z rozpočtu Košického samosprávneho kraja.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 29

Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality
ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií
regionálnych a miestnych orgánov a podporu opatrení v oblasti
kvality ovzdušia

Za 53 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
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Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
BOD č. 18 a)
Nájom hnuteľného majetku pre BONA FIDE, o. z.
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 18 a to sú majetkové veci.. Pod bodom č. 18a)
sa predkladá - Nájom hnuteľného majetku pre BONA FIDE, o. z. Vážené poslankyne, vážení
poslanci, materiál o nájme hnuteľného majetku pre občianske združenie pripravený
na februárové zasadnutie zastupiteľstva bol prerokovaný dvoma komisiami: komisiou
k hospodáreniu s majetkom, ktorá odporučila schváliť navrhované uznesenie týkajúcej
sa nájmu javiskovej techniky len na obdobie 1 roka od podpísania nájomnej zmluvy. Finančná
komisia vo februári odporučila schváliť nájomné vo výške 900 eur ročne na obdobie.
Následne bol materiál predložený na februárové zasadnutie zastupiteľstva, ktoré hlasovaním
nepodporilo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov žiadny s predložených návrhov.
Na zasadnutie aprílového zastupiteľstva bol pripravený materiál s názvom „Úprava
nájomných vzťahov s BONA FIDE, o. z.“, ktorého súčasťou bol aj nájom javiskovej techniky.
Materiál prešiel rokovaním troch komisií. Komisia k hospodáreniu s majetkom v danom
bode nebola uznášaniaschopná, kultúrna komisia predložený materiál prerokovala,
hlasovaním však materiál nezískal nadpolovičnú väčšinu na jeho odporučenie zastupiteľstvu
materiál schváliť. Finančná komisia potvrdila svoje uznesenie č. 13 z februára, kde odporúča
zastupiteľstvu schváliť nájomné vo výške 900 eur/ročne na obdobie 1 roka od podpísania
nájomnej zmluvy podľa pôvodného uznesenia č. 13. Na schválenie tohto prevodu vlastníctva
pozemku týmto spôsobom je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov.
Otváram k danému bodu rozpravu. Nech sa páči. Pán poslanec Petro, máte slovo.“
Poslanec Petro: „Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, vážený pán predseda, k materiálu
týkajúceho sa BONA FIDE, o. z. sa dlho diskutovalo na finančnej komisii a myslím si,
že tam odzneli aj vážne argumenty. Tak ako vo februári, ako ste spomínali, sa finančná
komisia opätovne aj na aprílovom rokovaní uzniesla, na odporúčanie schváliť nájom
javiskovej techniky v sume 900 eur ročne. Preto opätovne podávam pozmeňujúci návrh
na schválenie nájmu javiskovej techniky za nájomné vo výške 900 eur za rok. Návrh
predkladám písomne, návrhovej komisii. Návrh na uznesenie z 11. Zastupiteľstva KSK,
konaného dňa 29. apríla 2019 v Košiciach k bodu č. 18a) - Nájom hnuteľného majetku pre
BONA FIDE, o. z.
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. 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,
- za nájomné vo výške 900 eur za rok,
- po dobu nájmu priestorov, v ktorých sa javisková technika nachádza,
- za účelom prevádzkovania kultúrneho centra s kreatívnym hub-om (Tabačka Kulturfabrik),
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je 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.“
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Predseda: „Ďakujem. Ak sa nikto ďalší nehlási do rozpravy, prosím návrhovú komisiu
o prednesenie najskôr pozmeňujúceho návrhu a potom pôvodného. Nech sa páči. Dobre.
Vyhlasujem 5 minútovú prestávku. Nech sa páči.“
Poznámka: Prestávka
Predseda: „Dobre. 36 prezentovaných, sme nadpolovičná väčšina. Pokračujeme ďalej. Čiže
poprosím návrhovú komisiu o prednesenie pozmeňujúceho návrhu, nech sa páči.“
Poslanec Kokarda, návrhová komisia: „Pozmeňujúci návrh pána poslanca Petra.
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa platných právnych predpisov
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,
- za nájomné vo výške 900 eur za rok,
- po dobu nájmu priestorov, v ktorých sa javisková technika nachádza,
- za účelom prevádzkovania kultúrneho centra s kreatívnym hub-om (Tabačka Kulturfabrik),
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je 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, nech sa páči.“
Hlasovanie č. 30

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

–

Za 43 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 6 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený. Tým pádom
o pôvodnom nemusíme hlasovať.“
BOD č. 18 b)
Doba nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach pre
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 18b –
Doba nájmu nebytových priestorov
v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, zastupiteľstvu sa navrhuje schváliť zmenu doby nájmu
z doby určitej na dobu neurčitú pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti uvedených
v prílohe návrhu na uznesenie, ktorí majú prenajaté nebytové priestory v zariadeniach
na Poštovej, Mäsiarskej a Srbskej ulici a v zariadeniach Východ, Juh, Jazero a Sever z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, ktorým je poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Vzhľadom
k tomu, že nájom na dobu určitú bol schvaľovaný trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov, aj zmena doby nájmu musí byť schválená trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov. Materiál prešiel rokovaním komisie k hospodáreniu s majetkom, ktorá
ho odporučila zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. Otváram rozpravu k danému bodu. Nech
sa páči. Ak sa už nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu
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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
schvaľuje
zmenu doby nájmu z doby určitej na dobu neurčitú pre poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti uvedených v prílohe uznesenia, ktorí majú prenajaté nebytové priestory v
zdravotníckych zariadeniach v Košiciach vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Zdravotnícke zariadenie
Poštová 15
Por.č.

Nájomca

Číslo
zmluvy

1.

CASSIA s.r.o.

88/2010

2.

HEKU - MED s.r.o.

30/2010

3.

MUDr. Etela Sokolová

66/2010

Doba nájmu

Účel nájmu

do 31.12.2019 lekáreň
ambulancia - ORL, krčné, nosno
do 31.12.2019 ušné
ambulancia - praktický lekár pre
do 31.12.2019 dospelých

Zdravotnícke zariadenie
Mäsiarska 27
Por.číslo

Nájomca

Číslo
zmluvy

Doba nájmu

Účel nájmu

1.

Dana Halász

167/2009 do 30.06.2019 zubný technik

2.

Martin Štofčík

171/2009 do 30.06.2019 zubný technik

3.

GYNSOLE s.r.o.

55/2013

do 31.12.2019 ambulancia - gynekológia

4.

09/2013

5.

Dana Halász
Klein & Gefferth, spol. s
r. o.

66/2012

do 31.12.2019 zubný technik
ambulancie, imunológia,
do 31.12.2019 chirurgia,infúzka

6.

MEDICAMB s.r.o.

69/2010

do 31.12.2019 ambulancia - interné odd.

7.

ORTOMED, s.r.o.

2/2013

8.

Sachmet, s.r.o.

28/2010

do 31.12.2019 ambulancia - ortopédia
ambulancia- praktický lekár pre
do 31.12.2019 dospelých

9.

SolejDent, s.r.o.

22/2010

do 31.12.2019 ambulancia - stomatológia

10.

VITALUX s.r.o.

23/2010

do 31.12.2019 ambulancia - oftalmológia, očné

11.

ZELDENT s.r.o.

54/2011

do 31.12.2019 ambulancia- stomatológia
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Zdravotnícke zariadenie
Východ
Por.číslo

Nájomca

Číslo
zmluvy

Doba nájmu

Účel nájmu

1.

Farmake s.r.o.

2.

GOLDEN EYE, s.r.o.

107/2009 do 14.06.2019 lekáreň
ambulancia, gynekológia,
47/2010 do 31.12.2019 oftalmológia

3.
4.
5.
6.

JKF s.r.o.
Flexstone Slovakia s.r.o.
METTA, s.r.o.
SALUMED, s.r.o.

35/2012
58/2012
22/2012
48/2010

do 31.12.2019
do 31.12.2019
do 31.12.2019
do 31.12.2019

lekáreň
RTG
ambulancia, neurológia
ambulancia, všeob. pre dospelých

Doba nájmu

Účel nájmu

Zdravotnícke zariadenie
JUH
Por.číslo

Nájomca

Číslo
zmluvy

1.

FARMSOB, spol. s r.o.

71/2009

do 31.05.2019 lekáreň

2.

Cumulus s.r.o.

83/2009

do 30.06.2019 spol.vyšetr. zložky, klin.imun......

3.

HUNMED, s.r.o.

85/2009

do 30.06.2019 amb.- otorinolaryngológia

4.

GYNKO, s.r.o.

86/2009

do 30.06.2019 amb. - gynekológia a pôrodníctvo

5.

KAHUNAS s.r.o.

89/2009

do 30.06.2019 amb. - všeobecné lekárstvo

6.

MUDr. Ján Králik

90/2009

do 30.06.2019 amb. - gastrológia

7.

HR DENT, s.r.o.

95/2009

8.

OKIA, s.r.o.

97/2009

do 30.06.2019 amb. - stomatológia
amb. - klinická imunológia a
do 30.06.2019 alergológia

9.

TIMDENT s.r.o.

98/2009

do 30.06.2019 amb. - stomatológia

10.

MUDr. Jaroslav Ukropec
HUGODENT, s.r.o.

99/2009

do 30.08.2019 amb. - stomatológia

11.
12.

YARATEA s.r.o.

13.

SKS Slovensko, s.r.o.

434/2006 do 31.12.2019 ambulancia - stomatológia
očná optika +
245/2007 do 31.12.2019 ambulancia - oftalmológia
amb. - gynekológia a pôrodníctvo
pediatrická gynekológia,
12/2010 do 31.12.2019 ultrazvuk v gyn. a pôrodníctve

14.

MEDIHAJ, s.r.o.

13/2010

do 31.12.2019 ambulancia - všeobecné lekárstvo

15.

KAMED s.r.o.

14/2010

do 31.12.2019 ambulancia - oftalmológia

16.

AVION Real s.r.o.

15/2010

do 31.12.2019 verejná lekáreň

17.

MEDIPRO PLUS, s.r.o.
IRS-Medicínska činnosť
s.r.o.
MUDr. Monika
Molnárová Leščišinová

17/2010

do 31.12.2019 ambulancia - všeobecné lekárstvo

18/2010

do 31.12.2019 ambulancia - všeobecné lekárstvo

19/2010

do 31.12.2019 ambulancia - neurológia

18.
19.
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amb. - vnútorné lekárstvo,
diabetológia, poruchy látkovej
do 31.12.2019 premeny a výživy

20.

HUMAN - CARE, s.r.o.

57/2010

21.

JACINA s.r.o.

84/2010

22.

ALERGOMED, s.r.o.

01/2011

23.

Cumulus s.r.o.

31/2011

24.

Štegena s.r.o.

34/2011

25.

MI-DENT s.r.o.

37/2011

26.

TREDENT s.r.o.

44/2011

27.

61/2011

28.

Kalanin, s.r.o.
MUDr. Anďal, s.r.o.

do 31.12.2019 ambulancia - stomatológia
ambulancia - všeobecné
lekárstvo,
vnútorné lekárstvo,
a zabezpeč. praktic. výučby
vysokoškol.študentov zdravot.
do 31.12.2019 a lekár. študijných odborov

62/2011

do 31.12.2019 ambulancia - stomatológia

29.

TIMDENT s.r.o.

85/2011

do 31.12.2019 ambulancia - stomatológia

30.

90/2011

31.

Cumulus s.r.o.
MUDr. Bruňáková REU,
s.r.o.

32.

MEDIDENTAL, s.r.o.

03/2012

33.

KATSED s.r.o.

45/2012

34.

46/2012

35.

Zarmed, s.r.o.
MUDr. Natália
Mihaliková

do 31.12.2019 ambulancia - všeobecné lekárstvo
ambulancia - vnútorné lekárstvo,
do 31.12.2019 reumatológia
ambulancia - všeobecné lekárstvo
do 31.12.2019 a stomatológia
ambulancia - pediatria,
do 31.12.2019 infektológia
amb. - vnútorné lekárstvo,
diabetológia, poruchy látkovej
do 31.12.2019 premeny výživy

36.

NUMERO-DENT s.r.o.

1/2013

02/2012

04/2013

do 31.12.2019 ambulancia - urológia
ambulancia - pediatria, klin.
do 31.12.2019 imunológia a alergológia
fyziatria, balneológia,
do 31.12.2019 rehabilitácia
do 31.12.2019 ambulancia - ortopédia
ambulancia - stomatológia
do 31.12.2019 maxilofaciálna chirurgia

do 31.12.2019 ambulancia - dermatovenerológia
ambulancia - stomatológia,
do 31.12.2019 detská stomatológia

Zdravotnícke zariadenie
JAZERO
Por.číslo

Nájomca

Číslo
zmluvy

Doba nájmu

1.
2.

Dia vitae s.r.o.
Cumulus s.r.o.

Účel nájmu
amb.- vnútorné lekárstvo,
107/2009 do 30.06.2019 diabetológia
120/2009 do 30.06.2019 spol.vyšetr. zložky, klin.imun......

3.

Cumulus s.r.o.

25/2011

do 30.06.2019 hyg.zariadenie (sprchovací kút)
38

4.

Farmake Plus s.r.o.

44/2008

5.

GYNEKO PLUS, s.r.o.

8/2010

6.

SUPREMA, s.r.o.

9/2010

7.

TOP ZDRAVIE, s.r.o.

10/2010

8.

11/2010

9.

Derma s.r.o.
MUDr. Lucia Bohušová stomatológia, s.r.o

10.

MUDr. Daniela Sopková

76/2010

11.

MUDr. Klaudia Herkeľová 15/2011

12.

Priska Hela Dent, s.r.o.

48/2011

13.

VEDENT s.r.o.

4/2012

14.

Lekáreň JAZERO, s.r.o.

05/2012

15.

GYNEKO PLUS, s.r.o.

89/2012

70/2010

do
31.12.2019
do
31.12.2019
do
31.12.2019
do
31.12.2019
do
31.12.2019
do
31.12.2019
do
31.12.2019
do
31.12.2019
do
31.12.2019
do
31.12.2019
do
31.12.2019
do
31.12.2019

verejná lekáreň
s individuálnou prípravou liekov
ambulancia - gynekológia a
pôrodníctvo
ambulancia - vnútorné lekárstvo
ambulancia - všeobecné lekárstvo
ambulancia - dermatovenerológia
ambulancia - stomatológia
ambulancia - pediatria
ambulancia - všeobecné lekárstvo
ambulancia - stomatológia
ambulancia - stomatológia
verejná lekáreň
s individuálnou prípravou liekov
ambulancia - endokrinológia

Zdravotnícke zariadenie
SEVER
Por.číslo
Nájomca
1.
FARKEMA PLUS s.r.o.
2.
Cumulus s.r.o.
3.

ALERGIE-KOŠICE, s.r.o.

4.

ANMADENT s.r.o.

5.

Cumulus s.r.o.

6.

Dental Care Košice s.r.o.

7.

DENTICIO s.r.o.

8.

DUMED, s.r.o.

9.
10.

MUDr. Nina Kostíková
Lekáreň Košice s.r.o.

Číslo
zmluvy
Doba nájmu
179/2009 do 31.07.2019
40/2009 do 30.06.2019
do
33/2010
31.12.2019
do
24/2011
31.12.2019
do
34/2010
31.12.2019
do
63/2011
31.12.2019
do
56/2011
31.12.2019
do
7/2011
31.12.2019
do
39/2013
31.12.2019
113/2007
do

Účel nájmu
lekáreň
klinická biochémia
imunoalergológia
stomatológia
rehabilitácia
stomatológia
stomatológia
pediatria
regenerácia
lekáreň
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11.

MABELA s.r.o.

62/2012

12.

MEDEND, s.r.o.

41/2010

13.

MEDICONA s.r.o.

42/2010

14.

MEDIPOBCOM, s.r.o.

39/2010

15.

MEDIRO s.r.o.

35/2010

16.

MEDIVICI s.r.o.

40/2010

17.

MEDTOM, s.r.o.

6/2011

18.

ono-dent s.r.o.

45/2010

19.

REAGOMED s.r.o.

43/2010

20.

RIDENS s.r.o.

12/2011

21.

SEVERLEK, s.r.o.

37/2009

22.

MUDr. Michal Sitko

61/2009

23.

Taupal, spol. s r.o.

73/2012

24.

Tokarčík, s.r.o.

44/2010

31.12.2019
do
31.12.2019
do
31.12.2019
do
31.12.2019
do
31.12.2019
do
31.12.2019
do
31.12.2019
do
31.12.2019
do
31.12.2019
do
31.12.2019
do
31.12.2019
do
31.12.2019
do
31.12.2019
do
31.12.2019
do
31.12.2019

otorinolaryngológia
endokrinológia
urológia, reumatológia
pneumológia
chirurgia
všeobecné lekárstvo
pediatria
stomatológia
reumatológia

stomatológia
lekáreň
zubný technik
RDG
kardiológia

Zdravotnícke zariadenie
SRBSKÁ 1
Por.číslo
Nájomca
1.
Mgr. Eva Orémusová
2.
LOGOEL s.r.o.

Číslo
zmluvy
28/2013
46/2011

Doba nájmu
Účel nájmu
do 31.12.2019 ambulancia - klin. logopédia
do 31.12.2019 ambulancia - klin. logopédia

Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 31

Doba nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych
zariadeniach v Košiciach pre poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.
40

BOD č. 18 c)
Zmena uznesenia č. 554/2017 zo dňa 21. augusta 2017 – Prevod vlastníctva
majetku v k. ú. Viničky pre TOKAJ GRAND s. r. o.
Predseda: „Bod č. 18c – Zmena uznesenia č. 554/2007 zo dňa 21. Augusta 2017 – Prevod
vlastníctva majetku v k. ú. Viničky pre TOKAJ GRAND s. r. o. Vážené poslankyne, vážení
poslanci, materiálom sa navrhuje zastupiteľstvu schváliť zmenu uznesenia č. 554/2017
vzhľadom k tomu, že súčasný správca prehodnotil predaj viniča na pozemku, kde plánuje
jeho ďalšie obhospodarovanie a je navrhovaná táto zmena uznesenia. Kúpna cena 1 400 eur
schválená uznesením č. 554/2017 vychádzala zo znaleckého posudku, ktorým boli ocenené
oporné konštrukcie viniča, oplotenie a nefunkčné osvetlenie celkom 1335,41 eur.
Po odpočítaní hodnoty oporných konštrukcií nachádzajúcich sa na pozemku, ktoré nebudú
predmetom prevodu sa pôvodná kúpna cena zníži z 1 400 eur na 1352 eur. Materiál prešiel
rokovaním komisie k hospodáreniu s majetkom a školskej komisie, ktoré ho odporučili
zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. Na schválenie tohto prevodu vlastníctva pozemku
je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Otváram k materiálu rozpravu.
Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Prosím návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 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
schvaľuje
zmenu uznesenia č. 554/2017 zo dňa 21. augusta 2017 - Prevod vlastníctva majetku v k. ú.
Viničky pre TOKAJ GRAND s.r.o. tak, že doterajšie znenie uznesenia pod písm. B)
sa vypúšťa a nahrádza novým znením:
„ B) schvaľuje
spôsob prevodu a prevod vlastníctva oporných konštrukcií viniča na pozemkoch registra
C KN parcelné číslo 378/2 a 451/1, oplotenia areálu a vonkajšieho osvetlenia nachádzajúcich
sa okolo pozemkov z južnej, západnej a severnej strany areálu Strednej odbornej školy
poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice, pracovisko Viničky,
v katastrálnom území Viničky, obec Viničky, okres Trebišov pre TOKAJ GRAND s.r.o.,
Hlavná 78/9, Viničky, IČO: 45 289 221 za kúpnu cenu 1 352 € z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, ktorým je skutočnosť, že nadobúdateľ je výlučným vlastníkom, resp.
spoluvlastníkom, resp. nájomcom pozemkov, na ktorých sa majetok nachádza.“
Predseda: „Ďakujem, prosím hlasujte o tomto návrhu. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 32

Zmena uznesenia č. 554/2017 zo dňa 21. augusta 2017 – Prevod
vlastníctva majetku v k. ú. Viničky pre TOKAJ GRAND s. r. o.

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
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BOD č. 18 d)
Prevod vlastníctva pozemkov vo Veľkých Kapušanoch
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 18d, kde sa predkladá Prevod vlastníctva vo Veľkých
Kapušanoch. Vážené poslankyne, vážení poslanci, zastupiteľstvu sa navrhuje rozhodnúť
o prebytočnosti a schváliť spôsob prevodu vlastníctva pozemkov pre manželov Hackových.
Manželia sú vlastníkmi susedných nehnuteľností a uvedené pozemky užívajú. Znaleckým
posudkom č. 174/2017 boli pozemky ohodnotené na 8,74 eur/m2, t. j. spolu vo výške
87,40 eur. O prevode vlastníctva a dôvodoch prevodu vlastníctva pozemkov bola
informovaná Komisia k hospodáreniu s majetkom na rokovaní dňa 03. 10. 2017, ktorá
odporučila zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť spôsob prevodu a prevod vlastníctva
predmetných pozemkov pre užívateľov s kúpnou cenou 10 eur/m2, tzn. 100 eur, pričom
odporučila aj finančnú náhradu za užívanie prihradených pozemkov za obdobie 2 rokov
spätne vo výške 1 eur/m2/rok, tzn. 20 eur. S odporúčaním komisie po niekoľkých urgenciách
súhlasili aj užívatelia. Komisia na svojom aprílovom zasadnutí opätovne potvrdila kúpnu cenu
100 eur z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre žiadateľov. Na schválenie tohto prevodu
vlastníctva pozemku je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Otváram
rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči. Ak sa už nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Prosím
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu.“
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 pozemkov registra C KN parcelné číslo 1469/194, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 7 m2 a parcelné číslo 1469/196, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
3 m2 v katastrálnom území Veľké Kapušany, obec Veľké Kapušany, okres Michalovce,
vedených Okresným úradom Michalovce v liste vlastníctva číslo 1536;
B) schvaľuje
spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov registra C KN parcelné číslo 1469/194,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7 m2 a parcelné číslo 1469/196, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 3 m2 v katastrálnom území Veľké Kapušany, obec Veľké Kapušany,
okres Michalovce, vedených Okresným úradom Michalovce v liste vlastníctva číslo 1536
pre Ľudovíta Hacka, rodený Hack a Zlaticu Hackovú, rodená Tothová, obaja bytom Janka
Kráľa 884/21, Veľké Kapušany do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za kúpnu cenu
100 € z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorými sú malé výmery, tvar a umiestnenie
pozemkov nepredpokladajú ich samostatné využitie.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 33

Prevod vlastníctva pozemkov vo Veľkých Kapušanoch

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.
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BOD č. 18 e)
Finančné usporiadanie investície medzi
Košických samosprávnym krajom a EUROMAR spol. s r. o.
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 18 e) – Finančné usporiadanie investície medzi
Košickým samosprávnym krajom a EUROMAR spol. s r. o. Vážené poslankyne, vážení
poslanci, zastupiteľstvu sa navrhuje schváliť finančné usporiadanie investície EUROMAR
spol. s r.o., vynaloženej na technické zhodnotenie majetku KSK vo výške 25 000 eur,
zrealizovaného vyhotovením zastrešenia betónových skladov, priehradovou drevenou
strešnou konštrukciou s plechovou krytinou, nachádzajúcich sa na pozemkoch v katastrálnom
území Michalovce s tým, že uvedené finančné usporiadanie bude riešené uzavretím zmluvy
s EUROMAR spol. s r.o. Realizáciou zastrešenia došlo k technickému zhodnoteniu
betónových skladov vo vlastníctve KSK. Zastrešenie chráni betónové sklady, vrátane
uskladnenej posypovej soli pred poveternostnými vplyvmi. EUROMAR spol. s r. o.
sa dňa 22. júna 2018 obrátila na Správu ciest KSK s ponukou odpredaja zrealizovaného
zastrešenia betónových skladov za navrhovanú sumu 32 400 eur s DPH. Správa ciest
posúdila účelnosť využitia zastrešenia skladov so záverom, že je v ich záujme ponechať
zastrešenie týchto skladov a preto následne zabezpečila spracovanie znaleckého posudku,
podľa ktorého bola určená všeobecná hodnota strešnej konštrukcie vo výške 27 815 eur
s DPH. EUROMAR spol. s r.o. po rokovaní súhlasila so znížením navrhovanej sumy
na 25 000 eur s DPH. Materiál prešiel rokovaním troch komisií, ktoré ho odporučili
zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. Otváram k danému materiálu rozpravu. Nech sa páči.
Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu
na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
schvaľuje
finančné usporiadanie investície EUROMAR spol. s r.o. so sídlom Zimná 57,
052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 216 054 vynaloženej na technické zhodnotenie majetku
Košického samosprávneho kraja vo výške 25 000 € s DPH, zrealizovaného vyhotovením
zastrešenia betónových skladov, priehradovou drevenou strešnou konštrukciou s plechovou
krytinou, nachádzajúcich sa na pozemkoch registra C KN parcelné č. 4732/27 a parcelné
č. 4732/28 v katastrálnom území Michalovce, zapísaných v liste vlastníctva č. 9776 vedenom
Okresným úradom Michalovce s tým, že uvedené finančné usporiadanie bude riešené
uzavretím zmluvy s EUROMAR spol. s r.o.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 34

Finančné
usporiadanie
investície
medzi
samosprávnym krajom a EUROMAR spol. s r. o.

Košickým

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
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BOD č. 18 f)
Kúpa nehnuteľností v katastrálnom území Čižatice a v katastrálnom území Boliarov
do vlastníctva Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 18f – Kúpa nehnuteľností v katastrálnom území
Čižatice a v katastrálnom území Boliarov do vlastníctva Košického samosprávneho kraja.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, zastupiteľstvu sa navrhuje schváliť kúpu nehnuteľností
v katastrálnom území obcí Čižatice a Boliarov od spoločnosti Towercom, a. s. za kúpnu cenu
180 000 eur s DPH za účelom vybudovania cestmajsterstva Správy ciest KSK v severnej časti
okresu Košice – okolie. Jeho vybudovanie je potrebné vzhľadom na dokončujúci sa úsek
diaľnice D1 Budimír – Bidovce, kde Národná diaľničná spoločnosť končí zmluvný vzťah
so Správou ciest KSK o údržbe častí našich ciest II. a III. triedy. Toto riešenie prinesie ročnú
úsporu finančných prostriedkov približne 200 000 eur. Hlavným prínosom však bude zvýšenie
efektivity, operatívnosti a kvalita výkonu údržby ciest v tejto oblasti. Podmienkou spoločnosti
pri predaji nehnuteľností je zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu
cez pozemok vo vymedzenom rozsahu v prospech spoločnosti z dôvodu prístupu k pozemku,
na ktorom sa nachádza vysielač Košice – Čižatice, ktorý je stále funkčný a využívaný a nie je
predmetom predaja. Za týmto účelom bude potrebné vyhotovenie geometrického plánu.
Materiál prešiel rokovaním troch komisií, ktoré ho odporučili zastupiteľstvu prerokovať
a schváliť. Otváram k danému bodu rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram
rozpravu. Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 14 ods. 2 písm. k) Zásad
hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja v znení dodatku č. 1
schvaľuje
kúpu nehnuteľností vrátane príslušenstva, a to:
1) v katastrálnom území Čižatice, obec Čižatice, okres Košice - okolie vedené Okresným
úradom Košice – okolie v liste vlastníctva číslo 549:
- pozemok registra C KN parcelné číslo 68/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 45741m2,
- pozemok registra C KN parcelné číslo 68/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1256 m2,
- pozemok registra C KN parcelné číslo 68/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 464 m2,
- pozemok registra C KN parcelné číslo 68/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 368 m2,
- pozemok registra C KN parcelné číslo 68/12, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 123 m2,
- pozemok registra C KN parcelné číslo 68/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 39 m2,
- pozemok registra C KN parcelné číslo 68/16, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 148 m2,
- pozemok registra C KN parcelné číslo 68/17, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 167 m2,
- budova (strážnica) súpisné číslo 120 na pozemku registra C KN parcelné číslo 68/13,
- dom (technická budova) súpisné číslo 125 na pozemku registra C KN parcelné číslo 68/9,
- administratívna budova súpisné číslo 126 na pozemku registra C KN parcelné číslo 68/10,
- garáže a DA súpisné číslo 127 na pozemku registra C KN parcelné číslo 68/11,
- požiarny bazén súpisné číslo 128 na pozemku registra C KN parcelné číslo 68/12,
- čerpacia stanica súpisné číslo 136 na pozemkoch registra C KN parcelné číslo 131/3
a parcelné číslo 234/3,
2) v katastrálnom území Boliarov, obec Boliarov, okres Košice - okolie vedené Okresným
úradom Košice – okolie v liste vlastníctva číslo 253:
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- pozemok registra C KN parcelné číslo 304/2, ostatná plocha o výmere 636 m2,
- pozemok registra C KN parcelné číslo 304/3, ostatná plocha o výmere 552 m2
od Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava, IČO: 36 364 568 za kúpnu cenu
180 000 €.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 35

Kúpa
nehnuteľností
v katastrálnom
území
Čižatice
a v katastrálnom území Boliarov do vlastníctva Košického
samosprávneho kraja

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 19
Rôzne
Predseda: „Prešli sme teda všetky majetkové veci. Môžeme prejsť k bodu č. 19 – Rôzne.
Dávam do pozornosti, že v rámci bodu Rôzne nie je možné prijímať žiadne uznesenia.
V rámci tohto bodu by som vás rád informoval, že po niekoľkých mesiacoch bol vyhotovený
protikorupčný audit, ktorý nám spracovával Transparency Internacional Slovensko. Z neho
vyplýva niekoľko desiatok opatrení, ktoré by sa mali realizovať na Úrade Košického
samosprávneho kraja, ale aj v rámci Košického samosprávneho kraja ako takého. Tzn.,
že niekoľko vecí sa týka aj zastupiteľstva a pritom vlastne aj touto cestou vám chcem
oznámiť, že budete zavolaní na prekonzultovanie niektorých bodov, aby sme si dohodli
stratégiu pri presadzovaní niektorých opatrení, ktoré nám boli navrhnuté. Z mojej strany
všetko. Otváram diskusiu. Nech sa páči, pán poslanec Ďurovčík.“
Poslanec Ďurovčík: „Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia. Nebudem navrhovať žiadne
uznesenie, ale v rámci bodu Rôzne chcem požiadať vedenie Košického samosprávneho kraja
o riešenie situácie, ktorá je na priesmyku Dargov. Na tomto priesmyku Dargov sa nachádza,
podľa mne dostupných informácií, jediný, ako tak zachovaný Župný kameň na území celého
Slovenska. Je to Župný kameň, ktorý oddeľuje historickú Abovskú župu od historickej
Zemplínskej župy. A chcel by som požiadať vedenie Košického kraja, aby v rozpočte na rok
2020 počítali s finančnými prostriedkami na rekonštrukciu tohto Župného kameňa.
S prekrytím Župného kameňa, aby nedochádzalo k jeho znehodnoteniu v ďalšom období,
s oddychovou zónou a s legendou, ktorá by hovorila o tom, k čomu a v ktorých rokoch Župný
kameň pôsobil, v ktorom roku bol postavený. Toľko z mojej strany, ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ja som nechcel teraz o tom rozprávať, ale budeme zvolávať
aj také stretnutie historikov, ktorí by nám mali dať aj historické podklady o župách a iných
regionálnych združeniach, ktoré tu pôsobili historicky. Aby z toho vyplynuli aj niektoré
možno historické fakty, ktoré by sme si mohli potom zadefinovať, že by bolo dobré
spopularizovať. Takže v rámci tejto línie sa mi tento nápad páči, tak potom budete
informovaný aj o tom stretnutí s tými historikmi a o nejakých záveroch, takže toto by malo
tiež prebehnúť, minimálne aj v nejakej fáze aj diskusiou s poslancami. Takže budem rád,
keď si tieto historické fakty trochu budeme do budúcna ozrejmovať a nastavíme tomu nejakú
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stratégiu, nielen komunikačnú, ale aj rozvojovú. Ďakujem pekne. Má niekto ešte niečo?
Ak nie, uzatváram rozpravu v bode Rôzne.
BOD č. 20
Záver
Predseda: „Vážené dámy, vážení páni, týmto sme program 11. zasadnutia zastupiteľstva
vyčerpali. Končím dnešné zasadnutie, na ďalšom riadnom zasadnutí zastupiteľstva
sa stretneme 24. júna 2019. Želám vám šťastnú cestu domov.“

Ing. Rastislav Trnka
predseda KSK

Ing. Ján Kokarda
overovateľ zápisnice
Podpísal dňa: 24. 05. 2019

PhDr. Anna Heribanová
vedúca organizačného oddelenia

Ing. Juraj Ďorko
riaditeľ Úradu KSK

PhDr. Ján Volný, PhD.
overovateľ zápisnice
Podpísal dňa: 23. 05. 2019

Zápisnica vyhotovená dňa 22. 05. 2019
Spracovala na základe zvukového záznamu:
Miroslava Segedová
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