Zápisnica
z 12. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 24. júna 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 12. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, ktoré bolo
zvolané podľa § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov a § 21 ods. 1 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, na ktorom vás všetkých srdečne vítam. Z dnešného rokovania
sú ospravedlnení poslanci: pán poslanec Ďurovčík, pán poslanec Staško, Burdiga, Kravčík,
Polaček, Akram, Sekáč, Sačko. Prezentovaných 49 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina
a zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice z 12. zasadnutia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja určujem pána poslanca Potockého a pána
poslanca Dušana Tomaška. Návrh programu dnešného rokovania bol pripravený v súlade
s § 20 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, materiály vám
boli sprístupnené na internom portáli, t. j. v aplikácii Digitálne zastupiteľstvo a tiež aj na
webovej stránke kraja. Súčasne s pozvánkou a návrhom programu dnešného zasadnutia
vám bol doručený aj Orientačný časový plán zasadnutí Zastupiteľstva KSK na II. polrok
2019. Upriamujem hlavne pozornosť na augustové zastupiteľstvo, tam sme posielali nejaké
otázky, na základe toho, čo nám prišli spätné väzby, tak sme určili termín augustového
zastupiteľstva. Tento návrh programu upresňujem nasledovne, sťahujem z návrhu programu
rokovania dnešného zastupiteľstva materiál pod bodom č. 3c) – Informatívna správa k plneniu
Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 185/2019 z 11. zasadnutia
zo dňa 29. apríla 2019. Teraz prosím vaše pripomienky alebo doplnenia do programu. Nech
sa páči. Pán poslanec Javorský.“
Poslanec Javorský: „Dobrý deň prajem, ďakujem za slovo. Ja by som chcel doplniť
do programu bod č. 2b) – Návrh určenia odmeny podpredsedovi Košického samosprávneho
kraja.
Predseda: „Ďakujem, má ešte niekto nejaké doplnenia alebo zmeny. Pani poslankyňa
Kovačevičová, nech sa páči.“
Poslankyňa Kovačevičová: „Žiadam o stiahnutie bodu č. 7a) z rokovania.“
Predseda: „Ďakujem, ešte niekto? Ak nikto uzatváram rozpravu k doplneniu programu. Teraz
prosím, aby sme postupne hlasovali o týchto zmenách. Čiže najskôr prvý návrh pána poslanca
Javorského, to je doplnenie – Zmena platu podpredsedovi, nech sa páči hlasujte o doplnení
tohto bodu, ako bod č. 2b).“
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Hlasovanie č. 1

doplnenie bodu č. 2b) Návrh určenia odmeny podpredsedovi
Košického samosprávneho kraja – p. Javorský

Za 37 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 12 poslancov.
Predseda: „Čiže tento bod bol doplnený. Teraz poprosím hlasujte o stiahnutí bodu č. 7a)
Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre Obchodnú akadémiu,
Polárna 1, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Nech
sa páči.“
Hlasovanie č. 2

stiahnutie bodu č. 7a) Zmena v sieti škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky pre Obchodnú akadémiu, Polárna 1, Košice
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja –
p. Kovačevičová

Za 25 poslancov, proti 13 poslancov, zdržalo sa 11 poslancov.
Predseda: „Bod bol stiahnutý. Ďakujem, teraz prosím hlasujte o programe ako celku. Nech
sa páči.“
Hlasovanie č. 3

o programe ako celku

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že program dnešného rokovania bol schválený. Teraz prosím
predsedov poslaneckých klubov, aby navrhli svojich zástupcov do návrhovej komisie, ktorá
pripraví návrhy uznesení k jednotlivým bodom rokovania tak, ako vyplynú z diskusie. Nech
sa páči. Pán poslanec Javorský.“
Poslanec Javorský: „Ďakujem veľmi pekne. Za náš poslanecký klub navrhujem Martina
Smrča a po dohode s neprítomným predsedom poslaneckého klubu pánom Polačekom,
navrhujem Jána Kokardu.“
Predseda: „Ďakujem. Ešte nejaké návrhy do návrhovej komisie? Ak nie, tak dávam hlasovať
o tomto zložení návrhovej komisie. Nech sa páči, čiže návrhová komisia by mala pracovať
v zložení, pán poslanec Smrčo, pán poslanec Kokarda. Nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 4

o zložení návrhovej komisie

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že na 12. rokovaní Zastupiteľstva KSK bude návrhová komisia
pracovať v zložení: pán poslanec Smrčo, pán poslanec Kokarda. Pánov poslancov poprosím,
aby sa usadili v 1. rade, na miesta určené pre návrhovú komisiu. 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: „Teraz môžeme prejsť k bodu č. 2 – Interpelácie. Dávam priestor na vaše otázky,
pripomienky. Nech sa páči, pán poslanec Ihnát, nasleduje pán poslanec Hlinka.“
Poslanec Ihnát: „Ďakujem veľmi pekne pán predseda za slovo. Interpelácia mi stále otvára
určitý obzor a samozrejme šance na to, aby som sa viacej informácií dozvedel a vedel
sa o niečo oprieť a posunul sa potom v danej problematike vpred. Interpelácia znela,
čiže je tu odpoveď: „V prípade interpelácie týkajúcej sa cesty III/3354 v úseku od Malej
Lodiny po hrádzu, kde cesta č. III/3354 končí a pokračuje už len účelová komunikácia Vám
opätovne uvádzam, že Správa ciest Košického samosprávneho kraja (ďalej len KSK)
vykonáva pravidelné prehliadky ciest a má aktuálny prehľad aj o stave cesty III/3354.“
Tu by som trochu poukázal na to, že Správa ciest KSK sa dozvedela o tomto probléme
až vtedy, keď na dopravnej komisii som na to poukázal a sme zisťovali čia tá cesta vôbec je.
To si veľmi dobre pamätám. Nechcem byť kritický, len chcem poukázať na túto skutočnosť.
A ďalej tu ma zaujala ešte jedna vec: „Výtlky sa tvoria omnoho rýchlejšie najmä na miestach
pred a za železničným mostom, na miestach ktoré sú stále v tieni a vlhku. Ide o málo
využívaný úsek cesty s nízkou intenzitou cestnej dopravy, ktorý využívajú najmä záhradkári,
správca vodnej nádrže a vozidlá lesov. „ No s tým by som nesúhlasil, ja vám poviem pravdu.
Mnoho Košičanov obchádza, keď sa chcú dostať ku hotelu Sivec, tak si spravia výlet
a obchádzajú to, čiže to sú stovky a stovky áut denne. Chodia potom, po tej účelovej
komunikácii mestských lesov, kde ťahajú drevo. Aj tie Mestské lesy Košice, a. s., ktoré teraz
to majú v správe od Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., aby to mohli opravovať,
tak tá cesta tam je a jednoducho mnoho stoviek áut to využíva. Ja by som bol za to, aby KSK
naozaj prehodnotilo situáciu a ten koberec eventuálne na tento malý úsek tam natiahlo.
To je tá jedna vec. Potom v prípade interpelácie týkajúcej sa riešenia problematiky na Strednej
odbornej škole, Gemerská 1 v Košiciach. Nechcem to rozvádzať, neviem či k tomuto
stretnutiu vôbec došlo, alebo nedošlo. V tomto smere by som potreboval odpoveď. Ďalej
k problematike miestnej komunikácie Krásna a Košická Polianka. Vy ste niečo, pán predseda
minule otvoril túto tému a by ma to zaujímalo, že či sa vlastne niečo posunulo od minulého
stretnutia v tejto veci. Či obec do toho vôbec ide, či dala objednávku, atď. Ja vie, že to sú
peniaze obce, ale či k nejakému konsenzu, alebo k nejakému riešeniu tam vôbec došlo.
Toto by ma zaujímalo a nechcem to tu rozpitvávať ďalej. A v prípade interpelácie týkajúcej
sa informácie o stave riešenia možnosti premostenia rieky Hornád pre peších a cyklistov.
My sme si sadli, starostovia obcí Kostoľany nad Hornádom a Družstevná pri Hornáde,
v Kostoľanoch sme si sadli, bol som tam prítomný aj s pani Šebešovou, s pánom Bezákom,
členom dopravnej komisie a sme rozoberali situáciu. Sme pristali na to, že pôjdeme potom
tým smerom toho EuroVelo 11, takže vlastne toto čo presne je v rámci územného plánovania
a ďalších náležitostí, ktoré sú potrebné pre túto lávku, pre premostenie a bezpečnosť našich
občanov, kde v 100 km rýchlosti chodia vlaky a môže stiahnuť tam občana, na tom moste
potom toho cyklistu ten vlak. Toľko som chcel, ďakujem veľmi pekne zatiaľ.“
Predseda: „Ďakujem pekne, nasleduje pán poslanec Hlinka. Ja len k tej Košickej Polianke,
lebo sme mali stretnutie s pani starostkou. My sme jej vysvetlili, že o aký typ komunikácie
ide, a že podľa zákona by to malo patriť obci a aj podľa cestnej databanky je teleso, teda
tá cesta majetkom obce Košická Polianka. Ponúkli sme pani starostke všetky možnosti, ktoré
vieme pomôcť tzn., vie to urobiť Správa ciest KSK, ak si to objedná Košická Polianka. Vieme
im pomôcť s čerpaným úveru a pod. Zatiaľ nemáme spätnú reakciu, takže čakáme
na odpoveď. Nech sa páči pán poslanec Hlinka, nasleduje pán poslanec Volný potom.“
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Poslanec Hlinka: „Vážený pán predseda, vážené zastupiteľstvo, chcel by som sa venovať
dvom témam. Týkajú sa školstva. V prvom prípade jedná sa o list, ktorý sme ako všetci
poslanci Košického samosprávneho kraja obdŕžali od Mgr. Tibora Pappa zo Školy úžitkového
výtvarníctva v Košiciach na Jakobyho 15. Keďže to rozoslal 20. 06. 2019 a adresuje všetkým
poslancom zastupiteľstva, prosím aby som dostal z úradu nejakú odpoveď, na to, že tie
námietky, alebo tá obrana tzv. tohto pána, aká je relevantnosť a pod. Pretože ja nepoznám
tento prípad a keď sa na mňa obrátil občan, tak rád by som mal v tom jasno. A takisto druhá
téma, o ktorej by som rád dostal tiež nejakú odpoveď od Úradu KSK sa týka podnetu,
ktorý som obdŕžal ako predseda komisie, tu na VUC-ke, od pána Jána Brindu z Michaloviec.
Ten podnet sa týkal Obchodnej akadémie v Michalovciach. Ja som tento list, ktorý som
obdŕžal od tohto menovaného pána písomne doručenkou postúpil 15. 05. 2019 pánovi
riaditeľovi Úradu KSK, s tým, že teda odpoveď, alebo nejakú reakciu som nedostal. Tak bol
by som rád v rámci interpelácií, keby som na to dostal odpoveď. Máte ju tam od pána, ešte raz
zopakujem, Jána Brindu. Takže toľko iba na dôvažok.“
Predseda: „Ďakujem, pán poslanec Volný, nasleduje pán poslanec Kaplan, nech sa páči.“
Poslanec Volný: „Dobrý deň, vážený pán predseda dovoľujem si Vás požiadať o informáciu
o stave prípravy a realizácie projektov spolufinancovaných z fondov IROP na rekonštrukcie
ciest KSK II/533, II/536 a III/3244 v okrese Spišská Nová Ves. Konkrétne ide o stavebné
úpravy ciest II/533 Gemerská Poloma – Spišská Nová Ves – Harichovce – D1 a ID R006
II/536 – Spišské Vlachy – Spišská Nová Ves - hranica okresu Spišská Nová Ves. Žiadam Vás
tiež o informáciu o začlenení lokálnych dopravných problémov, o ktorých sme Vás
informovali spolu s primátorom mesta a poslancom Košického samosprávneho kraja pánom
Ing. Pavlom Bečarikom počas Vášho posledného pracovného výjazdu v našom meste
dňa 02. 05. 2019 na týchto komunikáciách do celkového obsahu projektovej dokumentácie,
teda konkrétne: Stavebná úprava križovatky ciest II/536 – III/3244 – Zriadenie odbočovacieho
pruhu pri železničnom priecestí medzi sídliskom Západ a centrom mesta Spišská Nová Ves;
Rekonštrukcia autobusových zastávok pod Nemocnicou s poliklinikou Svet zdravia, a. s.;
Rekonštrukcia havarijného úseku medzi obcou Harichovce a mestom Spišská Nová Ves;
Rekonštrukcia – prestavba križovatky na kruhovú – napojenie spoločnosti EMBRACO
a Vybudovanie okružnej križovatky v Smižanoch. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Na Spišiakoch sa mi páči, že majú zaznamenané stále kedy tam
prídem, ešte aj čas a potom mi to v správnu chvíľu vždy pripomenú. Pán poslanec Kaplan,
pán poslanec Puci nasleduje. Nech sa páči.“
Poslanec Kaplan: „Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, v súlade s § 29
Rokovacieho poriadku Košického samosprávneho kraja si Vám dovoľujem podať interpeláciu
vo veci výberového konania na riaditeľa Gymnázia na ulici Ľudovíta Štúra 26
v Michalovciach. Vážený pán predseda, ako člen Rady školy na Gymnáziu na ul. Ľudovíta
Štúra 26 v Michalovciach si Vás dovoľujem interpelovať s odvolaním sa na podnet
na vyhlásenie neplatnosti výsledkov výberového konania na riaditeľa školy Gymnázium
na ul. Ľudovíta Štúra 26, ktoré sa konalo dňa 28. 05. 2019, ktoré som Úradu KSK osobne
zaslal. Na predmetnom Gymnáziu sa po konzultácii s Úradom KSK konali doplňujúce voľby
do rady školy zo zástupcov rodičov a to dňa 16. 05. 2019, nakoľko dvom rodičom malo
po maturitných skúškach ich detí zaniknúť členstvo v rade školy. Voľby organizačne
zabezpečuje riaditeľ, ktorý má zabezpečiť aj zvolanie volebnej komisie, ktorá potom priamo
voľby riadi. Voľby môžu prebehnúť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených
voličov (podľa Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z.) Po osobnom nahliadnutí
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do zápisnice z doplňujúcich volieb do rady školy z radov rodičov dňa 28. 05. 2019 som zistil,
že 1. kolo volieb, ktoré sa konalo dňa 16. 05. 2019 bolo kvôli neúčasti nadpolovičnej väčšiny
rodičov neplatné, pričom v ten istý deň sa vykonala aj voľba v 2. kole a to bez toho, aby o nej
boli upovedomení všetci rodičia a aby bola zákonným spôsobom vyhlásená. Podľa § 1 ods. 6
Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z. platí, že ak sa nezišla nadpolovičná
väčšina oprávnených voličov, riaditeľ vyhlási a toto slovo dávam do pozornosti, opakovanú
voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny
nevyžaduje. Taktiež podľa metodických usmernení, ktoré vydávajú okresné úrady,
napr. okresný úrad Prešov, voľne dostupný, mám za to, že ak nie je prítomná nadpolovičná
väčšina, voľby nemôžu pokračovať a musia sa zopakovať. Riaditeľ školy alebo školského
zariadenia opätovne obvyklým spôsobom potom zvolá príslušnú skupinu voličov a voľby
prebehnú nanovo. Pretože riaditeľ opätovne musí zabezpečiť zvolanie voličov, nemôžu
sa voľby zopakovať bezprostredne po prvom kole voľby. Tým, že sa daná voľba uskutočnila
bezprostredne po 1. neúspešnom kole a bez upovedomenia všetkých rodičov bolo zjavne
obmedzené právo rodiča voliť a byť volený, čím osobne považujem túto voľbu za neplatnú.
Keďže takýmto spôsobom a na základe takejto voľby sa zúčastnili dvaja členovia rady školy
výberového konania na riaditeľa školy, je voľba v rámci výberového konania zo dňa
28. 05. 2019, podľa mojej mienky, rovnako neplatná, pretože zjavne poškodila niektorých
uchádzačov. A chcem dať do pozornosti, že zhodou okolností bol takýmto spôsobom do rady
školy zvolený aj okresný predseda za stranu Smer – SD z jedného okresu. Vážený pán
predseda, chcem sa preto spýtať, v akom časovom horizonte Úrad KSK zaujme stanovisko
k môjmu podnetu? A taktiež, akým spôsobom bude zjednaná náprava v prípade potvrdenia
môjho podozrenia z neplatnosti volieb? Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne. My sa predmetnou situáciou zaoberáme, takže v najbližších
dňoch dostanete vyrozumenie. Zároveň musím podotknúť, že obdobne prebiehalo aj viacero
iných volieb v minulosti, čiže budeme sa s tým musieť nejakým spôsobom vysporiadať.
Pán poslanec Puci, nasleduje pán poslanec Petrik. Nech sa páči.“
Poslanec Puci: „Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, na predchádzajúcom zasadnutí
Zastupiteľstva KSK som Vás interpeloval vo veci splnenia zmluvného záväzku BONA FIDE,
o. z. preinvestovať na vlastné náklady sumu 98 000 eur. Vo Vašej odpovedi mi neboli
zodpovedané všetky moje otázky, tak isto na finančnej komisii k tejto téme prebehla dosť dlhá
a búrlivá diskusia. Preto Vás opätovne interpelujem a opätovne žiadam zodpovedanie
aj nezodpovedaných a nových otázok. Po prvé: V odpovedi ste uviedli, že rekonštrukciu
barového pultu v sume 2 497,06 eur považujete za investíciu do vnútorného vybavenia, avšak
neboli zodpovedané otázky týkajúce sa vonkajšej izolácie okien a prekrytia smetných nádob.
Preto opätovne sa pýtam, či považujete vonkajšiu izoláciu okien za 2 169,46 eur a prekrytie
smetných nádob za 1 896 eur za vnútorné vybavenie alebo za technológiu kultúrneho centra
Tabačka Kulturfabrik? Po druhé: Považujete samostatné hnuteľné veci, napr. koberce
za 299 eur, hasiace prístroje za 542 eur, umývačku riadu za 1 155 eur, automatický
zmäkčovač za 453 eur, výrobník ľadu za 558 eur, barovú stoličku za 370 eur a pod., ktorých
obstarávacia cena je nižšia ako 1 700 eur za investíciu a teda za plnenie podmienky
plánovaných investícií zo strany BONA FIDE, o. z. schválenej zastupiteľstvom v roku 2012
a zahrnutej v nájomnej zmluve v Čl. IX ods. 1? Po tretie: Považujete za splnenú zmluvnú
podmienku BONA FIDE, o. z. preinvestovať 98 000 eur v zmysle Čl. IX ods. 1 nájomnej
zmluvy, kde sú investície rozpísané do piatich položiek, ak ste v odpovedi hneď v prvej
položke „Štúdia (interiér, technologické vybavenie) v sume 5 000 eur“ uviedli, že nájomca
nepredložil štúdiu interiéru a technologického vybavenia, t. j. plnenie bolo v sume 0 eur?
Po štvrté: Bol daný Košickým samosprávnym krajom písomný súhlas BONA FIDE, o. z.
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na vykonanie technického zhodnotenia prenajatých priestorov v súlade s Čl. VII ods. 1
nájomnej zmluvy? Ak boli dané súhlasy, požadujem predloženie kópie. Po piate: Keďže
vo Vašej odpovedi mi bolo uvedené, že sú aj investície, ktoré neboli zdokladované, nakoľko
boli zrealizované svojpomocne, alebo darom, pýtam sa, či bola v zmysle Čl. VII ods. 3
nájomnej zmluvy splnená povinnosť nájomcu predložiť KSK písomné doklady, ktorými
preukáže výšku finančných prostriedkov preinvestovaných do predmetu nájmu, t. j, technické
zhodnotenie prenajatých priestorov? Súčasne žiadam predložiť kópie písomných dokladov
preukazujúcich výšku finančných prostriedkov investovaných do predmetu nájmu,
t. j. technického zhodnotenia budovy, ktoré sú zahrnuté v súpise investícií BONA FIDE, o. z.,
najmä elektroinštalácia, vybudovanie Unifi-Ap-LR v priestoroch Tabačky, poplašné
zariadenie, imitácia pôvodného výťahu, stupňovité hľadisko, úprava priestorov - Orgon
Studio a MusicLabStudia a ďalšie, ktoré súvisia s technickým zhodnotením priestorov.
Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem aj ja, pán poslanec Petrik. Nech sa páči.“
Poslanec Petrik: „Ďakujem pekne za slovo. Ja by som poprosil teda dve interpelácie. Pán
predseda poprosím, keďže mi je známe, že verejné obstarávanie projektu IROP na cestu
II/547 bolo odkontrolované Úradom pre verejné obstarávanie a bol prijímateľ NFP,
obstarávateľ, teda KSK vyzvaný na podpis zmluvy, chcem poprosiť predsedu KSK, aby bola
zmluva promptne podpísaná, aby podpísaná zmluva bola zaslaná na kontrolu na riadiaci orgán
a aby sa čím skôr začalo stavať. To je prvá interpelácia a druhú interpeláciu, ktorá vyplýva
z dnešnej diskusie, teda z interpelácií kolegu. Navrhujem prešetrenie kauzy Mgr. Tibora
Pappa na Škole úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice a závery predložiť na Školskú
komisiu Zastupiteľstva KSK. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ja len dodám, že tiež máme záujem na tom, aby sa čím skôr
rekonštruovalo, avšak v súlade so všetkými predpismi a zákonmi. Ak nikto nemá ďalšie
otázky, ďakujem pekne.“
BOD č. 2a)
Personálne zmeny v komisiách Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 2a – Personálne zmeny v komisiách Zastupiteľstva
KSK. Keďže by malo ísť o návrhy z poslaneckých klubov, tak otváram rovno rozpravu. Nech
sa páči. Pán poslanec Petrik.“
Poslanec Petrik: „Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda. Na základe návrhov
poslaneckých klubov v Dopravnej komisii Zastupiteľstva KSK bol návrh poslaneckého klubu
OĽANO - SaS - KDH - NOVA a to vzdanie sa poslanca Ing. Vladimíra Saxu, člena Dopravnej
komisie Zastupiteľstva KSK a navrhuje sa voľba člena - poslanca Dopravnej komisie
Zastupiteľstva KSK, Mgr. Petra Berinštera. To je prvý návrh. Na základe návrhu klubu
NEKA - SNS - Šport do Košíc odvoláva sa člen - neposlanec Dopravnej komisie
Zastupiteľstva KSK Mgr. Martin Pastirik a volí sa za člena – poslanca Dopravnej komisie
Zastupiteľstva KSK Ing. Pavla Bečarika. A tretí návrh je poslaneckého klubu MOST - HÍD
a Nezávislí, kde sa odvoláva člen – neposlanec Dopravnej komisie Zastupiteľstva KSK Ing.
Ladislav Szunyog a volí sa člen – neposlanec Dopravnej komisie Zastupiteľstva KSK Ing.
Alexander Fedor. Ďakujem pekne.“
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Predseda: „Ďakujem aj ja. Pán poslanec Rovinský, nech sa páči.“
Poslanec Rovinský: „Oznamujem za Komisiu územného plánovania a životného prostredia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja ako predseda oznamujem, že pán poslanec
Puci vzdáva sa členstva v tejto komisii. Zatiaľ ďalší návrh na doplnenie predložený nebol.
Už sa vzdáva tzn., že bolo by potrebné tú schváliť tento jeho krok. Nie je tam žiadna náhrada,
zatiaľ. Rokoval som, nie je žiadna náhrada z poslaneckého klubu, takže je to len vzdanie
sa členstva pána poslanca Puciho.“
Predseda: „Dobre, ja len že máme väčšinou v komisiách tie počty tak, že je o jedného
poslanca viac ako neposlancov v komisii. Čiže teraz aký bude pomer, čo sa po tento stránke
týka.“
Poslanec Rovinský: „Čo sa po tejto stránke týka, bude sa čakať na to, kým klub predloží
náhradu za pána poslanca Puciho. Čiže bude stav taký, ako je po vzdaní sa pánom poslancom
Pucim.“
Predseda: „Dobre, čiže pán poslanec Puci a prosím môže byť aj nejaký návrh namiesto Vás?
Nech sa páči.“
Poslanec Puci: „Ďakujem pekne. Ja len pre vysvetlenie, nakoľko táto komisia pravidelne
zasadá v čase, keď ja sa nachádzam v Bratislave. Neviem sa fyzicky zúčastňovať tejto
komisie. Na našom klube sme sa k tejto téme bavili, zatiaľ sme nenašli vhodného kandidáta.
Pokiaľ má niekto záujem z iných klubov, pokojne, nech sa páči z poslancov môžete obsadiť
túto pozíciu, nevidím v tom žiaden problém. Ešte jednu vec chcem doplniť, s pánom
predsedom sme sa bavili na začiatku na schodoch o tom, že pôvodne navrhoval vyriešiť tento
problém tak, že navrhne iný termín konania komisie, ale asi prišiel na to, že to nie je možné.
Takže, áno vzdávam sa členstva v tejto komisii. Pokiaľ by mala zasadať v termíne, keď nie
som doma. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Takže ak nie sú žiadne ďalšie návrhy, poprosím návrhovú komisiu,
aby predniesla dokopy štyri návrhy na uznesenia a o tých ste hlasovali postupne ako budú
prednesené návrhovou komisiou. Nech sa páči. Uzatváram rozpravu a prosím návrhovú
komisiu. Nech sa páči.“
Poslanec Kokarda, návrhová komisia: „Ďakujem pekne. Takže máme tu návrh od pána
poslanca Igora Petrika k bodu č. 2a/1 – Personálne zmeny v Dopravnej komisii Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 58
Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
A) berie na vedomie
vzdanie sa poslanca Ing. Vladimíra Saxu členstva v Dopravnej komisii Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja,
B) volí
člena – poslanca Dopravnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Mgr. Petra Berinštera.
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Predseda: „Ďakujem, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 5

Personálne zmeny v komisiách
samosprávneho kraja – p. Petrik

Zastupiteľstva

Košického

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený. Poprosím druhý návrh, nech sa páči.“
Poslanec Kokarda, návrhová komisia: „Ďalší návrh k bodu č. 2a/2 – Personálne zmeny
v Dopravnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 58 ods. 9 Rokovacieho poriadku
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
odvoláva
člena - neposlanca Dopravnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Mgr. Martina Pastirika.
Predseda: „Ďakujem, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 6

Personálne zmeny v komisiách
samosprávneho kraja – p. Petrik

Zastupiteľstva

Košického

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený. Prosím o prednesenie tretieho
návrhu.“
Poslanec Kokarda, návrhová komisia: „Tretí návrh pod č. 2a/3. Tak isto personálne zmeny
v Dopravnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 12 ods. 2 Rokovacieho poriadku
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
volí
člena – poslanca Dopravnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Ing. Pavla Bečarika.
Predseda: „Ďakujem, prosím hlasujte o tomto návrhu. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 7

Personálne zmeny v komisiách
samosprávneho kraja – p. Petrik

Zastupiteľstva

Košického

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Návrh bol schválený a teraz poprosím ten štvrtý návrh, nech sa páči.“
Poslanec Kokarda, návrhová komisia: „Návrh č. 2a/4 – Personálne zmeny v Dopravnej
komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
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Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja Košického samosprávneho kraja podľa § 12
ods. 2 a 3 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
A) odvoláva
člena – neposlanca Dopravnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Ing. Ladislava Szunyoga
B) volí
člena – neposlanca Dopravnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Ing. Alexandra Fedora.
Predseda: „Ďakujem, prosím hlasujte o tomto návrhu.“
Hlasovanie č. 8

Personálne zmeny v komisiách
samosprávneho kraja – p. Petrik

Zastupiteľstva

Košického

Za 33 poslancov, proti 3 poslanci, zdržalo sa 11 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh prešiel. Máme ešte nejaký? Ešte jeden, tak nech
sa páči.“
Poslanec Kokarda, návrhová komisia: „Ešte návrh od pána poslanca Rovinského
pod č. 2a/5. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja Košického samosprávneho kraja
berie na vedomie
vzdanie sa členstva Ing. Róberta Puciho v Komisii územného plánovania a životného
prostredia.
Predseda: „Ďakujem, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 9

Personálne zmeny v komisiách Zastupiteľstva
samosprávneho kraja – p. Rovinský

Košického

Za 42 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 5 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh prešiel. Poprosím potom upraviť hlasovanie ZA prirátať dvoch. (pozn. poslankyňa Skokanová, poslanec Saxa hlasovali ZA, z technických
príčin sa to nezobrazilo v celkovom hlasovaní)
Poznámka: výsledok hlasovania č. 9 – ZA 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 5
poslancov.
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BOD č. 2b)
Návrh určenia odmeny podpredsedovi Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Nasleduje bod č. 2b) – Zmena platu podpredsedu. Nech sa páči. Poprosím
predniesť pán poslanec Javorský.“
Poslanec Javorský: „Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vzhľadom aj na to ako sa ujal svojej
funkcie, pán podpredseda Daniel Rusnák, tak vzhľadom aj na to aké sú všeobecné zvyky
v samosprávach, keď som si prešiel primátorov, viceprimátorov, vice starostov v jednotlivých
mestách v rámci nášho kraja, tak dovolil som si predložiť takýto návrh. Zastupiteľstvo
Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. j zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov určuje podpredsedovi
Danielovi Rusnákovi, ktorý je dlhodobo uvoľnení na výkon funkcie mesačnú odmenu
vo výške 70 % platu predsedu, vrátane paušálnych náhrad s účinnosťou od 01. júla 2019.
Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pán poslanec Puci, nech sa páči.“
Poslanec Puci: „Ďakujem pekne, ja len pán kolega, aby ste možno dovysvetlili mesačná
jednorázová, alebo mesačne, tá odmena by mala ísť potom?“
Predseda: „Reakcia, pán poslanec Javorský. Nech sa páči.“
Poslanec Javorský: „Mesačnú odmenu, tzn. pravidelný plat. Keďže je to poslanec uvoľnení
na výkon funkcie, dostáva mesačnú odmenu a tá mesačná odmena by bola vo výške 70 %
platu predsedu. Nie jednorázovo odmenu, ale to je presne taká mesačná odmena ako my
dostávame mesačnú odmenu, lebo my nie sme v inom zamestnaneckom pomere ku KSK,
ale dostávame mesačnú odmenu. Takže aj pán podpredseda dostáva mesačnú odmenu.“
Predseda: „Ďakujem s faktickou pán poslanec Ihnát. Nech sa páči.“
Poslanec Ihnát s faktickou poznámkou: „Ďakujem veľmi pekne. Určite aj v priamom
prenose, keď to sledujú občania, tak sa budú pýtať, že koľko to je. Aj mňa to zaujíma, koľko
to je 70 % z platu predsedu. Ja nie som kalkulačka, chcem vedieť koľko to je, ak tú sumu
budem mať, viem sa rozhodnúť. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem, ak sa nikto nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu a prosím návrhovú
komisiu, nech sa páči. Ešte pán poslanec Javorský.“
Poslanec Javorský: „V hrubom je to približne okolo 3 600 eur, tzn. v čistom je to niekde
medzi 2 400 – 2 500 eur.“
Predseda: „Ďakuje, keďže diskusia je uzavretá, poprosím návrhovú komisiu o prednesenie
návrhu, nech sa páči.“
Poslanec Smrčo, návrhová komisia: „Takže návrhová komisia dostala k bodu č. 2b) Návrh
určenia odmeny podpredsedovi Košického samosprávneho kraja.
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Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. j) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
určuje
podpredsedovi Danielovi Rusnákovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie mesačnú
odmenu vo výške 70 % platu predsedu, vrátane paušálnych náhrad s účinnosťou od 01. júla
2019.
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie, nech sa páči.“
Hlasovanie č. 10

Návrh
určenia
odmeny
podpredsedovi
samosprávneho kraja – p. Javorský

Košického

Za 40 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 9 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh prešiel a bol schválený.“
BOD č. 3a)
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 3a – Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja. Vážené poslankyne, vážení poslanci predložená informácia
predstavuje prehľad o stave plnenia 80 uznesení piateho volebného obdobia z celkového
počtu prijatých 211 uznesení. Stav realizácie uznesení je uvedený v popisnej časti hlavného
dokumentu. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči. Ak sa nik nehlási uzatváram
rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 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. 11

Informácia o plnení
samosprávneho kraja

uznesení

Zastupiteľstva

Košického

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
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BOD č. 3b)
Informatívna správa k plneniu Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja č. 163/2019 z 10. zasadnutia zo dňa 25. februára 2019
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 3b – Informatívna správa k plneniu Uznesenia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 163/2019 z 10. zasadnutia zo dňa
25. februára 2019. Vážené poslankyne, vážení poslanci, predložená správa informuje o plnení
uznesenia č. 163/2019, v ktorom zastupiteľstvo žiadalo zabezpečiť plnenie uznesenia
č. 129/2018 vypracovaním analytickej časti ku Správe o napĺňaní priorít a cieľov
aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja a návrhov riešení problémových
bodov a predložením komplexnej Správy o plnení PHSR KSK za rok 2017
s prípadným návrhom o jeho aktualizáciu. V materiáli sa uvádza, že v súčasnosti prebieha
tvorba novej stratégie s názvom „Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030“,
ktorá bude základným dokumentom strategického plánovania Slovenskej republiky pre
ústrednú, regionálnu a miestnu úroveň verejnej správy, pričom bude vytvorená na princípe
partnerstva s akademickou obcou, súkromným sektorom, mimovládnymi organizáciami
a inými socioekonomickými partnermi. Samosprávne kraje majú v tejto pracovnej skupine
svojich zástupcov, priamo sa teda podieľajú na tvorbe novej stratégie. Otváram rozpravu
k tomuto bodu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási uzatváram rozpravu, prosím návrhovú
komisiu o prednesie návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
berie na vedomie
Informatívnu správu k plneniu Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
č. 163/2019 z 10. zasadnutia zo dňa 25. februára 2019.
Predseda: „Ďakujem. Hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 12

Informatívna správa k plneniu Uznesenia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja č. 163/2019 z 10. zasadnutia
zo dňa 25. februára 2019

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
BOD č. 4a)
Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Košického samosprávneho kraja na obdobie 2. polroka 2019
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 4a – Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného
kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 2. polroka 2019. Prosím pána Hudáka,
hlavného kontrolóra KSK, aby uviedol materiál. Nech sa páči.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Ďakujem pekne. Vážené panie poslankyne, vážení
páni poslanci, návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019 je predkladaný v zmysle
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zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch. Je zostavený v štruktúre podľa platných
pravidiel kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra KSK a návrh bol obvyklým
spôsobom zverejnený pred rokovaním zastupiteľstva. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne, otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči. Pán poslanec
Javorský.“
Poslanec Javorský: „Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa spýtať, pán hlavný kontrolór, prečítal
som si ten návrh kontrol a porovnal som si to s minulým rokom, ktorý ste predkladali minulý
rok. Aj vtedy som mal, aj teraz mám pocit, že je ten návrh taký nekonkrétny, taký obšírny.
Keď som diskutoval s niektorými kontrolórmi alebo ľuďmi, ktorí sa ohľadom toho vyznajú
podstatne viac ako ja. Tak mi povedali, že malo by to tak byť, môže to tak byť. Ale sú kraje,
napr. Nitriansky, ktorý má konkrétne úlohy dané. Útvar hlavého kontrolóra si dáva oveľa
konkrétnejší ten plán úloh. Ja sa chcem spýtať, či je možné, alebo akou formou by sme mohli,
aby sme vlastne vedeli čo idete kontrolovať. Aspoň tie základné veci alebo koho idete
kontrolovať. Je to aj z toho dôvodu, aby sme my ako poslanci, ako jediný orgán, ktorý Vám
vie zadávať úlohy priamo, nedali Vám za úlohu niečo, čo Vy máte v pláne kontrolovať. Viete,
aby sme neboli duplicitný, chcel by som tomu predísť. Je možné, aby z Vašej strany sme
dostali presnejšie, alebo čo bráni tomu, aby sme z Vašej strany dostali presnejší plán úloh.
Ak sa rozhodneme ho doplniť, aby sme vedeli k čomu ho dopĺňame, aby sme aj využívali
možnosti, ak už ste na tej škole a poslanci majú nejakú vedomosť o tej škole, aby Vás
upozornili, že skontrolujete ešte toto, keď už plánujete ísť na túto školu. Aby sme vedeli
zefektívniť Vašu prácu, aby nenastali situácie, tak ako minulého roku, že úlohy, ktoré sme
Vám dali ste robili po 5-6 mesiacoch, potom ako boli zadané. Aby sme predišli tomu
a zefektívnili prácu Útvaru hlavného kontrolóra. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Pán hlavný kontrolór s reakciou. Nech sa páči.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Ďakujem pekne. Asi by sa slušilo odpovedať
na otázku. Takže vlastne áno, hlásim sa. K téme nekonkrétny plán kontrol, čo kontrolovať,
ako ho kontrolovať. Tá štruktúra som uviedol aj pri uvádzaní materiálu, že tento návrh plánu
je zostavený v štruktúre podľa platných pravidiel kontrolných činností, ktoré sú schválené
zastupiteľstvom. Takže tento systém a takáto štruktúra je v zmysle existujúcich platných
pravidiel kontrolnej činnosti ÚHK KSK schválené zastupiteľstvom. Ak by mala byť zmena,
tak by musela byť schválená zmena tých pravidiel. Prečo tomu tak je. Pán poslanec boli ste
v predchádzajúcom období poslancom, tak viete a v podstate prechádzal som aj komisiami.
Následne, keď bol odobrený tento systém, tak až o dva mesiace išlo zase cez komisie a boli
schválené tieto pravidlá. Je to nechcem ísť do podrobností, keď si pamätáte ten vývojový
diagram, ako som dával typy kontrol, komplexná tematická kontrola opatrení. Je to, aby bolo
v rámci balíka subjektov, aby nebola “falošná“ solidarita medzi subjektmi, aby si nehovorili,
že čo, lebo potrebujem zistiť na tematických kontrolách konkrétny stav, aký je. Či je to
systémová chyba alebo individuálne zlyhanie. Nechcem ísť do podrobností. Venovali sme
sa tomu štyri mesiace v predchádzajúcom volebnom období. Bol som rád, pretože myslím
jednohlasne tieto pravidlá boli schválené v zastupiteľstve. Neviem či teraz došlo k nejakej
zmene, alebo je dôvod meniť ten systém, ale samozrejme je to na zastupiteľstve. Čo sa týka
úloh, áno môžete, okrem plánu zadávať úlohy a to požiadaním ma o kontrolu a tá má
prednosť. Doteraz stále to bolo akceptované. Viem k čomu smerujete a možno, že to bude
diskusia v ďalšom bode ohľadom kontrolu Sečovce, ale myslím že už tu bolo toľko o tom
rozprávané a mne už sa nechce o tom nejako veľmi bližšie rozširovať, ale jednoducho možno
sa potom vyjadrím k tomu. Tzn., trvám na tom, že stále prioritne boli plnené kontrolné úlohy
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na základe uznesenia zastupiteľstva, keď ma požiadalo a mali prednosť pred schváleným
plánom. Ohľadom duplicity, ja myslím, že najideálnejší stav, ktorý som už tu viackrát hovoril,
najideálnejší stav by bol a ja stále vyzývam poslancov, spokojne môžu za mnou prísť.
Viem práveže aj odborne nadefinovať ten predmet kontroly. Ak máte nejaké podnety,
nie je problém, príďte za mnou, zahrnieme to buď do plánu alebo ak chcete to skôr a už je
schválený plán, vieme nadefinovať a viem poskytnúť informáciu, či sa to križuje alebo
nekrižuje. Len všetko stojí na ochote komunikovať so mnou. Myslím, že v tom by nebol
problém. Ďakujem pekne.“
Predseda: „S faktickými pán poslanec Smrčo, pán poslanec Jakubov. Nech sa páči.“
Poslanec Smrčo s faktickou poznámkou: „Dobrý deň. Takže ja by som chcel reagovať
na pána kontrolóra. Ja by som sa chcel spýtať len takú krátku otázku. Podľa § 8 ods. 3
Pravidiel kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra, návrh plánu kontrolnej činnosti
obsahuje spravidla názov kontrolovaného subjektu, predmet kontroly, druh a typ kontroly.
Ja by som sa chcel spýtať, tento plán kontroly je v podstate dosť všeobecný, či by sa to nedalo
konkretizovať, nejaké konkrétne subjekty, ktoré budú kontrolované, alebo typ kontroly, alebo
nejako bližšie to priblížiť, aby to nebolo také všeobecné. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Asi s faktickými najskôr a potom reakcia. Pán poslanec Jakubov.“
Poslanec Jakubov s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne pán predseda, kolegyne,
kolegovia. Nemyslím si, že je dobré, aby v pláne kontroly boli konkrétne vytypované
subjekty, ktoré budú podliehať v danom roku kontrole. Minimálne z toho hľadiska, že ostatné
subjekty by mohli “spať na vavrínoch“. Po druhé, vždy máme právo uložiť, vzhľadom
na situáciu v danom čase, kontrolórovi úlohy, akú kontrolu, kde má vykonať a s akým
zameraním. Nič nám nebráni, aby sme počas hociktorého zastupiteľstva požiadali
o konkretizáciu v najbližšom období medzi zastupiteľstvami, aké kontroly budú začaté.
Čo chceme a môžeme tam spresniť, čo chceme, aby bolo kontrolované. Dovolím si len jednu
poznámočku. Kontrolór má zo zákona právo, bez ohľadu na rámcový plán kontrol podľa
danej situácie vykonávať, zvlášť z jeho uváženia, kontroly v hociktorom subjekte, ktorý
podlieha jeho kontrole. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Ešte pán poslanec Javorský, ti si chcel. Nech sa páči.“
Poslanec Javorský: „Keď všetkých troch predrečníkov dám dokopy, veď všetci chceme
to isté. Chceme, aby bol lepší výkon Útvaru hlavného kontrolóra, aby sme naozaj všetci
poslanci vedeli s čistým svedomím povedať, áno, teraz je to tak, ako som to chcel.
Tzn., keď začnem od začiatku. Ak je predpis, na základe ktorého Vy pripravujete návrh plánu
kontrolnej činnosti, chcem požiadať pán predseda, aby sme do najbližšieho zastupiteľstva
dostali materiál, aby prešiel komisiami opätovne. Pretože to bolo schválené
v predchádzajúcom zastupiteľstve, myslím si že, ak to je v poriadku toto zastupiteľstvo
to formálne schváli, pôjdeme ďalej. Ak chceme zmeny, doplníme ten materiál, ktorý máme.
Ak môžem ťa pán predseda poprosiť, aby sme do najbližšieho zastupiteľstva tento materiál
prešli aj komisiami, prediskutovali si a potom následne, na základe upraveného potom
doplnili aj ten návrh plánu kontrolnej činnosti. Ja samozrejme očakávam, že pán kontrolór
a Útvar hlavného kontrolóra bude vykonávať kontrolu, ak niekde zistí, že došlo k pochybeniu
pôjde tam okamžite, bez toho, aby si to dával ako plán úloh. To ja považujem za základnú
vec, ktorú má kontrolór robiť, vôbec nepochybuje a myslím si že, tento návrh plánu
je iba základný plán. Základné úlohy, ktoré by mal Útvar hlavného kontrolóra stihnúť
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za to obdobie, za 2. polrok. Tá diskusia z mojej strany bola preto, aby sme upresnili, aby sme
mohli doplniť, aby sme nestrieľali len tak o boka, ako tu už bolo povedané, že ja už som mal
naplánovanú kontrolu a tam ísť a vy ste mi to teraz ešte dali. Tiež už som zažil, že to bolo
tak povedané. Nikto nechce nič navyše. Ďakujem veľmi pekne.“
Predseda: „Ďakujem, ja dám reakciu pánovi kontrolórovi. My, ako úrad nepredkladáme
ten bod. Keď vznikne v komisiách takáto požiadavka, tak myslím že to nebude problém
zaradiť. Pán hlavný kontrolór, nech sa páči.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Ďakujem pekne. Len krátka reakcia na pána poslanca
Smrča. Neviem či som dobre počul, citovali ste pravidlá kontrolnej činnosti, ale povedali
ste tam, že tam je názov kontrolovaného subjektu. Nie názov, počet kontrolovaných
subjektov, v pravidlách je. Neviem kde konkrétne, mám tu v elektronickej podobe
tie pravidlá, ale názov kontrolovaného subjektu určite v pravidlách tam nie je, je tam počet
kontrolovaných. Je tam zameranie kontroly, typ kontroly a počet kontrolovaných subjektov,
že má obsahovať návrh, názov nie.“
Predseda: „Ďakujem. Pán poslanec.“
Poslanec Smrčo: „Takže ďakujem. Ja mám pred sebou Pravidlá kontrolnej činnosti Útvaru
hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja, ktoré boli prijaté 01. 01. 2015.
Plán kontrolnej činnosti § 8 ods. 3 návrh plánu kontrolnej činnosti obsahuje spravidla názov
kontrolovaného subjektu, predmet kontroly, druh a typ kontroly. Je to v pravidlách. Práve
preto som sa na to pýtal. Takisto by som ešte zareagoval na pána poslanca Jakubova.
Ja si myslím, že ostatné subjekty, keď bolo povedané, že by mali “zaspať na vavrínoch“,
na vavrínoch nezaspia, keďže mi kedykoľvek, ako poslanci môžeme žiadať výkon kontroly,
ktoréhokoľvek subjektu. Takže aj pán Jakubov, ak si myslí, že niektoré subjekty zaspali
na vavrínoch, tak ich môže navrhnúť skontrolovať. Ďakujem veľmi pekne.“
Predseda: „Ďakujem, ešte reakcia pán hlavný kontrolór.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Asi je zbytočná prestrelka. Ja teraz z webu, kde sú
zverejnené tie pravidlá, § 8 ods. 3 úplne o niečom inom hovorí. Neviem či máte Pravidlá
kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra KSK. Alebo možno neaktuálne, neviem aké,
na webe je zverejnené aktuálne znenie, ktoré je platné. § 8 ods. 3 hovorí niečo úplne iné.
Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem, čiže na komisii sa asi o tom porozprávate. Ak sa nikto nehlási
do rozpravy, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu
na uznesenie. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
na obdobie 2. polroka 2019.
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
15

Hlasovanie č. 13

Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Košického samosprávneho kraja na obdobie 2. polroka 2019

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „ Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
BOD č. 4b)
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra
Košického samosprávneho kraja na základe požiadavky zastupiteľstva
zo 7. zasadnutia konaného dňa 27. augusta 2018
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 4b – Správa o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom
hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na základe požiadavky zastupiteľstva
zo 7. zasadnutia konaného dňa 27. augusta 2018. Vážené poslankyne, vážení poslanci,
na ostatnom zasadnutí Zastupiteľstva KSK bol uznesením č. 183/2019 tento bod stiahnutý
z programu rokovania z dôvodu požiadavky predsedov komisií o prerokovanie predmetného
materiálu v príslušných komisiách. Následne prešiel materiál rokovaním deviatich komisií,
ktoré ho odporučili zastupiteľstvu prerokovať a zobrať na vedomie. Prosím pána hlavného
kontrolóra, aby uviedol materiál, nech sa páči.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Ďakujem pekne. Vážené panie poslankyne, vážení
páni poslanci. Pán predseda Košického samosprávneho kraja ma písomne požiadal
o predloženie tohto materiálu na rokovanie zastupiteľstva, teda Správy o výsledkoch kontrol,
konkrétne elokované pracovisko Sečovce a 14-tich škôl v rámci IROP. Tieto kontroly boli
vykonané na základe uznesení zastupiteľstva z roku 2018, konkrétne č. 121/2018 a 122/2018.
Správa je predkladaná v rozsahu a štruktúre v akej boli predkladané správy aj v minulosti,
správy o výsledkoch kontrol. Pravdepodobne najočakávanejšie sú asi výsledky z kontrol
z elekovaného pracoviska v Sečovciach v súvislosti s vysokým nájomným. Takže len
v krátkosti by som zhrnul nejaké najzávažnejšie nedostatky. Takže kontrolou bolo zistené,
že nájomná zmluva bola uzatvorená bez toho, aby nájom bol schválený zastupiteľstvom, teda
asi každému je jasné, že keď by tú nájomnú zmluvu správca predložil príslušnému vecnému
odboru, pripravili by materiály, išli by to na prerokovanie do komisií a následne
cez zastupiteľstvo. Boli by zverejnené, tak zrejme by takáto nájomná zmluva asi ani nebola
schválená a teda ani podpísaná. Ďalším nedostatkom bolo, že faktúry za nájom neboli
zverejňované v zmysle info zákona, na web stránke. Takže jednoducho ani sa nedalo dopátrať
k tým faktúram, verejne prístupne. Ďalší nedostatok, finančné výkazy, Výkaz o plnení
rozpočtu boli skresľované, pretože úhrady neboli klasifikované v rámci účtovníctva na
podpoložku Nájomné. Taktiež prenajímateľ si nesplnil svoju zákonnú povinnosť
zaregistrovať sa do registra partnerov verejného sektora. Čo je samozrejme zákonná možnosť
alebo je to dôvodom na možnosť odstúpenia od zmluvy zo zákona, táto možnosť sa nevyužila.
Taktiež boli na záver z hľadiska tých finančných vykázaných zistení, porušená finančná
disciplína a to nehospodárne použitie verejných prostriedkov v sume 1,8 mil. eur z dôvodu
neprimerane vysokého nájomného a 356 tis. eur, to bolo nad rámec oprávnenia použité
na úhradu DPH, pričom v prípade tohto nájomného je nájom oslobodený od DPH. Takže
toľko v krátkosti. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto materiálu. Nech sa páči. Pán poslanec
Hlinka, nasleduje pán poslanec Kaplan.“
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Poslanec Hlinka: „Ďakujem za slovo. Keď sme si to prečítali, aspoň ja, túto správu, skutočne
ma zamrazilo, že to čo sa hovorilo doteraz sa potvrdzuje konkrétnymi číslami a tak isto
aj postupmi, ktoré temer vo všetkých prípadoch týkajúcej sa tejto školy boli v rozpore
so zákonom a s vnútornými predpismi Košického samosprávneho kraja, napr. Zásadami
hospodárenia s majetkom. Zaráža ma, že za tie uplynulé roky, nikto kompetentný v tej dobe
si nenašiel odvahu alebo záujem, pozrieť sa bližšie na tieto postupy, ktoré nepochybne boli
a sú veľmi podivné. Viem, že funguje v každej organizácii, hlavne v organizáciách verejnej
správy systém vnútornej kontroly. Preto by som sa veľmi rád dozvedel, či tento systém
tu vôbec funguje, alebo možno že funguje iba ojedinele, že tieto nedostatky a tie porušenia,
jednak zákona o rozpočtových pravidlách a ostatné naznačujú, že zrejme školy môžu,
ale nemusia si plniť svoje povinnosti. Pretože tu nikto si ich, neviem či kontroluje,
či nekontroluje. Útvar hlavného kontrolóra nie je každodenný kontrolný útvar, ktorý by mal
širokospektrálne všetky subjekty, ktoré sú zriaďované samosprávnym krajom, kontrolovať.
Takže si myslím, že operatívna vnútorná kontrola tu bola, veľmi slabá. Keďže toto, čo sa tu
všetko hovorí, napr. keby som len tak spomenul, že organizácia na záver, čo je iba ako
minimum, ale predsa len bije to do očí v súčasnosti, že nestanovila pravidlá, alebo systém
na predchádzanie konfliktu záujmov vo verejnom obstarávaní, na vlastné podmienky
v zmysle § 23 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Nemohlo tu ujsť predsa
pozornosti niekomu, nakoľko tieto povinnosti sú explicitne dané a vyplývajú zo všeobecných
záväzných právnych predpisov a ešte raz opakujem, napriek tomu, že školy sú právne
subjekty, ale tým, že sú napojené na rozpočet samosprávneho kraja a na rozpočet vlastne
aj štátu, niekto tu musí kontrolovať rôzne výstupy, ktoré z týchto situácií vyplývajú. Preto
vzhľadom na závažnosť a rozsah nedostatkov, správu zobrať na vedomie určite za daného
status quo môžeme, ale mňa by zaujímalo, aké opatrenia z toho vyplývajú tzn., či už vo
vzťahu k orgánom činným v trestnom konaní, alebo nejaký podnet pre Správu finančnej
kontroly. Či sa v tomto smere, takto niekto tu zaoberal a ak áno, tak s akými postupmi
sa v najbližšom čase môžeme stretnúť. Pretože toto explicitné porušovanie zásad
hospodárenia je také, že by som povedal, nemôže ostať samozrejme bez adekvátnej reakcie
samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľ. Všetko.“
Predseda: „Reakcia, pán hlavný kontrolór, nech sa páči.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Ďakujem pekne. V podstate, áno, pán poslanec
správne ste postrehli, ale bolo to aj v rámci kontrolných zistení uvedené, že vlastne vnútorný
systém kontroly nefungoval. Jednoducho tá základná finančná kontrola, kde sa mala overiť
finančná operácia a už sa tam mala stopnúť z titulu neplnenia, nedodržiavania niektorých
zákonných predpisov, to je prvá vec. Druhá vec, je tu a opäť sa zdokonaľuje a vieme
ten zákon o oznamovateľoch protispoločenskej činnosti. Pretože stačilo a ešte v tom čase,
teraz je nový zákon, kde už vlastne anonymné podnety sa nepreverujú. V tom čase ešte
aj anonymné bola povinnosť preverovať. Ak by bolo toto funkčné a bolo podané,
v samospráve hlavný kontrolór ako povinná osoba je povinný do 90 dní preveriť tento podnet,
no žiaľ neprišiel nejaký tento podnet. To je k tomu. K opatreniam ste sa pýtali. Samozrejme
vnútorné opatrenia, ktoré idú systémom kontroly, to sa prijímajú. Opatrenia voči štatutárovi,
už v podstate to nie je, to prijíma pán predseda. A vo vzťahu k nejakým takým reštriktívnym,
čo sa týka oznámenia a porušenia finančnej disciplíny, lebo ide o prostriedky štátneho
rozpočtu, to som vlastne odstúpil. Čiže osobne som bol na, už sa to nevolá Správa finančnej
kontroly, ale Úrad vládneho auditu. Tam bolo podané oznámenie o porušení finančnej
disciplíny, je to v ich réžii, lebo sú to prostriedky štátneho rozpočtu, oni budú konať. Čo sa
týka orgánov činných v trestnom konaní, rovnako správu som postúpil na kriminálnu políciu
v Trebišove. Čo viem, zajtra mám ísť na vypočutie na NAKA (pozn. Národná kriminálna
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agentúra), opäť v tejto veci. Tiež si vyžiadali nejaké kontroly, nielen tieto, ale ja spätne
dozadu. Takže vlastne zajtra predložím aj NAKA. Takže zrejme v tejto veci, aj vo viacerých
veciach konajú. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Mňa by ešte zaujímalo či sa zmenil systém nejakej vnútornej práce
na Útvare hlavného kontrolóra, keďže v júni 2016 Útvar hlavného kontrolóra mal tieto
faktúry za nájomné a vlastne až po našej kontrole v roku 2018 ste si to nejako všimli
na útvare. Je možné, že sa to stane aj v budúcnosti, alebo už nie, pán hlavný kontrolór?“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Ďakujem pekne za otázku. Budem reagovať, tak ako
som už reagoval aj v minulosti, aj pre médiá, kde som povedal, ak existuje protokol, ktorý
preukazuje, tak ako tu myslím pán poslanec hovoril, že existuje protokol, ktorý preukazuje,
že ja som mal v rukách faktúru, nech sa páči predložte. Nepredložili ste to médiám, neviem
prečo. Faktúry, ktoré ešte raz zopakujem a výsledky som povedal, neboli ani zverejňované
v zmysle info zákona, čiže boli “utajované“. Úhrady neboli účtované na podpoložku nájomné
a skresľované finančné výkazy, takže asi vieme prečo. Nájomná zmluva bola podpísaná
bez schválenia zastupiteľstva, takže každý si asi urobí obraz o tom čo bolo. Takže v roku 2016
sme faktúry v rukách nemali a o tom som aj verejne sa vyjadril. Jednoducho, treba si pozrieť
spis. Vyzývam hociktorého poslanca, poslankyňu, nech sa páči príďte. Sprístupníme spis,
kde je riadne potvrdenie o odobratí originálov dokladov, ktoré písomne vydávame. Nech
sa páči nájdite tam, že sme mali túto faktúru v rukách. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Čiže keď predložíme papier o tom, že ste mali v rukách tieto faktúry,
tak vyvodíte zodpovednosť. Dobre. Nasleduje pán poslanec Kaplan a potom pán poslanec
Javorský. Nech sa páči.“
Poslanec Kaplan: „Ďakujem pekne za slovo pán predseda. Ja sa budem venovať tej časti
kontroly, ktorú som Vás svojho času predkladal ako poslanec, k školám a projektu IROP.
Tá správa rovnako tak, ako správa o Sečovciach vykazuje vážne podozrenia, vážne
pochybenia, zároveň, ale aj niekoľko nedostatkov a trhlín v tej Vašej správe. Najprv prejdem
na tie nedostatky, ktoré mi najviac vadia. Na strane 5 správy o kontrole konštatujete určité
rizikové indikátory, ktoré mohli mať vplyv na proces verejného obstarávania. Ide najmä
o majetkové, osobné prepojenia medzi uchádzačmi a taktiež o predkladanie ponúk
uchádzačmi opätovne, pričom nie sú úspešný. Konštatujete, že to mohlo mať vplyv
na výsledok verejného obstarávania a mohli tiež ovplyvniť riadnu hospodársku súťaž. Na čo,
ale Vaše odporúčania, alebo opatrenie je citujem: „Prijať opatrenia v smernici za účelom
zvýšenia možnosti širšej účasti viacerých subjektov.“ Ja som tohto názoru, pán hlavný
kontrolór, že ak ste vyhodnotil tú koordináciu postupu ako nezvyčajnú a nie náhodné
predkladanie cenových ponúk, čo zjavne teda je, pretože keď sa jedná o taký počet škôl,
tak to veľmi ťažko môže byť náhoda. A je to medzi relatívne uzatvoreným okruhov majetkov
osobne prepojených uchádzačov, tak sa pýtam prečo ste neodporučil, alebo nedal podnet
na protimonopolný úrad a podľa § 25 ods. 2 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, prečo toto
je Vaším jediným odporúčaním. Druhá taká vec, ktorá mi zásadne vadí je to, že ten konflikt
záujmov zo strany Útvaru hlavného kontrolóra skúmaný iba medzi uchádzačmi v procese
verejného obstarávania a nebol skúmaný medzi uchádzačom a verejným obstarávateľom.
Váš návrh opatrenia bolo citujem: „prijať opatrenia v internej smernici k predchádzaniu
konfliktu záujmov“, a ja to považujem za nepostačujúce. Tu sa jedná o závažné porušenia
povinnosti verejného obstarávateľa a tam ste mal začať konanie podľa správneho poriadku,
pretože sa jedná o správny delikt. Ďalšie zistenie, ak sa bavíme o tých školách, tých verejných
obstarávateľov, kde to už naozaj indikuje rôzne kartelové dohody. Ja sa pýtam, prečo ste
18

nepodal trestné oznámenie, pretože tu sa jedná o vážne podozrenie z toho, že mohlo dôjsť
k spáchaniu trestného činu machinácie pri verejnom obstarávaní. To ste taktiež neurobil.
Samozrejme v procese, kedy ste kontroloval Úrad KSK, tam ste nemal problém ísť aj do
trestných oznámení. Tu neviem z akého dôvodu problém bol. Dotknem sa aj ďalších vecí.
Konštatujete, že podľa záverov kontroly boli identifikované rizikové indikátory, o ktorých
sme rozprávali, ktoré sami o sebe nie sú dôkazom o porušení zákona o VO, alebo o porušení
zákona o hospodárskej súťaži. Ako uvádza kontrolná skupina, dané zistené nedostatky
v jednotlivých školských zariadeniach boli vysporiadané, tak ja sa teda chcem spýtať, ako boli
vysporiadané. Lebo to sa nedočítam zo správy. Taktiež ma zaujíma to jednotlivé osobné
prepojenie majetkové, kde konštatujete, že tiež nebol porušený žiadny zákon. Avšak
v jednotlivých dokumentáciách kontrolná skupina ďalej zistila, že jednotlivé firmy boli
osobnostne majetkovo prepojené, ale že zainteresované osoby v procese VO zabudli
prehlásiť, že neexistuje konflikt záujmov. Čiže neexistoval dokument, ktorý by preukazoval
neexistenciu konfliktu. Keďže chýbal takýto dokument, tak pán kontrolór, podľa zákona
o verejnom obstarávaní nebolo možné pokračovať vôbec vo vyhodnocovaní ponúk. Pretože
bol porušení ten základný princíp verejného obstarávania, ten princíp transparentnosti, pretože
každý krok by mal byť preskúmateľný. A podľa záverov kontrolnej skupiny, nebol
identifikovaný porušený princíp transparentnosti. Tak mi ti potom vysvetlite, či teda bol,
alebo nebol. Pre krátkosť času a sa ešte vrátim k tomu a mám aj návrh uznesenia,
aby ste doplnil niektoré informácie. Vadí mi taktiež ten rozličný pohľad na kontroly
v porovnaní ak kontrolujete Úrad KSK a máte tam nejaké osobné animozity a ak dostanete
kontrolu napr. zo zastupiteľstva. Pretože ten dvojaký meter je presne vidieť na tom, práve
pri tom poslednom príklade, že chýba ten dokument, ktorý by ten konflikt záujmov vylúčil
alebo to čestné prehlásenie, ak to tak môžem nazvať. Tak tam nebolo možné pokračovať
vo vyhodnocovaní ponúk, kontrolná skupina konštatovala, že nebol porušený princíp
transparentnosti, ale keď ste kontroloval Úrad KSK, kde dostali ste kompletnú písomnú
spisovú dokumentáciu... Dokončím v nasledujúcom príspevku.“
Predseda: „Ďakujem. Reakcia, pán hlavný kontrolór. Nech sa páči.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Ďakujem pekne. Nehlásil som sa, ale ďakujem pekne
za slovo. Dvojaký meter, pán poslanec môžem Vás ubezpečiť, že vôbec sme nepoužívali
dvojaký meter, takže vlastne to čo je tam uvedené, kontrolnou skupinou, tak to je.
Na predchádzajúcom zastupiteľstve, troch som sa čudoval, prečo bol návrh na stiahnutie tohto
materiálu. Teraz som pochopil, asi bolo potrebné rozanalyzovať našu kontrolu a porovnávať
a robiť si analýzy nejaké. V poriadku, nie je problém. Ale bolo zdôvodnené tým, že chce
sa na komisiách to prerokovať. Upravil som si svoj program, aj vzhľadom na dovolenku,
aby som sa zúčastnil týchto komisií. S úctou k poslancom... Ďakujem, chcem sa vyjadriť
pán predseda...“
Predseda: „Pán kontrolór, reagujte na to čo bolo povedané. Máte približne minútu
a rozprávate o všetkom inom, len nie k tomu, čo povedal pán poslanec. Skúste vzhľadom
aj na to, že stále páni poslanci nás upozorňujú na čas, aby sme to nenaťahovali, tak skúste
k veci odpovedať, prečo tie dokumenty, ktoré pán poslanec sa pýtal, ste nevyhodnotili tak ako
inde. Nech sa páči.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Ak chce niekto počuť môj názor, tak ja si poviem svoj
názor. Ak nie, tak potom nemusím vlastne rozprávať nič. Ďakujem pekne, že pretrhujete
mi myšlienkovú niť. Som úplne prekvapený z toho, že na komisiách nebola jedna, jediná
otázka a tam, si myslím, že bol úplne veľký priestor na to, aby sme si mohli rozdebatovať
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a konkrétne si vyjasniť veci. Teraz ja nepovažujem, tak ako pán predseda ma vyzýva,
aby sa nenaťahovalo zastupiteľstvo, za podstatné, aby som teraz tu zdôvodňoval. Takže len
dávam vyhlásenie, odmietam, že bol nejaký dvojaký meter. Tie zistenia, ktoré sú, si stojím,
stojím si za zisteniami svojich ľudí Útvaru hlavného kontrolóra. Ak máte nejaké,
pán poslanec pochybnosti, spokojne, rád Vás privítam u nás na Útvare hlavného kontrolóra
a môžeme sedieť dve hodiny, tri hodiny, pol dňa a môžeme si prezrieť všetky veci.
Ale nemyslím si, že tu by sme mali podrobne rozobrať tieto veci. Ďakujem.“
Predseda: „Správa sa predkladá na zastupiteľstvo, aby sa tu prerokovala. Takže za 2 a pol
minúty sme sa nič nedozvedeli. Faktická, pán poslanec Kaplan. Nech sa páči.“
Poslanec Kaplan s faktickou poznámkou: „Ja rovno s faktickou budem pokračovať
v ďalšom príspevku. Pán hlavný kontrolór, možno to je Váš štýl práce, že za uzatvorenými
dverami niečo riešiť, u mňa nie. Pretože ja si myslím, že by mali o tom vedieť všetci poslanci.
K tomu, že bol preložený termín a že bolo potrebné si niektoré veci rozanalyzovať, no áno,
bolo. Vy ste mal na tú kontrolu takmer rok. Ja ako poslanec, ktorý má aj iné pracovné
povinnosti, som mal niekoľko dní na to, aby som si túto správu rozanalyzoval. Áno,
bol potrebný väčší časový priestor a moje námietky sa netýkali len nejakého dvojakého metra,
tam boli aj iné konkrétne veci, na ktoré ste neodpovedal a zjavne neviete na ne odpovedať,
ale ešte sa k tomu dostaneme neskôr. Ďakujem.“
Predseda: „Pán poslanec Javorský, nech sa páči.“
Poslanec Javorský: „Ďakujem veľmi pekne za slovo. Musím povedať, že veta, ktorú ste pán
hlavný kontrolór povedal na začiatku, ma zarazila. Povedali ste, že predkladáte správu
z kontroly na základe požiadania predsedu KSK. Ja som si ako poslanec naivne myslel,
asi naozaj naivne, že keď Vás o to požiadame my, ako poslanci o vykonanie kontroly,
tak tú správu, z tej kontroly nám ako poslancom dáte. To som naozaj zostal úplne prekvapený
tzn., ak by predseda nepožiadal, aby ste to predložili, tak by sme ju dostali o rok, o pol roka?
Alebo kedy by sme ju dostali, alebo nedostali by sme ju. Správne ste dedukovali
v predchádzajúcom bode, že ja sa budem viac tým Sečovciam venovať. Napísal som si tu
zopár vecí. Zastupiteľstvo KSK požiadalo o vykonanie kontroly 27. 08. 2018. Kontrola bola
začatá vo februári 2019. Dôvod na to, prečo sa odsúva tá kontrola, sme počuli od Vás často
a Vy ste od nás často počuli, že to nebol dôvod na posunutie kontroly. Ja som stále
presvedčený o tom, že pri tak závažnom probléme, ktorý Vy ste v správe potvrdili, že naozaj
bol závažný. Ste tam mali nabehnúť hneď na druhý deň, potom ako bolo schválené uznesenie.
Mne v tej správe chýba viac vecí, konštatujete, že chýba súhlas Zastupiteľstva KSK
na uzavretie nájomnej zmluvy na obdobie 15 rokov. Nič sa nevyjadrujete k tomu,
že aké následky mal ten chýbajúci súhlas. Tá Vaša správa kontrolóra môže mať podporný
charakter, alebo rozhodujúci charakter na platnosť, alebo neplatnosť nájomnej zmluvy.
Ak by ste Vy jednoznačne potvrdili, že na základe toho sa malo okamžite rozviazať, chybu
urobil ten a ten človek, vtedy a vtedy. Pretože myslím si, že aj toto je Vašou úlohou,
pomenovať presne čo sa stalo. To mi v tej správe chýbalo. Tak isto nijak ste nepomenovali,
nevysporiadali ste sa s tou povinnosťou, uskutočniť verejné obstarávanie na služby spojené
s nájmom. Pretože, keď zrátame tú celkovú sumu, som presvedčený, že malo byť vykonané
verejné obstarávanie na nájomné, na služby poskytované s nájmom. Vlastne ani nebolo
urobené a vôbec ste na to neupozornili. To je ďalší právny dôvod na to, aby bola tá zmluva
daná za neplatnú. Ja som toto očakával vo Vašej správe, že takto presne pomenujete porušenia
zákona. Vy ste to len spomenuli, ale to, tie ďalšie veci tam chýbajú. Tak isto ste nenapísali
kto je zodpovedný za ten stav, ktorý sa tam v Sečovciach stal, ktorí pracovníci. Aby aj úrad
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si vedel s tými ľuďmi dať zodpovednosť, pretože podľa tohto čo ste aj Vy dali, jednoznačne
došlo k finančnému poškodeniu Košického samosprávneho kraja. To je jednoznačné, na tom
sa asi zhodneme. Ja som naozaj očakával vo Vašej správe trochu viac presnejších vecí.
Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Reakcia, nech sa páči.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Ďakujem pekne. Tak aby som dlho nerozprával, čiže
stručne k tomu odsúvaniu kontrol. Áno, bolo tu rozprávané už viac informácií. Doklady boli
odovzdané kontrolovanému subjektu v januári 2019, takže až keď mali doklady, vtedy sme
začali, pretože pred tým ich mala kontrolná skupina z Úradu KSK. Druhá vec, že som bol
napomínaný, že mám ísť. Neviem, môžeme pozrieť zápisnice zo zastupiteľstiev, môžeme
pozrieť aj uznesenia o plnení uznesení, ten bod č. 2, kde som v októbrovom, decembrovom,
myslím dával informáciu o stave, status tohto uznesenia, kde som dával informáciu,
že kontrola začne po skončení kontroly z úradu. Neviem o tom, že by boli tam pripomienky
poslancov, že pán hlavný kontrolór choďte. Ja by som asi reagoval, že neviem, keď doklady
má kontrolná skupina, ale vtedy neboli výčitky k tomu a boli uznesenia prijímané, takže
neviem. Vo veci neplatnosti zmluvy, žiadny kontrolný orgán nemá kompetenciu vyhlásiť,
že zmluva je neplatná. O tom rozhoduje súd. Ja pri uvádzaní tohto materiálu som uviedol,
že asi každému je jasné, že keď nebola nájomná zmluva schválená zastupiteľstvom. A keby
bola predkladaná, tak zrejme asi ani by k jej uzatvoreniu nedošlo. Závery boli dané, tak ako
kontrola má dať. Skutočne ja nemôžem vysloviť neplatnosť zmluvy. Potom ešte ste hovorili,
že Vám chýbalo, že sme nepomenovali kto je zodpovedný. No opäť to nie je úlohou kontroly.
My máme dávať kontrolné zistenia, ale určiť zodpovedné osoby, nie je na kontrolnom orgáne.
Išiel by som v rozpore z procesnými pravidlami kontroly. To je základ, to žiaľ nemôžeme.
Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Pán hlavný kontrolór naozaj Vás poprosím, aby ste tu nezavádzali
a neklamali zastupiteľstvo. Títo poslanci Vás volili, niektorí z nich. Pravdepodobne
v budúcnosti bude aj opäť voľba hlavného kontrolóra. Takže naozaj kontrolná skupina Úradu
KSK nezadržiavala žiadne dokumenty, aby Útvar hlavného kontrolóra mohol vykonávať túto
kontrolu. To, že v januári boli dané dokumenty, to súvisí len s tým, že niekto si ich ani nepýtal
a ani nejakým spôsobom nevyzdvihol, ani nejavil žiadny záujem o ich prebratie. S faktickou,
pán poslanec Javorský, potom nasleduje pán poslanec Rovinský. Nech sa páči.“
Poslanec Javorský s faktickou poznámkou: „Naozaj veľmi krátko pán kontrolór na Vás.
Ja som si vedomý, že Vy nemôžete povedať, že zmluva je neplatná, ale ak by nebolo Vaše
stanovisko, alebo Vaša správa tak vágna, ako je teraz. Tak by bolo jednoznačné, že tá zmluva
je neplatná a prečo. Pretože nastali tie a tie chyby, a keďže sa nesplnilo to a to, nemala by byť
zmluva platná. To je všetko., ale to tam chýba. Taktiež tam chýba, ja viem, že Vy nemôžete
povedať že to ten a ten pán urobil chybu. Ale to, že riaditeľ neurobil a to, že vedúci odboru
školstva neurobil, alebo odbor školstva nepredložil, mal predložiť, nepredložil. Tak to som
tiež očakával, že to tam bude.“
Predseda: „Ďakujem. Pán poslanec Čižmár, ty máš procedurálny? Lebo sa vypínaš a zapínaš
pravidelne. Nech sa páči, pán poslanec Čižmár má slovo s procedurálnym návrhom.
Poslanec Čižmár: „Dobrý deň. Vážený pán predseda. Ja sa nepripájam, ani neodpájam,
ja sledujem koľko krát sa tam objavím. Aj keď viem, že tá škola spadá do okresu, ktorý
zastupujem ako poslanec, tak určite ja som sa nehlásil do diskusie.“
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Predseda: „Lebo s procedurálnym návrhom tam svietiš.“
Poslanec Čižmár: „Nie, ja určite tam nič netlačím.“
Predseda: „Dobre. Pán poslanec Rovinský.“
Poslanec Rovinský: „Ja začnem mojím obľúbeným indickým príslovím, ktoré hovorí: „Dávaj
pozor, keď ukazuješ prstom na druhého, lebo tri prsty ukazujú na teba.“ Mne čo chýba v tej
správe, je to čo by ma ubezpečilo, že taký podobný príbeh sa neodohráva niekde v kraji teraz.
Lebo pokiaľ Útvar hlavného kontrolóra, na to príde až vtedy, keď sa o tom píše v novinách
a dovtedy v podstate nič nevie a umýva si ruky, lebo on za nič nemôže, tak sa mi zdá,
že niekde je chyba. Preto moja otázka na Vás je, či sa prijali také opatrenia z pozície Útvaru
hlavného kontrolóra, aby teraz v tieto dni nemohol podobný príbeh prebiehať niekde inde.“
Predseda: „Pán hlavný kontrolór, nech sa páči.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Ďakujem pekne. Zaiste ste postrehli podstatné veci,
že faktúry neboli zverejňované, finančné výkazy boli skresľované. Je to podstatné, pretože
Vy môžete robiť s finančných výkazov analýzu. Zistiť, že kde sú vysoké platby za nájomné,
podpoložka. Keď tam nie sú, ale sú niekde inde zaúčtované, tak z tej analýzy nevytvoríte nič
a nemáte rizikové faktory, aby ste išli kontrolovať tam. To je len na zodpovedanie, že prečo
možno bolo. To je vo vzťahu k ÚHK, že nejaké naše pochybenia ako také. Boli tam aj ďalšie
veci, ktoré boli problematické. Čo sa týka do budúcna, no nečakám doteraz, ani nie do zajtra,
ale hneď keď prepukla táto vec, robili sa tematické kontroly, kde v rámci SAP-u som
si vytiahol aj podpoložky, nielen nájomné, ale aj všeobecné a špeciálne služby, kde sú vysoké
sumy. A tam kde boli v tých subjektoch vysoké sumy sme išli na kontrolu a práve toto sme
pozreli, aby nenastal taký prípad. Ale to bola záležitosť minulého roku, určite som nečakal.
Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Čiže, ak sa zle zaúčtuje, tak vlastne si to nikto nevšimne. Pán poslanec
Petrik, nasleduje pán poslanec Kaplan. Nech sa páči.“
Poslanec Petrik: „Ďakujem za slovo. Ja by som v rámci tej všeobecnej dlhej diskusie
navrhoval a odporúčam, aby pripomienky pána poslanca Kaplana boli predložené
na rokovania príslušných komisií, z dôvodu, aby bol priestor na diskusiu a obhajobu týchto
vecí, lebo sú to závažné návrhy a treba to rozdiskutovať. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. To je návrh uznesenia? Odporúčanie, v poriadku. Pán poslanec Kaplan,
nasleduje pani poslankyňa Kovačevičová. Nech sa páči.“
Poslanec Kaplan: „Ďakujem pekne. Ja dokončím ešte predchádzajúci vstup a len dodám,
že bez problémov dodám komisii materiály aj bez tohto, aby to bolo prijaté v uznesení.
Dotknem sa toho ešte dvojakého metra, pán kontrolór, pretože práve sa dostávame k tomu,
či Vy niečo identifikujete ako porušenie transparentnosti a základných princípov, alebo nie.
Ten dokonalý príklad je práve v tom, že nemalo ani pokračovať vyhodnocovanie ponúk,
pretože neboli identifikované chýbajúce dokumenty, ktoré by vyvrátili konflikt záujmov,
tak tam kontrolná skupina skonštatovala, že tie základné princípy transparentnosti porušené
neboli. Ale napríklad, keď ste kontrolovali Úrad KSK, kde ste dostali v písomnej podobe
kompletný materiál, ktorý však nebol zaregistrovaný v registratúrnom systéme, čo môžeme
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považovať za formálny nedostatok, tak tam ste jasne identifikoval, že je to porušenie
základných princípov verejného obstarávania a princípov transparentnosti. Z toho je cítiť,
že tam, kde máte nejakú osobnú animozitu, tam ste ochotný ísť do tvrdých opatrení, nemáte
problém ani z trestným opatrením, tam kde nie, tak ste to neurobili. Nepodali ste ani trestné
oznámenie, nepodali ste podnet na protimonopolný úrad, nešli ste ani do správneho konania
a ešte raz sa Vás opýtam, ako vôbec tá kontrolná skupina mohla vyvodiť záver z kontroly
o porušení tých základných princípov verejného obstarávania, keď vôbec nepoznala
tie zainteresované osoby vo verejnom obstarávaní. Pretože ste nemali tie vyhlásenia
o neexistencii konfliktu záujmov. Ako ste vôbec k nejakému záveru mohli dôjsť, no nemohli.
Čiže o tom to celé je. Hovorím, mohli ste demonštrovať tú svoju prácu tým, lebo celá tá
správa mi príde tak, že na jednej strane, niekde sa konštatuje, že dospejete k tej kontrole,
k nejakým zisteniam, vážnym zisteniam, ale následne ich určitým spôsobom znegujete, alebo
ich nejakým spôsobom dajme tomu bagatelizujete, ale tie odporúčania sú v podstate o ničom.
Ten záver nie je žiadny. Ja preto aj predkladám ešte návrh na uznesenie, aby ste ešte doplnil tú
správu, najmä teda čo sa týka konfliktu záujmov o pomenovanie tých zainteresovaných osôb,
u ktorých bol ten konflikt záujmov preskúmaný z Vašej strany, aj o informáciu, akým
spôsobom bol ten konflikt záujmov z Vašej strany skúmaný. Tiež ma zaujímajú aj tie zdroje
informácií, ktoré ste použili pri tej kontrole konfliktu záujmov. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Mňa by to tiež zaujímalo. Pán poslanec, máš to písomne? Pán
hlavný kontrolór, ale poprosím odpovedajte na otázku, prečo ten dokument ste nezohľadnili,
teda ten neexistujúci. Nech sa páči.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Ďakujem pekne. Ani som nechcel reagovať,
ale reagujem na Vás, pán predseda, lebo ste vravel, že aj Vás by zaujímalo, že akým
spôsobom sme zisťovali konflikt záujmov a aké osoby tam sú. Jeden výtlačok zo správy, je
predkladaný aj Vám, pán predseda a tam to je. Teda aj Vás pán poslanec, ak chcete požiadajte,
máte na to právo ako poslanec vyžiadať správu, lebo toto je len nejaký rešerš, ktorý je dávaný.
Tá správa a všetky tie správy čiastkové sú oveľa väčšie dokumenty. Nie je problém Vám dať
a tam sú tie podrobné veci, čiže aj konkrétne osoby, medzi ktorými je konflikt záujmov. Viete,
je to veľmi citlivá vec, sú to osobné údaje konateľov, alebo tak. V rámci ochrany osobných
údajov nechcem zverejňovať, ale jednoducho ak chcete, máte možnosť, ale opäť sme pri tom,
príďte za mnou, predložím Vám celý podrobný materiál, ktorý podpísala kontrolná skupina.
Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Ešte raz, mňa by tiež zaujímali tie prepojenia, ale presné podobné
prepojenia ako ste sa snažili zistiť pri niektorých zákazkách na Úrade KSK, čo sa Vám ani
nepodarilo. Dokázali ste si volať bývalého zamestnanca, ktorý mal problémy so zákonom
a na základe nejakého mailu, robiť nejaké závery, ako keby ste boli vyšetrovateľ a v tomto
prípade naozaj cítiť to, že išlo len o formalitu. Pani poslankyňa Kovačevičová, nech sa páči.“
Poslankyňa Kovačevičová: „Tak ja by som chcela dodať, že pre mňa by bolo práve
vyvodenie zodpovednosti v takom prípade, ako je tento rozsiahly prípad podľa mňa veľmi
dôležitým takým momentom, pretože tieto faktúry, ktoré ste tu spomínali, že neboli
predložené. Však tie faktúry niekto pripravoval a bol zodpovedný za ich zverejňovanie.
Tak isto príprava nájomnej zmluvy, ona sa nenapísala sama, niekto je v podstate musel
pripraviť, spracovať, oparafovať. Je obeh účtovných dokladov, kde sa priamo dá zistiť,
kto v danom čase bol zodpovedný a kto si neplnil pracovné povinnosti. Malo by to byť
aj výstražným prstom pre všetkých ostatných pracovníkov, či už v samospráve, štátnej správe,
aby k takýmto porušeniam nedochádzalo. Takže ja si myslím, že vyvodenie zodpovednosti
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určite voči zamestnancom, ktorí vlastne priamo robili určité porušenia, by malo byť
realizované. A takýto pracovník by nemal určite pracovať, či už na magistráte, na VUC-ke,
alebo kdekoľvek v miestnej samospráve. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Len dodám k pani poslankyni, že nie je pravda, že ak sa niečo
nezverejní na webe nejakej organizácie, tak kontrolné útvary, teraz myslím aj úradu, aj ÚHK,
nevedia dostať. Pán poslanec Kočiš. Nech sa páči.“
Poslanec Kočiš: „Ďakujem pekne za slovo. Veľmi pozorne počúvam túto diskusiu, ktorá tu je
okolo kontroly a o výsledkoch kontroly. Dá sa súhlasiť a musím súhlasiť, vrátim sa k prvému
príspevku pána poslanca Hlinku. Dá sa s ním súhlasiť v tom, že v minulosti veľmi zlyhala
operatívna kontrola. K tomu všetkému čo tu bolo povedané, by som chcel dodať ešte jednu
vec, resp. dve. Prvá vec sa týka kontroly. Uvedomme si jedno, že kontrola nie je orgán činný
v trestnom konaní, kontrola nie je vyšetrovateľ. Preto kontrola nemôže používať metódy
vyšetrovania, musí využívať metódy kontroly. Toto ukladá zákon a jednoducho, netlačme
kontrolu do vyšetrovania, kontrola nech si robí svoju prácu podľa metód, ktoré sú v metódach
kontroly. A tá druhá vec je tá, že v podstate tu bez nejakého povšimnutia, sme prešli, že my tu
máme na úrade, resp. my sme to zdedili to nie teraz, že to vzniklo, alebo, že toto
zastupiteľstvo to takto kreovalo, alebo zorganizovalo. Koniec koncov ani nie terajšie vedenie
to takto nezorganizovalo, ale máme útvar, máme školský odbor na Úrade Košického
samosprávneho kraja, ktorý podľa môjho názoru trochu tak funguje ako štát v štáte.
Spomínam s, keď sme schvaľovali rozpočet a pýtali sme sa na tieto záležitosti okolo
školstva, okolo financovania škôl a tieto záležitosti, tak bolo mi povedané, že školský útvar
má svoj rozpočet. Však to je už samostatná zložka, veď má samostatný rozpočet, hospodári
si s nejakými peniazmi, nárokuje si nejaké peniaze, atď. V minulosti to bolo možno nejako
takto zorganizované a fungovalo to, možno pre nejaký účel, neviem pre aký. Ale v dnešnej
dobe by sme sa mali pozrieť aj z titulu toho, že je tu taká aféra a takýto problém vznikol,
v tých Sečovciach. Aby aj nevznikol niekedy v budúcnosti, mali by sme sa pozrieť trochu
možno bližšie aj na tú organizáciu školského odboru, ako to tam funguje a ako by to malo
fungovať z pohľadu toho, aby slúžilo to Úradu Košického samosprávneho kraja
a samosprávnemu kraju, ako takému. Čiže ja tak isto odporúčam, mimo iné odporúčania,
ktoré tu už boli povedané, že pozrime sa aj na to, ako to tam funguje. Ako funguje
tá operatívna kontrola škôl, pretože však tí riaditelia sú osoby, ktoré zastupujú tu školu,
podpisujú zmluvy, zverejňujú – nezverejňujú, sa tu dozvedáme. Nejaké pravidlá asi by bolo
dobré dať, aj pre tie školy, aby to fungovalo k všeobecnému prospechu, aby sa také veci
neopakovali, ako tu už upozornil aj pán poslanec Rovinský. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ja len dodám, že odbor školstva je štát v štáte. To platilo,
my sa to postupne snažíme trochu inak nastaviť, aby videli do toho aj iné odbory a iné
oddelenia po tej odbornej stránke. Áno, súhlasím s Vami, že tiež si tu niekto pletie metódy
kontroly a metódy vyšetrovania. Pri každej správe je to inak. Ak sa nikto nehlási do diskusie,
uzatváram diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhov, ktoré boli
predložené a potom o hlasovanie. Nech sa páči.“
Poslanec Smrčo, návrhová komisia: „Návrhová komisia dostala jednu zmenu návrhu.
K bodu č. 4b podal návrh na zmenu pán Milan Kaplan. Správa o výsledkoch kontrol
vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na základe
požiadavky zastupiteľstva zo 7. Zasadnutia konaného dňa 27. augusta 2018.
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Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
žiada
hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja o doplnenie Správy o výsledkoch
kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra KSK na základe požiadavky zastupiteľstva
zo 7. zasadnutia konaného dňa 27. augusta 2018, konkrétne v časti kontroly postupu
verejného obstarávania v rámci výziev a žiadostí o nenávratný finančný príspevok
z Integrovaného regionálneho operačného programu o:
Pomenovanie všetkých zainteresovaných osôb, u ktorých bol preskúmaný konflikt
záujmov.
2. Informáciu, ako bol preskúmaný konflikt záujmov.
3. Zdroje informácií, ktoré použila kontrolná skupina pri kontrole konfliktu záujmov.
4. Priradenie výstupov z predošlých troch bodov k jednotlivým organizáciám.
1.

Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 14

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného
kontrolóra Košického samosprávneho kraja na základe
požiadavky zastupiteľstva zo 7. zasadnutia konaného
dňa 27. augusta 2018 - doplňujúci návrh p. Kaplan

Za 25 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 17 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh prešiel. Nabudúce poprosíme správu s doplnenými
údajmi. Teraz poprosím ešte o ďalšie uznesenie. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
berie na vedomie
Správu o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra Košického
samosprávneho kraja na základe požiadavky zastupiteľstva zo 7. zasadnutia konaného dňa
27. augusta 2018.
Predseda: „No, ale však teraz sme o tom rozprávali, že vlastne sa má doplniť ten bod a znovu
predložiť. Tak, nie? Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Poslanec Smrčo, návrhová komisia: „No bolo mi povedané, že sa o tom musí tiež hlasovať.
Aj ako pôvodný návrh. Či sa berie na vedomie, alebo neberie na vedomie.“
Predseda: „No dobre tak hlasujte. Áno, ale pred chvíľou ste odhlasovali, že sa má doplniť
ešte správa. Dobre OK.“
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Hlasovanie č. 15

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného
kontrolóra Košického samosprávneho kraja na základe
požiadavky zastupiteľstva zo 7. zasadnutia konaného
dňa 27. augusta 2018

Za 26 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 20 poslancov.
Predseda: „Čiže uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 5
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho
kraja č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a v školských zariadeniach
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 5 – Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
KSK č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach. Vážené poslankyne, vážení poslanci, cieľom navrhovaného
doplnenia nariadenia je možnosť zvýšenia finančných príspevkov, ktorými si školy a školské
zariadenia dokážu získať viac finančných prostriedkov s cieľom zvýšenia kvalitatívnej úrovne
poskytovaných služieb a konkurencieschopnosti voči neštátnym školským zariadeniam.
Navrhované zmeny a doplnenia zohľadňujú dva hlavné body:
1. úpravu maximálnej výšky úhrady nákladov v jazykových školách, centre
voľného času a v školskom internáte podmienených návrhmi a žiadosťami škôl
a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti KSK,
2. nové finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov a príspevok stravníka v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
pre klasické stravovanie, diétne stravovanie a pre stravovanie športových tried a škôl
s účinnosťou od 1. 9. 2019 zverejnených na webovej stránke ministerstva školstva.
Uvedené zmeny sú zapracované v texte VZN v prílohe č. 1 k VZN do tabuliek
A - C a v prílohe č. 2. Tento návrh VZN pred rokovaním zastupiteľstva prešiel legislatívnym
procesom, bol zverejnený za účelom jeho pripomienkovania dňa 24. mája 2019 na úradnej
tabuli úradu a webovej stránke kraja. Návrh VZN prešiel rokovaním desiatich komisií, ktoré
ho zastupiteľstvu odporučili prerokovať a schváliť. V zákonom stanovenej lehote k návrhu
všeobecne záväzného nariadenia neboli prednesené pripomienky. Ja len upozorňujem,
že na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny
všetkých poslancov, čiže to je najmenej 35. Otváram k materiálu rozpravu. Nech sa páči.
Ak sa nikto nehlási uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu
na uznesenie. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 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 podľa §53, §116, §117, §140 a §141 zákona 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa
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Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach.
Predseda: „Ďakujem pekne. Môžete hlasovať o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 16

Návrh
Všeobecne
záväzného
nariadenia
Košického
samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatuje, že toto VZN bolo schválené.“
BOD č. 6
Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu
Košického samosprávneho kraja za rok 2018
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 6 – Ústna informácia o stave podania Oznámení
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu KSK za rok 2018.
Prosím pána poslanca Hlinku, predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu, aby
predniesol ústnu informáciu. Nech sa páči.“
Poslanec Hlinka: „Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci,
ako predseda Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, poverený komisiou uznesením, ktoré
komisia prijala na svojom zasadnutí v máji tohto roku, vás informujem o splnení povinnosti
poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja a súčasne aj bývalého predsedu
Košického samosprávneho kraja, podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení ústavného zákona
č. 545/2005 Z. z. V záujme splnenia si povinnosti verejnými funkcionármi podľa čl. 7 ods. 1
ústavného zákona počas výkonu funkcie podať do 31. marca písomné oznámenie
za predchádzajúci kalendárny rok, boli poslanci a predseda KSK na túto povinnosť
upozornení listom predsedu komisie zo dňa 29. januára 2019 vrátane fyzického
a elektronického doručenia príslušného tlačiva Oznámenia. Splnenie povinnosti podať
písomné oznámenie zo strany všetkých verejných funkcionárov, vrátane bývalého predsedu
Košického samosprávneho kraja komisia preverila na svojom zasadnutí uskutočnenom dňa
16. mája tohto roku, s konštatovaním, že všetci túto povinnosť splnili v zákonom stanovenej
lehote. Predchádzajúci predseda Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenko Trebuľa
podal komisii podľa čl. 8 ods. 5 ústavného zákona oznámenie, v ktorom uviedol ústavným
zákonom požadované údaje. Poslanci, ktorí podali oznámenie o predĺžení lehoty na podanie
daňového priznania, vo vzťahu k daňovým úradom, doručili komisii potvrdenie o podanom
daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb neskôr. S výnimkou poslanca Adnana
Akrama, ktorý avizoval podanie jeho daňového priznania až k 30. júnu tohto roku. Zistené
drobné formálne nedostatky v oznámeniach na základe výzvy predsedu komisie poslanci
operatívne dodatočne odstránili. Zverejňovanie údajov z oznámenie funkcií zamestnaní,
činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov, v rozsahu ustanovenom zákonom,
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bude z úrovne komisie realizované formou sprístupnenia na webovej stránke Košického
samosprávneho kraja, a to v súlade s uznesením komisie č. 1 z roku 2019, najneskôr k termínu
31. júl 2019. Zároveň vás informujem, že návrhovej komisii predkladám príslušný návrh
na uznesenie, aby dnešné zastupiteľstvo predmetnú ústnu informáciu zobralo na vedomie.“
Predseda: „Ďakujem pánovi predsedovi Hlinkovi a otváram rozpravu k ústnej informácii.
Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási uzatváram rozpravu a prosím návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
berie na vedomie
ústnu informáciu o stave oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2018 podľa čl. 7 ods. 1
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z. z. a o oznámení bývalého predsedu Košického
samosprávneho kraja podľa čl. 8 ods. 5 uvedeného ústavného zákona.
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 17

Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu
Košického samosprávneho kraja za rok 2018

Za 42 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 7b)
Zaradenie elokovaného pracoviska Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23,
Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do siete škôl
a školských zariadení Slovenskej republiky
Predseda: „Môžeme teda prejsť k bodu č. 7b – Zaradenie elokovaného pracoviska
SOŠ technickej, Kukučínova 23, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do siete škôl
a školských zariadení Slovenskej republiky. Vážené poslankyne, vážení poslanci, materiálom
sa navrhuje zastupiteľstvu schváliť predloženie žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu
a športu SR na zaradenie elokovaného pracoviska na Župnej ceste 172/10 v Turni nad Bodvou
do siete škôl a školských zariadení SR ako súčasti SOŠ technickej, Kukučínova 23, Košice
od 1. septembra 2019. Materiál prešiel rokovaním školskej komisie, ktorá ho odporúča
zastupiteľstvu prerokovať a schváliť zaradenie elokovaného pracoviska do siete škôl
a školských zariadení. Otváram k materiálu diskusiu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási
uzatváram diskusiu a poprosím 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
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zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
predloženie žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
na zaradenie elokovaného pracoviska do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
od 1. septembra 2019 pre Strednú odbornú školu technickú, Kukučínova 23, Košice :
Elokované pracovisko, Župná cesta 172/10, Turňa nad Bodvou, ako súčasť Strednej odbornej
školy technickej, Kukučínova 23, Košice.
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím o hlasovanie.“
Hlasovanie č. 18

Zaradenie elokovaného pracoviska Strednej odbornej školy
technickej, Kukučínova 23, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja do siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky

Za 42 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
BOD č. 8
Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 173/2019
s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské
zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.1.1 – Zvýšiť inkluzívnosť
a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie
detí a žiakov
Predseda: „Bod č. 8 – Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 173/2019 s názvom:
Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávane, Špecifický cieľ:
1.1.1 – Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky
a kompetencie detí a žiakov. Vážené poslankyne, vážení poslanci, zmenou výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti a rovnakého
prístupu ku kvalitnému vzdelaniu žiakov, ktorá nastala Usmernením č. 2 vydanom
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v marci 2019 sa do výzvy plánujú zapojiť
ďalšie dve školy a to: Stredná športová škola, Trieda SNP 104 v Košiciach a - Gymnázium
Ľ. Štúra 26 v Michalovciach. Celková výška oprávnených výdavkov v prípade schválených
žiadostí o nenávratný finančný príspevok bude 3 081 840 eur, z toho výška nenávratného
finančného príspevku bude 2 927 748 eur a výška finančných prostriedkov potrebných
na zabezpečenie povinného spolufinancovania na 16 projektov škôl, ktoré sa do uvedenej
výzvy zapájajú bude 154 091 eur. Materiál prešiel rokovaním školskej a finančnej komisie,
ktoré ho zastupiteľstvu odporučili prerokovať a schváliť. Otváram k materiálu rozpravu.
Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási uzatváram rozpravu a prosím návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu.“
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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 /„NFP“/ na
zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť) vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov
realizovaných s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho
rozpočtu SR, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Gymnázium a základná škola
Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským – Márai Sándor Tanitási Nyelvü
Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice, ktorého zriaďovateľom je Košický
samosprávny kraj:
Celkové
NFP
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
z ESF a ŠR (€)
(€)
výdavky (€)
Podpora čitateľskej, matematickej,
finančnej a prírodovednej gramotnosti na
154 699,68
146 964,70
7 734,98
gymnáziu Sándora Máraiho
1.

Spolufinancovanie projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok /„NFP“/ na
zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť) vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov
realizovaných s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho
rozpočtu SR, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Gymnázium, Opatovská cesta
7, Košice, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Celkové
NFP
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
z ESF a ŠR (€)
(€)
výdavky (€)
Rozvoj zručností v čitateľskej,
matematickej, finančnej a prírodovednej
235 915,75
224 119,96
11 795,79
gramotnosti
2.

3.

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

Celkové
oprávnené
výdavky (€)
210 526,00

NFP
z ESF a ŠR (€)

5% KSK
(€)

200 000,00

10 526,00

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

Spolufinancovanie projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok /„NFP“/ na
zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť) vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov
realizovaných s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho
rozpočtu SR, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Gymnázium, Šrobárova 1,
Košice, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Celkové
NFP
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
z ESF a ŠR (€)
(€)
výdavky (€)
Inovácia vzdelávania za účelom
zlepšenia čitateľskej, matematickej,
235 788,38
223 998,96
11 789,42
finančnej a prírodovednej gramotnosti
5.

Spolufinancovanie projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok /„NFP“/ na
zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť) vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov
realizovaných s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho
rozpočtu SR, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Gymnázium, Trebišovská 12,
Košice, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Celkové
NFP
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
z ESF a ŠR (€)
(€)
výdavky (€)
Modernými metódami k zvyšovaniu
gramotnosti žiakov Gymnázia,
217 642,12
206 760,01
10 882,11
Trebišovská 12, Košice
6.

7.

Spolufinancovanie projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok /„NFP“/ na
zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť) vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov
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realizovaných s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho
rozpočtu SR, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Gymnázium, Javorová 16,
Spišská Nová Ves, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Celkové
NFP
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
z ESF a ŠR (€)
(€)
výdavky (€)
Zdokonalenie čitateľskej,
matematickej, finančnej
a prírodovednej gramotnosti na
185 329,40
176 062,93
9 266,47
Gymnáziu, Javorová 16, Spišská
Nová Ves
Spolufinancovanie projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok /„NFP“/ na
zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť) vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov
realizovaných s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho
rozpočtu SR, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Gymnázium – Gimnázium,
Ul. Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany, ktorého zriaďovateľom je Košický
samosprávny kraj:
Celkové
NFP
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
z ESF a ŠR (€)
(€)
výdavky (€)
Zvýšenie kvality výchovnovzdelávacieho procesu na
153 427,54
145 756,16
7 671,38
Gymnázium – Gimnázium,
Veľké Kapušany
8.

9. Spolufinancovanie projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok /„NFP“/ na
zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť) vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov
realizovaných s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu
SR, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Gymnázium Kpt. Nálepku 6, Sobrance,
ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Celkové
NFP
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
z ESF a ŠR (€)
(€)
výdavky (€)
Zvyšovanie čitateľskej, matematickej,
finančnej a prírodovednej gramotnosti
160 416,34
152 395,52
8 020,82
na gymnáziu
10. Spolufinancovanie projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok /„NFP“/ na
zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť) vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov
realizovaných s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho
rozpočtu SR, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Spojená škola, Kollárova 17,
Sečovce, organizačná zložka Gymnázium, ktorého zriaďovateľom je Košický
samosprávny kraj:
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Názov projektu
Inovácia vzdelávania za účelom
zlepšenia čitateľskej, matematickej,
finančnej a prírodovednej gramotnosti

Celkové
oprávnené
výdavky (€)

NFP
z ESF a ŠR (€)

145 000,00

137 750,00

5% KSK
(€)
7 250,00

11. Spolufinancovanie projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok /„NFP“/ na
zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť) vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov
realizovaných s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho
rozpočtu SR, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Gymnázium Štefana Moysesa,
Školská 13, Moldava nad Bodvou, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Celkové
NFP
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
z ESF a ŠR (€)
(€)
výdavky (€)
Modernými metódami k zvýšeniu
čitateľskej, matematickej, finančnej
a prírodovednej gramotnosti na
137 342,02
130 474,92
6 867,10
Gymnáziu Štefana Moysesa, Školská
13, Moldava nad Bodvou
12. Spolufinancovanie projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok /„NFP“/ na
zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť) vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov
realizovaných s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho
rozpočtu SR, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Gymnázium, SNP 1, Gelnica,
ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Celkové
NFP
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
z ESF a ŠR (€)
(€)
výdavky (€)
Kľúč k rozvoju štyroch gramotností
180 000,00
171 000,00
9 000,00
13. Spolufinancovanie projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok /„NFP“/ na
zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť) vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov
realizovaných s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho
rozpočtu SR, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Gymnázium – Gimnázium,
Horešská 18, Kráľovský Chlmec, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Celkové
NFP
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
z ESF a ŠR (€)
(€)
výdavky (€)
GYMSTAGRAM – GYMnaziálne
ŠTúdiÁ GRAMotnosti na Gymnáziu –
210 000,00
199 500,00
10 500,00
Gimnáziu v Kráľovskom Chlmci
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14. Spolufinancovanie projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok /„NFP“/ na
zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť) vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov
realizovaných s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho
rozpočtu SR, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Gymnázium, Komenského 32,
Trebišov, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Celkové
NFP
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
z ESF a ŠR (€)
(€)
výdavky (€)
Rozvíjanie matematickej, finančnej,
čitateľskej a prírodovednej gramotnosti
– nevyhnutný predpoklad na rozvíjanie
270 000,00
256 500,00
13 500,00
kľúčových kompetencií a získavanie
praktických a profesijných zručností
žiakov Gymnázia v Trebišove
15. Spolufinancovanie projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok /„NFP“/ na
zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť) vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov
realizovaných s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho
rozpočtu SR, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Stredná športová škola, Trieda
SNP 104, Košice, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Celkové
NFP
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
z ESF a ŠR (€)
(€)
výdavky (€)
Podpora čitateľskej, matematickej,
195 054,62
185 301,89
9 752,73
finančnej a prírodovednej gramotnosti
16. Spolufinancovanie projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok /„NFP“/ na
zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť) vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov
realizovaných s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho
rozpočtu SR, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Gymnázium, Ľ. Štúra 26,
Michalovce, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Celkové
NFP
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
z ESF a ŠR (€)
(€)
výdavky (€)
Rozvoj zručností v čitateľskej
matematickej, finančnej
a prírodovednej gramotnosti na
188 151,35
178 743,78
9 407,57
Gymnáziu, Ľ. Štúra 26 v
Michalovciach
Predseda: „Ďakujem. Prosím hlasujte o tomto návrhu, nech sa páči.“
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Hlasovanie č. 19

Aktualizácia
Uznesenia
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja č. 173/2019 s názvom: Intenzita pomoci –
spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu
Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ:
1.1.1. – Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému
vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že návrh bol schválený.“
BOD č. 9
Aktualizácia Uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 174/2019,
č. 94/2018 a č. 483/2017 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Integrovaného
regionálneho operačného programu, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym
a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie
počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 9. Vážené poslankyne, vážení poslanci, aktualizácia
uznesení je predložená s údajmi tak, aby bolo zabezpečené plnenie v zmysle skutočne
poskytnutej intenzity pomoci pre 16 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.
Dôvodom je neschválenie žiadosti SPŠ strojníckej v Košiciach, Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a z tohto dôvodu je aj táto vyňatá zo skupiny
schváleného spolufinancovania. V prípade Obchodnej akadémie v Rožňave bola upravená
výška celkových oprávnených výdavkov naproti predloženej žiadosti a zastupiteľstvom
už schváleného spolufinancovania. Materiál prešiel rokovaním školskej a finančnej komisie,
ktoré ho zastupiteľstvu odporučili prerokovať a schváliť. Otváram k danému bodu rozpravu.
Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási uzatváram rozpravu a 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 európskych štrukturálnych a investičných
fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre námorné a rybné hospodárstvo pre
programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „stratégia financovania 2014 – 2020“) určujúcou
pravidlá a limity pre poskytovanie pomoci prijímateľom v rámci projektov
spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – EFRR, Európskeho
sociálneho fondu – ESF (ďalej len „štrukturálne fondy“), Kohézneho fondu – KF
a Európskeho fondu pre námorné a rybné hospodárstvo – EFNRH
schvaľuje
a)

predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektov
stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
realizovaných v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov (žiadostí
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o nenávratný príspevok) na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na
praktickom vyučovaní, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším
verejným službám, ktorých ciele sú v súlade s platným Územným plánom veľkého
územného celku Košického kraja a platným Programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Košického samosprávneho kraja na obdobie 2016-2020,
b) zabezpečenie realizácie projektov v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c)

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaných projektov vo
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektov a poskytnutých nenávratných
finančných príspevkov v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci nasledovne:

1. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SOŠ Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník, ktorej zriaďovateľom je Košický
samosprávny kraj:
Príspevok
Celkové
zo zdrojov EÚ
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
(EFRR) a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Modernizácia materiálnych podmienok
pre zvýšenie kvality odborného
vzdelávania a prípravy v
618 833,23
587 891,57
30 941,66
poľnohospodárskych odboroch na
Strednej odbornej škole –
Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník
2. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SOŠ
obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce, ktorej zriaďovateľom je Košický
samosprávny kraj:
Príspevok
Celkové
zo zdrojov EÚ
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
(EFRR) a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Modernizácia centra odborného
404 922,80
384 676,66
20 246,14
vzdelávania
3. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Technická
akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves, ktorej zriaďovateľom je Košický
samosprávny kraj:
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Názov projektu
Strojárstvo, elektrotechnika a robotika
bližšie k žiakom a praxi

Celkové
oprávnené
výdavky (€)

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

5% KSK
(€)

576 981, 72

548 132,63

28 849,09

4. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SPŠ
elektrotechnická, Komenského 44, Košice, ktorej zriaďovateľom je Košický
samosprávny kraj:
Príspevok
Celkové
zo zdrojov EÚ
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
(EFRR) a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Učíme sa praxou
498 265,89
473 352,60
24 913,29
5. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SOŠ
technická, Kukučínova 23, Košice, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny
kraj:
Príspevok
Celkové
zo zdrojov EÚ
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
(EFRR) a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Kvalitná výučba – základ kvalitnej SOŠ
556 083,20
528 279,04
27 804,16
technickej v Košiciach
6. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SOŠ,
Ostrovského 1, Košice, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Príspevok
Celkové
zo zdrojov EÚ
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
(EFRR) a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Kvalitná odborná príprava žiakov –
509 386,09
483 916,79
25 469,30
úspech absolventov na trhu práce
7. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SOŠ
automobilová, Moldavská cesta 2, Košice, ktorej zriaďovateľom je Košický
samosprávny kraj:
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Názov projektu
Stredná odborná škola automobilová –
brána do Tvojej profesijnej budúcnosti

Celkové
oprávnené
výdavky (€)

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

5% KSK
(€)

349 730,84

332 244,30

17 486,54

8. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SOŠ,
Učňovská 5, Košice, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Príspevok
Celkové
zo zdrojov EÚ
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
(EFRR) a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Zvýšenie kvality odborného vzdelávania
367 450,58
349 078,05
18 372,53
na SOŠ, Učňovská 5, Košice - Šaca
9. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SOŠ,
Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny
kraj:
Príspevok
Celkové
zo zdrojov EÚ
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
(EFRR) a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Investícia do odborného vzdelávania
prispôsobeného regionálnym
605 982,60
575 683,47
30 299,13
požiadavkám trhu práce
10. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SOŠ
drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves, ktorej zriaďovateľom je Košický
samosprávny kraj:
Príspevok
Celkové
zo zdrojov EÚ
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
(EFRR) a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Modernou praktickou prípravou
536 288,11
509 473,70
26 814,41
k zamestnanosti
11. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SOŠ
technická, Partizánska 1, Michalovce, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny
kraj:
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Názov projektu
Pomôžme regiónu

Celkové
oprávnené
výdavky (€)
568 504,75

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

5% KSK
(€)
28 425,24

12. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je
SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice, ktorej zriaďovateľom je Košický
samosprávny kraj:
Príspevok
Celkové
zo zdrojov EÚ
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
(EFRR) a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Zdokonalenie materiálnych podmienok
pre kvalitné vzdelávanie v SPŠ stavebnej
171 668,75
163 085,31
8 583,44
a geodetickej v Košiciach
13. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SOŠ
obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance, ktorej zriaďovateľom je Košický
samosprávny kraj:
Príspevok
Celkové
zo zdrojov EÚ
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
(EFRR) a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Vzdelávanie študentov SOŠ OaS
Sobrance pre potreby technicky
507 636,36
482 254,54
25 381,82
moderných poľnohospodárskych
podnikov regiónu
14. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SOŠ
technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny
kraj:
Príspevok
Celkové
zo zdrojov EÚ
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
(EFRR) a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Kvalitná prax, úspech k zamestnanosti
519 175,29
493 216,53
25 958,76
15. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Spojená
škola, Kollárova 17, Sečovce, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
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Názov projektu
Modernizácia odborného vzdelávania na
Spojenej škole v Sečovciach

Celkové
oprávnené
výdavky (€)

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

597 022,66

567 171,53

5% KSK
(€)
29 851,13

16. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie (EFRR) a Štátneho rozpočtu SR
(príspevok zo zdrojov IROP), u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Obchodná
akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava, ktorej zriaďovateľom je Košický
samosprávny kraj:
Príspevok
Celkové
zo zdrojov EÚ
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
(EFRR) a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Moderné COVP – viac praktických
333 085,53
316 431,26
16 654,27
cvičení, viac žiakov
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu kraja.
Podpredseda Rusnák: „Nech sa páči, môžete hlasovať.“
Hlasovanie č. 20

Aktualizácia
Uznesení
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja č. 174/2019, č. 94/2018 a č. 483/2017
s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu,
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším
verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu
žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
BOD č. 10a)
Zrušenie Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 560/2017
z 25. zasadnutia zo dňa 23. 10. 2017, Uznesenia č. 119/2018 zo 7. zasadnutia zo dňa
27. 8. 2018 a Uznesenia č. 561/2017 z 25. zasadnutia zo dňa 23. 10. 2017
Podpredseda Rusnák: „Ďalším bodom dnešného rokovania, ako bod č. 10a – Zrušenie
Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Vážené poslankyne, vážení
poslanci, z dôvodu uzatvorenia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné
prostriedky vyhlásenú Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky v roku 2018 projekty uvedené v dôvodovej správe materiálu, pre ktoré už bolo
v minulosti schválené spolufinancovanie uzneseniami č. 560/2017, č. 561/2017 vrátane
ich aktualizácie v roku 2018, neboli podané. Dňa 29. marca tohto roku ministerstvo vyhlásilo
novú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné prostriedky, kde v prvom kole
plánujeme opätovne podať uvedené 2 projekty. V pôvodných uzneseniach je už neaktuálny
text, preto ich rušíme. Obsah projektov sa nemení, technické riešenie ostáva pôvodné.
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Materiál prešiel rokovaním finančnej, dopravnej komisie a komisie regionálneho rozvoja.
Všetky tri uvedené komisie ho odporučili zastupiteľstvu prerokovať a zrušiť uznesenia
v súlade so znením návrhu na uznesenie. Otváram rozpravu k tomuto bodu.“
Predseda: „Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Prosím návrhovú komisiu, nech sa
páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
zrušuje
uznesenie
Zastupiteľstva
Košického
z 25. zasadnutia zo dňa 23. októbra 2017,
b) uznesenie
Zastupiteľstva
Košického
zo 7. zasadnutia zo dňa 27. augusta 2018,
c) uznesenie
Zastupiteľstva
Košického
z 25. zasadnutia zo dňa 23. októbra 2017.
a)

samosprávneho

kraja

č. 560/2017

samosprávneho

kraja

č.

119/2018

samosprávneho

kraja

č.

561/2017

Predseda: „Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 21

Zrušenie Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja č. 560/2017 z 25. zasadnutia zo dňa 23.10.2017,Uznesenia
č. 119/2018 zo 7. zasadnutia zo dňa 27.8.2018 a Uznesenia
č. 561/2017 z 25. zasadnutia zo dňa 23.10.2017

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 10b)
Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho
operačného programu 2014 – 2020, Špecifický cieľ 1.1
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 10b. Vážené poslankyne, vážení poslanci, pod bodom
č. 10b) vám predkladám na schválenie predloženie dvoch žiadostí o nenávratný finančný
príspevok za účelom realizácie projektov realizovaných v rámci IROP-u, zabezpečenie
ich realizácie, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaných
projektov a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu KSK.
O projektoch sa bude hlasovať samostatne. Ide o projekty „hranica okresu Košice / Košice –
okolie – Spišské Vlachy – II. etapa“ a „Bohdanovce – Herľany – 1. etapa“. Predložený návrh
vychádza zo základného strategického dokumentu slúžiaceho k identifikácii projektov cestnej
dopravy na regionálnej úrovni a to Strategického plánu rozvoja a údržby ciest na úrovni
regiónov, ktorý zastupiteľstvo schválilo v roku 2013. Materiálom sa reaguje na Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásenú výzvu na predkladanie žiadostí
o nenávratné finančné prostriedky. Doposiaľ máme zazmluvnené 4 projekty. Náklady na tieto
štyri stavby boli v odbornom hodnotení a následne v zmluvách schválené v plnej výške
17,068 mil. eur. Stručný popis projektov je uvedený v dôvodovej správe materiálu. Stavebná
realizácia projektov v závislosti od ich stavebnej náročnosti, postupov realizácie, ale najmä
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od administratívnych procesov je plánovaná počas dvoch stavebných sezón a predpoklad
začatia je v druhej polovici roka 2020. Projekty sú predkladané v 2 samostatných návrhoch
na uznesenia. Materiál prešiel rokovaním finančnej komisie, dopravnej komisie a komisie
regionálneho rozvoja, ktoré ho zastupiteľstvu odporučili prerokovať a schváliť. Otváram
k danému bodu rozpravu. Nech sa páči. Pán poslanec Hlinka.“
Poslanec Hlinka: „Ďakujem. Takže všetko je v poriadku čo sa týka bodu 10b/1 aj 10b/2.
Len nech sa cesty opravujú. Ja by som sa chcel ale zastaviť nad tým, že my tú máme
v schvaľovacej časti uznesenia, že sa schvaľuje zabezpečenie financovania prípadných
neoprávnených výdavkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja. Je to v takej
všeobecnej polohe. Tzn., že možno by bolo dobré spomenúť nejaký limit do akej sumy,
aby sme sa raz neprekvapili, napr. pri rozpočte, keď budeme prerokovávať ako sa vyvíja.
Tie neoprávnené výdavky nakoniec nám zobrali navyše oproti tým povinným 5%
spolufinancovania nejakú sumu a akú. Vidí sa mi to, že to nie je nijako limitované možné
riziko a tak isto z toho vyplýva či teda vieme o nejakých budúcich neoprávnených výdavkoch,
alebo problémoch, ktoré by mohli vzniknúť, lebo je to tak len všeobecne. Aj v dôvodovej
správe som sa nedočítal ani jednu vetu, ktorá by to bližšie nejako spomínala, alebo
vysvetľovala. Preto sa na to teraz pýtam.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Toto uznesenie je schvaľované štandardne pri všetkých
eurofondových projektoch. Ja samozrejme budem rád, keď nebudú žiadne neoprávnené
výdavky, avšak zo skúseností a z minulosti, vieme, že nejaké sa môžu pritrafiť. Čiže nie je
možné teraz vôbec kvantifikovať dopredu v akej sume. Môžeme urobiť nejaký priemer, avšak
je to ťažké odhadnúť, obzvlášť vo fáze, kedy ešte nie je schválený projekt. Ďakujem. Ak sa
nikto nehlási do diskusie, 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) a d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
-

-

predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom „ID - R001 II/547 hranica
okresu Košice / Košice – okolie - Spišské Vlachy – II. etapa“ realizovaného v rámci
výzvy s kódom „IROP-PO1- SC11-2019-44“, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom Košického samosprávneho kraja a platným programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja;
zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške 330 000 eur;
zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Košického
samosprávneho kraja.

Predseda: „Ďakujem, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
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Hlasovanie č. 22

Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného
regionálneho operačného programu 2014 – 2020, Špecifický
cieľ 1.1

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. Teraz prosím návrhovú komisiu
o prednesenie druhého návrhu v tomto bode. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. c) a d) zákona č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
-

-

predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom „ID - R002 II/576
Bohdanovce – Herľany – I. etapa“ realizovaného v rámci výzvy s kódom „IROP-PO1SC11-2019-44“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom Košického
samosprávneho kraja a platným programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Košického samosprávneho kraja;
zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške 200 000 eur;
zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Košického
samosprávneho kraja.

Predseda: „Ďakujem, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 23

Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného
regionálneho operačného programu 2014 – 2020, Špecifický
cieľ 1.1

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 11
Návrh na zmenu Uznesenia č. 144/2018 – Optimalizácia siete sociálnych
služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja – 7. etapa
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 11 – Návrh na zmenu Uznesenia č. 144/2018 –
Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 7. etapa. Vážené poslankyne, vážení poslanci,
materiálom sa navrhuje zastupiteľstvu schváliť zmenu uznesenia zastupiteľstva č. 144/2018
z 9. zasadnutia zastupiteľstva zo dňa 17. 12. 2018 v schvaľovacej časti s odôvodnením
uvedeným v dôvodovej správe materiálu. Materiál prešiel rokovaním finančnej a sociálnej
komisie, ktoré ho zastupiteľstvu odporučili prerokovať a schváliť zmenu uznesenia. Otváram
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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. h) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
zmenu Uznesenia č. 144/2018 – Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných
zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 7. etapa
z 9. zasadnutia zastupiteľstva zo dňa 17. 12. 2018 v schvaľovacej časti uznesenia nasledovne:
- vypustenie bodu 6) rozšírenie predmetu činnosti rozpočtovej organizácie LUMEN –
Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, so sídlom
Jilemnického 1, Trebišov, o zariadenie podporovaného bývania s miesto výkonu M. R.
Štefánika 66/5, Trebišov, s účinnosťou od 01.04.2019,
- pôvodný text bodov 4), 13), 14), 15) a 16) sa nahrádza novým textom:
4) rozšírenie predmetu činnosti rozpočtovej organizácie LUMEN – Špecializované
zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, so sídlom
Jilemnického 1, Trebišov o útulok s miestom výkonu Jesenského 83, Trebišov,
s účinnosťou od 01.06.2019,
13) rozšírenie predmetu činnosti rozpočtovej organizácie DOMKO – Domov sociálnych
služieb, so sídlom Park mládeže 3, Košice, o zariadenie podporovaného bývania
s miestom výkonu Osloboditeľov 174, Čaňa s účinnosťou od 01.09.2019,
14) rozšírenie predmetu činnosti rozpočtovej organizácie VIA LUX – Domov sociálnych
služieb a zariadenie pre seniorov, so sídlom Andraščíkova 2, Košice, o špecializované
zariadenie – ambulantná forma s miestom výkonu Andraščíkova 2, Košice
s účinnosťou od 01.09.2019,
15) zrušenie organizačnej súčasti rozpočtovej organizácie HARMONIA - Domov
sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov, so
sídlom Nám. A. Dubčeka 270, Strážske, a to: zariadenia podporovaného bývania
s miestom výkonu Nám. A. Dubčeka 270, Strážske k 31.07.2019,
16) zmena názvu rozpočtovej organizácie HARMONIA - Domov sociálnych služieb,
zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov, so sídlom Nám. A.
Dubčeka 270, Strážske, IČO: 00692034, na HARMONIA - Domov sociálnych
služieb a zariadenie pre seniorov, so sídlom Nám. A. Dubčeka 270, Strážske
s účinnosťou od 01.08.2019.
Predseda: „Ďakujem, prosím hlasujte o tomto návrhu.“
Hlasovanie č. 24

Návrh na zmenu Uznesenia č. 144/2018 – Optimalizácia siete
sociálnych
služieb
poskytovaných
zariadeniami
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja 7. etapa

Za 42 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
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BOD č. 12
Správa o činnosti kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja za rok 2018
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 12 – Správa o činnosti kultúrnych organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za rok 2018. Vážené
poslankyne, vážení poslanci, zámerom správy je poskytnúť základné informácie o kultúrnej
infraštruktúre v podobe kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
so zameraním na ich činnosť a výsledky za rok 2018 a definovať kľúčové zámery a výzvy
za oblasť kultúrnych organizácií v procese prípravy novej koncepcie rozvoja kultúry, ktorá
bude predložená na zasadnutie Zastupiteľstva KSK v druhom polroku 2019. Pozornosť
je zameraná iba na kultúrne organizácie, ktoré KSK bezprostredne ovplyvňuje svojou
metodickou, hospodársko – riadiacou a motivačnou činnosťou. Základným východiskom
pre túto sumarizačnú správu boli výročné správy samotných kultúrnych organizácií
predkladané v štandardizovanom formáte a verejne prístupné na webových stránkach
zariadení, analýzy odboru kultúry a cestovného ruchu a podklady z odboru financií. Materiál
prešiel rokovaním kultúrnej komisie a komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce,
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.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
berie na vedomie
Správu o činnosti kultúrnych organizácií
samosprávneho kraja za rok 2018.

v zriaďovateľskej

pôsobnosti

Košického

Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 25

Správa o činnosti kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za rok 2018

Za 41 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 13
Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2018/2019
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 13 – Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy
v zimnom období 2018/2019. Vážené poslankyne, vážení poslanci, materiál o vyhodnotení
zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2018/2019 informuje o materiálovej,
dopravno – mechanizačnej a personálnej príprave organizácie zimnej údržby ciest KSK.
Zároveň je zhodnotením organizačného zabezpečenia, dispečersko – spravodajskej služby
a samotného výkonu zimnej údržby ciest. Informácia je doplnená popisom použitých
technologických postupov zimnej údržby ciest, vyhodnotením nehodovosti, kalamitných
a mimoriadnych situácií a jednou z jej podstatných častí je ekonomická analýza nákladovosti
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zimnej údržby ciest, vrátane porovnania so skutočnosťou predošlých sezón. Celkové náklady
na zimnú údržbu ciest II. a III. triedy v zimnom období 2018/2019 boli vypočítané
a vynaložené vo výške 4 378 tis. eur. Materiál prešiel rokovaním dopravnej a finančnej
komisie, ktoré ho zastupiteľstvu odporučili prerokovať a zobrať na vedomie. Otváram
k danému bodu rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Prosím
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
berie na vedomie
Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2018/2019.
Predseda: „Ďakujem, prosím hlasujte o tomto návrhu.“
Hlasovanie č. 26

Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom
období 2018/2019

Za 39 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 14
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2019
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 14 – Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2019. Vážené poslankyne, vážení poslanci,
ide o otvorený materiál vytvárajúci rámec na obsahové zameranie jednotlivých rokovaní
zastupiteľstva, na problematiku a aktuálne úlohy v nadväznosti predovšetkým na základné
priority stanovené pre toto volebné obdobie v jednotlivých oblastiach pôsobnosti
samosprávneho kraja, ďalej úlohy vyplývajúce zo zmeny legislatívy, ako aj z nasmerovaných
rozvojových aktivít. Ide o otvorený materiál, ktorý v priebehu II. polroka 2019, v prípade
nutnosti, bude aktualizovaný. Materiál prešiel rokovaním desiatich 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
schvaľuje
Rámcovú obsahovú náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na II. polrok 2019.
Predseda: „Ďakujem, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
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Hlasovanie č. 27

Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja na I. polrok 2019

Za 40 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 15
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2019
Predseda: „Pod bodom č. 15 – Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja na II. polrok 2019. Vážené poslankyne, vážení poslanci, v prípade tohto materiálu
Úrad KSK bol koordinátorom pri jeho príprave, obsahové zameranie bolo formulované
na úrovni predsedov jednotlivých komisií. Z týchto plánov činnosti, resp. plánov úloh
je zrejmé zameranie komisií prierezových, ale aj zameranie činnosti komisií odvetvových.
Schválením materiálu plníme aj povinnosť vyplývajúcu z ustanovenia § 11 ods. 2 písm. k)
zákona o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov. Materiál prešiel
rokovaním desiatich komisií, ktoré ho odporučili zastupiteľstvu prerokovať a schváliť.
Otváram k danému bodu rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu.
Prosím návrhovú komisiu, nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 4
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2019.
Predseda: „Ďakujem, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 28

Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja na II. polrok 2019

Za 42 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
BOD č. 16
Informatívna správa o činnosti Informačno – poradenského centra pre
Európske štrukturálne a investičné fondy na Košickom samosprávnom kraji
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 16 – Informatívna správa o činnosti Informačnoporadenského centra pre Európske štrukturálne a investičné fondy na Košickom
samosprávnom kraji. Vážené poslankyne, vážení poslanci, cieľom tejto správy je informovať
zastupiteľstvo o činnosti Informačno – poradenského centra, tzv. IPC pre Európske
štrukturálne a investičné fondy. IPC KSK poskytlo v roku 2018 - 211 konzultácií,
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spoluorganizovalo 25 seminárov s 827 účastníkmi a rozposlalo informačné e-maily 5648
subjektom. IPC Košického samosprávneho kraja plánuje naďalej spoluorganizovať
informačné semináre k ďalším vyhláseným výzvam, informovať verejnosť a zamerať sa na
publicitu jednotlivých realizovaných projektov z programového obdobia 2014 - 2020.
Vzhľadom na stav implementácie sa postupne bude sústreďovať aj na tematicky zamerané
semináre pre úspešných žiadateľov. Taktiež budú naďalej zverejňované informácie ohľadom
výziev a informačných seminároch na webovej stránke kraja a bude zvyšovaná propagácia
IPC KSK na sociálnych sieťach. Materiál prešiel rokovaním finančnej komisie a komisie
regionálneho rozvoja, ktoré ho odporučili zastupiteľstvu prerokovať a zobrať na vedomie.
Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu.
Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
berie na vedomie
Informatívnu správu o činnosti Informačno – poradenského centra pre Európske štrukturálne
a investičné fondy na Košickom samosprávnom kraji.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu.“
Hlasovanie č. 29

Informatívna správa o činnosti Informačno – poradenského
centra pre Európske štrukturálne a investičné fondy na Košickom
samosprávnom kraji

Za 42 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 17a)
Nájom telocvične Strednej športovej školy v Košiciach
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 17, to sú majetkové veci. Pod bodom č. 17a
sa predkladá Nájom telocvične Strednej športovej školy v Košiciach. Vážené poslankyne,
vážení poslanci, materiálom sa navrhuje zastupiteľstvu schváliť nájom telocvične o výmere
550 m2 v budove nachádzajúcej sa na ulici Trieda SNP 104 v Košiciach pre Atletiku
Košice, o. z. za nájomné vo výške 2 eur /rok, na dobu neurčitú, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, ktorým je nepeňažná podpora športu. Materiál prešiel rokovaním komisie
k hospodáreniu s majetkom a školskej komisie, ktoré ho odporučili zastupiteľstvu
prerokovať a schváliť nájom telocvične. Na schválenie tohto nájmu 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 § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 7 ods.
14 Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja v znení dodatku č. 1
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schvaľuje
nájom telocvične o výmere 550 m2 v budove so súpisným číslom 399, nachádzajúcej sa na
ulici Trieda SNP 104 v Košiciach na parcele registra C KN parc. č. 1466/5 a na parcele
registra C KN parc. č. 1466/6, ktorá je evidovaná Okresným úradom Košice, katastrálny
odbor na liste vlastníctva č. 7085, pre kat. územie: TERASA, obec: Košice - Západ, okres:
Košice II pre Atletiku Košice, o. z. so sídlom Dúhová 290/26, 040 01 Košice – Juh, IČO:
50 076 302 za účelom tréningov mládežníckej atletiky, za nájomné vo výške 2,00 eur/rok,
na neurčitú dobu nájmu, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je nepeňažná podpora
športu.
Predseda: „Ďakujem, prosím hlasujte.“
Hlasovanie č. 30

Nájom telocvične Strednej športovej školy v Košiciach

Za 43 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
BOD č. 17b)
Úprava nájomných vzťahov s BONA FIDE, o. z.
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 17b – Úprava nájomných vzťahov s BONA FIDE, o. z.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, predmetom rokovania ostatného zastupiteľstva
bol len nájom javiskovej techniky pre BONA FIDE, o. z. , kde zastupiteľstvo schválilo nájom
s výškou ročného nájomného 900 eur po dobu nájmu priestorov, v ktorých sa javisková
technika nachádza. Obsahom predloženého materiálu je základná analýza nájomného vzťahu
s nájomcom a z toho vyplývajúci návrh na niekoľko úprav. Po prvé: úpravy výšky
nájomného pre nájomcu zmenou uznesenia č. 303/2015 zo dňa 7. 12. 2015 a zrušenie
uznesenia č. 552/2017 zo dňa 21. 8. 2017. Ďalšou úpravou je riešenie investícií nájomcu
do majetku KSK formou započítania s dlhom nájomcu na nájomnom a službách. A ďalšou
úpravou, významnou je úprava ďalších podmienok nájmu pre nájomcu.
V materiáli boli dňa 11. 6. 2019 vykonané zmeny z dôvodu návrhu nového uznesenia
pod názvom „Ďalšie podmienky nájmu pre BONA FIDE, o. z.“ , ďalej zmeny poradia
návrhov na uznesenia a z toho vyplývajúcej úpravy dôvodovej správy a hlavného dokumentu.
Uvedené úpravy vyplynuli z diskusie na rokovaniach komisií Zastupiteľstva KSK, ktorým
bol materiál predložený. Materiál prešiel rokovaním komisie k hospodáreniu s majetkom,
finančnej a kultúrnej komisie, kultúrna komisia podporuje zachovanie kultúrnej činnosti
BONA FIDE, o. z. v priestoroch Tabačky, komisia k hospodáreniu s majetkom odporúča
materiál prerokovať a finančná komisia odporúča zastupiteľstvu ponechať súčasné nájomné
vzťahy do skončenia platnosti nájomnej zmluvy v roku 2022, následne nájomné vzťahy
vyhodnotiť a prijať nové riešenie. Ja len ešte pár slov k tomuto bodu. Musím povedať alebo
stručne zhrnúť čo sa udialo. Všetky tieto úpravy, ktoré teraz predkladáme, vyplývajú
z nie celkom šťastne nastavenej zmluvy z minulosti. K čomu by som sa nerád vracal,
k dôvodom a ku všetkým tým procesom, čo tomu predbiehalo. My sa za rok a pol snažíme
komunikovať so všetkými zainteresovanými stranami, hlavne s BONA FIDE, o. z.,
aj so všetkými vami, ktorí ste prejavili záujem. Tento predložený návrh berte tak,
ako kompromisný. Nie je ideálny ani z nášho pohľadu a nie je ideálny ani z pohľadu partnera,
t. j. BONA FIDE, o. z. Avšak je to jediný zatiaľ taký kompromis, ktorý by bolo možné
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schváliť. Takže po roku a pol, trvania dlhých diskusií by som poprosil o hlasovanie ZA.
Keďže tento problém trvá, ten dlh nezačal vznikať za posledný rok a pol, ale ešte predtým.
Jednoducho myslím si, že ak chceme zachovať činnosť tohto subjektu, tak je potrebná úprava.
Keď sa tento návrh neschváli a nepríde sa ani so žiadnym kompromisným návrhom, ktorý by
bol schodný aj pre druhú stranu. Mám obavu, že bude veľmi rýchlo ohrozený chod a činnosť
tohto kultúrneho strediska v Košiciach. Musím povedať, že aj výnimočného kultúrneho
strediska na celom východnom Slovensku, ak nie na Slovensku. Otváram rozpravu k tomuto
bodu. Nech sa páči. Pán poslanec Javorský.“
Poslanec Javorský: „Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja si myslím, že sme o tomto bode
veľmi veľa už diskutovali. Dosť rozsiahlu diskusiu sme mali aj na kultúrnej komisii a jednou
z vecí, ktorá vyplynula z tej diskusie, že ak budete jednať so zástupcami BONA FIDE, o. z.,
aby ste vyjednali a mali pozície v správnej rade BONA FIDE, o. z. a zároveň aj v audítorskej
rade BONA FIDE, o. z. Verím, že sa to podarilo vyjednať. Ak dovolíte ja by som aj návrh,
aby sme odsúhlasili, ako zastupiteľstvo, rovno zástupcov za člena správnej rady a za člena
audítorskej rady. Ja navrhujem za člena správnej rady BONA FIDE, o. z. vedúcu odboru
kultúry PhDr. Knežovú, PhD. Pretože, no zdôvodňovať to, že dozerá na kultúru šéfka kultúry,
asi netreba viac. A na menovanie člena audítorskej rady BONA FIDE, o. z. navrhujem
JUDr. Ing. Petra Hubu, PhD., poslanca a to aj z tohto dôvodu, že asi z nás poslancov je jediný,
ktorý má na to patričné vzdelanie. Aby sa naplno mohol venovať a vedel skontrolovať to,
čo nám viacerým nebolo jasné čo sa týka BONA FIDE, o. z. a ich fungovania. Takže ja dávam
tento návrh na uznesenie. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pán poslanec Kočiš, nech sa páči.“
Poslanec Kočiš: „Ďakujem pekne za slovo pán predseda. Ako už ste povedali v úvode, tento
návrh bol podrobne prerokovaný aj na finančnej komisii, ktorá tento návrh neodporúča
schváliť, ale ponechať v platnosti doterajší zmluvný vzťah a na konci tohto obdobia, čiže rok
2022 vyhodnotiť ten vzťah a nejakým spôsobom uzavrieť novú zmluvu, prípadne pozmeniť
alebo nejakým spôsobom sa dohodnúť na ďalšom trvaní, na nejakom inom vzťahu. Je treba
povedať, že tento návrh je nevýhodný pre KSK. Len tak orientačne. Schváleným tohto návrhu
príde KSK ročne minimálne o 200 tis. eur. Ak hovoríme o tom, že pokiaľ ten návrh
neschválime a BONA FIDE, o. z. odstúpi od zmluvy, resp. prestane platiť. Tak pokiaľ
sa nemýlil je tam nejaký dlh 120 -130 - 140 tis. eur, neviem presne koľko. Tá strata by bola
pre kraj menšia, ako teraz bude ročná strata. Myslím nevýhoda, pretože tých 200 tis. eur ročne
kraj stratí. Samozrejme hovorí sa tu veľa o kultúre o kreativite, tá kreativita je vítaná vec
v oblasti umenia, kultúry, ale keď niekto začne robiť kreativitu v oblasti financií a majetku,
tak to už je na pováženie a tam treba povedať jasne, kde sú hranice. Boli sme informovaní
o tom, že BONA FIDE, o. z. súhlasilo s tým, aby v ich orgánoch boli zástupcovia kraja,
prípadne poslancov. Je treba jasne povedať, že tu funguje nielen ako nezisková organizácia
BONA FIDE, o. z., ale tu funguje aj nejaká s. r. o., tu funguje aj nejaké občianske združenie,
do ktorého vôbec kraj, alebo poslanci, alebo zastupiteľstvo nemá na to dosah. Táto s. r. o. a to
občianske združenie v podstate, tak isto funguje v tej oblasti a má príjmy z tej istej oblasti,
ako nezisková organizácia. Keďže sa už o tom veľa hovorí, tak ja som trochu zalustroval
a dozvedel som sa zaujímavé veci z minulosti BONA FIDE, o. z. Oni celkom tak nie sú už
neznámi v Košiciach, oni na Opátskom už fungovali a môžete sa spýtať z opátskeho
poslancov, prípadne ľudí, ktorí s tým mali niečo do činenia, že boli veľmi radi, že sa ich
zbavili. Čiže ja len na záver chcem povedať, dobré zmluvy robia dobrých priateľov. Nejaká
zmluva bola uzavretá, tá zmluva nebola nevýhodná pre BONA FIDE, o. z., pretože ako sme
už dostali informáciu, tá zmluva bola za mimoriadne výhodných podmienok uzavretá
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pre BONA FIDE, o. z. Dokončíme ten režim, v rámci tejto zmluvy a potom uvidíme, že ako
to bude fungovať do toho roku 2022 a potom uzavrime s nimi novú zmluvu. Ale takýmto
spôsobom, takto nakladať s majetkom kraja je podľa môjho názoru nezodpovedné
a jednoducho tento návrh by sme ako poslanci schváliť nemali, lebo je nevýhodný pre
Košický samosprávny kraj. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne, aj ja však musím zareagovať na Vaše slová, pán poslanec.
Keďže dobre ste to záverom povedali, dobrá zmluva robí dobrých priateľov. Momentálne
hovoríme o stave, že táto zmluva nie je dobrá a z toho vyplynuli viaceré, by som povedal
názorové rozdiely medzi občianskym združením a Košickým samosprávnym krajom a to ešte
musím povedať pre mojím príchodom. Problém tu je niekoľkoročný a presne z toho dôvodu,
že tu nebola dobrá zmluva, neviem odkiaľ máte, že kraj príde o 200 tis. eur ročne. Tým, čo sa
navrhuje, tak to je zníženie nájmu o 1 400 eur mesačne, t. j. ročne 17 tis. eur. Takže,
ak sa bavíme o nejakom ročnom zníženom príjme pre Košický samosprávny kraj, tak sa
bavíme o 17 tis. eur. Taktiež neviem z čoho vyplývali tie Vaše názory, že za výhodných
podmienok bolo dané do nájmu občianskemu združeniu. Ešte raz si treba uvedomiť,
že ide o kultúrne zariadenie, ktoré nemá zriaďovateľa a nemá pravidelné mesačné príjmy.
Navyše, my od nich požadujeme nejaké platby za energie, nájom a teraz ešte aj tie splátky
z dlhu, ktorý vznikol z minulosti. Ročne je to okolo 150 tis. eur, ak si to porovnáte
s niektorými našimi zariadeniami, ktoré majú rozpočet, majú garantovaný príjem, majú
garantované platy v týchto zariadeniach a keď si porovnáte ich výstupy, nechcem to tu
rozvádzať, keďže ide o naše zariadenia. Ale bol by som rád, keby aspoň naše zariadenia
sa sčasti približovali k tým výstupom, ktoré má občianske združenie BONA FIDE. Takže
toľko k tomu, s faktickými pán poslanec Puci, pán poslanec Jakubov. Nech sa páči.“
Poslanec Puci s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne. Ja musím povedať, že na
finančnej komisii sme sa o tomto probléme dosť dlho a intenzívne bavili. Musím povedať,
že úplne súhlasím s pánom poslancom Kočišom. Tak ako povedal, mali by sme dokončiť túto
zmluvu do roku 2022 v pôvodnom znení. Potom prehodnotiť trvanie zmluvy a jej podmienky
a následne prijímať novú zmluvu. A k tomu, že tá zmluva bola nevýhodná a podpisovala
sa v roku 2012 a podpísali ju obe strany bez toho, aby niekto na niekoho tlačil. Dnes ideme
riešiť problém, ktorý vznikol až teraz zrazu, že ho treba riešiť a vyhodnocujeme zmluvu
ako od začiatku vraj nevýhodnú. Neviem pre koho nevýhodná, prečo je teraz nevýhodná,
podmienky boli jasne nastavené na začiatku. Mali sa dodržiavať, nikto sa vtedy voči nim
neohradzoval, obe zmluvné strany s tým súhlasili. Tak isto aj čo sa týka tej celkovej výšky,
o ktorú môže prísť kraj pri podpise toho dodatku, ktorý je teraz. Dokončím potom.“
Predseda: „Ďakujem pekne, pán poslanec Jakubov s faktickou, potom nasleduje pán poslanec
Javorský.“
Poslanec Jakubov s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne za slovo. Mňa názor pána
kolegu Kočiša presvedčil, považujem ho za dostatočne erudovaného odborníka v oblasti
kontroly aj vzhľadom na jeho bývalé pôsobenie a myslím si, že nám veľmi rozumne
zdôvodnil svoj postoj a svojím spôsobom aj názor finančnej komisie. Za majetkovú komisiu
chcem povedať, že my sme tak isto prijali uznesenie, aby sa tento bod prerokoval,
ale neprijali sme uznesenie, aby bol schválený. Takže ja určite rešpektujem názor pána Kočiša
a podľa neho sa budem riadiť. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ja len malé poznámky, dokončiť zmluvu. Ja predpokladám,
že tá zmluva ani nebude dokončená a ak sa to tu neschváli a jednoducho skončíme zmluvný
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vzťah s nejakou sekerou, ktorú v živote nevymôžeme naspäť. Je možné, že už tam ani
nenájdeme takéhoto partnera, ktorý by zabezpečoval takýto druh akcií, v takomto rozsahu.
Z pohľadu financií, viete kultúra stále bude stratová a z pohľadu peňazí nevýhodná. Čiže ak
sa tu ideme baviť o tomto, tak potom môžeme zavrieť všetky naše kultúrne zariadenia. Pán
poslanec Javorský, nech sa páči.“
Poslanec Javorský: „Ďakujem veľmi pekne za slovo. Táto diskusia, ktorú mávame
na komisiách, niekoľkokrát mali sme už aj tu, sa stále točí. Sú dve roviny tejto problematiky.
Prvá rovina je to čo pán poslanec Kočiš pomenoval, relatívne presne, je ekonomická. Čisto
tabuľkovo, účtovne, ekonomicky, áno je to pravda. Je to tak, podpisovali zmluvu, mali by ju
dodržať, atď. Ale keď sa na to pozrieme z hľadiska tej druhej roviny a to je tej kultúrnej
a porovnáme to napr. s dotáciami, ktoré dávame na naše kultúrne zariadenia, ktoré ako pán
predseda povedal, ani zďaleka neplnia ten program, alebo ten účel, čo robí BONA FIDE, o. z.
Aj na kultúrnej komisii sme pomenovali, že vlastne oni robia kultúru úplne ináč a úplne inú.
A práve preto sú z určitého pohľadu mimoriadny a nie všetci môžeme mať radi ten typ
kultúry, ktorí majú. Myslím si, že tak ako sme povinný v školstve udržiavať aj školy, ktoré
majú málo žiakov, ale vypĺňajú systém, aby sme ponúkli všetko. Tak aj v tej kultúre by sme
mali dať možnosť, aby niekto robil kultúru takú, ktorú my so svojimi zariadeniami nevieme
urobiť. To je práve ten prípad BONA FIDE, o. z. Ak sa na to budeme pozerať naozaj čisto
ekonomicky, tak áno páni, máte pravdu, nechajme to tak však nejako vymôžeme tie peniaze.
No tej dlh nevznikol za posledný polrok, ten dlh sa tam hromadí dlhšie obdobie, zbiera sa.
Teraz to vyšlo na povrch, pretože predseda sa to rozhodol riešiť. Vyriešiť to tak,
že jednoducho jedným uznesením schválime zrušenie toho dlhu, alebo proste nejako
mimoriadnou dotáciou, aby sme ten dlh zrušili, je možno jednoduchšie. Ale podstatne
zložitejšie je nastaviť ten systém, aby ten dlh už ďalej nevznikal. Tu je tá možnosť, že my
teraz vieme uznesením nastaviť systém, aby dlh naďalej nevznikal. Prečo sa tomu bránime.
Ak sa všetci zhodneme na tom, lebo na tom sme sa všetci zhodli, že BONA FIDE, o. z. robí
kultúru, ktorá preslávila Košice, ktorá je nad rámec Košíc, nad rámec východoslovenského
kraja, tak poďme ju vyriešiť, poďme vyriešiť, ako im pomôcť. Môžeme to urobiť tak,
že každý rok im dáme dotáciu vo výške toho čo vytvoria dlh? To je dobré riešenie. Podľa mňa
je oveľa čistejšie, ak nastavíme stav, aby ten dlh nevznikal. Ja vás chcem požiadať, aby sme
zahlasovali za túto zmenu. Myslím si, že už to čo sme požiadali a čo ja som dal aj návrh,
aby sme mali zastúpenie v správnej rade a audítorskej rade. Už to, dá sa povedať,
že prekročíme ten rámec, ktorý doteraz tu bol, lebo budeme vidieť, to na čo si pán poslanec
Kočiš upozorňoval. Že existuje to a existuje to a sú podozrenia, že sa tam prelievajú peniaze.
No ak tam budeme mať človeka, ktorý to bude vedieť skontrolovať, tak budeme vedieť
na to jednoznačne odpovedať. Áno, tie podozrenia sú pravdivé, nie, sú to iba reči. Lebo teraz
sú to iba reči a my nie sme ani oprávnení im vykonať kontrolu, pretože nie sme súčasťou.
Aspoň pokiaľ viem, keďže im nedávame žiadnu dotáciu. Ja vás chcem požiadať, aby sme
za to zahlasovali. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ešte by som chcel podotknúť, že aj v minulosti, aj priamo dnes
pred chvíľou ste schválili viacero nájmov a nielen toto zastupiteľstvo, ale aj bývalé
s osobitým zreteľom za 1 – 2 eurá celej budovy. Na rôzne sociálne účely, športové účely a iné
účely a v tomto prípade sa bavíme o kultúrnych účeloch, kde nám tento subjekt platí okolo
150 tis. eur ročne. Len, aby sme boli v obraze. S faktickými pán poslanec Rovinský,
pán poslanec Kočiš. Nech sa páči.“
Poslanec Rovinský s faktickou poznámkou: „Keď sa nemýlim, tak celý problém vznikol
s európskym hlavným mestom kultúry. Všetky tieto zariadenia, ktoré vznikali vtedy, naša
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otázka bola, čo bude potom, až budú musieť žiť sami zo svojich peňazí. Každému nám bolo
jasné, až od Amfiku, až o výmenník, všetko nakoniec skončí tak, že bude to vyžadovať zdroje
na to, aby to fungovalo. Ani Amfik sám sa nevyplatí a ani Kulturfabrik sa nevyplatí. Stalin
hovoril, že: “Kde ľudia, tam je problém. Niet ľudí, niet problému.“ Takže tento problém
môžeme parádne vyriešiť, zrušíme to zariadenie a nebudeme mať problém.“
Predseda: „Pán poslanec ďakujem. Minúta na faktickú je. Pán poslanec Kočiš, nech sa páči
minúta.“
Poslanec Kočiš s faktickou poznámkou: „Ja len chcem zareagovať na pána poslanca
Javorského, nakoľko viem o čom hovorím. Keďže vo svojom voľnom čase fungujem
ako predseda správnej rady neziskovej organizácie, ktorá sa zaoberá kultúrou. Zmluva bola
uzatvorená za výhodných podmienok ,nakoľko pokiaľ si pamätám a pokiaľ mám informácie,
tak nebola žiadna verejná súťaž na túto činnosť, ale jednoducho bola uzavretá zmluva s tým,
že sa dali podmienky také, že tam nie je trhové nájomné, ale je tam nejaké zvýhodnené
nájomné. Pokiaľ to nie je pravda, opravte ma. Druhá vec, ak niekto hovorí tu o tom,
že pozerajme na to tak, že tu chceme kultúru takú-onakú, kreatívnu-nekreatívnu, všelijakú,
áno chceme ju, ale chceme ju za normálnych podmienok, aké sú v tejto spoločnosti možné.
Keby sme to robili z vlastných peňazí, asi by sme to takto nefinancovali.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pán poslanec, ja len dodám, neviem čo považujete
za zvýhodnené nájomné kultúrneho zariadenia. Ja len vravím, že iné kultúrne zariadenia a iné
športové subjekty a sociálne organizácie majú za 1 až 2 eurá nájomné a toto občianske
združenie nám platí okolo 150 tis. eur ročne. Takže neviem čo považujete za zvýhodnené,
mne to vôbec nepripadá zvýhodnené. Pán poslanec Jakubov s faktickou, nech sa páči.“
Poslanec Jakubov s faktickou poznámkou: „Pán kolega Javorský, je pravda, že dotujeme
kultúrne inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, ale to sú naše
subjekty. Zmluva s BONA FIDE, o. z. je komerčná, je to zmluva medzi dvoma partnermi.
Súhlasím, je dobré, aby sme mali v orgánoch samozrejme zastúpenie, aby sme mohli
kontrolovať. Ale vzhľadom na nejednotnosť názorov a na prijímanie kadejakých doplnkov,
myslím si, že by bolo absolútne čistejšie, ak by si sadli dvaja zmluvný partneri, dohodli
sa na ukončený zmluvy, napr. ku koncu tohto roka. Pripravil sa úplne nový návrh zmluvy,
ktorý bude čistý, prejde rokovaním tohto zastupiteľstva a so spokojným svedomím môžeme
za to zahlasovať. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne za názor. Ak sa nikto nehlási ďalší do rozpravy, uzatváram
rozpravu. Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhov, aj tých doplňujúcich, ktoré boli
dané. Alebo len jeden? Nech sa páči.“
Poslanec Kokarda, návrhová komisia: „Návrh na uznesenie k bodu č. 17b – doplňujúci
návrh poslanca Javorského. Návrh člena Správnej rady BONA FIDE, o. z. Zastupiteľstvo
Košického samosprávneho kraja
schvaľuje
A) predloženie návrhu na menovanie člena Správnej rady BONA FIDE, o. z.
PhDr. Jany Knežovej, PhD.
B) predloženie návrhu na menovanie člena Audítorskej rady BONA FIDE, o. z.
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JUDr. Ing. Petra Hubu, PhD.
Predseda: „Ďakujem pekne. Nech sa páči hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Toto je
normálne uznesenie. Na tamto bude potrebná trojpätinová väčšina.“
Hlasovanie č. 31

Úprava nájomných vzťahov s BONA FIDE, o. z. – doplňujúci
návrh p. Javorský

Za 30 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 13 poslancov.
Predseda: „Čiže toto uznesenie prešlo. Teraz poprosím o návrh uznesenia pôvodne
predloženého.
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) zrušuje
uznesenie č. 552/2017 zo dňa 21. augusta 2017 - Zmena uznesenia č. 303/2015 zo dňa
7. decembra 2015 – Nájom nebytových priestorov a pozemku pre občianske združenie BONA
FIDE v areáli na Strojárenskej 3 v Košiciach a nájom nebytových priestorov pre občianske
združenie PORT a ShowMedia s. r. o.
B) schvaľuje
zmenu uznesenia č. 303/2015 zo dňa 7. decembra 2015 - Nájom nebytových priestorov
a pozemku pre občianske združene BONA FIDE v areáli na Strojárenskej 3 v Košiciach
nasledovne:
1. vypúšťa sa text:
„ e) pozemok registra C KN parcelné číslo 3205/21 o výmere 558 m2
a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:
„ e) pozemok registra C KN parcelné číslo 3205/21 o výmere 558 m2 a časť pozemku
registra C KN parcelné číslo 3205/7 o výmere 64 m²“
2. vypúšťa sa text:
„za ročné nájomné vo výške 10,51 €/m2 za nebytové priestory využívané na kultúrne účely
a 25,00 €/m2 za nebytové priestory využívané na činnosti doplňujúce prevádzkovanie
kultúrneho centra a 4,20 €/m2 za pozemok“
a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:
„ za ročné nájomné vo výške súčtu:
a) ročnej dane z nehnuteľností za budovy uvedené pod písmenami a) až d)
zodpovedajúcej prenajatým nebytovým priestorom,
b) ročnej dane z nehnuteľností za prenajatý pozemok registra C KN parcelné číslo
3205/21
v katastrálnom území Letná uvedený pod písmenom e) a
c)
ročného poistného za budovy uvedené pod písmenami a) až d) zodpovedajúceho
prenajatým nebytovým priestorom“,
3. vypúšťa sa text:
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„s dobou nájmu 10 rokov, ktorá začne plynúť od účinnosti nájomnej zmluvy uzavretej
v súlade s týmto uznesením“,
a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je pokračovanie 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: „Dobre, čiže potrebných 35 hlasov, aby to prešlo. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 32

Úprava nájomných vzťahov s BONA FIDE, o. z.

Za 29 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 14 poslancov.
Predseda: „Gratulujem, potom poprosím vysvetľovať niekde, prečo ničíme nezriaďovanú
kultúru. Pardon, ešte uznesenie ďalšie k tomuto bodu, ale už asi je bezpredmetné.“
BOD č. 17c)
Prevod vlastníctva častí pozemku v Dobšinej
Predseda: „Ďalší bod č. 17c – Prevod vlastníctva častí pozemku v Dobšinej. Vážené
poslankyne, vážení poslanci, zastupiteľstvu sa navrhuje rozhodnúť o prebytočnosti a schváliť
spôsob prevodu vlastníctva častí pozemku o výmere 12 m2 pre užívateľov uvedených
v návrhu na uznesenie z dôvodov hodných osobitného zreteľa, nakoľko malé výmery
uvedených častí pozemku nepredpokladajú ich samostatné využitie a nachádzajú
sa už pod existujúcimi garážami. Na základe výsledkov prieskumu bola odporúčaná kúpna
cena vo výške 10 eur/m2 a finančná náhrada za užívanie častí pozemku bez zmluvného
vzťahu za 2 roky spätne vo výške 5 eur/m2/rok. S odporúčanou kúpnou cenou a finančnou
náhradou vlastníci súhlasili. Materiál prešiel rokovaním komisie k hospodáreniu s majetkom,
ktorá ho odporučila zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. Na schválenie tohto prevodu
vlastníctva pozemku je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Otváram
rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Prosím
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.“
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 častí pozemku registra C KN parcelné číslo 597/2 o výmere 12 m2 z celkovej
výmery 2 484 m2, zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území Dobšiná, obec Dobšiná,
okres Rožňava vedeného Okresným úradom Rožňava v liste vlastníctva číslo 831,
odčlenených na základe geometrického plánu číslo 36 210 161 – 87/2018 zo dňa 26. 06. 2018
vyhotoveného GEODÉZIA ROŽŇAVA, s. r. o., Jarná 3, Rožňava , a to:
1. časti pozemku o výmere 1 m2 (diel 26),
2. časti pozemku o výmere 1 m2 (diel 27),
3. časti pozemku o výmere 2 m2 (diel 28),
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4.
5.
6.
7.

časti pozemku o výmere 2 m2 (diel 29),
časti pozemku o výmere 2 m2 (diel 30),
časti pozemku o výmere 2 m2 (diel 31),
časti pozemku o výmere 2 m2 (diel 32);

B) schvaľuje
spôsob prevodu a prevod vlastníctva častí pozemku registra C KN parcelné číslo 597/2
o výmere 12 m2 z celkovej výmery 2 484 m2, zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom
území Dobšiná, obec Dobšiná, okres Rožňava vedeného Okresným úradom Rožňava v liste
vlastníctva číslo 831, odčlenených na základe geometrického plánu číslo 36 210 161 –
87/2018 zo dňa 26. 06. 2018 vyhotoveného GEODÉZIA ROŽŇAVA, s. r. o., Jarná 3,
Rožňava, a to:
1. časti pozemku registra C KN parcelné číslo 597/2 o výmere 1 m2 (diel 26), zastavaná
plocha a nádvorie pre Michala Ondrejčíka, rodený Ondrejčík a Jarmilu Ondrejčíkovú,
rodená Tökölyová, obaja bytom SNP 592/48, Dobšiná do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov za kúpnu cenu 10 eur,
2. časti pozemku registra C KN parcelné číslo 597/2 o výmere 1 m2 (diel 27), zastavaná
plocha a nádvorie pre Ruženu Lukáčovú, rodená Hricková, bytom Jarková 343/14,
Dobšiná do výlučného vlastníctva za kúpnu cenu 10 eur,
3. časti pozemku registra C KN parcelné číslo 597/2 o výmere 2 m2 (diel 28), zastavaná
plocha a nádvorie pre Zuzanu Klimovú, rodená Klimová, bytom Jarková 346/18, Dobšiná
do výlučného vlastníctva za kúpnu cenu 20 eur,
4. časti pozemku registra C KN parcelné číslo 597/2 o výmere 2 m2 (diel 29), zastavaná
plocha a nádvorie pre Gejzu Spiššáka, rodený Spiššák a Gabrielu Spiššákovú, rodená
Šmelková, obaja bytom SNP 592/48, Dobšiná do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov za kúpnu cenu 20 eur,
5. časti pozemku registra C KN parcelné číslo 597/2 o výmere 2 m2 (diel 30), zastavaná
plocha a nádvorie pre Štefana Liptáka, rodený Lipták a Annu Liptákovú, rodená Labošová,
obaja bytom SNP 592/46, Dobšiná do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za kúpnu
cenu 20 eur,
6. časti pozemku registra C KN parcelné číslo 597/2 o výmere 2 m2 (diel 31), zastavaná
plocha a nádvorie pre Ľudovíta Ogurčáka, rodený Ogurčák a Vieru Ogurčákovú, rodená
Hutníková, obaja bytom SNP 592/48, Dobšiná do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov za kúpnu cenu 20 eur,
7. časti pozemku registra C KN parcelné číslo 597/2 o výmere 2 m2 (diel 32), zastavaná
plocha a nádvorie pre Dušana Šmelka, rodený Šmelko a Máriu Šmelkovú, rodená
Klimová, obaja bytom SNP 592/46, Dobšiná do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov za kúpnu cenu 20 eur
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, nakoľko malé výmery uvedených častí pozemku
nepredpokladajú ich samostatné využitie a nachádzajú sa už pod existujúcimi garážami.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 33

Prevod vlastníctva častí pozemku v Dobšinej

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
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BOD č. 17d)
Prevod vlastníctva pozemku v Čiernej nad Tisou
Predseda: „Pod bodom č. 17d sa predkladá Prevod vlastníctva pozemku v Čiernej nad Tisou.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, zastupiteľstvu sa navrhuje rozhodnúť o prebytočnosti
a schváliť spôsob prevodu vlastníctva pozemku pre Igora Husnaja za kúpnu cenu 60 eur
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, nakoľko malá výmera, tvar a umiestnenie pozemku
bez vlastného prístupu v uzavretom areáli vo vlastníctve pána Husnaja nepredpokladajú jeho
samostatné využitie. Za užívanie pozemku bez zmluvného vzťahu spätne uhradí žiadateľ
finančnú náhradu vo výške 4 eur. S odporúčanou kúpnou cenou pozemku a s finančnou
náhradou žiadateľ súhlasil. Materiál prešiel rokovaním komisie k hospodáreniu s majetkom,
ktorá ho odporučila zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. Na schválenie tohto prevodu
vlastníctva pozemku je potrebný trojpätinový súhlas všetkých poslancov. Otváram rozpravu
k tomuto bodu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Prosím návrhovú
komisiu. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 9 ods. 3 písm. a), § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a § 2 ods. 10 Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja v znení
dodatku č. 1
A) rozhodlo
o prebytočnosti pozemku registra C KN parcelné číslo 317/2 o výmere 29 m2, zastavaná
plocha a nádvorie v katastrálnom území Čierna nad Tisou, obec Čierna nad Tisou, okres
Trebišov, vedeného Okresným úradom Trebišov v liste vlastníctva číslo 1369;
B) schvaľuje
spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku registra C KN parcelné číslo 317/2 o výmere
29 m2, zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území Čierna nad Tisou, obec Čierna nad
Tisou, okres Trebišov, vedeného Okresným úradom Trebišov v liste vlastníctva číslo 1369 pre
Igora Husnaja, rodený Husnaj, bytom Záhradná 192/3, Čierna nad Tisou do výlučného
vlastníctva za kúpnu cenu 60 eur z dôvodov hodných osobitného zreteľa, nakoľko malá
výmera, tvar a umiestnenie pozemku bez vlastného prístupu v uzavretom areáli vo vlastníctve
Igora Husnaja nepredpokladajú jeho samostatné využitie.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 34

Prevod vlastníctva pozemku v Čiernej nad Tisou

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh prešiel.“
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BOD č. 18
Rôzne
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 18 – Rôzne. Dávam do pozornosti, že v rámci bodu
Rôzne nie je možné prijímať uznesenia. Nech sa páči, otváram rozpravu v bode rôzne.
Pán poslanec Ihnát.“
Poslanec Ihnát: „Ďakujem veľmi pekne pán predseda. Ja by som sa vrátil v bode Rôzne,
tak isto ako aj v Interpeláciách. Prípad pána Mgr. Pappa zo Školy úžitkového výtvarníctva.
Tam by bolo potrebné informovať poslanecký zbor, že čo sa tam deje, lebo tie informácie sú,
tak ako hovorí aj pán kolega Hlinka, jednoducho informovaní nie sme. Detto SOŠ Gemerská
1, to isté by ma zaujímalo, ako som v interpeláciách sa potom vyjadroval, že či k pracovným
stretnutiam došlo, nedošlo, atď. Škodí to aj kraju, škodí to aj úradu a škodí to aj
poslaneckému zboru, lebo potom sa má za to, že tomu poslaneckému zboru je to jedno
a nekoná. Aj keď nemôžeme vstupovať do pracovno-právnych vzťahov. To si povedzme
rovno, z právneho hľadiska. Chcem sa spýtať ďalej na cestu Bidovce – Herľany, v akom stave
rozpracovanosti je, alebo či sa už začala robiť, atď. Nechodím tam teraz, ale jednoducho som
to chcel vedieť. Samozrejme ma budú zaujímať iné cesty, t. j. cesta Herľany – Vranov nad
Topľou. To by som povedal, je naozaj tankodrom, ktorý je potrebné, či už vyspraviť a potom
aj v budúcnosti možno s ním počítať ďalej, aby sme ho dali dokopy. No a iné cesty.
Chcem sa poďakovať za tie cesty, ktoré sú až po Lodinu. Pán predseda, naozaj sú hodné
21. storočia. Sme veľmi radi, že tie cesty spĺňajú svoj účel. Boli urobené na niekoľko rokov,
aj desiatky rokov možno vydržia. Takže veľmi pekne ďakujem za realizáciu týchto ciest,
Družstevná pri Hornáde, Trebejov až po Lodiny. Chcem poprosiť, v bode Rôzne ešte raz,
aby sme sa nepozerali na tú cestu za železničným mostom, za Veľkou Lodinou, čiže na hrádzi,
že málo ľudí tam chodí. To nie je pravda, stovky a stovky až tisíce ľudí tam chodí a dookola
prechádza ten Ružín, lebo je to krásny kraj. Vidieť tú nádrž, aj po tej účelovej komunikácii
mestských lesov, ktoré ako som povedal, majú teraz v správe od Slovenského
vodohospodárskeho podniku, š. p. z dôvodu toho, aby to mohli vyspravovať, lebo nemali
k tomu žiadny právny vzťah a osobne som to riešil. Takže mám prehľad o týchto veciach.
To je všetko. Ďakujem pekne zatiaľ.“
Predseda: „Ďakujem pekne, my sme tu už dnes mali z časti tú debatu, ale pri inom bode.
Jednoducho my nemôžeme nahrádzať nejaké vyšetrovacie orgány a vypočúvať pri každom
jednom podnete z hocijakej školy, lebo chodí ich dosť často. Sú neurčité, nekonkrétne, bez
dôkazov a my jednoducho nemôžeme vypočúvať celý učiteľský zbor a ešte aj bývalých
zamestnancov. Vždy, keď niekto napíše, nejaký anonym, alebo nejaký podnet nepodložený.
Ja len na vysvetlenie, áno, kontrolujeme školy, ale tiež v rozsahu, v akom nám o umožňuje
zákon. Nemôžeme sa púšťať do nejakých naozaj forenzných analýz a psycho vypočúvaní
a pod. Sú niektorí zamestnanci, alebo kolegovia zo škôl, ktorí permanentne podávajú rôzne
podnety, nielen k nám, ale na rôzne údaje. Čiže sú to notorickí sťažovatelia a to teraz nechcem
konkrétne rozprávať, ale jednoducho je to tak. No a čo sa týka toho úseku ciest, tak dnes sme
schvaľovali Bohdanovce – Herľany, to je prvá etapa. O chvíľu sa dokončí druhá a bude
zaradená na predloženie ako nenávratný finančný príspevok. Keď bude na to vypísaná výzva,
to je z tej druhej časti IROP-ky na cesty. Ďakujem. Ak sa nikto nehlási do diskusie, uzatváram
diskusiu.“
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BOD č. 19
Záver
Predseda: „Môžeme prejsť k záveru. Vážené dámy, vážení páni, týmto sme program
12. zastupiteľstva vyčerpali, končím dnešné zasadnutie, všetkým vám prajem príjemné
prežitie dovoleniek, na ďalšom riadnom zasadnutí zastupiteľstva sa stretneme
26. augusta 2019. Všetkých poprosím o lepšiu dochádzku, keď to môžem takto povedať,
keďže tento termín bol komunikovaný s vami. Želám vám šťastnú cestu domov.“

Ing. Rastislav Trnka v. r.
predseda KSK

Ing. Juraj Ďorko v. r.
riaditeľ Úradu KSK

Milan Potocký v. r.
overovateľ zápisnice

Ing. Dušan Tomaško, MBA v. r.
overovateľ zápisnice

Podpísal dňa: 29. 07. 2019

PhDr. Anna Heribanová
vedúca organizačného oddelenia

Podpísal dňa: 30. 07. 2019

Zápisnica vyhotovená dňa 25. 07. 2019
Spracovala na základe zvukového záznamu:
Miroslava Segedová
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