Zápisnica
z 13. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 26. augusta 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 13. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, ktoré bolo
zvolané podľa § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov a § 21 ods. 1 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, na ktorom vás všetkých vítam. Z dnešného rokovania sú ospravedlnení
poslanci: pán poslanec Gejza Sačko, pán poslanec Peter Berinšter, pán poslanec Peter Pandy.
Z 57 poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, by malo byť prítomných 54,
čo je nadpolovičná väčšina a zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice
z 13. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja určujem pánov poslancov
Petrika a pána poslanca Zahorčáka. 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 na webovej stránke kraja. Na rokovací stôl vám bol predložený materiál k bodu č. 5b) –
Personálne zmeny v ARCUS – Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov, ktorý
Vám bol elektronicky zaslaný dňa 22. 8. 2019 a sprístupnený v aplikácii Digitálne
zastupiteľstvo. V rámci pripomienok a doplnenia programu chcem niektorého z poslancov
poprosiť o osvojenie návrhu, ktorý vám bol predložený na rokovací stôl a ide o materiál
Gymnázia Poštová, Košice, pod bodom č. 13a) – Aktualizácia Uznesení Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja č. 227/2019 a 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. Teraz prosím o vaše pripomienky alebo doplnenia
do programu. Nech sa páči. Pán poslanec Huba, nasleduje pani poslankyňa Lenártová.
Nech sa páči.“
Poslanec Huba: „Ďakujem pekne pán predseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
stotožním sa s návrhom pána predsedu a dovoľujem si navrhnúť doplnenie programu
dnešného zasadnutia o bod č. 13a) - Aktualizácia Uznesení Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja č. 227/2019 a 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. Ďakujem.“
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Predseda: „Ďakujem aj ja. Pani poslankyňa Lenártová, nech sa páči.“
Poslankyňa Lenártová: „Dobré ráno. Vážený pán predseda, ctení poslanecký zbor, chcela by
som poprosiť o umožnenie vystúpenia pri bode č. 5b), pánovi riaditeľovi Ing. Jurajovi
Briškárovi, v rozprave. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Momentálne rokujeme o programe. Ak nie sú ďalšie návrhy, dávam hlasovať
najskôr o návrhu pána poslanca Hubu. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 1

o doplnený programu bod č. 13a)

Za 52 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený. Teraz by som poprosil, aby ste
hlasovali o celkovom znení programu. Nech sa páči hlasujte.“
Hlasovanie č. 2

o programe ako celku

Za 52 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Ďakujem, konštatujem, že návrh program na dnešné rokovanie bol schválený.
Teraz prosím predsedov poslaneckých klubov, aby navrhli svojich zástupcov do návrhovej
komisie, ktorá pripraví návrhy uznesení k jednotlivým bodom rokovania tak, ako vyplynú
z diskusie. Nech sa páči. Pán predseda Javorský.“
Poslanec Javorský: „Dobrý deň prajem. Za náš poslanecký klub navrhujeme pána poslanca
Dulinu.“
Predseda: „Ďakujem. Pán predseda Polaček, nech sa páči.“
Poslanec Polaček: „Dobré ráno prajem všetkým. Za poslanecký klub Nezávislých poslancov
navrhujeme pána Jána Kokardu.“
Predseda: „Ďakujem. Ak nie sú iné návrhy, tak prosím hlasujte o týchto dvoch menách
do návrhovej komisie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 3

o zložení návrhovej komisie

Za 52 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 0 poslanec.
Predseda: „Konštatujem, že návrhová komisia bude pracovať v zložení: pán poslanec Dulina,
pán poslanec Kokarda. Zároveň žiadam členov návrhovej komisii, aby zaujali svoje miesta
vo vyhradenom 2. Rade, nech sa páči. Ostatným poslancom oznamujem, aby svoje návrhy
k jednotlivým bodom programu rokovania predkladali písomne tejto návrhovej komisii,
po ústnej informácii prítomných poslancov. “
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BOD č. 2
Interpelácie
Predseda: „Teraz môžeme prejsť k bodu č. 2 – Interpelácie. Dávam priestor na vaše
interpelácie, otázky, pripomienky. Nech sa páči. Pán poslanec Bakši. Nasleduje pán poslanec
Ihnát. Nech sa páči.“
Poslanec Bakši: „Dobrý deň. Vážený pán predseda, oslovili ma občania okolitých obcí
a samozrejme mám v tom aj osobný záujem. Jedná sa o opravu cesty C2 III/3343 Čaňa –
križovatka s Haniskou, ktorá je vo veľmi zlom stave, o čom už všetci vieme, potrebuje
rekonštrukciu. Minulý rok sme schválili čerpanie z EIB. Preto sa Vás chceme opýtať prečo
sa mení zdroj financovania rekonštrukcie cesty a kedy sa táto potrebná rekonštrukcia začne.
Veľmi pekne Vám ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Môžem aj ústne odpovedať, alebo písomne? V podstate už sme
to viac krát mali aj na zastupiteľstve, aj sa pýtal pán poslanec a zároveň starosta Rečka
na tento úsek cesty. Už bolo aj vypísané verejné obstarávanie, ale sme ho zrušili z dôvodu,
že štát oznámil budovanie priemyselného parku Haniska v tejto lokalite. Na vybudovanie
tohto priemyselného parku bude potrebná úprava terénu a výstavba niekoľkých hál.
Momentálne tento park má rozlohu okolo 900 ha, čiže ide o dosť veľkú plochu. Z dôvodu,
aby nebolo nehospodárne nakladané s verejnými zdrojmi, aby vlastne sme nezrekonštruovali
cestu a následne ju na ďalší rok nezničili kamióny, tak sme sa rozhodli pristúpiť
ku alternatíve, tzn. od kruhového objazdu po obec Čaňa bude zrekonštruovaná cesta z našich
zdrojov a zároveň od kruhového objazdu von z obce bude daný taký mikroasfalt, aby sme
v podstate dali tú cestu ako tak do kopy. Bude to stáť 300 tis. eur, namiesto toho, čo bolo
plánované pôvodne 800 tis. eur. Je to z toho dôvodu, že stále čakáme, že akým spôsobom
sa štát vysporiada s týmto priemyselným parkom. Ja verím, že tú odpoveď dostaneme čoskoro
a budeme môcť pristúpiť ku celkovej rekonštrukcii, tak ako bola naplánovaná pôvodne.
Pán poslanec Ihnát, nasleduje pán poslanec Petrik. Nech sa páči.“
Poslanec Ihnát: „Ďakujem pán predseda za slovo. Cesta III/3354 Malá Lodina – hrádza
Ružín. Správa ciest Košického samosprávneho kraja, ďalej len Správa ciest vykonáva
na tomto úseku bežnú a zimnú údržbu. Súvislá úprava krytu vozovky v staničení km 10,400 –
15,770 Malá Lodina – Ružín, v dĺžke 5 370 m je zaradená do trojročného zásobníka súvislých
stavebných úprav. Nechcem sa baviť teraz o nejakých súvislých stavebných úpravách,
ale chcem sa baviť teraz o tom, že sú tam krátery. Išiel som okolo, je potrebné to vyspraviť,
treba to aspoň zaasfaltovať nejakým spôsobom, aby to bolo vhodné 21. storočia, prechodu
a prejazdu turistov. Tisíce turistov, sme sa bavili, že len o desiatkach, stovkách. Tisíce turistov
aj z okolia Košíc sa chodia pozerať a prechádzajú okolo Ružínskej hrádze, smerom na Sivec,
dookola. Tak Vás porosím, aby sa to urobilo, aby sa to vyspravilo aspoň. Ten zásobník
beriem, budem veľmi rád, keď sa podarí súvislá oprava. Chcem sa Vás opýtať pán predseda.
Problematika SOŠ, Gemerská1 v Košiciach, nebudem to rozoberať. Očakávam, že si nájdeme
termín s pánom Bačkovským, s pánom riaditeľom Úradu KSK, aj s p. Jarušinskou, vedením
školy a vec doriešime. Ďalej. Pozemná komunikácia Krásna – Košická Polianka. Vás sa
chcem opýtať pán predseda, v akom štádiu riešenia to je. Tu mám odpoveď, nebudem
to rozoberať, chcem vedieť ako ste obstál na tých rokovaniach a čo pani starostka. Ide, nejde,
pomôžeme jej, alebo ako ďalej? Ďakujem.“
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Predseda: „Ďakujem pekne. K tým prvým otázkam, to asi odpovieme písomne, lebo neviem
z hlavy. Čo sa týka Košickej Polianky, pani starostka bola na úrade. My sme jej povedali,
aké sú naše zákonné možnosti, aj možnosti Správy ciest. Doteraz sme neobdŕžali žiadnu
žiadosť. Keď pani starostka nás osloví, že v tých možnostiach, ktoré sme jej ponúkli,
chce pomôcť, tak samozrejme my sme prístupní. Ale podotýkam, nie je to naša cesta a účelom
tej komunikácie, alebo z toho o aký druh komunikácie ide, tak by mala patriť Košickej
Polianke. Faktická? Nech sa páči.“
Poslanec Ihnát s faktickou poznámkou: „Áno, faktická. Pán predseda chcem sa len opýtať,
keby ste mohol aj tu prítomným a samozrejme aj občanom, ktorí to počúvajú a vidia, povedať
dôležitú informáciu. O aké možnosti vlastne ide, aby sme to zopakovali. Čiže úver,
alebo niečo podobné, atď. Čiže čo pani starostka môže očakávať od toho KSK.“
Predseda: „Ďakujem. My už sme to aj medializovali. Je to verejne známe, Správa ciest
vie po doručený objednávky za relatívne nízke finančné prostriedky túto cestu opraviť.
To je asi, by som povedal taká najreálnejšia možnosť, o ktorú by sa mali uchádzať z Košickej
Polianky. Pán poslanec Petrik, nasleduje pani poslankyňa Cibereová. Nech sa páči.“
Poslanec Petrik: „Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia.
Mám dve interpelácie. Na 11. zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 29. 04. 2019 som Vás pán predseda interpeloval so žiadosťou o informácie
o stave opravy zosuvu na ceste za Veľkým Folkmárom, teda pri Gregorovom prameni,
kde je v súčasnosti stav ešte kritickejší a preto žiadam o predloženie orientačného časového
harmonogramu realizácie projekčných prác a samotnej rekonštrukcie diela Priepust P14137
a oporný múr na ceste II/547 v lokalite Gregorov prameň v okrese Gelnica. Druhá
interpelácia. Na základe interpelácie na tom istom Zastupiteľstve Košického samosprávneho
kraja o stave opravy cesty cez Pačanský kopec som dostal odpoveď, že prebieha verejné
obstarávanie na projekčné práce. V rámci interpelácie Vás pán predseda žiadam o časový
harmonogram verejného obstarávania projekčných prác opravy cesty II/549 – Pačanský
kopec. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Aj keď s časovým harmonogramom verejných obstarávaní
je to ťažké, viete. Pani poslankyňa Cibereová, nasleduje pán poslanec Hlinka. Nech sa páči.“
Poslankyňa Cibereová: „Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené zastupiteľstvo,
predkladám interpeláciu na základe podnetu občana. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia
cesty na Kapušianskej ulici v Michalovciach. Pri preprave ťažkými mechanizmami došlo
k poškodeniu mostíka pri vstupe k rodinnému domu č. 38. Prosím Úrad KSK, aby apeloval
na zhotoviteľa stavby, aby uvedenú stavbu opravil a uviedol do pôvodného stavu. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Pán poslanec Hlinka. Nech sa páči.“
Poslanec Hlinka: „Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia.
Chcel by som sa v interpelácii vrátiť k mojej predošlej interpelácii na predminulom zasadnutí
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, ktorá sa týkala obsahovo prípravy výstavby
Atletickej haly pri bývalom Športovom gymnáziu v Košiciach, teraz pri Strednej športovej
škole na Triede SNP. Tam som dostal takú odpoveď vtedy od Vás, že touto záležitosťou
sa seriózne zaoberáte a dostanem ďalšiu nejakú informáciu o postupe prípravy tejto investície.
Pretože boli tam problémy majetkovoprávneho charakteru a iné, ktoré ste tam stručne
popísali. Ďakujem za tú odpoveď. Teraz by som sa chcel aj opýtať, keďže máme v jednom
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z materiálov navrhnutých vyčleniť na projektovú prípravu pre túto investíciu sumu 320 tis.
eur. Čiže len by som chcel vedieť v rámci interpelácií, ako vieme do konca roka tú sumu
na projektovú dokumentáciu vyčerpať. Či tá suma prejde aj na budúci rok, pokiaľ nebude
vyčerpaná. V akom štádiu prípravy je napr. verejné obstarávanie zhotoviteľa projektovej
dokumentácie a asi dokedy by tá projektová dokumentácia by mohla byť hotová. Pýtam
sa aj preto, lebo časť športovej atletickej verejnosti ma dopytovala v tomto smere, takže,
aby som mal čerstvé nejaké ďalšie informácie. Všetko z mojej strany. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne. My sme v kontakte s atlétmi, čiže sú celkom informovaní.
Pán poslanec Ihnát, ešte jednu interpeláciu?“
Poslanec Ihnát: „Opýtam sa jednu vec. Ten Pačanský kopec, kolega hovoril. Pačanský kopec
to je vlastne Uhorná? Áno, čiže toto je fajn. Tú Uhornú treba aspoň vyspraviť, je to katastrofa,
je to tankodrom, vyspraviť a je to OK zatiaľ. No a samozrejme aj súvislá oprava by sa zišla
na nej.“
Predseda: „Ďakujem. K Pačanskému kopcu, lebo aj ja dostávam veľa otázok. Ja som si
vedomý stavu tejto cesty, avšak je tu jeden, ani nie že problém, ale jedna vec, ktorá
sa diskutuje. Tzn. v zime je Pačanský kopec uzavretý a ja by som bol rád, aby táto
komunikácia bola prejazdná aj v zime. Na to sú potrebné iné technické špecifikácie tejto
cesty, čiže sa riešia alternatívy, koľko by stálo, ak by sa tá cesta zrekonštruovala
na prejazdnosť aj v zime. Ak to bude neúnosný náklad, tak sa bude rekonštruovať v podstate
len v tých parametroch, ktoré má teraz. Avšak bude prejazdná tak ako doteraz, čiže v zime nie.
Pán poslanec Petrik s faktickou poznámkou.“
Poslanec Petrik s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne za slovo. Iba doplním, v podstate
presne toto som chcel viac menej počuť, ale v princípe myslím si, že ak máme už čo mám
odpoveď z predchádzajúcej interpelácie, ak mám odpoveď, že teda prebieha verejné
obstarávanie na projekčné práce, tak to znamená, že vieme už aj zadefinovať, že kedy
je termín predkladania ponúk a tieto také nejaké termíny, ktoré sú v rámci verejného
obstarávania. Toto by som vlastne nejako chcel vedieť. Ale keďže, možno by bolo dobré
vysvetliť aj to, že kedy predpokladáme, že to riešenie technické vznikne, ten návrh
technického riešenia. Projektovať, či by to bolo žltým FIDICom, alebo nejakým takýmto
spôsobom. Ale toto chcem vedieť, pýtajú sa ma to ľudia, musím na to vedieť relevantne
odpovedať. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Odpovieme čo budeme vedieť. Dobe ak sa nikto nehlási, ďakujem za vaše
interpelácie.
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, vyhodnocujúca
informácia o plnení uznesení je vám predložená v zmysle § 53 ods. 2 Rokovacieho poriadku
zastupiteľstva s aktuálnym štatistickým stavom uznesení k termínu 15. 07. 2019. Rovnako
aj vo vyhodnocujúcej informácii o plnení uznesení sa predkladá prehľad o stave plnenia
uznesení piateho volebného obdobia. V zmysle štatistických prehľadov uvedených v správe
z I. volebného obdobia 2001 – 2005 sa prehľad nepredkladá, z II. volebného obdobia
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je v realizácii 7 uznesení. V III. volebnom období je v realizácii 6 uznesení, zo IV. volebného
obdobia je v realizácii 46 uznesení. V piatom volebnom období je z celkového počtu 241
prijatých uznesení v realizácii 52. Podrobnejšie štatistické prehľady v jednotlivých volebných
obdobiach sú uvedené vo vyhodnocujúcej informácii spolu s vysvetlivkami uvedenými na
konci informácie. Otváram k materiálu rozpravu, 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 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.“
Hlasovanie č. 4

Informácia o plnení
samosprávneho kraja

uznesení

Zastupiteľstva

Košického

Za 53 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol prijatý.“
BOD č. 3b)
Informatívna správa k plneniu Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja č. 185/2019 z 11. zasadnutia zo dňa 29. apríla 2019
Predseda: „Bod č. 3b) – Informatívna správa k plneniu Uznesenia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja č. 185/2019 z 11. zasadnutia zo zastupiteľstva 29. apríla 2019. Vážené
poslankyne, vážení poslanci, predložená správa poskytuje informáciu o plnení uznesenia
č. 185/2019, v ktorom zastupiteľstvo žiadalo dopracovať vyhodnotenie PHSR Košického
samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č. 129/2018 a predložiť komplexnú Správu
o plnení PHSR KSK za rok 2017. V predloženom materiáli ide o doplnenú informáciu
o plnení uznesenia, ktorá bola z júnového zasadnutia zastupiteľstva stiahnutá z rokovania.
Otváram k danému bodu rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu
a prosím návrhovú komisiu o prednesie návrhu na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
berie na vedomie
Informatívnu správu k plneniu Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
č. 185/2019 z 11. zasadnutia zo dňa 29. apríla 2019.
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Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie, nech sa páči.“
Hlasovanie č. 5

Informatívna správa
k plneniu Uznesenia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja č. 185/2019 z 11. zasadnutia zo
dňa 29. apríla 2019

Za 53 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
BOD č. 4a)
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra
Košického samosprávneho kraja na základe uznesenia č. 166/2019 z 25. februára 2019
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 4a) – Správa o výsledkoch kontrol vykonaných
Útvarom hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na základe uznesenia
č. 166/2019 z 25. februára 2019. Vážené poslankyne, vážení poslanci, prosím pána hlavného
kontrolóra Hudáka, aby uviedol materiál. Nech sa páči.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Ďakujem pekne za slovo pán predseda. Vážené panie
poslankyne, vážení páni poslanci. Správa o výsledkoch kontrol je predkladaná na základe
uznesení zastupiteľstva, ktorými som bol požiadaný o vykonanie kontrol v piatich školách
so zameraním na verejné obstarávanie a rovnako som bol požiadaný o predloženie správy
na zastupiteľstvo. Výsledky kontrol sú predložené v písomnej podobe v danom materiáli,
ktorý je predložený. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Otváram

rozpravu k danému bodu. Nech sa páči. Pán poslanec Hlinka.“

Poslanec Hlinka: „Ďakujem, takže keď sme si túto správu preštudovali, tak môžeme
konštatovať, že takmer rovnaké zistenia u väčšiny kontrolovaných subjektov boli odhalené.
Tzn., nezverejňovanie výziev na predkladanie cenových ponúk pri zákazkách s nízkou
hodnotou, čím sa zamedzilo riadnej hospodárskej súťaži viacerých uchádzačov,
a tak nedostatočne sa uplatnil princíp transparentnosti a nediskriminácie uchádzačov. Viem,
že Košický samosprávny kraj má smernice pre verejné obstarávania pre organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja tzn., že riaditelia škôl zrejme
tieto smernice nepoznali alebo si ich nedocenili alebo zle si ich vykladali. Ja chcem len z toho
urobiť taký záver, lebo sú tam odporúčania na záver tejto informatívnej správy kontrolóra,
aby sa tejto oblasti súvisle, na odbore školstva venovala zvýšená starostlivosť. A samozrejme,
aby sa takéto zistenia v budúcnosti podľa možnosti vôbec neopakovali. Hlavne, aby sa
využívala metodická pôsobnosť a odporúčacie funkcie zriaďovateľa. V tomto prípade
odvetvového odboru, nakoľko každá správa, ktorú vypracoval hlavný kontrolór, aj v minulosti
pokiaľ ide o túto oblasť verejného obstarávania a školstva, má v podstate podobné nedostatky,
aj keď ich rozsah je samozrejme rôzny. Toľko z mojej strany, ako poznámka k tomuto.“
Predseda: „Pán poslanec, my sme sa touto témou zaoberali dosť intenzívne tohto roku,
konkrétne do mája a potom ešte určite sa aj dlho budeme. Ide o to, že to nezverejňovanie
zákaziek z nízkou hodnotou nie je porušenie zákona. Neviem či sa dá hovoriť oficiálne
o nejakej netransparentnosti, ale ja som za to, aby sa zverejňovali, preto sme aj pripravili túto
smernicu. Snažíme sa ju postupne implementovať do našich organizácií. Táto správa
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je predpokladám za obdobie spred mája 2019, takže preto opäť obsahuje tie isté výtky. Netýka
sa to len odboru školstva. Ďakujem. Ešte niekto do rozpravy? Ak nie, tak uzatváram rozpravu.
Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na 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 uznesenia č. 166/2019 z 25. februára 2019.
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 6

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného
kontrolóra Košického samosprávneho kraja na základe uznesenia
č. 166/2019 z 25. februára 2019

Za 53 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „ Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
BOD č. 4b)
Doplnenie Správy o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra
Košického samosprávneho kraja na základe uznesenia č. 222/2019 z 24. júna 2019
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 4b) – Doplnenie správy o výsledkoch kontrol
vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na základe
uznesenia č. 222/2019 z 24. júna 2019. Vážené poslankyne, vážení poslanci, teraz poprosím
opäť pána hlavného kontrolóra, aby uviedol materiál. Nech sa páči.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Ďakujem pekne za slovo. Doplnenie správy
je predkladané zastupiteľstvu na základe uznesenia z predošlého 12. zasadnutia zastupiteľstva.
Všetko podstatné je uvedené v predloženom materiáli, či už v dôvodovej správe, alebo
v hlavnom dokumente. K určitým pripomienkam som sa vyjadril písomne, poslal som vlastne
mail všetkým poslancom. Takže asi toľko. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Otváram rozpravu v tomto bode. Nech sa páči. Pán poslanec
Kaplan.“
Poslanec Kaplan: „Ďakujem pekne za slovo pán predseda. Rád by som sa vyjadril
k predloženému materiálu a celkovo ku kontrole ako takej, z ktorej je aj tento materiál
odvodený. A urobil tak aj určitým spôsobom bodku za touto ságou, nakoľko aj z informácií,
ktoré poskytol pán hlavný kontrolór prebieha už aj vyšetrovanie Prezídiom Policajného zboru
a Národnou kriminálnou agentúrou. Čo sa týka doplnenia, pán hlavný kontrolór, nedozvedeli
sme sa nič nové z Vášho doplnenia. V tom najpodstatnejšom bode sa odvolávate na údaje,
ktoré spadajú pod GDPR fyzických osôb. Som toho názoru, že meno a priezvisko, samo
o sebe bez ďalších identifikátorov nespadá pod GDPR. Navyše pokiaľ nastala taká situácia,
že by ste mali predložiť také dokumenty, ktoré pod to spadajú, tak existuje, pán hlavný
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kontrolór, aj čierna fixa, ktorou ste mohli Vy tie údaje začierniť. Aby ste náhodou to GDPR
neporušili, ale to by ste musel mať, k tomu samozrejme, ochotu. Čo sa týka tej vágnosti celej
tej správy a aj toho e-mailu, ktorý ste rozposlal poslancom, tak tú vágnosť dokazuje aj to,
že vyjadril ste sa k tým výhradám, ktoré som uviedol, až niekde od strany jeden a pol,
kde ste vynechal ten úvod, ktorý je celou podstatou a výhrad tejto kontroly. To, že chýbali
dokumenty, ktoré by vylúčili konflikt záujmov a podľa zákona o verejnom obstarávaní
by v takom prípade sa nemalo ani pokračovať vo vyhodnocovaní ponúk a bol teda porušený
základný princíp transparentnosti pri verejnom obstarávaní, čo ste Vy žiadnym spôsobom
v podstate v tej správe neuviedol. Je keď som sa pozeral na tie čiastkové správy, tak ten
konflikt záujmov ste v niektorých prípadoch na školách preverovali tak, že telefonicky Vám
riaditeľ ústne podal informáciu, že to preverené bolo. Ak toto je v súlade s transparentnosťou,
neviem, za mňa teda určite nie. A dotknem sa aj Vášho vysvetlenia, v e-maily, ktorý ste poslal
poslancom, prečo ste napríklad nepodal trestné oznámenie, tak zacitujem: „Trestné oznámenie
nebolo podané, pretože po skončení kontroly a zverejnení výsledkov začali orgány činné
v trestnom konaní konať ex offo, konkrétne Prezídium Policajného zboru a Národná
kriminálna agentúra. V rámci preverovania príslušníkovi NAKA bola poskytnutá okamžitá
súčinnosť. Osobne a na základe vyžiadania listom, číselné označenie, bola predložená kópia
správy, vrátane všetkých štrnástich čiastkových správ.“ A to v podstate dokazuje len to,
že to trestné oznámenie ste buď mali podať, alebo dať návrh úradu, aby ho podal. Pretože,
keď sami o sebe z vlastnej intervencie si to požiadalo Prezídium Policajného zboru a NAKA,
tak zjavne na to dôvod bol. Vy sa na to vyhovárate, že na základe toho, že oni si to vyžiadali,
ste to nepodal, ale tá kontrola predchádzala tomu, ako si Prezídium PZ a NAKA
tie dokumenty vyžiadali. Najprv bola ukončená a zverejnená. Či ste Vy dopredu vedel o tom,
že oni si to budú žiadať, tak, či onak, tak preto ste to trestné oznámenie nepodal? To nemá
žiadnu logiku. Čiže aj z toho dôvodu, jediným možným zdarným ukončením tejto ságy je to,
že ja aj na základe tých argumentov, resp. neargumentov, ktoré ste aj písomne deklaroval
chcem predložiť zastupiteľstvu návrh na uznesenie, v ktorom chcem, aby vás zastupiteľstvo
písomne upozornilo za hrubé zanedbanie svojich povinností, ktoré Vám vyplývajú z funkcie
hlavného kontrolóra. A to konkrétne v tom bode, že ste bez relevantného, zákonného
odôvodnenia nepomenoval všetky zainteresované osoby, u ktorých bol preskúmaný konflikt
záujmov na tzv. vertikálnej úrovni. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Pán poslanec Jakubov, nech sa páči.“
Poslanec Jakubov: „Ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci. To čo
predniesol pán Kaplan, asi nebudeme vedieť momentálne vyhodnotiť či je pravda. Ani jeden
z nás nepozná podrobne zákon o ochrane osobných údajov a je veľmi ťažko tu povedať,
či má pravdu pán hlavný kontrolór, ktorý sa odvoláva na tento zákon, alebo či má pravdu
pán kolega Kaplan, ktorý hovorí, že niečo tam uvedené mohlo byť. Myslím si že,
asi nebudeme sa vedieť na tomto zhodnúť a vzhľadom na to, že tam neboli uvedené údaje,
ktoré je možné, že v zmysle tohto zákona nemôžu byť uvedené, vysloviť niekomu
nespokojnosť považujem skôr za vec osobnú, ako za vec vecnú. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Ešte reakcia, pán hlavný kontrolór, nech sa páči.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, Vaše
pripomienky a nejaké stanoviská beriem na vedomie, ale nestotožňujem sa s nimi. Zásadne
odmietam výhrady k nejakému nedostatočnému vykonaniu kontrol, alebo k tomu, že bola
nejako nedostatočne spracovaná správa. Nechcem zachádzať do podrobností, lebo myslím,
že som v e-maili sa podrobne vyjadril. Len by som chcel povedať, že treba rozlišovať medzi
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procesom výkonu kontroly, ktorý má svoj začiatok aj koniec, ktorý vykonávajú kontrolóri
a kontrolná skupina. Kde sú zákonné dôvody na zber osobných údajov, ich evidencia,
triedenia, analýza, atď. Proces zverejňovania výsledkov kontrol, kde zo zákona mám
predkladať správu o výsledkoch kontroly, nie o procesnom postupe. Akým spôsobom sme
to zistili a určite nemám zákonné oprávnenie zverejňovať osobné údaje. K tej čiernej fixe,
ak ste čítali tú správu podrobne, tak určite ste si všimli, že vlastne tie fyzické osoby boli v tej
pôvodnej správe pomenované iniciálami, čiže Ing. X.Y. Skutočne nevidím dôvod ani logiku
v tom, že aj teraz mi tu vyčítate, že som nezverejnil konkrétne mená. Trvám na tom, že musím
dodržiavať zákon o ochrane osobných údajov a takto som to aj urobil. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. S faktickou, pán poslanec Kaplan, nech sa páči.“
Poslanec Kaplan s faktickou poznámkou: „Ešte sa dotknem toho samotného procesu,
pán kontrolór, o ktorom hovoríte, o tej správe. Tam v zásade výhrady nie sú, veď Vy ste počas
kontroly a v tej správe prišli na závažné porušenia, ktoré tam uvedené sú. Problém je v tom,
aký záver z toho bol vyvodený z Vašej strany a čo ste pomenoval ako transparentné konanie,
alebo netransparentné a aké ďalšie úkony ste na základe toho urobil. To je hlavný dôvod
aj tohto môjho návrhu na písomné upozornenie. Najlepším ukazovateľom toho je práve
to trestné oznámenie, ktoré ste nepodal, ktoré ste v minulosti pri kontrole Úradu KSK,
pri formálnom porušení podal bez akýchkoľvek dôvodov. A tu v prípade, kde samotné
Prezídium Policajného zboru a Národná kriminálna agentúra uznala, že na základe
výsledkoch tých kontrol si vyžiadala od Vás tie podklady. Tak tu ste to za dôvodné
nepovažoval. A to je ten zásadný rozpor, v tom Vašom pohľade na kontrolu ako takú.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu. Prosím
návrhovú komisiu o prednesenie návrhov. Nech sa páči.“
Poslanec Kokarda, návrhová komisia: „Najskôr by som predniesol doplňujúci návrh, ktorý
predložil pán poslanec Mgr. Milan Kaplan. Návrh na uznesenie k bodu č. 4.
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 19a ods. 9 písm. b) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch),
písomne upozorňuje hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Ing. Ľubomíra
Hudáka za hrubé zanedbanie jeho povinností vyplývajúce z výkonu funkcie hlavného
kontrolóra samosprávneho kraja, ktorého sa dopustil tým, že v rozpore s bodom č. 1
Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 222/2019 z jeho 12. zasadnutia
bez relevantného zákonného odôvodnenia nepomenoval všetky zainteresované osoby,
u ktorých bol preskúmaný konflikt záujmov na tzv. vertikálnej úrovni, t. j. štatutár,
zamestnanec zodpovedný za verejné obstarávanie a uchádzači o verejnom obstarávaní.“
Predseda: „Ďakujem. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 7

Doplnenie Správy o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom
hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na základe
uznesenia č. 222/2019 z 24. júna 2019 – doplňujúci návrh
p. Kaplan

Za 22 poslancov, proti 14 poslancov, zdržali sa 16 poslanci.
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Predseda: „Konštatujem, že tento návrh neprešiel. Prosím predniesť ďalší návrh na
uznesenie. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
berie na vedomie
Doplnenie Správy o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra Košického
samosprávneho kraja na základe uznesenia č. 222/2019 z 24. júna 2019.
Predseda: „Ďakujem. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 8

Doplnenie Správy o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom
hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na základe
uznesenia č. 222/2019 z 24. júna 2019

Za 32 poslancov, proti 4 poslanci, zdržali sa 18 poslanci.
Predseda: „Tento návrh prešiel.“
BOD č. 5a)
Personálne zmeny v Dozornej rade Agentúry na podporu
regionálneho rozvoja Košice n. o.
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 5a) – Personálne zmeny v Dozornej rade Agentúry
na podporu regionálneho rozvoja Košice n. o. Odovzdávam slovo pánovi podpredsedovi
Rusnákovi, aby uviedol materiál. Nech sa páči.“
Podpredseda Rusnák: „Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni
poslanci. Na základe toho, že sa písomne vzdali členstva v Dozornej rade Agentúry
na podporu regionálneho rozvoja Košice n. o., bývalí poslanci, t. j. JUDr. Ing. Jozef Konkoly
a MVDr. Boleslav Lešo, PhD., uprázdnili sa dve miesta z troch v dozornej rade tejto
neziskovej organizácie. Ostal jediný člen dozornej rady, a to pán poslanec Bečarik. Dovolím
si za členov navrhnúť pána poslanca Rovinského a pána poslanca Smrča. Ďakujem“
Predseda: „Ďakujem pekne. Otváram k danému materiálu rozpravu. 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
A) berie na vedomie
vzdanie sa členov Dozornej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
1. JUDr. Ing. Jozef Konkoly – predseda
2. MVDr. Boleslav Lešo, PhD. – člen
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B) navrhuje
za členov Dozornej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
1. JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský
2. RNDr. Martin Smrčo.
Predseda: „Ďakujem. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 9

Personálne zmeny v Dozornej rade Agentúry na podporu
regionálneho rozvoja n. o.

Za 35 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 19 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
BOD č. 5b)
Personálne zmeny v ARCUS – Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 5b) – Personálne zmeny v ARCUS – Špecializované
zariadenie a zariadenie pre seniorov. Vážené poslankyne, vážení poslanci, v uvedenom
zariadení bola vykonaná kontrola v oblasti obstarávania potravín za obdobie rokov 2015,
2016 a 2017 zamestnancami Košického samosprávneho kraja. Kontrolou boli zistené závažné
nedostatky, ktorými došlo k hrubému porušeniu zákona o verejnom obstarávaní a zákona
o finančnej kontrole a audite. Na základe jej výsledkov a v súlade s bodom V. ods. 1
Zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie Košického samosprávneho kraja ARCUS –
Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov, Skladná 4, Košice predkladám návrh
na odvolanie riaditeľa Ing. Juraja Briškára, s účinnosťou k 31. augustu 2019. Informácie
o výsledkoch kontroly a správa z finančnej kontroly tvoria prílohu č. 1 predkladaného
materiálu. Otváram k danému bodu rozpravu. Nech sa páči. Pani poslankyňa Lenártová,
nasleduje pán poslanec Hlinka. Nech sa páči.“
Poslankyňa Lenártová: „Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, myslím si, že kolegovia
si našli na laviciach vyjadrenie pána riaditeľa k výsledkom kontroly a každý si môže urobiť
vlastný názor. Ja by som teda poprosila, alebo požiadala o umožnenie vystúpenia pánovi
riaditeľovi Ing. Jurajovi Briškárovi,ktorý je prítomný. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ja si myslím, že pán riaditeľ sa mal možnosť vyjadriť ku kontrole a tie vyjadrenia
boli zohľadnené aj v správe z kontroly, z ktorých ste dostali výstup. Pán poslanec Hlinka,
nech sa páči. Potom pani poslankyňa Lenártová.“
Poslanec Hlinka: „Ďakujem veľmi pekne. Takže ten návrh predkladám ja zastupiteľstvu,
aby sa odsúhlasila možnosť vystúpiť, pánovi riaditeľovi ARCUS-u, nech vysvetlí svoje
pochybenia. Čo sa týka jeho osoby, všeobecne môžem povedať, že pána riaditeľa a jeho prácu
aj zariadenie, keďže je v mestskej časti Košice – Juh, kde som aj starostom, tak poznám.
Ako osobu, pána riaditeľa hodnotím, pozitívne. Už aj vzhľadom na to, že mnohé roky, ktoré
on tam strávil v tejto pozícii, nezaznamenali podľa mojich osobných poznatkov nejaké
problémy spokojnosti klientov zariadenia, ktoré je veľmi zložité. Keďže má tam ľudí,
ktorí sú vo veľmi ťažkom zdravotnom stave, okrem iných. Ďalej chcem povedať,
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že tie pochybenia, ktoré sú tu spomenuté, k tomu sa ja samozrejme, do veci samej nemôžem
vyjadriť, neovládam to. Ale tak ako som sa vyjadril aj v predošlom bode, v súvislosti
so správou pána kontrolóra, pri pochybeniach vo verejnom obstarávaní u vybraných piatich
stredných odborných škôl. Tie problémy sú na odvolanie temer každého druhého, alebo
tretieho štatutára, keby sme to brali príliš rigorózne. Ešte raz opakujem, som si vedomý,
že rozdiel, množstvo pochybený, tiež je dôležité mať na zreteli. Takže ja len toľko som
sa chcel k tomu vyjadriť, k osobe pána riaditeľa, ako takej. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Pán poslanec, naozaj, už sme sa o tom rozprávali, je rozdiel mať
pochybenia na 60 strán, kde je plno hrubých porušení, ako nejaký administratívny problém
v priebehu verejného obstarávania. Čiže to sa nedá vôbec porovnávať. Pani poslankyňa
Lenártová, tak vlastne pán poslanec dal ten návrh. S faktickou ešte pán poslanec Ihnát, potom
dáme hlasovať o vystúpený a potom pán poslanec Jakubov bude nasledovať. Nech sa páči.“
Poslanec Ihnát s faktickou poznámkou: „Ďakujem veľmi pekne. Ja teraz nechcem tu veľmi
rozoberať, aby som povedal politické trenice, ako Smer – nesmer, Smer áno a Smer nie.
Ja pána Briškára poznám, som prešiel desať krát to zariadenie a môžem povedať, že urobil
tam kus poctivej roboty. Či je to 25 alebo 30 strán, pán predseda, mňa budú naozaj zaujímať
tie tzv. hrubé pochybenia, ma budú veľmi zaujímať. A Ďuro, máš moju podporu, čiže tak.“
Predseda: „Prosím hlasujte o vystúpení pána Briškára. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 10

Personálne zmeny v ARCUS - Špecializované zariadenie
a zariadenie pre seniorov – návrh o vystúpenie Ing. Briškára –
p. Hlinka

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „Nech sa páči. Máte slovo.“
Ing. Juraj Biškár, riaditeľ zariadenia ARCUS: „Vážený pán predseda, vážení páni
podpredsedovia, vážený pán riaditeľ úradu, vážený pán hlavný kontrolór, milé dámy
poslankyne, vážení páni poslanci. Ďakujem vám za udelenie slova a možnosť vystúpiť
k tomuto bodu. K návrhu správy z finančnej kontroly sme v zariadení ARCUS predložili
podrobné námietky a vyjadrenia k jednotlivým zisteniam. Je to pomerne rozsiahli materiál
a je pravda, že kontrolný orgán nám tieto námietky v prevažnej miere nezohľadnil. Nie sú ani
v tej informácii, ktorú ste dostali predložené, preto som si dovolil pripravil také stručné
vyjadrenie k tejto správe, ale len v takej naozaj zmenšenej forme. Za najzávažnejšie zistené
nedostatky považuje kontrolný orgán to, že v rokoch 2015 – 2017 bolo vykonávané verejné
obstarávanie samostatne u nás na dodávku mäsa, mäsových výrobkov, samostatne na dodávku
ovocia a zeleniny, samostatne na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov, samostatne
na dodávku chleba a pečiva a pod. A toto kontrolný orgán považoval za vedome rozdelenie
zákazky na potraviny a porušenie zákona o verejnom obstarávaní s tým, že sme mali
potraviny obstarávať nadlimitnou zákazkou, teda všetky naraz. Chcem naozaj povedať,
že v danom období bola však bežná aplikačná prax taká, že potraviny sa obstarávali podľa
jednotlivých skupín potravín, tzv. kódov CPV, podľa slovníka verejného obstarávania. Takto
postupovali všetky zariadenia sociálnych služieb, ale aj všetky školy a školské zariadenia,
ktoré zabezpečovali nákup potravín a poskytovanie stravovania a to na celom území
Slovenskej republiky. Dosvedčuje to metodická príručka Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky pre obstarávanie potravín platná v danom období.
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A tiež usmernenia a školenia na rôznych seminároch, kde sa zúčastnila aj naša kolegyňa, ktorá
je odbornej spôsobilá osoba, a ktorá vykonávala verejné obstarávanie v našom zariadení
v danom čase. Tento stav a túto skutočnosť nepriamo dosvedčuje aj nové metodické
usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie č. 8/2019, ktoré bolo vydané 03. 06. 2019. Toto
usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie upozorňuje na zmenu koncepcie obstarávania
potravín po novele zákona o verejnom obstarávaní platnej od 01. 01. 2019, kde stanovuje,
že potraviny je potrebné chápať ako celok, t.j. kumulatívne bude v sebe zahŕňať všetky druhy
potravín (mäso, pekárenské výroby, ovocie, zeleninu, a pod.). Vydanie tohto metodického
pokynu Úrad pre verejné obstarávanie odôvodňuje snahou o zosúladenie praxe verejných
obstarávateľov, resp. odstránenie doterajšej nejednotnej praxe verejných obstarávateľov pri
obstarávaní potravín. Keďže tento metodický pokyn bol vydaný v šiestom mesiaci tohto roku,
znamená to, že aj v tomto roku sú nejasné. Jednotlivý verejný obstarávatelia nemali jasné
znenie zákona o verejnom obstarávaní ako obstarávať potraviny. A aj toho roku mám
informáciu, že mnohé zariadenia obstarávali ešte podľa starého spôsobu systému.
Samozrejme, že v rokoch 2015 – 2017 sme nemali predstavu, že takéto usmernenie príde,
alebo bude novela zákona od 01. januára 2019, že bude treba potraviny riešiť teda kompletne
ako celok. Ostatné zistenia boli aj zo strany kontrolného orgánu konštatované, že sú menej
závažné a v niektorých prípadoch sú podľa nás sporné, resp. majú charakter formálneho
nedostatku. Napríklad kontrolný orgán vyčítal, že nebol zo súťaže vylúčený uchádzač, ktorý
predložil doklady overené matrikou a nie notárom, ako bolo požadované. A naše vyjadrenie,
že sme považovali obe formy za rovnocenne úradne overené doklady nezobral do úvahy.
Kontrolný orgán opakovane viackrát konštatoval, že súčasťou dokladov z verejného
obstarávania nie sú požiadavka na vykonanie verejného obstarávania a správa z vyhodnotenia
prieskumu trhu. V zariadení ARCUS bolo používané tlačivo „Požiadavka na obstaranie
tovarov, prác a služieb a predbežná finančná kontrola“, ktoré plne zodpovedá požiadavke
na vykonanie verejného obstarávania, aj keď formálne má iný názov.“
Predseda: „Pán riaditeľ, 5 minút uplynulo, tak Vás poprosím ešte posledné vety.“
Ing. Juraj Biškár, riaditeľ zariadenia ARCUS: „Dobre. Obdobne bola aj spracovaná
„Zápisnica z prieskumu trhu“, ktorá má všetky potrebné údaje z vyhodnotenia prieskumu trhu
a preto sme ju považovali za správu, aj keď nemala v názve správa, ale zápisnica. Týmto
chcem teda len konštatovať, že boli zistené určité nedostatky, ktoré však nepovažujeme
za mimoriadne závažné a tieto nedostatky, dá sa povedať, že sú bežného charakteru. Pokiaľ
budete robiť objektívne kontroly dajú sa zistiť v každom zariadení, do ktorého takéto kontroly
budú realizované. Chcem povedať, že pre naše zariadenie nevznikla žiadna škoda a prijali
sme súbor opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Takže tieto opatrenia už sú v praxi
realizované a verím, že ich splnením predídeme opakovaniu zistených nedostatkov
v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne za slovo.“
Predseda: „Ďakujem. Teraz poprosím kolegyňu z právneho, aby ešte doplnila správu
o výsledkoch kontrol, aby sa to tu nezvrhlo na to, že nejaký formálny nedostatok bol zistený
na šesťdesiatich stranách. Nech sa páči.“
JUDr. Trošanová, Právne oddelenie Úradu KSK: „Vážený pán predseda, vážené panie
poslankyne, vážení páni poslanci. Tak ako už bolo spomenuté, na základe poverenia bola
v zariadení ARCUS – Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov vykonaná finančná
kontrola zamestnancami KSK a boli zistené viaceré závažné nedostatky, závažné porušenia
právnych predpisov. Jedným zo spomenutých nedostatkov bolo rozdelenie zákazky potravín.
Zákon o verejnom obstarávaní rozlišuje viac druhov zákaziek, a to zákazku služby, dodávka
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tovarov a služieb, stavebné práce. Pri jednej z druhov zákaziek sú aj potraviny. Rozdelenie
zákazky potravín sa v kontrolovanom subjekte zistilo v každom roku a to v kontrolovanom
období roku 2015, 2016 a 2017. V dôsledku čoho kontrolovaný subjekt v rozpore s limitmi
zákona o verejnom obstarávaní postupoval pri zadávaní zákazky zákazkami s nízkou
hodnotou, aj keď správne mal zachovať postup verejného obstarávania nadlimitnej zákazky.
Usmernenie ÚVO, ktoré bolo spomenuté, v podstate dokladuje správnosť záverov finančnej
kontroly vykonávanej v zariadení zamestnancami KSK. Prvé takéto usmernenie bolo vydané
už v roku 2018, kde bolo stanovené, že potraviny sú zákazky, ktoré sa majú zadávať ako celok
a nedeliť ich. Či už aplikačná prax bola v iných obdobiach rôzna, tak v podstate išlo
o porušenie zákona a o závažné porušenie zákona. Mimo tohto porušenia boli ďalšími
zisteniami, alebo kontrolami zistené, že pri zadávaní zákaziek napr. na hovädzie mäso,
kontrolovaný subjekt stanovil podmienky účasti v súťaži až pri kontrole došlých ponúk,
postupoval v ich rozpore a posudzoval neporovnateľnú ponuku, čím došlo zase k porušeniu
princípu rovnakého zaobchádzania, ako aj k porušeniu zadávania zákazky konkrétneho
označenia výrobku, teda jeho značky. Čím došlo k porušeniu princípu nediskriminácie. Tieto
pochybenia považujeme taktiež za závažné porušenie právnych predpisov, a to zákona
o verejnom obstarávaní. Preto Úrad KSK trvá na záveroch správy z finančnej kontroly
a považuje ich za závažné porušenia právnych predpisov. Ďakujem za slovo.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pán poslanec Jakubov, nech sa páči.“
Poslanec Jakubov: „Ďakujem pekne za slovo. Dámy a páni, pána Briškára asi najdlhšie
z tých, ako tu sedíme, možno Jaro Hlinka dlhšie. Je to človek, ktorý roky pôsobil v štátnej
správe, bol dlhoročným pracovníkom úradu práce a dávno pred tým ako tu bol Smer,
to si povedzme ako je. Pokiaľ viem, počas jeho práce aj vo vedúcich funkciách, nikdy
sa nevyskytli také problémy, že by mu boli udelené nejaké výtky, upozornenia, atď. Myslím
si, že aj vzhľadom na jeho vek sa snažil svoju prácu vykonávať stále zodpovedne. Určite
každá kontrola nájde určité porušenia a najmä vtedy, keď je zvyklosťou, že tak ako spomínal
pán riaditeľ, určité veci vo verejnom obstarávaní sa diali tak, ako sa diali. V prípade,
ak by dnes náhodou došlo k odvolaniu pána riaditeľa, pýtam sa pán predseda, iniciujeme
okamžite kontrolu vo všetkých našich zariadeniach, či došlo k podobným pochybeniam?
Ak áno, budeme iniciovať odvolanie všetkých riaditeľov a riaditeliek? Ak došlo v školách,
budeme tlačiť na Rady škôl, aby personálne riešili riaditeľky a riaditeľov. Pán riaditeľ
je štatutár, je za všetko zodpovedný. Na druhej strane má ľudí, ktorí sú odborne spôsobilí
v oblasti verejného obstarávania a tí stále, tak ako Vám pán predseda, aj jemu majú predložiť
na stôl čisté materiály. A verím, že takouto formou to bolo realizované tzn., ak to dostal pán
riaditeľ a mu garantovali, že je to v poriadku, tak s pokojným a čistým svedomím to podpísal.
A vzhľadom na to, že toto bolo pravdepodobne prvé zistenie takéhoto vážneho porušenia,
nemyslím si, že odvolanie, teda ihneď pristúpiť ku gilotíne, že je to najsprávnejšie riešenie.
Existujú formy upozornenia, existujú formy opráv, aby sa prijali, či už určité smernice,
alebo postupovalo v súlade s danou legislatívou a zákonom. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Pán poslanec, ja musím reagovať na Vaše slová, aj ako ste povedali, že existujú
možnosti smerníc. Teraz Vám pani kolegyňa povedala a vysvetlila, že táto smernica bola
prijatá a nebola dodržiavaná. Takže my tu sa bavíme o tom, že jednoducho tu už sú pravidlá
a tie sa nedodržujú. Takže zbytočne sa budeme baviť o tom, že keby sme prijali ešte nejaké
iné smernice a iné nariadenia a iné pravidlá pre zariadenia, tak by sa mohlo potom začať
aj dodržiavať niečo. Viete, tu sú nejaké pravidlá stanovené a sa nedodržujú. Ak ste si všimli,
tak aj iných riaditeľov sme v podstate vyriešili, aj za menej závažné nedostatky. Takže
odpoveď na Vašu otázku, áno postupne riešime všetkých štatutárov, ktorí nedodržiavajú
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zákon, prípadne nejaké smernice, ktoré boli prijaté z úrovne Úradu Košického samosprávneho
kraja. Pán poslanec, toto Vaše vystúpenie ja celkom nechápem. S faktickou, nech sa páči.“
Poslanec Jakubov s faktickou poznámkou: „Pán predseda, chápte. Ja mám právo na svoj
názor a na svoje vystúpenie, ak nechápete poraďte sa s kolegom, pánom podpredsedom,
ten je možno služobne starší a Vám to vysvetlí. Po druhé. Veľmi podrobne sledujem činnosť
aj vedenia tohto úradu, aj personálne zmeny. Je to Vaša vec a vec poslancom. Tak isto
nesúhlasím s tým, že vznikol na úrade dodatočný kontrolný orgán, vnútorný, pretože vedenie
úradu neverí súčasnému hlavnému kontrolórovi a jeho inštitúcii. Táto inštitúcia je zriadená
zo zákona a musíme ju rešpektovať. A chcem sa ešte opýtať pána hlavného kontrolóra,
či vôbec bol oslovený v tom, aby on tam vykonal kontrolu, alebo cielene sa to zadalo internej
inštitúcii. Ďakujem.“
Predseda: „Tam nevykonával kontrolu pán hlavný kontrolór, to viete, veď to je v správe.
Ak sa budeme takto hrať na mačku a myš, že keď to vyhovuje, tak v zásade to môže byť,
ak nevyhovuje, tak to posuňme niekde inde na vyjadrenie, niekomu inému, kto nebude
súhlasiť a vlastne sa nesúhlasí. Tak sa budeme donekonečna naťahovať. Jednoducho je tu
vôľa toho, aby naše inštitúcie začali fungovať inak, transparentnejšie a na tom ja trvám, takže
aj z tohto dôvodu je predložený tento materiál. Viete, môžeme sa tu rozprávať naozaj
donekonečna a takým štýlom, ale ak išlo o takéto závažné pochybenia, tak si myslím,
že by sme mali konať. Mimochodom, ten kontrolný orgán bol na úrade aj predtým. Čiže to nie
je, že vznikol nejaký dodatočný kontrolný orgán. Útvar hlavného kontrolóra je hlavne orgán
pre vás, pre poslancov, nie pre úrad. Takže ak sa pýtate na to, že či je opodstatnené nejaké
kontrolné oddelenie na Úrade KSK, tak ja Vám môžem tu statočne prehlásiť, že od kedy som
vo funkcii tak akurát pociťujem nedostatok a nedostatočné personálne zabezpečenie tohto
oddelenia. Vzhľadom na to, koľko všelijakých podnetov nám prichádza a upozornení
na porušenia, ktoré ani nestíhame riešiť. To už sa nechcem dotknúť ani toho, že veľakrát
ide o porušenia, kde bola vykonaná kontrola z úrovne pána hlavného kontrolóra a nenašla
žiadne pochybenia. Takže, ak sa budeme tu takto hrať, tak v podstate sa k ničomu
nedopracujeme. Nech sa páči, pán poslanec Petrik.“
Poslanec Petrik: „Ďakujem pekne za slovo. Mne tak trochu evokuje táto situácia určitú vec,
ktorú sme už mali na zastupiteľstve predtým a ešte predtým. Ten materiál prišiel, myslím
že vo štvrtok. Tá správa, sme si prečítali, že prečo to nebolo dané do komisií, aby tam bolo
relevantne zadefinované, jednak zo strany úradu, ktorý robil kontrolu, že tieto pochybenia
sú také, alebo onaké. A druhá vec je, že mnohokrát sa stáva, že názor jedných kontrolných
orgánov a druhých je odlišný. Hovorím napríklad, bežná prax sa stáva, že riadiace orgány
v rámci nenávratných finančných príspevkov majú názor odlišný ako Úrad pre verejné
obstarávanie. Tu v tomto prípade, nemyslím si, že je ten radikálny problém tá smernica,
ale tu hovoríme predsa o tom, že bol použitý iný spôsob verejného obstarávania tzn.,
že tam ak som počúval pani kolegynku z úradu a prečítala vlastne to čo ste nám vo štvrtok
poslali, čiže nedozvedel som sa viac nič, len to čo bolo napísané. Tam je zadefinované,
že bola nejaká metodika z ÚVO, ktorá bola z roku 2019, resp. potom, že bola z roku 2018.
Len ja mám pocit, že tie kontroly boli za roky 2015, 2016, 2017 alebo nejako takto, v tomto
čase. Či v tom čase bolo skutočne jasno pre pána riaditeľa a teda aj pre tieto naše zariadenia,
že ako majú postupovať. Nemôžem tvrdiť, že bolo porušené, alebo nebolo porušené. Preto
vlastne v tomto prípade sa zdržím hlasovania, pretože nemám jasno v tom, či skutočne došlo
k porušeniu a či skutočne to porušenie bolo tak závažné, aby sme pána riaditeľa odvolali.
Ale určite by som odporučil, ak sa chce o tom diskutovať a hlavne vyvodiť závery, aby sa to
vrátilo naspäť, tak ako minulo do komisií a nech sa to v komisiách hovorí o tom.
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To znamená, aby sme vedeli skutočne možno sa pýtať a možno aj obhajovať z jednej
aj z druhej strany názory. Ďakujem pekne za slovo.“
Predseda: „Pán poslanec, zase sa nepočúvame. Bolo jasne povedané, že z Úradu KSK,
ešte roky dozadu bolo zadefinované akým spôsobom sa má postupovať pri týchto zákazkách.
Ak teraz hovoríte, že nie je to jasné a nedozvedeli ste sa, tak ja Vám vravím, že to malo byť
jasné všetkým naším organizáciám. Nech sa páči.“
Poslanec Petrik: „Chcem sa ešte vyjadriť. Ďakujem pekne. Nie je jasné z tých materiálov,
aj keď sa tvrdí, že tam je porušenie niečoho, keďže som si to teda prečítal z papiera. Rád by
som sa o tom rozprával, minimálne na komisiách. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ja mám niekedy pocit, že je úplne jedno čo je napísané v tých materiáloch,
keď niekto nechce vidieť, tak to nevidí jednoducho. Ďakujem pekne. Keď sa nikto nehlási
do rozpravy, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu,
ktorý bol predložený. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. h) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
odvoláva
Ing. Juraja Briškára z funkcie riaditeľa zariadenia ARCUS – Špecializované zariadenie
a zariadenie pre seniorov, Skladná 4, Košice, s účinnosťou k 31. augustu 2019.
Predseda: „Prosím hlasujte, nech sa páči.“
Hlasovanie č. 11

Personálne zmeny v ARCUS – Špecializované zariadenie
a zariadenie pre seniorov

Za 20 poslancov, proti 16 poslancov, zdržalo sa 16 poslancov.
Predseda: „Návrh teda neprešiel. Ja len Vám chcem povedať, že budeme to riešiť potom asi
inak. Ďakujem. Nechajte sa prekvapiť.“
BOD č. 5c)
Personálne zmeny v Komisii pre cirkevné spoločenské otázky
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 5c) – Personálne zmeny v Komisii pre cirkevné
a spoločenské otázky Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Poprosím predsedu
komisie pre cirkevné a spoločenské otázky, pána poslanca Saxu aby predniesol a zároveň
predložil návrhovej komisii návrh na uznesenie. Nech sa páči.“
Poslanec Saxa: „Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia,
na základe žiadosti Katolíckej univerzity navrhujú zmenu za člena-neposlanca našej cirkevnej
komisie, keďže pán ThDr, Radoslav Lojan, PhD. sa stal dekanom fakulty, tak navrhujú zmenu
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a navrhujú doc. JUDr. Juraja Juricu, PhD. Teda predkladám návrh: a) odvolať ThDr. Lojana,
PhD. a zvoliť pána doc. JUDr. Juraja Juricu, PhD. Predkladám písomne komisii. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Otváram k danému materiálu rozpravu. Nech sa páči.
Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu
na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 58 Rokovacieho poriadku
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
A) odvoláva
člena, neposlanca Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, ThDr. Radoslava Lojana, PhD.,
b) volí
člena, neposlanca Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, doc. JUDr. Juraja Juricu, PhD.
Predseda: „Ďakujem pekne. Poprosím, hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 12

Personálne zmeny v Komisii pre cirkevné a spoločenské otázky
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie prešiel.“
BOD č. 5d)
Personálne zmeny v Komisii územného plánovania a životného prostredia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 5d) – Personálne zmeny v Komisii územného
plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva KSK. Poprosím predsedu komisie územného
plánovania a životného prostredia, pána poslanca Rovinského aby predniesol a zároveň
predložil návrh návrhovej komisii na uznesenie. Nech sa páči.“
Poslanec Rovinský: „Ďakujem. Pán poslanec, člen komisie územného plánovania
a životného prostredia Ing. Róbert Puci sa vzdal členstva v tejto komisii, preto predkladám
takýto návrh. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 58 Rokovacieho
poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a) odvoláva člena, poslanca
Komisie územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, Ing. Róberta Puciho, b) volí člena, poslanca Komisie územného
plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
MUDr. Pavla Kuchtu, MPH.“

18

Predseda: „Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči. Ak sa nikto
nehlási, uzatváram rozpravu a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie,
ktorý bol predložený.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 58 Rokovacieho poriadku
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
A) odvoláva
člena, poslanca Komisie územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja, Ing. Róberta Puciho,
b) volí
člena, poslanca Komisie územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja, MUDr. Pavla Kuchtu, MPH.
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 13

Personálne zmeny v Komisii územného plánovania a životného
prostredia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
BOD č. 6a)
Indikatívny zoznam investičných akcií financovaných
z úveru od Európskej investičnej banky
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 6a) – Indikatívny zoznam investičných akcií
financovaných z úveru od Európskej investičnej banky. Vážené poslankyne, vážení poslanci,
materiál je predložený z dôvodu zmeny podmienok čerpania úveru od EIB, ako aj zmien
indikatívneho zoznamu investičných akcií financovaných z úveru od Európskej investičnej
banky, ktoré vyplynuli z rokovania so zástupcami EIB dňa 4. júla 2019. Súčasťou podmienok
poskytnutia úveru je aj využitie iných zdrojov financovania než je samotný úver od EIB.
Prioritou KSK je využitie úveru EIB na rekonštrukciu cestných komunikácií a čerpanie úveru
čo najefektívnejšie a v maximálnej možnej miere. Pri projekte výstavby atletickej haly pri
Strednej športovej škole v Košiciach a pri projektoch zvýšenia energetickej efektívnosti
v štyroch sociálnych zariadeniach uvedených v dôvodovej správe materiálu sa zvažuje spôsob
financovania cez EPC alebo cez PPP formu. Do indikatívneho zoznamu investičných akcií
financovaných z úveru od EIB bolo po vyhodnotení technického stavu doplnených
9 projektov uvedených v dôvodovej správe materiálu. Materiál prerokovalo 6 komisií, ktoré
ho odporučili zastupiteľstvu prerokovať a zobrať na vedomie. Otváram k materiálu rozpravu.
Nech sa páči. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a prosím návrhovú
komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.“
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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
berie na vedomie
Indikatívny zoznam investičných akcií financovaných z úveru od Európskej investičnej
banky.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 14

Indikatívny zoznam investičných
z úveru od Európskej investičnej banky

akcií

financovaných

Za 43 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
BOD č. 6b)
Zmena doby čerpania a konečnej splatnosti úveru od Európskej investičnej banky
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu číslo 6b) – Zmena doby čerpania a konečnej splatnosti
úveru od EIB. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči. Týka sa to spolu s bodom
č. 6a). Ešte dodám, materiálom sa navrhuje zastupiteľstvu schváliť zmenu uznesenia
č. 364/2016 z júna 2016, ktorým bolo schválené prijatie úveru od EIB a jeho čerpanie
postupne do konca roka 2019 s konečnou splatnosťou do 31. 03. 2036. Vzhľadom
na problémy, ktoré sa vyskytli pri realizácii jednotlivých projektov financovaných z úveru
od EIB sa navrhuje posunutie konečného termínu čerpania úveru o tri roky, teda
do 31. 12. 2022. Zároveň požiadame o posunutie konečného termínu realizácie projektov
o tri roky, teda do 31. decembra 2023. Obsahom dodatku k zmluve bude aj vypustenie
konkrétneho a jednotného termínu splatnosti úveru resp. konečného dátumu splatnosti
určeného do konca marca 2036. Konečná splatnosť sa bude odvíjať individuálne od dátumu
čerpania jednotlivých tranží úveru, pričom nepresiahne 25 rokov. Materiál prerokovalo
6 komisií, ktoré ho odporučili zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. Teraz otváram rozpravu
ešte raz. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu a prosím
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie k bodu č. 6b).“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. h) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a § 13 ods. 5 písm. f) Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
A) schvaľuje
zmenu uznesenia č. 364/2016 zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 27. júna 2016 v Košiciach tak, že terajšie znenie uznesenia pod písmenom
A) sa vypúšťa a nahrádza novým znením:
„schvaľuje
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prijatie úveru od Európskej investičnej banky do výšky limitu 30 miliónov eur čerpaného
postupne v termíne do 31. decembra 2022, s konečnou splatnosťou jednotlivých tranží úveru
nepresahujúcou 25 rokov od dátumu čerpania jednotlivých tranží, na financovanie
infraštruktúry Košického samosprávneho kraja,“
B) poveruje
predsedu Košického samosprávneho kraja podpísať dodatok k Zmluve o financovaní medzi
Európskou investičnou bankou a Košickým samosprávnym krajom podpísanej dňa
11. novembra 2016.
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 15

Zmena doby čerpania a konečnej splatnosti úveru od Európskej
investičnej banky

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
BOD č. 7
Nadobudnutie obchodného podielu GeoSurvey, s. r. o.
Predseda: „Môžeme teda prejsť k bodu č. 7 – Nadobudnutie obchodného podielu GeoSurvey,
s. r. o. Vážené poslankyne, vážení poslanci, materiálom sa navrhuje zastupiteľstvu schváliť
bezodplatné nadobudnutie 100 % obchodného podielu v spoločnosti GeoSurvey, s. r. o.,
a v prípade ak nastanú účinky prevodu obchodného podielu zmenu spoločenskej zmluvy
pozostávajúcej zo zmeny sídla spoločnosti, zriadenia Dozornej rady spoločnosti a jej prvých
členov v zložení Martin Smrčo, Viktor Dulina, Igor Petrik a spôsobu konania konateľov
spoločnosti. Taktiež sa navrhuje zastupiteľstvu vymenovať Ing. Ľudovíta Hintoša, vedúceho
oddelenia energetiky Úradu KSK za ďalšieho konateľa spoločnosti a požiadať konateľov,
aby zabezpečili všetky právne úkony súvisiace so zápisom zmeny v obchodnej spoločnosti.
Poprosím jedného z poslancov zastupiteľstva, aby si osvojil tento návrh, keďže nie všetky
personálne obsadenia boli dané do materiálu a navrhli týchto nominantov a predložili
ho návrhovej komisii, ako doplňujúci návrh. Na základe požiadavky z finančnej komisie,
ktorá uznesením č. 48 pri prerokovaní bodu „2. Úprava rozpočtu KSK v roku 2019“ požiadala
o dodatočné informácie k investičnému zámeru Geotermálny vrt v Čižaticiach, Vám tieto
boli dňa 20. 8. 2019 e-mailom zaslané a zároveň zverejnené v aplikácii Digitálne
zastupiteľstvo, ako dokument „Iný“ bodu č. 7. Materiál prerokovali 4 komisie: komisia
územného plánovania a životného prostredia, regionálna komisia, komisia k hospodáreniu
s majetkom a finančná komisia. V komisii regionálneho rozvoja materiál nezískal hlasovaním
nadpolovičnú väčšinu na jeho odporučenie zastupiteľstvu schváliť. Ostatné 3 komisie
ho odporučili zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. Otváram k danému bodu rozpravu. Nech
sa páči. Pán poslanec Javorský.“
Poslanec Javorský: „Ďakujem pekne za slovo. Ak dovolíte ja si osvojím návrh, ktorý
predložil pán predseda. Do dozornej rady navrhujem pánov poslancov Dulinu, Smrča
a Petrika. A za konateľa spoločnosti pána Hintoša.

21

Predseda: „Ďakujem pekne. Pán poslanec Dulina. Nech sa páči.“
Poslanec Dulina: „Už ten návrh na konateľa bol vymenovaný, čiže len toľko som chcel
do rozpravy.“
Predseda: „Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Prosím
návrhovú komisiu o prednesenie aj tohto doplňujúceho návrhu a potom pôvodne
predloženého návrhu. Nech sa páči. Pardon, to bude spolu.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. h) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) schvaľuje
1.

Bezodplatné nadobudnutie 100 % obchodného podielu v spoločnosti GeoSurvey, s. r. o.,
Polárna 2/1450, 040 12 Košice, IČO: 45 986 428.

2.

Ak nastanú účinky prevodu obchodného podielu podľa ust. § 115, ods. 11 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, zmenu spoločenskej zmluvy
takto:
a) zmenu sídla spoločnosti na sídlo spoločnosti: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66
Košice
b)zriadenie Dozornej rady spoločnosti GeoSurvey, s. r. o. a prvých členov dozornej
rady:
1. Meno a priezvisko: RNDr. Martin Smrčo
2. Meno a priezvisko: Ing. Viktor Dulina
3. Meno a priezvisko: Ing. Igor Petrik
c) spôsob konania konateľov: V mene spoločnosti konajú konatelia spoločne. Pri
právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripoja obaja konatelia k
obchodnému menu spoločnosti svoje podpisy.

B) vymenúva
Ak nastanú účinky prevodu obchodného podielu podľa ust. § 115, ods. 11 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, za ďalšieho konateľa spoločnosti:
Meno a priezvisko: Ing. Ľudovít Hintoš
C) žiada
konateľov spoločnosti zabezpečiť všetky právne úkony súvisiace so zápisom zmeny
v obchodnej spoločnosti GeoSurvey, s. r. o. do Obchodného registra, Okresného súdu Košice
I.
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Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 16

Nadobudnutie obchodného podielu GeoSurvey, s. r. o.

Za 30 poslancov, proti 2 poslanci, zdržalo sa 15 poslancov.
Predseda: „Tento návrh bol schválený.“
BOD č. 8
Návrh na založenie obchodnej spoločnosti IDS Východ, s. r. o., nezávislého organizátora
integrovaného dopravného systému Košického a Prešovského kraja a majetkovú účasť
Košického samosprávneho kraja v tejto spoločnosti
Predseda: „Môžeme teda prejsť k bodu č. 8 – Návrh na založenie obchodnej spoločnosti IDS
Východ, s. r. o., nezávislého organizátora integrovaného dopravného systému Košického
a Prešovského kraja a majetkovú účasť Košického samosprávneho kraja v tejto spoločnosti.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, materiálom sa navrhuje zastupiteľstvu schváliť založenie
spoločnosti IDS Východ, s. r. o., jej predmet činnosti, peňažný vklad KSK do základného
imania spoločnosti vo výške 50 000 eur, zriadenie dozornej rady spoločnosti a dvoch členov
dozornej rady za KSK, pána poslanca Javorského a pána poslanca Polačeka. Poprosím teda
jedného z poslancov zastupiteľstva, aby si osvojili tento návrh nominácií a predložili
ho návrhovej komisii ako doplňujúci návrh. Ďalej sa navrhuje vymenovať za konateľa
spoločnosti Ing. Hužvíka, referenta cestnej dopravy Odboru dopravy Úradu Košického
samosprávneho kraja. Materiál prerokovali 3 komisie: dopravná komisia, komisia
k hospodáreniu s majetkom a finančná komisia, ktoré ho odporučili zastupiteľstvu prerokovať
a schváliť. Otváram k danému bodu rozpravu. Nech sa páči. Pán poslanec Smrčo.“
Poslanec Smrčo: „Dobrý deň. Takže na Vašu výzvu ja si beriem tento návrh a osvojujem.
Predkladám návrh pána Rastislava Javorského do Dozornej rady IDS za náš klub a ešte pána
Polačeka. Takže beriem si tento Váš návrh a predkladám.“
Predseda: „Ešte niekto do rozpravy. Ak sa nikto nehlási, tak prosím návrhovú komisiu
o prednesenie návrhov, resp. toho návrhu, ktorý bol predložený. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
A) schvaľuje
1. založenie spoločnosti IDS Východ, s. r. o., nezávislého organizátora integrovaného
dopravného
systému Košického a Prešovského kraja, ktorej spoločníkmi sú Košický samosprávny kraj
a Prešovský samosprávny kraj,
2. predmet činnosti spoločnosti IDS Východ, s. r. o., nezávislého organizátora integrovaného
dopravného systému Košického a Prešovského kraja:
a) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby,
b) činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
c) počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
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d) administratívne služby,
e) reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky,
f) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
g) prenájom hnuteľných vecí,
h) informačná činnosť,
i) skladovanie a pomocné činnosti v doprave,
3. peňažný vklad Košického samosprávneho kraja do základného imania spoločnosti IDS
Východ, s. r. o., nezávislého organizátora integrovaného dopravného systému Košického a
Prešovského kraja vo výške 50 000 eur,
4. zriadenie dozornej rady v spoločnosti IDS Východ, s. r. o., nezávislom organizátorovi
integrovaného dopravného systému Košického a Prešovského kraja,
5. v spoločnosti IDS Východ, s. r. o., nezávislom organizátorovi integrovaného dopravného
systému Košického a Prešovského kraja, dvoch členov dozornej rady za Košický
samosprávny kraj a to:
Meno a priezvisko: Mgr. Rastislav Javorský
Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Polaček
B) vymenúva
za konateľa spoločnosti: Ing. Radovana Hužvíka,
C) žiada
predsedu Košického samosprávneho kraja v spolupráci s predsedom Prešovského
samosprávneho kraja zabezpečiť všetky právne úkony súvisiace so založením spoločnosti IDS
Východ, s. r. o., nezávislého organizátora integrovaného dopravného systému Košického
a Prešovského kraja.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 17

Návrh na založenie obchodnej spoločnosti IDS Východ, s. r. o.,
nezávislého organizátora integrovaného dopravného systému
Košického a Prešovského kraja a majetkovú účasť Košického
samosprávneho kraja v tejto spoločnosti

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
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BOD č. 9
2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2019
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 9 – 2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja
v roku 2019. Vážené poslankyne, vážení poslanci, pod bodom č. 9 je vám predložená
2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2019, v ktorej sú premietnuté
rozpočtové opatrenia predsedu KSK, ktorými bolo schválené zvýšenie príjmov o 16 398 eur
a výdavkov v rovnakej výške, použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie
vo výške 216 132 eur, z toho na bežné výdavky vo výške 20 000 eur a na kapitálové výdavky
vo výške 196 132 eur a presuny z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške
533 950 eur. Ide o úpravy vyplývajúce zo zvýšených daňových a nedaňových príjmov,
z poskytnutých dotácií zo štátneho rozpočtu, z použitia fondu na výdavky a výdavkové
finančné operácie na kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie a z presunov
medzi bežnými výdavkami a kapitálovými výdavkami. Úpravou sa navrhuje zvýšenie
bežných príjmov o 2 747 901 eur, v prípade bežných výdavkov ide taktiež o zvýšenie
o 331 458 eur. Navrhuje sa zvýšenie kapitálových príjmov o 419 731 eur a zvýšenie
kapitálových výdavkov o 6 734 790 eur. V prípade finančných operácií sa navrhuje zvýšenie
príjmových finančných operácií o 3 948 616 eur a zvýšenie výdavkových finančných operácií
o 50 000 eur. Zdôvodnenie jednotlivých úprav je podrobnejšie špecifikované v hlavnom
dokumente s podrobným prehľadom ich špecifikácie v prílohách č. 1 až 8. Materiál prešiel
rokovaním desiatich komisií, z ktorých školská komisia v danom bode nebola
uznášaniaschopná a v komisii regionálneho rozvoja materiál nezískal hlasovaním
nadpolovičnú väčšinu na jeho odporučenie zastupiteľstvu schváliť. Ostatných 8 komisií
ho odporučilo zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. Otváram rozpravu k materiálu rozpravu.
Nech sa páči. Pán poslanec Jakubov.“
Poslanec Jakubov: „Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, myslím si,
že táto úprava rozpočtu, ktorá uvažuje s vyčlenením finančných prostriedkov na prípravu
a realizáciu geotermálneho vrtu je v súčasnosti ešte problematická. Ja, ako investičák
si predstavujem, že ak takéto niečo pripravíme, mali by sme urobiť minimálne nejaký stručný
investičný zámer. A možno v tomto prípade vzhľadom na to, že ideme do územia,
ktoré má veľa nedostatkov, minimálne technickú infraštruktúru, možno by bolo dobré urobiť
aj kratučkú SWOT analýzu. 2,5 mil. eur totiž, alebo takmer 2,5 mil. eur nie je malá finančná
čiastka, ako sme tu aj dnes počuli viacerí z vás, kolegovia, ste upozorňovali na zlý stav ciest,
komunikácií, či už kolega Ihnát, alebo ďalší, kde škriabeme a nemáme dostatok finančných
prostriedkov. Vôbec nie som proti tomu, aby sa to urobilo, ale v prvom prípade
si myslím, že možno nejaká stručná SWOT analýza, nejaký investičný zámer. Minimálne pán
riaditeľ magistrátu, vie o čom hovorím, ako stavebný inžinier, by sa žiadalo spracovať.
Ďakujem.“
Predseda: „Pán poslanec Hlinka, nech sa páči.“
Poslanec Hlinka: „Ďakujem. Takže, ja nadviažem na to, čo kolega Jakubov hovoril. V tejto
druhej úprave sa navrhujú vlastne dve dotácie a to na prevádzkové náklady činnosti
spoločnosti GeoSurvey vo výške 8 600 eur a na realizáciu samotnej investičnej akcie
geotermálny vrt Čižatice, vrátane potrebnej dokumentácie v celkovej výške 2 300 tis. eur.
Predpokladám, že tých 8 600 eur má pokryť úvodné prevádzkové výdavky tejto
novovzniknutej obchodnej spoločnosti do konca roku 2019. A na prevádzkové výdavky
sa bude v budúcom roku schvaľovať dotácia pri návrhu rozpočtu na rok 2020. Pýtam
sa vlastne, že prečo schvaľujeme dnes dotáciu na realizáciu geotermálneho vrtu v plnej výške
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predpokladanej investície a nielen alikvotnú časť, ktorú spoločnosť predpokladá,
že prefinancuje do konca tohto roku. Dovolím si v tejto súvislosti vlastne pripomenúť,
že z rozpočtu vyššieho územného celku sa v zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých
zakladateľom je vyšší územný celok, avšak podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom
vyššieho územného celku. To znamená, nevyúčtované prostriedky do konca roku 2019 bude
táto obchodná spoločnosť mať za povinnosť vrátiť do rozpočtu KSK. Sami v týchto
materiáloch predkladatelia, alebo navrhovatelia uvádzajú, že pred realizáciou vrtu
je potrebné vykonať rôzne zabezpečovacie práce a vykonať verejné obstarávanie
na medzinárodnej úrovni, čo si tiež nepochybne vyžiada určitý čas. A tak k realizácii
samotného vrtu dôjde až v priebehu predpokladám budúceho roka. Čiže toto je jedna vec.
A druhá vec, čo sa týka tejto druhej úpravy rozpočtu, to je navrhované v bode 8.3 podprogram
Správa majetku, kapitálové výdavky, kde sa navrhuje zvýšenie kapitálových výdavkov
o 35 tis. eur na vypracovanie projektovej dokumentácie investičnej akcie „Modernizácia
a rekonštrukcia nevyužitej budovy na Turgenevovej 36 v Košiciach“ pre spoločnosť IDS
Východ a pre organizáciu Správa ciest KSK Košice. Predpokladané kapitálové výdavky
na túto investíciu sú vo výške 950 tis. eur a budú zahrnuté do návrhu rozpočtu KSK v roku
2020. Tak je to tam uvedené v tejto správe. Ja sa len chcem opýtať, že či je rozumné, alebo
aj hospodárne, aby sa investícia do tejto budovy, v takom rozsiahlom objeme, ako je 950 tis.
eur, keď je vo vlastníctve pozemok súkromných osôb, respektíve inej obchodnej spoločnosti,
čiže Košický samosprávny kraj má vo vlastníctve budovu ako nadstavbu, ale pozemok nie.
Či to nie je isté riziko vo vzťahu k majiteľom pozemku, respektíve, ak by došlo k možnosti
odkúpenia tohto pozemku pod touto budovou, bolo by to super, samozrejme. Takže sa pýtam
práve preto, že čo s tým budeme robiť ďalej. Keďže my do toho chceme naliať pomerne
veľkú sumu peňazí, čo je určite potrebné.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Tak sa budem snažiť zodpovedať všetky otázky. Investícia
do tejto budovy je, ako ste povedali, kvôli založeniu IDS Východ. Čiže niekde bude musieť
sídliť táto spoločnosť. A zároveň by tam mal byť aj centrálny dispečing celého integrovaného
dopravného systému. Áno, pozemky sa budeme snažiť riešiť, avšak ja len upozorním,
že máme napríklad 50 % ciest postavených na pozemkoch, ktoré nie sú naše a v zásade
nejakým spôsobom zákon chráni tieto stavby, čiže majiteľ pozemku nemôže len tak
zneprístupniť prístup do tejto budovy. Čiže až také riziko tu nie je. Avšak samozrejme budeme
sa snažiť vysporiadať tieto majetkovoprávne veci, ktoré tu jednoducho sú. Táto budova
je asi najvhodnejšia zo všetkých na tieto účely. Čo sa týka tých výdavkov na geotermálny vrt,
tak pán poslanec musíš vedieť, že pred vypísaním verejného obstarávania musí, alebo mali
by byť finančne kryté tieto výdavky a prípadne tieto služby, ktoré si chceme obstarať, alebo
túto stavbu, ktorú chceme obstarať. Čiže z toho dôvodu je to navrhované už teraz a nie
až v bode kedy bude vysúťažený dodávateľ tohto vrtu a bude potrebné financovanie tejto
realizácie, tohto vrtu. Takže z tohto dôvodu je to logické tak, ako pri x iných prípadoch.
Čo sa týka investičného zámeru, tak o tom sa budeme určite baviť, avšak až po realizácii
tohto vrtu, kedy bude úplne jasné aká je výdatnosť vrtu, teplota a chemické zloženie tejto
vody, keďže cieľom investície nie je geotermálny vrt, ale následné vybudovanie
infraštruktúry, ktoré sa bude, ten rozsah tej investície sa bude odvíjať presne od toho aké bude
mať parametre tento geotermálny vrt po realizácii, teda aká bude výdatnosť tohto prameňa.
Pán poslanec Ihnát, nech sa páči.“
Poslanec Ihnát: „Ďakujem veľmi pekne. Dnes mám hlasovať o peniazoch, to je vážne
hlasovanie, 2,5 mil. eur. A ja som očakával, pán predseda, že tu bude medzi nami sedieť
nejaký odborník, kde po Facebooku a všade možne čítam, že takýto vrt eventuálne stojí
26

700 – 800 tis. eur. Čiže ja nie som odborník na vrty a na infraštruktúry okolo týchto vrtov,
ale máme tu kúpele, napríklad Byšta kúpele. Tam ste vraj bol, eventuálne a ste sa bol pozrieť,
tak rád by som bol, keby ste sa vyjadril, ako sa pozeráte na tú Byštu, aj keď vieme v akom
stave to je. Má to pán Horkay, zatiaľ. Viem o tom celé kompletne, lebo pani Beáta Zemková
je presne odtiaľ, takže to pozná tú situáciu, ktorá tam bola, aj v obecnom zastupiteľstve.
Ale chcem vedieť, ako sa pozeráte Vy na to, lebo vrt tam je, tam je zablendovaný prameň.
To je jedna vec. Borda kúpele, ako si povedzme. To sú ďalšie kúpele. Čiže ako my to vidíme
možno jednoducho, ale tiež by som chcel vedieť, ako poslanec KSK, ako sa Vy ako predseda,
alebo vedenie KSK pozeráte na túto skutočnosť, akým spôsobom to posunúť aj tie zanedbané
veci, ktoré sú tu – Borda, Byšta, atď. A 2,5 mil. eur, no poviem pravdu, nie som si istý,
keď som počul názory aj niektorých ľudí, ktorí s tým robia, že ten vrt eventuálne maximálne
800 tis. eur a jednoducho ja by som rád počul nejakého človeka, aby sa odborne vyjadril
k tomu. Mnohý poslanci, ktorí tu teraz sedíme, jednoducho určite nie sú si istý hlasovaním,
či 2,5 mil. eur jeho rozhodnutie sa mu nevráti o rok, alebo o dva škrtnutou hlavou späť.
To je všetko, ďakujem veľmi pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Ja sa vyjadrím a vidím, že sa vyjadria aj iný. Ja len chcem povedať,
neviem odkiaľ máte, že dvojkilometrový vrt stojí 700 – 800 tis. eur. Len cca z takého
cenníkového hľadiska Vám poviem, že jeden meter asi cca 1 000 eur stojí do zeme. Čiže,
ak si prerátame 2 kilometre, je to cca 2 milióny. Samozrejme bude verejná obchodná súťaž,
budú sa môcť hlásiť firmy aj z celej Európy, keďže u nás, ani neviem či je viac ako jedna,
dve firmy, ktoré toto realizujú na Slovensku. Ja samozrejme budem rád, keď to bude
čo najmenej, avšak treba si uvedomiť, že viete, aj mne napísali napríklad, že prečo keď ja som
si dal urobiť 10 metrovú studňu za 50 eur, tak Vy chcete 2,5 mil. eur minúť. Viete, tak ako,
môžeme sa aj v tejto rovine baviť, ale to je trošku pod úroveň. Jednoducho sú nejaké cenníky,
týchto prác zemných a z tohto sme sa odvíjali. Tých 2,3 mil. eur, ja verím, že to nebude, nezje
to celé a zároveň záleží ešte aj od toho v akej hĺbke sa narazí na ten prameň. Čiže ak to bude
v hĺbke 1500 metrov tak tá cena bude niekde inde, ako keď to bude v hĺbke 2 kilometre.
Aha ešte Byšta. Bol som tam pozrieť, ale viete, každý jeden projekt, keď začíname, a ja som
otvorený, aby sme sa pustili možno do čo najviac projektov takýchto investičných,
treba si uvedomiť, že v prvom rade musí byť majetkovoprávne vysporiadaný. Tieto kúpele,
keď to môžeme takto nazvať, ja som ich bol pozrieť, v podstate sa tu bavíme o troch rozbitých
nejakých bazénoch z minulosti, ktoré sa už nevyužívajú, sú zarastené. A jednoducho v prvom
rade musí byť vôľa toho kto vlastní tieto pozemky a práva ku týmto vrtom. V Byšte
je možnosť jediná, čo som rozprával so starostom, ak obec dá dokopy majetkovoprávne
nejaký väčší pozemok v inej lokalite a potom sa urobí vrt. Avšak tam sa nebavíme
o dvojkilometrovom vrte, tam sa bavíme o minerálnych prameňoch a takýchto záležitostiach.
Čiže to je trošku iný druh projektu. Môžeme samozrejme o tom rozprávať. Po zverejnení
týchto informácií nám tu prišlo množstvo návrhov, nie je tu pán podpredseda druhý, tiež ho
kontaktovali, teraz neviem z ktorých obcí, ale mali sme to na porade, Leles a ešte nejaká,
Borša, no proste je ich viacero, kde je niečo. Ale viete, ak majetkovoprávne nie sú
vysporiadané tieto veci na začiatku, tak my sa nevieme pohnúť ďalej. V tomto prípade
hovoríme o tom, že máme 5 ha pozemkov, po schválení, keďže ste už schválili prevod tohto
obchodného podielu eseročky, tak už máme aj práva na vrt, čiže majetkovoprávne jednoducho
je to čisté. Zatiaľ všetky ostatné projekty, ktoré prišli, tak vlastní to niekto kto chce za to
niečo, a nejakým spôsobom vydiera buď obec, alebo chce niečo naviac, na čo nemá nárok.
Takže môžeme rozprávať aj o iných projektoch. Dokonca tu boli aj zahraničné delegácie,
ktoré majú záujem a pritom vôbec nevedeli, že my ideme do tohto projektu, chceli investovať
do oblasti kúpeľníctva, wellness a takýchto aquaparkov, čiže tie možnosti sú široké, ale stále
východiskový bod je ten mať majetkovoprávne veci vysporiadané na začiatku nejakým
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spôsobom a potom sa môžeme baviť o tom do akej miery Košický samosprávny kraj
vie v tomto pomôcť. Lebo ak to vlastní iný subjekt a zháňa investora, my môžeme
sprostredkovať nejaké potenciálne ich stretnutia a oni si to už musia riešiť ďalej. Ak sa máme
do toho zaangažovať viac, tak musíme mať majetkovoprávne vysporiadané pozemky a práva,
my, teda myslím Košický samosprávny kraj. Nemôžeme investovať do cudzieho majetku,
prípadne dávať dotáciu nejakým obciam, alebo iným eseročkám, ktoré chcú podnikať, avšak
doteraz v tejto veci nič nepodnikli. Vlastnia 20 rokov nejaký prameň a majú taký záujem.
Viete, dokonca prišiel jeden návrh, neviem odkiaľ, niekde tam okres Trebišov, myslím tiež,
že nejaký pán má nejaké vlastnícke práva k nejakému vrtu, vyčíslil mi presne 4 738 eur
do toho investoval v priebehu 10 rokov, on chce podnikať v tomto, ale nemá žiadnu firmu,
nemá ani ďalších 4 000 eur na to, viete tak to nie je partner na to, aby sme sa reálne bavili
o tom, že, čo – ako využijeme investične takýto projekt. No trošku som sa rozrozprával. Ešte
je tu prítomný pán Tometz. Pán Tometz Vás poprosím nech sa páči k mikrofónu a tiež dodajte
nejaké informácie. Je to pán z Technickej univerzity, teda odborník ako ste sa pýtali a potom
s faktickými páni poslanci. Nech sa páči, máte slovo.“
doc. Ing. Ladislav Tometz, PhD.: „Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené
predsedníctvo, vážené panie poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní, ja by som poprosil
tú prezentáciu pokiaľ sa dá premietnuť. Tím odborníkov z Technickej univerzity sa teda
podieľal na tom, že spracoval projekt realizácie geotermálneho vrtu v Čižaticiach. Základom
pre riešenie celej tejto problematiky je samozrejme naštudovanie, veľmi dobré naštudovanie
existujúcich relevantných údajov o geológii, hydrogeológii, geotermálnych pomeroch
na príslušnom území. Za týmto účelom je treba v prvom rade požiadať Ministerstvo životného
prostredia SR, sekciu geológie a prírodných zdrojov o určenie prieskumného územia. Čiže
projekt je vypracovaný, prieskumné územie je určené. Všetky tieto veci v podstate sú verejne
prístupné. V tejto prezentácii, pokiaľ sa nám ju podarí nahodiť, tak je aj cesta teda,
ako sa k týmto údajom dostať. Čiže základom je zhodnotiť či vôbec toto územie je z tohto
pohľadu úspešné. Bol vydaný v 90-tich rokoch, teda v roku 1996 bol vydaný Geotermálny
atlas Slovenskej republiky, kde sú všetky územia, ktoré sú perspektívne z hľadiska využívania
geotermálnej energie. V tom čase napríklad ešte neboli ani realizované vrty v Ďurkove
a už odborníci, ozaj na slovo vzatí odborníci slovenskí, ktorí sa zaoberali touto
problematikou, vyprognózovali, že áno toto územie je perspektívne, od Prešova v podstate
po Košice, celá Košická kotlina. Bola tam teda vymedzená hydrogeologická, teda
geotermálna štruktúra pod názvom Košická kotlina. Potvrdilo sa aj v ďurkovskými vrtmi
samozrejme sa potvrdilo, že to bude úspešné. Niektorí odborníci napríklad aj pochybovali
o tom, teda nepochybovali o tom, že tam bude dosť tepla, ale druhá vec je tá, že či tam bude
aj dosť vody. Potvrdilo sa, v súčasnosti už prešlo konanie cez Ministerstvo životného
prostredia SR, cez tú našu sekciu geologickú, kde komisia pre klasifikáciu množstiev
podzemných vôd schválila v tých dvoch vrtoch, tretí je teda vsakovací vrt, tak v týchto dvoch
vrtoch 55 litrov za sekundu viac ako 100 ºC vody. Čiže geotermálny atlas – v rámci toho
prieskumného územia, ktoré bolo vybraté a bolo vybraté samozrejme na základe tých
podkladov, skúseností, hlavne vrtov, ktoré tam boli robené. Veľmi dobrú informáciu nám
o tom poskytujú ostatné všetky vrtné práce, ktoré tam boli vykonané. Toto je teda mapa
geotermálnych štruktúr Slovenska, tá 24 to je teda Košická kotlina, ale vieme kde to je. V tom
Geotermálnom atlase zasa sú vyprognózované jednotlivé teploty v hĺbkach – 500 metrov, toto
je 1 000 metrov, tam už vidíte, že máme ozaj veľmi zaujímavé teploty viac ako 60 ºC
a v 2 000 metroch dokonca až viac ako 90 ºC je tu teda vyprognózovaných. Tuto máme
v reze ako to vyzerá, tam tie jednotlivé vrstvy sú takisto zaujímavé. Samozrejme, čím ideme
hlbšie tým je teplota vyššia. Čiže my sme určili prieskumné územie, hlavne sme vychádzali
z tých vrtov, ktoré boli robené v rámci prieskumu ropy a plynu, na prelome 60. – 70. rokov
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minulého storočia a tie dávajú ozaj veľmi relevantné podklady o tom, že tento projekt bude
úspešný. Máme tam takisto aj viacero hydrogeologických vrtov, ktoré poukazujú na to,
že aj vody by tam malo byť dosť. Čiže prieskumné územie bolo zaevidované. Touto cestou
sa vieme dostať k tomuto prieskumnému územiu. Susedí s prieskumným územím, ktoré bolo
určené pre tú ďurkovskú geotermálnu energiu. A o vrtoch som už hovoril. Tu vidíme
detailnejšie to rozmiestnenie v tých líniách. Boli tam robené aj geofyzikálne merania, ktoré
potvrdili tú skutočnosť, že v tých väčších hĺbkach aj teplota, aj geologické zloženie, tie vrstvy,
takzvané zvodnence, že tá voda by tam mala byť. Takže skutočne všetky indície poukazujú na
to, že tento projekt bude úspešný. Môžem Vám dať k dispozícii túto prezentáciu. Samozrejme
veľmi dôležité sú všetky údaje, aj ostatné. Existuje veľmi podrobná a veľmi početná databáza
informácií v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra, v jeho odbore takzvanom geofonde.
Takisto je všetko zverejnené na internete s tým rozdielom, že táto služba je už platená.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ešte prosím Vás, pokojne si sadnite, a keď náhodou bude ešte
nejaká otázka na Vás, tak dáme slovo. Teraz s faktickými pán poslanec Smrčo, pán poslanec
Jakubov, nech sa páči.“
Poslanec Smrčo s faktickou poznámkou: „Ja na úvod budem reagovať na pána kolegu,
poslanca Ihnáta. Čo sa týka odborníka, tak práve sme počuli vystúpenie odborníka. Ja sa tejto
oblasti venujem vyše 10 rokov, takže tak isto som aj všetkým poslancom rozposlal
podrobnejšie odpovede na všetky nejaké otázky, ktoré vzišli. Takže bol priestor aj sa pýtať,
aj sa dozvedieť viacej odbornosti. A čo sa týka aj pána poslanca Jakubova, ako navrhol,
že by potreboval vedieť aj investičný zámer. Toto je akcia na to, alebo resp. chceli
by sme týmto dať rozvojový impulz na využívanie geotermálnej energie. Nemali by sme
na to pozerať len, že čo my vieme z toho zarobiť, alebo aký výnos my vieme mať z tých
2,3 mil. eur, ktoré majú byť na to použité, ale vlastne tých 2,3 mil. eur nám prinesie oveľa
väčší rozvoj, čo sa týka cestovného ruchu. Ľudia tu 20 rokov hovoria o geotermálnom
aquaparku, tak nám to prinesie obrovský cestovný prínos, teda prínos v oblasti cestovného
ruchu. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Pán poslanec Jakubov s faktickou, nech sa páči.“
Poslanec Jakubov s faktickou poznámkou: „Ďakujem veľmi pekne. Ja by som mal otázku
na pána doc. Ing. Tometza, keďže sa pravdepodobne dosť dlho zaoberá touto problematikou.
A určite má ďaleko viac vedomostí o tom, že na Východnom Slovensku je relatívne veľa
takýchto vrtov, ktoré sú dočasne uzatvorené, alebo zablendované, či už z dôvodov nedostatku
investícií alebo možno z dôvodu aj iných, napríklad nedostatok vody, zlé chemické zloženie,
atď. Pokiaľ som podrobne čítal materiály, tak napríklad vrty pri Ďurkove sú chemicky
natoľko nevhodnými chemickými látkami, teda obohatené, že nie je táto voda vhodná
na priame použitie, napríklad na kúpanie, ako termálne vody, je otázne, či je vhodná na ohrev.
Čiže, či pán docent Tometz vie prejudikovať vôbec, či je možné, aby v týchto vrtoch bola táto
voda v poriadku. A po druhé sa vrátim k začiatku otázky, či nemáme už vhodné vrty, ktoré
by bolo možné oživiť a použiť. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem, nech sa páči.“
doc. Ing. Ladislav Tometz, PhD.: „Čo sa týka teda chemického zloženia podzemnej vody,
tam je len určitá úvaha, keďže nejdeme do takých veľkých hĺbok ako sú geotermálne vrty
pri Ďurkove, že by toho arzénu tam až tak veľa nemuselo byť. Samozrejme v tomto štádiu
to nejako nevieme potvrdiť. Ale dá sa teda využiť samozrejme aj tento geotermálny potenciál,
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aj tá teplota, keď bude 60 ºC, stále sa dá využiť na to, aby sa ohriala obyčajná voda,
aby to fungovalo ako klasický aquapark. V zásade všade je to riešené tak teda, že to je len ako
sekundárny zdroj toho tepla. Teda ten primárny zdroj odovzdá tomu sekundárnemu zdroju
to svoje teplo. Čiže v tomto smere vôbec nevidím problém, že by sa to nedalo teda takýmto
spôsobom využiť. Vieme, že 3 geotermálne vrty sú na lokalite Ďurkov, katastrálne územie
Svinica síce, ale je to blízko k Ďurkovu, tak si to teda osvojil tento názov. Tam vieme aká
je situácia, ja si myslím, že všeobecne, je tam vlastník prieskumného územia, aj v tých
materiáloch, ktoré vám boli poskytnuté je vysvetlené, že on má úplne iný zámer a nemá
záujem tam stavať aquapark. V rámci Košického kraja teda už iné existujúce zdroje
termálnych vôd nemáme. Veľmi plytké vrty, veľmi studená voda, niečo nad 30 ºC nám
nedáva, ani výdatnosti. Tam je viacero vrtov urobených, ale to nie je tá pravá geotermálna
štruktúra. Na to nebolo potrebné ani žiadať o prieskumné územie onoho času keď to robili.
Borša, nie, možno keby sa tam urobil prieskum, hlbšie vrty, to už sme blízko k tej čičarovskej
štruktúre a to už je zasa niečo iné. Ozaj veľmi hlboko treba ísť, aby sme získali geotermálny
zdroj.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pán poslanec Javorský, nasleduje pán poslanec Rečka. Nech sa
páči.“
Poslanec Javorský: „Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja som túto tému skôr v tom
predchádzajúcom bode očakával, že o tom, či vstúpime do GeoSurvey, či to má zmysel
a všetky tie veci ohľadne vrtu. Myslel som, že tam budeme viacej debatovať, nie pri úprave
rozpočtu, lebo zužujeme celý ten bod iba na tú jednu vec. Áno je to obrovská vec,
je to obrovská investícia. Ale v tomto bode by sme sa skôr mali baviť o tom,
čo z toho finančného pohľadu. Ja som presvedčení o tom, že robíme to, možno je to prvá taká
veľká investícia, ktorú Košický samosprávny kraj počas svojej existencie sa rozhodol urobiť
do niečoho, čo má víziu. Práve preto si myslím, že my všetci by sme mali za to zahlasovať,
už len z toho dôvodu, aby sme mohli o 10 rokov povedať: áno bol som pri tom, keď sa to
rozbiehalo. Tú diskusiu o tom, že za tie finančné prostriedky by sme mohli urobiť jednu cestu,
no viete, na cesty nám treba koľko, 40 mil. eur, 50 mil. eur, aby sme ich všetky opravili.
100 mil. eur? Ale to je údržba, ktorá je nikdy nekončiaca, do ktorej budeme musieť každý rok
vyčleniť kopu finančných prostriedkov na to aby, sme bežne prevádzkovo udržali cesty aspoň
v akom – takom stave. Je nereálne, aby sme nejak inak to riešili. A toto je prvá vec, ktorá
naozaj má víziu. A preto si myslím, že KSK by malo ísť do toho a my by sme mali
za to zahlasovať. Tých 2,3 mil. eur, priznám sa odborne som bol zúčastnený z práce, pracovne
pri niekoľkých vrtoch. Naposledy to bolo pri vrte vo Veľkom Mederi, a môžem Vám povedať,
že tá cena tohto vrtu je odhadovaná približne správne, podľa toho, ako bol urobený vrt
vo Veľkom Mederi a koľko stál vrt vo Veľkom Mederi. Čiže tá cena samozrejme vyjde
z medzinárodnej súťaže, pretože aj tam to vŕtala rumunská firma a maďarská firma
zabezpečovala komplet celú logistiku okolo toho. Takže naozaj to bola medzinárodná
spolupráca, a tá cena bola približne taká. Čiže z môjho pohľadu ten odhad je správny. Musíme
vedieť dopredu, že máme na to vyčlenené finančné prostriedky, aby sme mohli súťažiť,
pretože ak to chceme urobiť ako medzinárodný tender, nikto nepríde ku nám ani súťažiť,
ak nebude vedieť, že sú na to vyčlenené finančné prostriedky. Takže tým pádom ja si myslím,
že je to správne, že je to tu v tom rozpočte a to, že nebude minuté, áno je to účtovný problém,
ktorý však nemôže robiť problém nám, keď vieme, že to chceme a kam tie finančné
prostriedky majú ísť. To znamená, ja skôr, ako v tomto bode bavme sa skôr o tých financiách.
O tom, či to bude mať zmysel, nebude mať zmysel, to majetkovoprávne vysporiadanie
všetkých vrtoch, problematické, ktoré tu doteraz sú, sú dôvodom toho, že KSK sa rozhodlo
urobiť si svoj vlastný vrt na svojom vlastnom území. A to je niečo, čo klobúk dolu pred
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odvahou a pred víziou, že ideme týmto smerom. Ďakujem veľmi pekne.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Pán poslanec Rečka, nasleduje pán poslanec Solár. Nech sa páči.“
Poslanec Rečka: „Ďakujem za slovo pán predseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
ja myslím, že všetci čo sú členovia jednotlivých komisií, ktorých som aj ja, som tam niekoľko
krát interpeloval, na tých ktorí prezentujú túto investíciu o viac informácií. Nakoniec
na finančnej komisii som povedal pánovi Smrčovi, že samozrejme je to zaujímavá aktivita,
ale že tých údajov chýba viac. On sľúbil, že nás bude informovať ešte hlbšie. Myslím si,
že tie údaje, ktoré sme dostali dodatočne, mňa celkom nepresvedčili o tom, že je táto
investícia správnou investíciou. Nie tak myslím, ako investíciou do budúcna, ako súčasne
uvoľňovať na túto investíciu tento celý balík finančných prostriedkov, to znamená tých
2,3 mil. eur. Ja sa stotožňujem s mojím predrečníkom s pánom poslancom Javorským,
že samozrejme nie je to nejaké pokrytie všetkých potrieb na opravu ciest, ale tu máme
aj iné problémy, nie sú to len cesty, sú to domy dôchodcov, sociálne služby, atď.,
kde možnože tieto finančné prostriedky by sa dali použiť a ja na základe toho,
ako hospodárime. Čo si myslím, že si treba vážiť, ako hospodári Košický samosprávny kraj.
Tak tieto finančné prostriedky by sa našli určite aj v budúcom roku, kde pán kolega Hlinka
jasne povedal, že všetky kroky, ktoré sú potrebné, aby došlo k začatiu míňania tohto veľkého
balíka bude možno že budúci rok, pretože vieme ako dnes bežia verejné obstarávania.
Ak niekto dá nejakú námietku , tak verejné obstarávanie sa z nejakých 2– 3 mesiacov predĺži
aj na pol roka. Takže ja nejakým spôsobom nezavrhujem tento návrh a tú možnosť investovať
do rozvoja Košického samosprávneho kraja, možno že aj za to, že nebudeme nosiť finančné
prostriedky do Maďarska, ale budeme ich míňať u nás doma. Len je na uváženie, či v tejto
rozpočtovej úprave by sme tých 2,3 mil. eur mali hneď na to odsúhlasiť, alebo urobiť nejaké
zadné vrátka, ktoré povedia, že tieto finančné prostriedky môžu čerpať v budúcom roku
a v tomto roku ich použiť na niečo iné. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Ja len druhý krát alebo tretí krát tá istá ako keby pripomienka. Ešte
raz, my nemôžeme vypísať verejné obstarávanie bez toho, aby sme to mali finančnej kryté.
Bolo by to právne nejakým spôsobom možné, ale neočakávajme, že sa do toho prihlásia firmy
z Európskej únie alebo z Európy, ak nemáme na to vyčlenené ani finančné prostriedky.
Viete, oni ani na slepo sa nebudú veľmi hlásiť. To je odpoveď na Vašu otázku, áno, je to
potrebné vyčleniť teraz, ak chceme niekedy o mesiac, o dva vypisovať verejné obstarávanie
na tento geotermálny vrt. S faktickými pán poslanec Smrčo, Rusnák, Polaček, Rečka.
Nech sa páči. Pán poslanec Rečka, Vy sám na seba dávate faktickú? Na mňa. No dobre.
Nech sa páči.“
Poslanec Smrčo s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne za slovo. Ja by som ešte
k pánovi poslancovi Rečkovi chcel dodať, vypísal som 6 strán technických informácií,
odborných vecí, odborných štúdií na to, aby ste si to vedeli pozrieť. Je mi ľúto, že som Vás
nepresvedčil, ale zjavne to svedčí o tom, že sa pozeráte na to, ako na investičný zámer,
nie ako na rozvoj kraja. Preto vám nejde o rozvoj kraja, ale čisto o to, aby sa tie finančné
prostriedky vrátili. Tak isto ste spomenuli, že prečo nedávame napríklad do sociálnej oblasti.
Zo sociálnej oblasti koľko sa Vám vráti finančných prostriedkov, keď tam investujete
2,3 mil. eur? My, ako poslanci tu musíme rozvíjať tento kraj. Musíme podporovať cestovný
ruch a to je to, o čo nám touto aktivitou ide. Čaňa je blízko Maďarska, tak Vám zrejme
nebude vadiť, keď Vaši ľudia sa budú naďalej chodiť kúpať do Maďarska. Ja by som bol
za to, aby tu bolo jedno veľké krásne kúpalisko. Ďakujem.“
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Predseda: „Pán podpredseda Rusnák, nasleduje pán primátor Polaček. Nech sa páči.“
Podpredseda Rusnák s faktickou poznámkou: „Vážený pán predseda, vážené panie
poslankyne, páni poslanci, som povolaním geológ a myslím, že so zastupiteľstva
samosprávneho kraja asi jediný, čo sa týka odbornosti môžem hovoriť o veciach, ktoré tu boli
aj prednesené pánom doc. Ing. Tometzom. Myslím si, že tak ako aj on povedal, je veľká
pravdepodobnosť, že tento vrt splní účel, za ktorým bude realizovaným. Nehľadajme zástupné
dôvody, ako túto investíciu nezrealizovať. Lebo zatiaľ z niektorých príspevkov vás, páni
poslanci, skôr čítam tento zámer ako to zablokovať, a ako to nerealizovať. Chceme rozvíjať
Košický samosprávny kraj, alebo nie? Ja si myslím, že chceme. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Pán primátor, nech sa páči.“
Poslanec Polaček s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne. Pán Rusnák istým spôsobom
naznačil to, čo som chcel ja povedať. Ja osobne tomuto projektu verím a pán poslanec Rečka,
nerozumiem celkom, pred 10 dňami sme sedeli na finančnej komisii a Vy ste povedali,
že s týmto projektom problém nemáte a beriete ho všetkými desiatimi. Je pravda, že sme
sa bavili ešte, že nejaké doplňujúce informácie. Áno. Ale Vy ste úplne otočili celú rétoriku
a naozaj mi to zrazu príde ako už politikárčenie a nie vecné hľadisko, ktoré sme tu otvorili.
Ide o jednu naozaj úžasnú investíciu, konečne po dlhých rokoch, kraj sa ide posúvať dopredu
a nie je to len o látaní ciest, ako tu povedal pán poslanec Javorský. A teda ak sme vo finančnej
komisii si povedali, a ste jej členom, že to zmysel má a hlasovali ste za, tak som dosť zmätený
teraz z Vašej rétoriky. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Pán poslanec Rečka, nech sa páči. S faktickou na mňa ste boli.“
Poslanec Rečka s faktickou poznámkou: „Takto pán predseda. Vy ste pred chvíľou povedal,
že nie je možné vypísať verejné obstarávanie, keď nie sú na tieto aktivity viazané finančné
prostriedky.“
Predseda: „Povedal som, že by toto bolo aj možné, ale by sa neprihlásili firmy z Európy.“
Poslanec Rečka s faktickou poznámkou: „No len hovoríme o tom, že mnoho krát
nenávratné finančné prostriedky, ktoré poskytuje Európska únia ste povinný urobiť ešte pred
tým, než vôbec máte niečo v rukách, urobiť verejné obstarávanie, ktoré je dokladom,
aby ste sa mohli uchádzať o verejné prostriedky. A ešte k pánovi Smrčovi. Viete pán Smrčo,
teraz sa ospravedlňujem to čo poviem, ale keď ja som robil v prospech týchto ľudí,
Vy ste si robili ešte koláčiky z piesku. A hovoriť, že sociálne veci nie sú podstatné, aj Vy raz
budete starý a budete chcieť ísť do domova dôchodcov, kde tieto služby nebudú také,
aké majú byť.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ja len poprosím, lebo aj minule na niektorom zastupiteľstve,
myslím, že to pán poslanec Jakubov tu nejaké tabletky spomínal, teraz Vy koláčiky, aby sme
zostali vo vecnej rovine a neurážali sa. Pán poslanec Jakubov, nech sa páči.“
Poslanec Jakubov s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda
poprosím, ak pána Polačeka budete oslovovať pán primátor, všetkých prítomných primátorov,
starostky a primátorky oslovujte tak isto. Tu sme poslanci kraja a sme všetci poslanci.
Čo sa týka mojej časti príspevku SWOT analýza, nikto na to nereagoval. Viete SWOT analýza
by nám povedala, aké sú slabé a silné stránky toho projektu. A ja sa veľmi bojím, že my tam
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utopíme finančné prostriedky a nenájdeme investora, ktorý do tejto lokality pôjde. Alebo,
ak pôjde, bude žiadať ďalšiu pomoc, či už kraja, štátu alebo Európy. Pretože pozrite
sa kde sú Čižatice. Mal som možnosť byť pred dvoma dňami v opálových baniach, ktoré
sú pár kilometrov odtiaľto. Je tam problém s komunikáciou, je tam problém s infraštruktúrou,
čiže kto tam pôjde musí rátať s tým, že komplet vrátane ciest, infraštruktúra sa musí
dobudovať. Čižatice majú dnes 411 obyvateľov, veľmi radi by sme im pomohli, ale preto
sa dopredu robí SWOT analýza, aby povedala silné a slabé stránky projektu. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne, pán poslanec, ale opäť to musím povedať, jednoducho
Vy si pletiete už samotnú výstavbu toho areálu s tým vrtom. Pretože veľmi ťažko tu hovoriť
o tom, že investor čo má zainvestovať a čo my, keď ešte nie je jasné v akom rozsahu bude táto
investícia. Pán poslanec Solár, nech sa páči.“
Poslanec Solár: „Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, páni poslanci, z výsledkov
prieskumných vrtov Ďurkov 1 – 13 na vyhľadávanie ložísk nafty a plynu, realizovaných ešte
v roku 1968 – 1971 bol v tejto oblasti zistený rezervoár geotermálnych vôd. Na lokalite
Ďurkov boli situované 3 prieskumné geotermálne vrty financované vtedy programom PHARE
a Slovenským plynárenským priemyslom. V priebehu roku 1998 a v prvej polovici 1999 boli
odvŕtané a odskúšané 3 geotermálne vrty v tejto lokalite Ďurkov, ktoré potvrdili
predchádzajúce predpoklady existencie rezervoáru geotermálnych vôd. Teplo získané
z geotermálnych vrtov sa malo prostredníctvom tepelných výmenníkov dodávať
do prečerpávacej stanice v Košických Oľšanoch, odkiaľ sa malo dodávať do distribučnej siete
TEKO v Košiciach až ku spotrebiteľom. Inštalovaný výkon nejakých 100 megawatt mal
zabezpečiť vykurovanie 60 tisíc bytovým jednotkám. Pozitívne výsledky tých prieskumných
vrtov GTD 1 – 3 mali umožniť realizáciu najväčšieho projektu vykurovania geotermálnou
energiou v strednej Európe. Ďalším odvážnym plánom bola výstavba geotermálnej elektrárne,
o ktorej sa okolo roku 2010 veľa písalo, a dokonca Ondrej Šebesta toho času hovorca
majoritného vlastníka vrtov Slovenského plynárenského priemyslu vyhlásil pre TASR
citujem: „Výstavba geotermálnej elektrárne s výkonom 3,5 MW v stredisku Ďurkov
je v súčasnosti v prípravnej fáze. Po získaní všetkých nevyhnutných povolení s ohľadom
na potvrdenie očakávanej uspokojivej ekonomickej návratnosti sa začne s jej výstavbou
a hotová by mala byť v roku 2012.“ V rámci Košického samosprávneho kraja sa do súčasnej
doby geotermálna energia takmer vôbec nevyužíva, aj napriek tomu, že sa jedná
o najperspektívnejšiu, a mohli sme to počuť, oblasť pre využitie tejto energie nielen v rámci
Slovenskej republiky. Samozrejme existujú malé výnimky, ako je Thermal park Šírava, resp.
Kaluža a geotermálny vrt v Borši, kde vodou z vrtu sa vykuruje základná škola. Lokalita
Ďurkov, jeden z najväčších zdrojov geotermálnej energie v rámci strednej Európy, sa ani 20
rokov po realizácii vrtných prác nevyužíva, čo je obrovská škoda. Chcem Vás týmto,
páni poslanci poprosiť, podporme teda úpravu rozpočtu s navýšením financií pre plánovaný
geotermálny vrt Čižatice a dajme už konečne šancu reálnemu využívaniu geotermálnej vody,
ktorú Košická Kotlina ukrýva a ktorú by už iné krajiny ako Maďarsko dávno využívali
na rôzne bohumilé účely. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Kovačevičová, nasleduje pán poslanec Dulina.
Nech sa páči.“
Poslankyňa Kovačevičová: „Vážený pán predseda, kolegovia, kolegyne, naozaj je to
obrovský balík finančných prostriedkov 2,3 mil. eur, ja dúfam a verím, že to nebude pokus –
omyl, pretože ponesieme zodpovednosť všetci. Ale vždy som za to, ak sa má investovať,
nech sa investuje správne do rozvoja, má to priniesť nejaký pozitívny výsledok, tak ja to
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veľmi rada podporím. Len chcem pán predseda pripomenúť, že povinnosť kraja sa je aj starať
a niesť zodpovednosť za vlastný majetok, ktorý je v správe KSK. Tak keď takto ľahko
nájdeme 2,3 mil. eur, pred chvíľou takmer 1 mil. eur na rekonštrukciu budovy, chcela by som
vlastne trvať a požiadať o to, aby sa nezabúdalo na rekonštrukcie polikliník, ktoré sú v správe
KSK, skloňujeme to už takmer 2 roky a ešte nikde sme nedospeli. Čiže ak takto ľahko
nájdeme 3,3 - 3,5 mil. eur, aby sme pamätali na rozpočet 2020, aby sa takéto finančné
prostriedky našli na polikliniky v správe KSK, keďže vieme, že župa nepodala žiadosti
v rámci avizovanej výzvy kvôli nejakým objektívnym dôvodom. Ďakujem veľmi pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ja len k tým poliklinikám, my sme sa prihlásili do prvého kola
ako jediná župa. A druhého kola jednoducho sme nemohli splniť podmienky, keďže
zo strany ministerstva boli dané také, že sa nedali splniť. Nechcem to tu podrobne rozvádzať,
už sme sa aj s niektorými poslancami o tom bavili. Ako som povedal, nepôjdeme cez euro
fondy, polikliniky zrekonštruujeme z iných zdrojov, čiže nezabúdame na to, pracuje sa na tom
projekte, len poprosím chvíľku času, tiež sa nedá tak, že z mesiaca na mesiac sa zmení zdroj
financovania štyroch, piatich miliónov a my len stlačíme gombík a už to ide. Inak treba
vypracovať iný projekt a jednoducho z týchto zdrojov by sa to malo zrealizovať. Pán poslanec
Dulina, nech sa páči, nasleduje pán poslanec Kravčík.“
Poslanec Dulina: „Pekný deň prajem. Už tu bolo dosť povedané, ale v zásade
my tu nehovoríme o niečom, čo sme vymysleli včera alebo pred rokom, ale o tých
geotermálnych vrtoch sa hovorí desiatky rokov. Z akých dôvodov sa nevyužívajú, to už každý
si musí na to možno odpovedať sám, ale v zásade všetci, alebo neexistuje žiadna relevantná
publikácia, ktorá by hovorila, že sa tam nič nenájde, alebo že tam nič nie je. Čiže všetky
odborné publikácie hovoria pravý opak. Boli práve v tom zozname, čo sme s Martinom
Smrčom poslali ako „Iné“ k tomuto bodu. Čiže máme, aj odborníci majú tú Ďurkovskú
priehlbinu a Čižatickú priehlbinu. V podstate tak sa to volá. Tu nejde o to, že akože Čižatice,
to ďaleko presahuje nejakú malú dedinu. Je to minimálne akoby na úrovni Prešovského
a Košického nejakého regiónu, alebo nejakých takých spojených oblastí. Aj preto sa ide
do takého regiónu, lebo čo sa týka geotermálnej energie, tak tá Košická kotlina má jeden
z najväčších geotermálnych potenciálov na Slovensku. Možno v číslach, celkovo sa vyčíslilo
v tom atlase geotermálnej energie, že na Slovensku 6 200 MW ton tých zdrojov
geotermálnych energií. Z toho v Košickej kotline je 1 250 približne. Čo je jedna pätina.
Aby tie čísla ste si vedeli trochu preložiť, tak asi 200 MW ton potrebujete na vykurovanie
Košíc ročne. Čiže ten potenciál je tu veľký a chce sa to konečne rozbehnúť v tom Košickom
kraji, aby sa dal aj impulz pre ďalšie vrty, či už hovoríme o tej Borše, alebo iných. Ale vždy
najlepšie začať na tom najlepšom mieste. Čiže tiež neviete sadiť zemiaky v nejakej ílovitej
pôde, ale budete sa snažiť ísť do černozeme a práve toto je ten prípad. Jednak tou blízkosťou
tých veľkých miest, kde sa otvára ten potenciál, ale aj tou samotnou energiou, ktorá je ukrytá
dolu. Možno ešte pre objasnenie, preto, aby ste mohli vôbec realizovať úspešne vrt
sú potrebné minimálne 3 veci také zásadné: a to je to územie, akoby na liste vlastníctva,
potom vlastniť tú licenciu, ktorú sme pred pár minútami schválili a tretia vec sú finančné
prostriedky. Keď tieto 3 veci máme, tak ten vrt sa môže realizovať. A to, že prvý krát to má
taká väčšia samospráva pod kontrolou je niečo prevratné v tejto oblasti. A nebolo v podstate
jednoduché vôbec sa dostať aj k tej licencii. Keď si zoberiete ten Ďurkov, už je tam obsadený
vyše 20 rokov, aj tie Čižatice boli 10 rokov, minimálne do roku 2017 obsadené cez spoločnosť
Korela Invest, a.s. Košice a potom cez spoločnosť VGP, bol tam vlastne rovnaký konateľ.
Čiže podobne aj na sever, ako Kecerovce, na východ Vyšná kamenica. Čiže tieto prieskumné
územia sa takto obsadzujú za rôznymi účelmi a je otázka, prečo napríklad v tom Ďurkove
sú ochotní dávať, keďže to už vlastnia viac ako 10 rokov, 60 tisíc eur ročne len do tej licencie
34

na to, aby si udržali to prieskumné územie. Keď držíte čím ďalej dlhšie, tým viac platíte
za to prieskumné územie. Plus, neviem odhadnúť presne koľko, ale tiež musíte realizovať
nejakú geologickú úlohu počas nejakých rokov. Takže tam sa môže jednať o stá tisíce ročne,
ktoré do toho investujú a nemajú v úvodzovkách z toho takto nič navonok. Čiže to je taký
nepriamy dôkaz možno o výhodnosti nejakej investície. A čo sa týka budúceho využitia,
je široké. To sa popísalo aj v tej správe, ale aj tam bola uvedená jednotlivá ziskovosť
aquaparkov, čo je jedna z tých možností využitia, ktoré sa pohybuje na úrovni nejakých 13 %
priemerne. Pričom neviem, či viete aká je priemerná ziskovosť firiem vôbec na Slovensku.
Je okolo 4 %. Čiže toto je vysoko nadpriemerná oblasť, ktorá tu má obrovský potenciál. Takže
toľko a bola by chyba to nevyužiť. Pardon ešte jednu možno vec. Pán Rečka na finančnej
komisii spomínal, že prečo sa nedá na cesty alebo tak, ok všetko.“
Predseda: „Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Petro, potom nasleduje pán poslanec
Kravčík. Nech sa páči.“
Poslanec Petro s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne pán predseda. Ja len jedna otázka
na predrečníka. Určite si spomínate, nedávno sme schvaľovali odkúpenie pozemku
v Čižaticiach v areáli bývalého vysielača. Chcem sa opýtať pána kolegu predrečníka Dulinu,
či vtedy mu nebolo ľúto zahlasovať za odkúpenie tohto majetku, ktorý dnes je na týchto
prieskumných vrtoch, ale v tomto areáli. Alebo to máme chápať tak, že vtedy bolo úmyselne
zavedené zastupiteľstvo krajské, aby sa odkúpilo na sklad pre severnú časť okresu na skládku
pre Správu ciest Košického samosprávneho kraja. Pretože toto mi tu teraz nejako neštimuje.
Keď Vy hovoríte ako dlho sa tomu venujete. Prednedávnom ste zahlasovali za to, ž tam bude
skládka pre zimnú údržbu a dnes sú tam vrty. To je moja otázka. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Odpoviem ja. Keďže vrty tam ešte nie sú, tak nie celkom jasná otázka.
Ale aby sme boli úplne najasno, Národná diaľničná spoločnosť vypovedala zmluvu,
resp. komunikuje sa s Národnou diaľničnou spoločnosťou už minimálne už od doby odkedy
ja som vo funkcii, čiže je možné, že to bolo aj predtým, že ak sa dokončia obchvaty Košíc
a tá časť diaľnice D1, ktorá ide na Budimír, tak nebudú schopný zabezpečovať údržbu, hlavne
zimnú údržbu našich ciest II. a III. triedy v tejto oblasti, pretože zmluvne to bolo takto
zabezpečené. A z toho dôvodu Správa ciest prichystala nejaký plán. Ten plán bol už pred
rokom aj štvrť, hovorím odkedy som vo funkcii sa o tom rozprávame, takže je možné,
že už niečo sa pripravovalo aj predtým, a z toho dôvodu bolo navrhnuté odkúpenie tohto
areálu. Medzitým sa riešili, samozrejme my sme začali niekedy pred rokom riešiť toto územie
a hľadali sa pozemky a táto alternatíva, potom ako sa odkúpilo pre účely Správy ciest,
tak sa nám zdala za najvhodnejšiu. Takže berte to tak, že išlo o súbeh aktivít, ktoré
ja si myslím, že celkom dobre do seba zapadli nakoniec. Takže asi toľko k tomu. Nech sa
páči.“
Poslanec Petro s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne. Moja otázka bola na predrečníka
na pána Dulinu.“
Predseda: „Ale viete, to sa riešilo niekde úplne inde. Tak môžete sa spýtať, aj tam jeden
pán sedí vo vestibule. Tak viete, aj jeho sa môžeme spýtať na niektoré veci. Pán poslanec
Dulina nemá informácie o tom, ako sa vyvíjala tá situácia s Národnou diaľničnou
spoločnosťou, tak prečo sa jeho pýtate. No ale dobre. Pán poslanec Kravčík, nasleduje pán
poslanec Kočiš. Nech sa páči.“
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Poslanec Kravčík: „Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, starostovia, primátori,
mňa inšpiroval pán kolega Jakubov, aby som vlastne, keď pýtal SWOT analýzu v nadväznosti
na túto investíciu, tak ja len chcem pripomenúť odkedy Košický samosprávny kraj existuje
sa prepadáva a ja len prečítam z toho čo sme dnes schvaľovali, vyhodnotenie Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického kraja za rok 2017. Medzi slabé stránky patrí
6 okresov spadajúcich do kategórie najmenej rozvinutých okresov v rámci Slovenska,
čo nie je dobrá vizitka na tú históriu, ktorá tu je. A máme tu iné veci, nízke mzdy, chudoba
a sociálna inklúzia, nedobudovaná environmentálna infraštruktúra, nedostatočná kvalita
ovzdušia, nedostatočná a nízka intenzita podnikateľskej aktivity atď. To znamená ani jednu,
minimálne za tých 15 rokov, ani jedna z týchto stránok nebola odstránená a ja si myslím
osobne, že aj napriek istým pochybnostiam a možným rizikám, ktoré vychádzajú z tejto
investície je výzvou rozvoja kraja, veľmi dôležitá záležitosť, čo sa týka rozvoja inovačných
ekosystémov a hodnotových reťazcov v kraji a prepojenie trhu práce na vzdelávanie a takisto
využívanie malých lokálnych zdrojov, či na výrobu energie alebo na dobudovanie celej tejto
infraštruktúry až po integrovaný regionálny územný rozvoj. Prečo to spomínam. Ja som bol
ten, ktorý asi zhruba pred viac ako rokom som odmietol, aby sme túto správu PHSR
schvaľovali, alebo odobrili. Pretože je nedostatočná z hľadiska prípravy. Napriek tomu,
je vlastne veľkou výzvou pre nás všetkých, aby sme naštartovali niektoré investície, aby sme
to dedičstvo, ktoré tu máme, za niekoľko, minimálne 10 rokov stagnácie, aby sme posunuli
a táto investícia má šancu ovplyvniť zdroje. Už samotný fakt, že Košice – okolie je okres,
ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy v rámci Slovenska. Veď to pre nás Košičanov
je hanba. Skúsme sa nad tým zamyslieť a poďme do istého rizika a poďme potom
aj kontrolovať niektoré veci, aby to čo predkladateľ, aj župan a takisto aj kolegovia, ktorí
navrhujú túto investíciu, aby sme to ukočírovali, aby bolo už určitým spôsobom prínosom.
Pretože minimálne 20 – 30 rokov ja tu počúvam o využívaní termálnych energetických
zdrojov. Druhá vec, pán predseda aj kolegovia, ja by som bol veľmi rád, aby sme takéto veci,
ktoré sa týkajú jasnej stratégie z hľadiska rozvoja, aby sme nespochybňovali niektoré veci,
ktoré môžu byť jasnejšie. Keď to dobre odkomunikujeme, tak predpokladám,
aj v nadväznosti, čo sa týka investície vo vzťahu ku kofinancovaniu v rámci kvality verejnej
správy, aby sme tieto veci dotiahli a ukočírovali tak, aby to malo zmysel, aby to bolo
prínosné, aby za to obdobie, v ktorom sme my poslanci, aby sme potom niesli adekvátnu
zodpovednosť za rozvoj vecí, ktoré chceme v tomto kraji urobiť. Ďakujem veľmi pekne.
Pri všetkých pochybnostiach a rizikách ja budem hlasovať ZA, ak kvôli tomu, lebo cítim
veľkú príležitosť, že v kraji potrebujeme investície, ktoré budú viacej diverzifikované ako
doteraz. To znamená, nielen priemyselné parky, atď, ale aj veci, ktoré sa týkajú
environmentálnej infraštruktúry a ľudí, ktorí môžu byť zapojení a rozvíjať lokálnu ekonomiku
a ďalšie veci, ktoré s týmto súvisia. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem s faktickou pán poslanec Kokarda, potom nasleduje pán poslanec Kočiš.
Nech sa páči.“
Poslanec Kokarda: „Ďakujem za slovo. Stručne by som nadviazal na vystúpenie pána
Kravčíka. Naozaj je to pravda, že Košice – okolie má čo robiť, aby sme sa pohli z miesta
a vzhľadom aj na tú diskusiu čo bola, chcem poprosiť všetkých poslancov za Košice – okolie,
aby to podporili. Ďakujem.“
Poslanec Kočiš: „Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia. Investičný zámer v Čižaticiach
sa ukazuje ako jeden z najzaujímavejších a najperspektívnejších nových zámerov nášho
volebného obdobia. Jeden krok sme urobili schválením nadobudnutia obchodného podielu
v GeoSurvey, s. r. o. a schválili sme taktiež dozornú radu a konateľa. Čiže ja nechápem
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trochu, že prečo teraz tá diskusia, pretože tá diskusia by mala byť v tom bode 7,
ale v poriadku. Chápem, že je potrebné rešpektovať a zodpovedať na vznesené pripomienky
a otázky. Čo bolo podľa mňa celkom dostatočne urobené, jedna tu na zastupiteľstve, jednak
na komisiách. Ja môžem povedať za komisiu finančnú, kde sme o tom diskutovali celkom
zaujímavo. A tak isto písomnými materiálmi, ktoré sme obdŕžali ako poslanci. Preto
si myslím, že by sme nemali robiť už nejaké tie obštrukcie alebo niečo také, ale tento
predmetný zámer by sme mali podporiť a schváliť aj tú predmetnú zmenu rozpočtu, ktorá
je vlastne v tomto bode. Čiže ja sa prihováram za to, aby sme túto zmenu rozpočtu na tento
investičný zámer v Čižaticiach schválili. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pán poslanec Smrčo, nech sa páči.“
Poslanec Smrčo: „Ďakujem pekne. Ja by som len chcel doplniť. Pán poslanec Jakubov
sa pýtal na SWOT analýzu. V roku 2010 Košický samosprávny kraj vydal štúdiu –
Geotermálne štruktúry vo Východoslovenskej nížine a možnosti ich využitia. Bolo to v roku
2010. Takže štúdia spracovaná krajom bola. Ja si nemyslím, že by bolo vhodné vypracovávať
SWOT analýzu, ďalšie štúdie, keď máme, ja si myslím z dostatočných zdrojov, potvrdené
od odborníkov, zástupcov z verejnej inštitúcie, z Fakulty baníctva a ekológie, že ten potenciál
tam je obrovský, tak prečo ho nevyužiť. Budeme sa tu skrývať za odbornosť a budeme
komunikovať o tom, alebo polemizovať o tom, či je to dostatočne odborné, či neodborné.
Žiadny geológ vám na 100 % nepovie presnú teplotu, ale je veľmi veľký predpoklad, že tam
bude. Je to najperspektívnejšia oblasť na Slovensku, práve preto sme sa rozhodli, že by táto
mala byť prvá oblasť, do ktorej by sme išli, alebo práve preto sme vybrali, že by sme išli
do tejto lokality. Pretože v Košická kotlina je jedna z najperspektívnejších na celom
Slovensku. Tak isto ďalej by sme chceli rozvinúť nejakú komunitu aj v spolupráci
s Technickou univerzitou a pozrieť sa aj na ostatný zvyšok kraja, hľadať možno, že ďalšie
územia, kde by sa takéto niečo dalo realizovať. Keď bude tento vrt úspešný a na základe
týchto úspešných poznatkov, by sme mohli poskytnúť nejaký rozvojový impulz ďalej.
Vrty v niektorých obciach, môžem spomenúť Veľký Meder, Podhájska, vlastnia malé obce,
ktoré si dali vyvŕtať vrty. Zaobstarali finančné prostriedky, navŕtali vrty a sú tam krásne
kúpaliská z toho. Využíva sa tam cestovný ruch. V Košiciach - okolí nejako to nejde.
Tak práve preto, ja by som bol veľmi rád, keby sme podporili túto aktivitu a podporili tým,
ako tu už viac krát bolo povedané nielen cestovný ruch v Košickom kraji, alebo
v Košice – okolie. Ale ja si myslím, že to bude veľkým prínosom pre celý Košický a možno
aj Prešovský kraj, takéto tu niečo mať. Bavíme sa o tom, že to bude v blízkosti diaľnice.
To znamená, že dostupnosť tam bude dobrá. Práve preto by som chcel poprosiť všetkých
kolegov, ktorým záleží na rozvoji kraja, aby túto aktivitu podporili. Ďakujem veľmi pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne. S faktickými pán poslanec Potocký, pán poslanec Ihnát.
Nech sa páči.“
Poslanec Potocký s faktickou poznámkou: „Ďakujem za slovo pán župan. Nadviažem
na svojho predrečníka. Naozaj každý geotermálny vrt ukrýva určité riziká. Dnes nikto nevie
povedať jasne, či tie prieskumy a odhady sa naplnia, či bude mať takú výdatnosť a či bude
aj tá teplota taká požadovaná, ako teraz deklarujú určité štúdie. Tie isté obavy boli aj pri
Thermal parku Šírava, dnes vidíme, že je to jeden úspešný projekt, ktorý sa podarilo
zrealizovať. Thermal park Šírava je jediným ťahúňom na Zemplínskej Šírave, ktorý ťahá
rekreačný ruch a podporuje. Takže ja osobne tento návrh podporím. Ďakujem veľmi pekne.“
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Predseda: „Ďakujem. Pán poslanec Ihnát. Nech sa páči.“
Poslanec Ihnát s faktickou poznámkou: „Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Som
si vypočul pána Smrča, jednoducho ja vždy som podporoval rozvoj Košického
samosprávneho kraja a tobôž, ak by sa jednalo o nejaký aquapark, alebo termálne pramene,
alebo rozvoj. Počuli ste pán predseda, že zaujímal som sa aj o Byštu, ktorá je v takom stave
v akom je. Zaujímal som sa o kúpele Borda, kde som chodil do pionierskych táborov
a vaňové kúpele tam boli, atď. Aj o to som sa zaujímal. Len tu problém nie je v tom pán
Smrčo, v tom, že či rozvoj kraja vlastne a či súhlasíme s tým, aby sme išli do nejakých
rozvojových programov. Ja som plným srdcom, ako by som povedal, naklonený.
Len sa pýtam o sume peňazí, toto je ten najväčší problém pre mňa. Suma peňazí. Pozorne som
si vypočul aj pána Kravčíka. Ja musím povedať jednu vec, v niečom má aj pravdu,
keď chceme niečo dosiahnuť, tak musíme ísť aj do určitých rizík. Som na rozhraní by som
povedal.
Predseda: „Ďakujem. Ja len upozorňujem, že faktická na faktické nie sú dovolené z pohľadu
rokovacieho poriadku. Pán poslanec Smrčo.“
Poslanec Smrčo: „Ďakujem pekne. Ja len som chcel doplniť pánovi Ihnátovi, ako aj na
Facebooku spomínal, že boli nejaké návrhy nejakých cien. My sme urobili, predbežne,
že koľko by to stálo, zisťovali sme aj ceny a zistili sme, že vyvŕtanie takéhoto vrtu, bavíme
sa 1 500 metrov stojí približne 1,4 mil. eur. K tomu sú samozrejme naviazané
hydrodynamické skúšky a iné veci, takže preto je tá suma taká aká je. Vychádzali sme
z porovnania reálnych cien, ktoré sú. My sme zobrali 3 firmy, ktoré momentálne pôsobia,
ktoré takéto veci vŕtajú. Je to odhadovaná cena. Samozrejme tá cena môže byť aj nižšia. Bude
sa to verejne obstarávať. To znamená, že sa nemusíte báť, že tá cena bude nejako premrštená,
alebo že bude nadhodnotená. Všetko pôjde cez verejné obstarávanie. Takže ja som sa len
k tomu chcel vyjadriť. Ďakujem.
Predseda: „Ďakujem pekne. Pán poslanec Rovinský, chceš sa normálne prihlásiť? Áno?
Čiže pán poslanec Rovinský sa normálne prihlasuje. Ďakujem.“
Poslanec Rovinský: „Ja ku celému problému toľko. Na rokovaní dvoch komisií som vyslovil
svoje pochybnosti a obavy z tohto projektu, aj na komisii územného plánovania a životného
prostredia, aj na komisii regionálneho rozvoja. Po tom čo som dostal ďalšie informácie budem
hlasovať za tento projekt. Myslím si, že treba sa nám pohnúť z miesta a pokiaľ sa dívame
na to, že je to značná suma peňazí, ktoré by nám bolo treba aj niekde inde. Ale aj v tejto
oblasti ich treba a ja som presvedčení o tom, že tie peniaze sa nestratia a že budú využité
v prospech Košického samosprávneho kraja.“
Predseda: „Ďakujem pekne pán poslanec. Ešte s faktickou pán poslanec Dulina. To je na
Rovinského?
Poslanec Dulina s faktickou poznámkou: „Áno. K tej celkovej sume peňazí. Určite 2,3 mil.
eur nie je malý peniaz, ale keď berieme, že to ide na regionálny rozvoj. Porovnajme si,
na cesty ide 48 mil. eur ročne a v podstate len sa dostaneme do štádia, do toho stavu, kedy
pred 20 rokmi bola tá cesta nová, tak sa dostaneme o 20 rokov vlastne akože späť. Takže
nič nové sa neprinesie. Sociálne veci, tam tiež chodia niekoľko desiatok miliónov eur a na ten
regionálny rozvoj ako taký ani nejaká kapitola v rozpočte nie je. Možno by sme vyzbierali
nejaký Program obnovy krajiny a ďalšie nejaké stotisíce, alebo možno milión aj niečo,
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že čo ide na regionálny rozvoj, na nové veci. Toto jednoducho ide na ten rozvoj a môžeme
to porovnať, či už tie cesty, alebo dieťa, ktoré vychovávate automaticky, ale dokiaľ mu nedáte
to vzdelanie, rozvoj, tak vlastne to nepomôže. Ďakujem.
Predseda: „Ďakujem pekne. Pán poslanec, ale nebudeme to takto prezentovať, že keď
zrekonštruujeme cestu, tak sa vrátime 20 rokov dozadu. Uzatváram rozpravu, keďže sa nikto
nehlási. Teraz prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Predseda: „Pokiaľ sa už nik nehlási, uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
a) Úpravu bežného rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2019 takto:
zvýšiť bežné príjmy
zvýšiť bežné výdavky

o
o

2 747 901 eur
331 458 eur

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

o
o

419 731 eur
6 734 790 eur

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

o
o

3 948 616 eur
50 000 eur

Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 18

2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok
2019

Za 36 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 13 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh prešiel. Ešte pán poslanec Dulina sa hlási, že tie
hlasoval ZA návrh, ktorého je spoluautorom. Takže prirátajte, prosím vás, tento jeden hlas
k tomu. Ďakujem.“
Poznámka: výsledok hlasovania č. 18 – ZA 37, proti 0 poslancov, zdržalo sa 13 poslancov.

39

BOD č. 10
Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2019
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 10 – Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja
za 1. polrok 2019. Vážené poslankyne, vážení poslanci, pod bodom č. 10 vám predkladám
Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2019. Plnenie je spracované
v súlade s rozpočtovou klasifikáciou a na základe hospodárenia KSK k 30. 6. 2019. Bežné
príjmy sú splnené na 50,40 %, plnenie daňových príjmov predstavuje 51,56 % z rozpočtu.
Tabuľkový prehľad o plnení dane z príjmov fyzických osôb za 1. polrok 2019 za jednotlivé
mesiace prvého polroka 2019 je uvedený v dôvodovej správe materiálu. Ďalej ide o nedaňové
príjmy, poskytnuté dary a sponzorské príspevky pre jednotlivé organizácie, poskytnuté granty
a transfery z fondov Európskej únie a Štátneho rozpočtu na financovanie projektov
pre Úrad Košického samosprávneho kraja a organizácie v odvetví kultúry, školstva,
sociálneho zabezpečenia a dotácie zo štátneho rozpočtu. Podrobnejšia špecifikácia je uvedená
v tabuľkových prehľadoch podľa kategorizácie a jednotlivých položiek. Materiál prerokovalo
desať komisií, z ktorých školská komisia nebola v tomto bode uznášaniaschopná. Ostatných
9 komisií materiál odporučilo zastupiteľstvu prerokovať a zobrať na vedomie podľa
predloženého návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu.
Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Prosím návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2019.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 19

Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok
2019

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 11
Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 eur v zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní
dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 11 – Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 eur
v zmysle § 5 ods. 5 VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien
a doplnkov. Vážené poslankyne, vážení poslanci, ide o informáciu o poskytnutí dotácií
do výšky 3 300 eur. Z celkovej sumy 200 tisíc eur vyčlenenej v rozpočte Košického
samosprávneho kraja na rok 2019, z ktorých bolo na základe môjho rozhodnutia ku dňu
28. 2. 2019 schválených 47 žiadostí o poskytnutie dotácie a poskytnuté boli dotácie vo výške
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39 044 eur. Od marca ku 16. 07. 2019 bolo na základe rozhodnutia predsedu schválených
61 žiadostí o poskytnutie dotácie vo výške 108 700 eur. Celková výška schválených dotácií
od začiatku roka 2019 na základe rozhodnutia predsedu činí výšku 147 744 eur. Prehľad
61 žiadateľov vrátane poskytnutej výšky dotácie, ako aj prehľad zamietnutých žiadostí
vrátane zdôvodnenia je uvedený v tabuľkovom prehľade hlavného dokumentu. Materiál
prerokovalo 10 komisií, z ktorých školská komisia nebola v tomto bode uznášaniaschopná.
Ostatných 9 komisií ho odporučilo zastupiteľstvu prerokovať a zobrať na vedomie. Otváram
k materiálu rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Prosím
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 8 Všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
v znení neskorších zmien a doplnkov
berie na vedomie
Informáciu o poskytnutých dotáciách do 3 300 eur v zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne záväzného
nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení
neskorších zmien a doplnkov.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 20

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

Za 42 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „Konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 12
Schválenie spolufinancovania projektu z operačného programu
Efektívna verejná správa, Špecifický cieľ 1.1
Predseda: „Bod č. 12 – Schválenie spolufinancovania projektu z operačného programu
Efektívna verejná správa, Špecifický cieľ 1.1 Vážené poslankyne, vážení poslanci,
pod bodom č. 12 vám predkladám na schválenie predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v rámci výzvy zameranej na skvalitnenie systémov a optimalizáciu procesov
verejnej správy s názvom: Inteligentný a lepší samosprávny kraj, za účelom realizácie
projektu, zabezpečenia finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške 125 000 eur a zabezpečenia financovania prípadných neoprávnených
výdavkov z rozpočtu KSK. Materiál prešiel rokovaním finančnej komisie a komisie
regionálneho rozvoja, ktoré ho odporúčali prerokovať a schváliť. Otváram k danému bodu
rozpravu. Nech sa páči. Pán poslanec Rovinský.“
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Poslanec Rovinský: „Ja som sa vyjadril na oboch komisiách, ktorých som sa zúčastnil
a žiadal som doplniť tento materiál, aby bol konkretizovaný, čo všetko vlastne Košický
samosprávny kraj bude robiť. My tam máme formulácie žiadateľ, žiadateľ, žiadateľ,
to je jasné, že bolo to opísané z príručky a boli povyberané tie body, ktoré možno snáď
by sa hodili. Na rokovaní komisie sme sa dozvedeli, že materiál, ktorý bude predkladaný
sa zatiaľ len tvorí, že termín bol predĺžený. Je to tak, čiže bol termín predĺžený do konca
októbra. Nič nebráni tomu, aby sme tú žiadosť prejednali neskôr. Keď už tam budú konkrétne
veci, ktoré Košický samosprávny kraj v tom, ktorom období bude robiť. Takto sa mi to zdá
príliš vágne, bolo by potrebné, aby sme vedeli čo vlastne schvaľujeme. Samozrejme ja som
za to, aby sme sa uchádzali o tento projekt. Chcel by som vedieť viac, takto to neviem.
Ten návrh uznesenia v tom znení by som podporiť asi nemohol. Možno by sme to mohli
rozdeliť do dvoch častí, že súhlasíme s tým, že kraj bude pracovať na príprave žiadosti.
Aby bolo jasné, že s týmto smerovaním súhlasíme. To predloženie žiadosti, ja si predstavujem
žiadosť, že už by mala byť konkrétna.“
Predseda: „Ďakujem. Ja len zareaguje v skratke. Momentálne prebieha proces prípravy tejto
žiadosti, čiže nie je možné nejaký definitívny zoznam položiek a oblastí, ktoré plánujeme
realizovať v rámci tohto projektu, predložiť. Ja opätovne ponúkam aj to, vzhľadom
na termíny aké sú, že po spracovaný žiadosti o nenávratný finančný príspevok, alebo
podkladov k tejto žiadosti sa môžeme stretnúť s tými, ktorí majú záujem a prejsť si tieto
jednotlivé body. Avšak ja odmietam robiť to, že na úrade budeme pracovať na projektoch,
ktoré potom možno niekto schváli, alebo neschváli. Jednoducho, ak nie je záujem získať
2,5 mil. eur na to, aby sme vytvorili analytický tím a dali nejaké základy Smart Region
a zefektívnili niektoré procesy, tak potom tu asi nemusíme ani riešiť ďalej. Záleží od vás,
že či chcete, alebo nechcete, aby sme na tomto projekte, alebo sa snažili získať tieto finančné
prostriedky. Ešte raz, pôvodný termín bol koniec septembra, teraz sa to posunulo o tri alebo
štyri týždne, je tam mesiac naviac. Môžeme interne aj trochu viac diskutovať, čiže kto má
záujem, dvere sú otvorené. S faktickou pán poslanec Rovinský. Nech sa páči.“
Poslanec Rovinský s faktickou poznámkou: „Pán predseda, sám ste vlastne konkretizovali
niektoré kroky, do ktorých chcete ísť. Čiže tie kroky keby tu boli, tak už by sme boli trochu
ďalej v tom, že by sme vedeli čo konkrétne chceme robiť. Ale ja som len jeden, takže dobre.“
Predseda: „Pán poslanec Kravčík. Nech sa páči.“
Poslanec Kravčík: „Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia. Ja som pripravený podporiť
to schválenie spolufinancovania, samozrejme, že potrebujeme aj v nadväznosti na tie debaty,
ktoré sú viackrát, či v oblasti regionálneho rozvoja, vo vzťahu k zdravotníctvu, investovania,
školstva. Je veľa nedorozumení práve kvôli tomu zanedbanému času, ktorý bol historicky
tu dotiahnutí do tejto polohy. Otázka je, že nakoľko vlastne tvorcovia tohto materiálu
sú pripravení trochu viac a bližšie špecifikovať tie veci, ktoré by mohli priniesť novú kvalitu
v nadväznosti na rozhýbanie kraja. Ja som k tomu pripravený pomôcť, aby som nebrzdil
tie procesy. V každom prípade treba hlbšie načrieť aj v nadväznosti na tie nedorozumenia,
ktoré sa povedzme týkali tej správy hodnotení stavu PHSR k roku 2017 a tie nedotiahnuté
veci, ktoré historicky nás niekde dostali. Otázka je, že či vieme, lebo to je otázka
aj formulácie a skladania tej štruktúry predkladaného programu tak, aby vyhovoval hlavne
nám. Samozrejme, aby spĺňal tie kritériá, ktoré vychádzajú z tejto výzvy. Na to som
pripravený pomôcť, aby bola tá formulácia, pretože by som poprosil aj nabudúce, že také
materiály by mali byť skôr už viac dopracované na to, aby sme vedeli presnejšie posúdiť
čo bude obsahom, na akej úrovni, atď. Čo z toho vyplýva z hľadiska tých potrieb a cieľov,
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ktoré chceme dosiahnuť v rámci kraja. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Budeme sa snažiť byť konkrétnejší v tých podkladoch najbližšie. Ešte
raz podotýkam, pôvodný termín bol koniec septembra a správy do komisií, teda prvé
materiály išli na prelome júla/augusta. Prvý nejaký final by mal byť koncom augusta,
čiže začiatkom septembra si môžeme naozaj sadnúť s tými, ktorí majú záujem a môžeme
si prejsť čo všetko by to malo obsahovať. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram
rozpravu. Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. c) a d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
a) predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy s kódom: OP EVS
DOP-PO1-SC1.1-2019-1 za účelom realizácie projektu,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 125 000 eur,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Košického
samosprávneho kraja.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 21

Schválenie spolufinancovania projektu z operačného programu
Efektívna verejná správa, Špecifický cieľ 1.1

Za 42 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený. Ďakujem pekne.“
BOD č. 13
Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 565/2017,
zo dňa 23. októbra 2017, s názvom "Schválenie financovania projektu Kreatívneho
centra Košického kraja v rámci IROP"
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 13 – Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja č. 565/2017, zo dňa 23. októbra 2017, s názvom „Schválenie
financovania projektu Kreatívneho centra Košického kraja v rámci Integrovaného
regionálneho operačného programu. Vážené poslankyne, vážení poslanci, uznesením
č. 565/2017 schválilo zastupiteľstvo financovanie projektu Kreatívneho centra Košického
kraja v rámci IROP-u z dôvodu, že ministerstvo kultúry plánovalo v tom čase vyhlásiť výzvu
na projekt. Nakoľko výzva na vybudovanie a prevádzku kreatívnych centier bola vyhlásená
až v júli 2019 je potrebná aktualizácia tohto uznesenia. A to z dôvodu zmeny textu uznesenia;
zníženia maximálnej výšky NFP na 18 mil. eur. Pôvodne bolo plánovaných 24 mil. eur, čím
dochádza k zmene maximálnej výšky celkových oprávnených výdavkov projektu. A po tretie
- doplnenia zabezpečenia financovania prípadných neoprávnených výdavkov. Vyhlásená
výzva je jednokolová, v rámci ktorej sa predkladá len žiadosť o NFP, vrátane povinných
príloh. Pôvodne mala byť dvojkolová výzva, v 1. kole predkladanie projektových zámerov
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a v 2. kole predkladanie žiadostí o NFP. Podrobnejšie informácie sú uvedené v dôvodovej
správe materiálu. Materiál prešiel rokovaním finančnej, kultúrnej komisie a komisie
regionálneho rozvoja, ktoré ho zastupiteľstvu odporučili prerokovať a schváliť. Otváram
k danému bodu rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Prosím
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu. 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
aktualizáciu Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 565/2017 zo dňa
23. októbra 2017 nasledovne:
1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
s názvom „Kreatívne centrum Košického kraja“ v rámci výzvy Integrovaného
regionálneho operačného programu 2014-2020, Prioritná os 3 – Mobilizácia kreatívneho
potenciálu v regiónoch, Centralizovaná podpora, s výškou celkových oprávnených
výdavkov maximálne do 18 947 368,42 eur.
2. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
s názvom „Kreatívne centrum Košického kraja“ vo výške do 947 368,42 eur,
čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného
nenávratného finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku,
t. j. 5 % z celkových oprávnených výdavkov.
3. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 22

Aktualizácia
Uznesenia
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja č. 565/2017, zo dňa 23. októbra 2017,
s názvom "Schválenie spolufinancovania projektu Kreatívneho
centra Košického kraja v rámci IROP"

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 13a)
Aktualizácia Uznesení Zastupiteľstva KSK č. 227/2019 a č. 173/2019 s názvom:
Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os:
1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.1.1 – Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup
ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
Predseda: „Teraz by sme mohli prejsť k bodu č. 13a). To je doplnený bod zo začiatku
zastupiteľstva - Aktualizácia Uznesení Zastupiteľstva KSK č. 227/2019 a č. 173/2019
s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej
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pôsobnosti KSK v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os:
1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.1.1 – Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup
ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. V novembri 2018
vypísalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako
sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje, Prioritná os: Vzdelávanie
otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na Zvýšenie
inkluzívnosti a rovnakému prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšenie výsledkov
a kompetencie detí a žiakov s názvom Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná
gramotnosť na gymnáziu. Svoju žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
a o spolufinancovanie zo strany zriaďovateľa predložila ďalšia škola: Gymnázium na Poštovej
9 v Košiciach, uvedená ako 17. v poradí. Z vyššie uvedeného dôvodu zapojenia sa školy Gymnázia na Poštovej 9 v Košiciach do uvedenej výzvy, predkladáme tento návrh
na aktualizáciu uznesení na spolufinancovanie včítane jej projektu. Otváram rozpravu
k tomuto bodu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Prosím návrhovú
komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 4 ods. 1 písm. k) a § 11 ods. 2 zákona
č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 9
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov, v súlade so stratégiou financovania štrukturálnych fondov a investičných fondov
pre programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „stratégia financovania EŠIF 2014 – 2020“)
určujúcou pravidlá a limity pre poskytovanie pomoci prijímateľom v rámci projektov
spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – EFRR, Európskeho
sociálneho fondu – ESF (ďalej len „štrukturálne fondy“), Kohézneho fondu – KF
a Európskeho fondu pre námorné a rybné hospodárstvo – EFNRH
schvaľuje
1. Spolufinancovanie projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok /„NFP“/ na
zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť) vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov
realizovaných s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho
rozpočtu SR, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Gymnázium a základná
škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským – Márai Sándor Tanitási
Nyelvü Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice, ktorého zriaďovateľom je
Košický samosprávny kraj:
Celkové
NFP
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
z ESF a ŠR (€)
(€)
výdavky (€)
Podpora čitateľskej, matematickej,
finančnej a prírodovednej gramotnosti na
154 699,68
146 964,70
7 734,98
gymnáziu Sándora Máraiho
2. Spolufinancovanie projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok /„NFP“/ na
zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť) vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov
realizovaných s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho
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rozpočtu SR, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Gymnázium, Opatovská
cesta 7, Košice, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Celkové
NFP
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
z ESF a ŠR (€)
(€)
výdavky (€)
Rozvoj zručností v čitateľskej,
matematickej, finančnej a prírodovednej
235 915,75
224 119,96
11 795,79
gramotnosti
3. Spolufinancovanie projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok /„NFP“/ na
zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť) vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov
realizovaných s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho
rozpočtu SR, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Gymnázium Pavla Horova,
Masarykova 1, Michalovce, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Celkové
NFP
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
z ESF a ŠR (€)
(€)
výdavky (€)
GPH – RESERATA pro FUTURO
210 526,00
200 000,00
10 526,00
4. Spolufinancovanie projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok /„NFP“/ na
zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť) vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov
realizovaných s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho
rozpočtu SR, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Gymnázium, Alejová 1,
Košice, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Celkové
NFP
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
z ESF a ŠR (€)
(€)
výdavky (€)
Zvýšenie čitateľskej, matematickej,
202 547,38
192 420,01
10 127,37
finančnej a prírodovednej gramotnosti na
Gymnáziu, Alejová 1, Košice
5. Spolufinancovanie projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok /„NFP“/ na
zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť) vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov
realizovaných s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho
rozpočtu SR, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Gymnázium, Šrobárova 1,
Košice, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
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
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6. Spolufinancovanie projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok /„NFP“/ na
zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť) vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov
realizovaných s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho
rozpočtu SR, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Gymnázium, Trebišovská
12, Košice, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Celkové
NFP
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
z ESF a ŠR (€)
(€)
výdavky (€)
Modernými metódami k zvyšovaniu
gramotnosti žiakov Gymnázia,
217 642,12
206 760,01
10 882,11
Trebišovská 12, Košice
7. Spolufinancovanie projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok /„NFP“/ na
zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť) vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov
realizovaných s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho
rozpočtu SR, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Gymnázium, Javorová 16,
Spišská Nová Ves, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Celkové
NFP
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
z ESF a ŠR (€)
(€)
výdavky (€)
Zdokonalenie čitateľskej,
matematickej, finančnej
a prírodovednej gramotnosti na
185 329,40
176 062,93
9 266,47
Gymnáziu, Javorová 16, Spišská
Nová Ves
8. Spolufinancovanie projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok /„NFP“/ na
zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť) vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov
realizovaných s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho
rozpočtu SR, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Gymnázium – Gimnázium,
Ul. Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany, ktorého zriaďovateľom je Košický
samosprávny kraj:
Celkové
NFP
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
z ESF a ŠR (€)
(€)
výdavky (€)
Zvýšenie kvality výchovnovzdelávacieho procesu na
153 427,54
145 756,16
7 671,38
Gymnázium – Gimnázium,
Veľké Kapušany
9. Spolufinancovanie projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok /„NFP“/ na
zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť) vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov
realizovaných s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho
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rozpočtu SR, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Gymnázium Kpt. Nálepku
6, Sobrance, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:

Názov projektu
Zvyšovanie čitateľskej, matematickej,
finančnej a prírodovednej gramotnosti
na gymnáziu

Celkové
oprávnené
výdavky (€)

NFP
z ESF a ŠR (€)

160 416,34

152 395,52

5% KSK
(€)
8 020,82

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:
Celkové
NFP
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
z ESF a ŠR (€)
(€)
výdavky (€)
Inovácia vzdelávania za účelom
zlepšenia čitateľskej, matematickej,
145 000,00
137 750,00
7 250,00
finančnej a prírodovednej gramotnosti
11. Spolufinancovanie projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok /„NFP“/ na
zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť) vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov
realizovaných s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho
rozpočtu SR, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Gymnázium Štefana
Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou, ktorého zriaďovateľom je Košický
samosprávny kraj:
Celkové
NFP
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
z ESF a ŠR (€)
(€)
výdavky (€)
Modernými metódami k zvýšeniu
čitateľskej, matematickej, finančnej
a prírodovednej gramotnosti na
137 342,02
130 474,92
6 867,10
Gymnáziu Štefana Moysesa, Školská
13, Moldava nad Bodvou
12. Spolufinancovanie projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok /„NFP“/ na
zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť) vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov
realizovaných s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho
rozpočtu SR, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Gymnázium, SNP 1,
Gelnica, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
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Názov projektu
Kľúč k rozvoju štyroch gramotností

Celkové
oprávnené
výdavky (€)
180 000,00

NFP
z ESF a ŠR (€)
171 000,00

5% KSK
(€)
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
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
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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
8 407,57
Gymnáziu, Ľ. Štúra 26 v
Michalovciach
17. 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, Poštová 9,
Košice, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Celkové
NFP
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
z ESF a ŠR (€)
(€)
výdavky (€)
GYMPOS – učením k sebarealizácii
299 802,46
284 812,33
14 990,13
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 23

Aktualizácia Uznesení Zastupiteľstva KSK č. 227/2019 a č.
173/2019 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie
stredných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os:
1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.1.1 – Zvýšiť inkluzívnosť
a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky
a kompetencie detí a žiakov

Za 43 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
BOD č. 14
1. etapa protikorupčných opatrení
Predseda: „Pod bodom č. 14 sa predkladá – 1. etapa protikorupčných opatrení. Výsledkom
vykonaného protikorupčného auditu Košického samosprávneho kraja spoločnosťou
Transparency International Slovensko a v záujme zlepšenia postavenia Košického
samosprávneho kraja v oblasti transparentnosti je 1. etapa protikorupčných opatrení
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pozostávajúca z 5-tich dokumentov odporúčaných Transparency International Slovensko
na vypracovanie v návrhu opatrení protikorupčného auditu.“
BOD č. 14a)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
o organizácii referenda Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Pod bodom č. 14a) dávame návrh na povinnosť prijať návrh Všeobecne
záväzného nariadenia o organizácii referenda o organizácii referenda, ktorá je upravená
v § 15 ods. 8 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov od roku 2001.
KSK ako prvý z ôsmich samosprávnych krajov pristúpil k vypracovaniu návrhu Všeobecne
záväzného nariadenia o organizácii referenda. Prijatie VZN o organizácii referenda
je aj jedným z opatrení odporúčaným Transparency International Slovensko v Návrhu
opatrení protikorupčného auditu KSK. Tento návrh VZN pred rokovaním zastupiteľstva
prešiel legislatívnym procesom, bol zverejnený za účelom jeho pripomienkovania dňa 05. 08.
2019 na úradnej tabuli úradu a webovej stránke kraja. Návrh VZN prešiel rokovaním
desiatich komisií, z ktorých školská komisia nebola v danom bode uznášaniaschopná.
Ostatných 9 komisií ho odporúčalo zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. V zákonom
stanovenej lehote k návrhu všeobecne záväzného nariadenia neboli prednesené pripomienky.
Ja en pripomínam, že na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas
trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov, t.j. najmenej 35. Otváram k danému bodu rozpravu.
Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Prosím návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o organizácii referenda
Košického samosprávneho kraja.
Predseda: „Ďakujem, prosím hlasujte.“
Hlasovanie č. 24

Návrh
Všeobecne
záväzného
nariadenia
samosprávneho kraja o organizácii referenda
samosprávneho kraja

Košického
Košického

Za 42 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem teda, že uznesenie bolo schválené dostatočným počtom hlasov
a uznesenie bolo prijaté.“
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BOD č. 14b)
Etický kódex volených predstaviteľov Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Pod bodom č. 14b) sa predkladá Etický kódex volených predstaviteľov KSK.
Vážené poslankyne, vážení poslanci Etiský kódex volených predstaviteľov KSK je ďalším
dokumentom vypracovaným na odporúčanie Transparency International Slovensko
a v záujme zlepšenia postavenia KSK v oblasti transparentnosti a etiky. Podrobnejšie
informácie sú uvedené v hlavnom dokumente materiálu. Materiál prešiel rokovaním 10-tich
komisií. V predloženom materiáli sú akceptované a zapracované navrhované zmeny komisie
pre cirkevné a spoločenské otázky, uvedené v stanoviskách z komisií zverejnených
v aplikácii Digitálne zastupiteľstvo. Komisia územného plánovania a životného prostredia
mala rovnakú pripomienku ako komisia pre cirkevné a spoločenské otázky, aby sa
predkladanie majetkových pomerov týkalo iba poslancov a nie členov komisií – neposlancov.
Školská komisia nebola v danom bode uznášaniaschopná a v komisii cestovného ruchu
materiál hlasovaním nezískal nadpolovičnú väčšinu na jeho odporučenie zastupiteľstvu
schváliť. Ostatných 6 komisií materiál odporučilo zastupiteľstvu schváliť. Otváram k danému
bodu rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Prosím návrhovú
komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2011 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Etický kódex volených predstaviteľov Košického samosprávneho kraja.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte.“
Hlasovanie č. 25

Etický
kódex
volených
samosprávneho kraja

predstaviteľov

Košického

Za 43 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem teda, že etický kódex sme schválili.“
BOD č. 14c)
Etický kódex pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja - vzor
Predseda: „Pod bodom č. 14c) predkladáme Etický kódex pre organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK. Vážené poslankyne, vážení poslanci, vzor Etického kódexu pre organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK bol vypracovaný taktiež na odporúčanie Transparency
International Slovensko a v záujme zlepšenia postavenia KSK v oblasti transparentnosti
a etiky. Podrobnejšie informácie sú uvedené v hlavnom dokumente materiálu. Materiál prešiel
rokovaním desiatich komisií, z ktorých školská komisia nebola uznášaniaschopná a v komisii
cestovného ruchu materiál hlasovaním nezískal nadpolovičnú väčšinu na jeho odporučenie
zastupiteľstvu schváliť. Ostatných 8 komisií materiál odporučilo zastupiteľstvu prerokovať
a schváliť. Otváram k danému bodu rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram
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rozpravu. Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2011 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
vzor Etického kódexu
samosprávneho kraja.

pre

organizácie

v zriaďovateľskej

pôsobnosti

Košického

Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 26

Etický kódex pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja - vzor

Za 43 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
BOD č. 14d)
Štatút Rady pre etiku volených predstaviteľov Košického samosprávneho kraja,
jeho schválenie a vymenovanie členov rady
Predseda: „Ďalším bodom z tohto balíku protikorupčných opatrení je bod č. 14d) – Štatút
Rady pre etiku volených predstaviteľov KSK, jeho schválenie a vymenovanie členov rady.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, Rada pre etiku volených predstaviteľov ako poradný
orgán Zastupiteľstva KSK sa zriaďuje pre účely podpory dodržiavania Etického kódexu
volených predstaviteľov, ktorý bude monitorovať činnosť splnomocnenca pre etiku
a v prípade potreby vydávať stanoviská k jednotlivým podaniam na porušenie Etického
kódexu volených predstaviteľov. Podrobnosti fungovania Rady pre etiku volených
predstaviteľov obsahuje Štatút Rady pre etiku volených predstaviteľov KSK. Zastupiteľstvo
zároveň vymenuje členov Rady pre etiku volených predstaviteľov KSK. Podrobnejšie
informácie sú uvedené v hlavnom dokumente materiálu. Materiál prešiel rokovaním desiatich
komisií, z ktorých 2 komisie neboli v danom bode uznášaniaschopné, v komisii cestovného
ruchu materiál nezískal nadpolovičnú väčšinu. Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky
navrhla opraviť v bode 3.1., aby rada pre etiku prijímala podania na porušenie etického
kódexu volených predstaviteľov. Pripomienka komisie bola akceptovaná a zapracovaná
do predloženého materiálu. Ostatných 6 komisií materiál odporučilo zastupiteľstvu
prerokovať a schváliť. V rámci rozpravy chcem požiadať predsedov poslaneckých klubov,
aby predniesli nominácie do Rady pre etiku, tzn. jeden návrh za každý poslanecký klub.
Sú potrebný minimálne traja členovia, ale poprosím všetkých, ideálne by bolo piatich
predsedov. Nech sa páči, otváram rozpravu a čakám návrhy. Pán poslanec Javorský, nasleduje
pani poslankyňa Lenártová. Nech sa páči.“
Poslanec Javorský: „Ďakujem veľmi pekne. Za dva poslanecké kluby, čiže za náš
aj za nezávislých navrhujeme pána poslanca Figeľa a pána poslanca Hojstriča.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Lenártová, nasleduje pán poslanec Petrik.
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Nech sa páči.“
Poslankyňa Lenártová: „Vážený pán predseda, za poslanecký klub SMER-Sociálna
demokracia navrhujeme pána poslanca Jozefa Andrejčáka.
Predseda: „Ďakujem pekne. Pán poslanec Petrik. Nech sa páči.“
Poslanec Petrik: „Ďakujem za slovo pán predseda. Za náš poslanecký klub navrhujeme
JUDr. Hlinku.“
Predseda: „Ďakujem. A poslanecký klub Most-Híd? Nie je tu pán predseda, ale niekto
z klubu? Pán poslanec Želinský, nech sa páči.“
Poslanec Želinský: „Za poslanecký klub Most-Híd navrhujeme pána poslanca Horvátha.
Predseda: „Ďakujem. Pán poslanec Horváth vyzerá, že sa to práve dozvedel. Dobre, dúfam,
že návrhová komisia má všetky návrhy. Ak sa nikto ďalší nehlási do rozpravy k danému bodu,
tak uzatváram rozpravu. Prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrhy na uznesenia.
Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) zákona č. 302/2011
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) schvaľuje
zriadenie Rady pre etiku volených predstaviteľov Košického samosprávneho kraja,
B) schvaľuje
Štatút Rady pre etiku volených predstaviteľov Košického samosprávneho kraja,
C) menuje
týchto členov Rady pre etiku volených predstaviteľov Košického samosprávneho kraja:
MVDr. Jozef Figeľ,
MUDr. Marián Hojtrič,
Mgr. Jozef Andrejčák,
JUDr. Jaroslav Hlinka,
Ing. Jozef Horváth.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 27

Štatút Rady pre etiku volených predstaviteľov Košického
samosprávneho kraja, jeho schválenie a vymenovanie členov
rady

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
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Predseda: „Konštatuje teda, že tento návrh bol schválený a Rada pre etiku bola taktiež
schválená.“
BOD č. 14e)
Štatút Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Predseda: „Ďalším bodom v tomto balíku opatrení je bod č. 14e) – Štatút Komisie
Zastupiteľstva KSK na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, Štatút Komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov bol vypracovaný taktiež na odporúčanie Transparency International Slovensko
a v záujme zlepšenia postavenia KSK v oblasti transparentnosti a etiky. Účinnosť tohto štatútu
sa navrhuje k 1. 1. 2020, z dôvodu účinnosti novely zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,
ktorej znenie je zapracované v uvedenom štatúte, ktorý tvorí hlavný dokument materiálu.
Tento štatút upravuje zloženie komisie, pôsobnosť komisie v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z.,
zasadnutia komisie, oznámenie verejného funkcionára podľa čl. 7 ods. 1 zákona
č. 357/2004 Z. z. a spôsob nakladania s písomnosťami komisiou. Podrobnejšie informácie
sú uvedené v hlavnom dokumente materiálu. Materiál prešiel rokovaním desiatich komisií,
z ktorých 2 komisie neboli uznášaniaschopné a ostatných 8 komisií ho odporučilo
zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. 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 § 11 ods. 2 písm. k) zákona č. 302/2011
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Štatút Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 28

Štatút Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem teda, že uznesenie bolo schválené.“
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BOD č. 15
Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 15 – Zásady a postupu pre udeľovanie verejných
ocenení KSK. Vážené poslankyne, vážení poslanci, zámerom predloženého materiálu
je zosúladenie Zásad a postupu pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho
kraja a zároveň doplnenie ďalších verejných ocenení, ktoré je možné počas roka udeliť
fyzickým, príp. právnickým osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili
o hospodársky, sociálny alebo kultúrny rozvoj Košického kraja, jeho propagáciu, za šírenie
dobrého mena v zahraničí, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými
výkonmi. Ocenenia ustanovené v doterajších platných zásadách budú ponechané, dôjde len
k premenovaniu Plakety predsedu KSK na „Čestnú cenu predsedu KSK“. V materiáli
navrhujeme doplniť tieto druhy ocenení: Čestné občianstvo KSK, Historická osobnosť
regiónu, Ďakovný list predsedu KSK, Pamätný list predsedu KSK. Košický kraj sa v súčasnej
dobe ešte viac rozvíja, napreduje aj vďaka ľuďom a organizáciám, ktorým je náš kraj srdcu
blízky a majú snahu ho ešte väčšmi zveľaďovať a zviditeľňovať. Je preto žiaduce takýchto
ľudí podporovať, oceniť ich snahu a poďakovať sa za ich činnosť aj formou udelenia takýchto
ocenení. Predloženým materiálom sa navrhuje doterajšie Zásady v znení neskorších dodatkov
zrušiť a súčasne sa navrhuje Zastupiteľstvu KSK schváliť predložené nové znenie Zásad
a postupu pre udeľovanie verejných ocenení KSK, ktoré nadobudnú účinnosť dňom
schválenia Zastupiteľstvom KSK, okrem Čl. 2, bod b), c), g), h), ktoré nadobudnú účinnosť
dňom 1. 1. 2020. Podrobnejšie informácie sú uvedené v hlavnom dokumente materiálu.
Materiál prešiel rokovaním desiatich komisií, z ktorých školská komisia v danom bode nebola
uznášaniaschopná, ostatných 9 komisií ho odporučilo zastupiteľstvu prerokovať a schváliť.
Otváram k danému bodu rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási do rozpravy,
tak uzatváram rozpravu. Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. Nech
sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
schvaľuje
Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 29

Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení Košického
samosprávneho kraja

Za 43 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
BOD č. 16a)
Nájom pozemkov pre mesto Krompachy
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 15 – Majetkové veci. Pod bodom č. 16a) sa predkladá
Nájom pozemkov pre mesto Krompachy. Vážené poslankyne, vážení poslanci, materiálom
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sa navrhuje zastupiteľstvu schváliť ukončenie nájmu pozemku o výmere 11680 m2, zastavaná
plocha a nádvorie a k časti pozemku o výmere 90 m2, v katastrálnom území Krompachy,
ktorých nájom bol schválený uznesením zastupiteľstva s tým, že nájom skončí dohodou
medzi KSK a Súkromnou spojenou školou EDURAM, Maurerova 55, Krompachy. Taktiež
na základe záverov rokovaní s mestom Krompachy dochádza k zmene návrhu uznesenia
v jeho druhej časti, kde sa navrhuje nájom pozemku o výmere 11680 m2, zastavaná plocha
a nádvorie a časti pozemku o výmere 90 m2, zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom
území Krompachy, vo vlastníctve KSK pre mesto Krompachy na dobu určitú 8 rokov
za nájomné 1 eur/rok a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je verejnoprospešný
charakter projektového zámeru mesta Krompachy „Výstavba zdroja tepla pre budovu krytej
plavárne v Krompachoch. Materiál prešiel rokovaním dvoch komisií, finančná komisia
odporúča zastupiteľstvu materiál prerokovať a schváliť v pôvodnom znení a komisia
k hospodáreniu s majetkom odporúča schváliť výšku nájmu 1 euro za rok, čo bude zároveň
predmetom pozmeňujúceho návrhu. Prosím jedného z poslancom zastupiteľstva,
aby si osvojil tento návrh nominácií a predložil ho návrhovej komisii ako pozmeňujúci návrh.
Poprosím o prednesenie tohto pozmeňujúceho návrhu, na ktorom sme sa dohodli.
Na schválenie tohto nájmu je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov.
Otváram k danému bodu rozpravu. Pán poslanec Hojstrič, nasleduje pán poslanec Petrik.
Nech sa páči.“
Poslanec Hojstrič: „Ďakujem pekne. Predkladám poslanecký návrh po širšej diskusii
na komisii k hospodáreniu s majetkom, kde sme sa zhodli na takomto znení, aj po porade
s ostatnými poslancami. Takže poslanecký návrh k bodu č. 16a) – Návrh pozemkov pre mesto
Krompachy. Návrh na uznesenie. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, atď. schvaľuje a)ukončenie nájmu pozemku registra, parcelné číslo
3027/10 o výmere 11680 m2, zastavaná plocha a nádvorie a k časti pozemku registra, parcelné
číslo 3027/1 o výmere 90 m2, ako to bolo aj v predloženom návrhu, táto časť a). Ale za b),
prečítam už len záver: nájom pozemku čísla, tak ako bolo vymenované, v katastrálnom území
Krompachy, obec Krompachy, okres Spišská Nová Ves vedeného Okresným úradom Spišská
Nová Ves v liste vlastníctva číslo 1506 vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja pre
mesto Krompachy so sídlom Námestie slobody 1, 053 42 v Krompachoch na dobu určitú
8 rokov za nájomné 1 eur/rok, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým
je verejnoprospešný charakter projektového zámeru mesta Krompachy „Výstavba zdroja tepla
pre budovu krytej plavárne v Krompachoch“.
Predseda: „Ďakujem. Čiže toto je ten pozmeňujúci návrh. S faktickou pán poslanec Jakubov,
nech sa páči.“
Poslanec Jakubov s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne za slovo. Len kratučko,
na tomto znení alebo tomto závere, ktorý bol teraz prečítaný sa zhodla jednomyseľne takmer
celá komisia, z 15 prítomných 14 hlasovalo ZA. Len jeden pán poslanec, ktorý prišiel neskôr
a nevedel v podstate o čo ide, tak sa zdržal hlasovania. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakuje. Pán poslanec Petrik, nech sa páči.“
Poslanec Petrik: „Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia,
ja som si pripravil takú analýzu, keďže je to vec, ktorá sa bytostne týka môjho regiónu.
Skúsim to rýchlo prečítať. Plaváreň mesta Krompachy je najbližšie dostupnou krytou
plavárňou veľkej časti Hnileckého a časti Hornádskeho regiónu. Najbližšia krytá plaváreň,
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sú kryté plavárne v Košiciach a Spišskej Novej Vsi. Objekt plavárne je využívaní na plavecké
výcviky pre deti a študentov širokého okolia. Všeobecne je známe, že prevádzka krytých
plavární je dotovaná, resp. stratová. Nájom pozemku, ktorý je predmetom dnešného
zasadnutia Zastupiteľstva KSK sa týka pozemku, ktorý je dlhodobo nevyužívaný rovnako
zo strany KSK, ako aj zo strany susediacej strednej školy. Jeho využitie v rámci
pripravovaného projektu má priamy dopad na rozvoj cestovného ruchu mesta Krompachy
a okolia. Mesto Krompachy už v prípravnej fáze projektu investovalo do projektovej
dokumentácie a energetického posúdenia budovy takmer 25 tis. eur. Celkové výdavky
projektu, ktoré bude mesto žiadať ako oprávnené výdavky v rámci žiadosti o NFP budú
vo výške takmer 970 tis. eur. To sú výdavky na obstaranie tepelných čerpadiel, voda, vzduch
a voda a realizácia hlbinných vrtov. Výdavky, ktoré budú neoprávnené, ale nutné k realizácii
projektu ako celku, z hľadiska funkčnosti výstupov budú vo výške takmer 460 tis. eur.
To je vzduchotechnika a ústredné kúrenie. K naplneniu ukazovateľov projektu a dosiahnutiu
energetickej efektívnosti budovy bude musieť mesto z vlastných finančných prostriedkov
zatepliť celý objekt plavárne. Čo bude predstavovať ďalšiu vyvolanú investíciu takmer
300 tis. eur. Z vlastných finančných prostriedkov bude tento rok čiastočne riešená poškodená
statika nosných trámov a bazénovej vane v hodnote takmer 10 tis. eur. V budúcom roku
je plánované kompletné riešenie statiky bazénovej vane s odhadovanými nákladmi 100 tis.
eur. Takže celkový rozsah komplexnej investície z vlastných zdrojov mesta Krompachy bude
vo výške 870 tis. eur. Nenávratný finančný príspevok bude vo výške 970 tis. eur.
Toto sú hlavné dôvody toho čo vlastne predniesol môj kolega poslanec Hojstrič. Prosím
všetkých poslancov a poslankyne, aby teda zvážili, keďže potrebujeme trojpätinovú väčšinu,
tak aby zahlasovali za tento pozitívny návrh.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ak sa nikto ďalší nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu.
Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 8 písm. b)
a § 14 ods. 2 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
v znení dodatku č. 1
schvaľuje
a) ukončenie nájmu pozemku registra C KN parcelné číslo 3027/10 o výmere 11680 m2,
zastavaná plocha a nádvorie a k časti pozemku registra C KN parcelné číslo 3027/1 o výmere
90 m2, zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území Krompachy, obec Krompachy,
okres Spišská Nová Ves vedených Okresným úradom Spišská Nová Ves v liste vlastníctva
číslo 1506, ktorých nájom bol schválený uznesením Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja č. 87/2010 zo dňa 19. 4. 2010 s tým, že nájom skončí dohodou medzi Košickým
samosprávnym krajom a Súkromnou spojenou školou EDURAM, Maurerova 55, Krompachy,
IČO: 42 102 553,so sídlom Maurerova 55, Krompachy,
b) nájom pozemku registra C KN parcelné číslo 3027/10 o výmere 11680 m2, zastavaná
plocha a nádvorie a časti pozemku registra C KN parcelné číslo 3027/1 o výmere 90 m2,
zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území Krompachy, obec Krompachy, okres
Spišská Nová Ves vedených Okresným úradom Spišská Nová Ves v liste vlastníctva číslo
1506 vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja pre mesto Krompachy so sídlom
Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy, IČO: 00 329 282 za účelom výstavby zdroja tepla
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pre budovu krytej plavárne vo vlastníctve mesta Krompachy na dobu určitú 8 rokov za
nájomné 1 euro/rok počas doby realizácie hlbinných vrtov a v prvom roku po spustení
projektu s tým, že Košický samosprávny kraj ako prenajímateľ si vyhradzuje právo na základe
dosiahnutých energetických úspor zvýšiť nájomné až do sumy 30% z dosiahnutých
energetických úspor, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je verejnoprospešný
charakter projektového zámeru mesta Krompachy „Výstavba zdroja tepla pre budovu krytej
plavárne v Krompachoch“.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 30

Nájom pozemkov pre mesto Krompachy

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
BOD č. 16b)
Zrušenie uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja o prevodoch
vlastníctva nehnuteľností na základe obchodných verejných súťaží
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 16b) – Zrušenie Uznesení Zastupiteľstva KSK
o prevode vlastníctva nehnuteľností na základe obchodných verejných súťaží. Vážené
poslankyne, vážení poslanci, zastupiteľstvu sa navrhuje zrušiť 9 uznesení uvedených v návrhu
na uznesenie, z dôvodu neúspešnosti obchodných verejných súťaží vyhlásených danými
uzneseniami. O schválení zrušenia uznesení rozhoduje zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou
prítomných poslancov. Materiál prešiel rokovaním finančnej komisie a komisie
k hospodáreniu s majetkom, ktoré odporučili zastupiteľstvu prerokovať a zrušiť predmetné
uznesenia. Otváram k materiálu rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Prosím
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
zrušuje
1) uznesenie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 616/2013 zo dňa 26. augusta
2013 – Zrušenie uznesenia č. 475/2012 zo dňa 27. augusta 2012, schválenie spôsobu
prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Rožňava na základe obchodnej verejnej
súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže,
2) uznesenie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 151/2014 zo dňa 13. októbra
2014 – Zmena uznesenia č. 616/2013 zo dňa 26. augusta 2013 – Spôsob prevodu a prevod
vlastníctva pozemku v k. ú. Rožňava na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky
obchodnej verejnej súťaže,
3) uznesenie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 80/2014 zo dňa 28. apríla
2014 – Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Čierna nad Tisou
na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže,
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4) uznesenie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 266/2015 zo dňa 24. augusta
2015 – Zrušenie uznesenia č. 155/2014 zo dňa 13. októbra 2014 a zmena uznesenia
č. 80/2014 zo dňa 28. apríla 2014 - Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností
v k. ú. Čierna nad Tisou na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej
verejnej súťaže,
5) uznesenie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 387/2016 zo dňa 27. júna
2016 – Prevod vlastníctva nehnuteľností na ul. Továrenská 2 v Michalovciach na základe
obchodnej verejnej súťaže,
6) uznesenie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 388/2016 zo dňa 27. júna
2016 – Prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Vyšný Medzev na základe obchodnej
verejnej súťaže,
7) uznesenie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 549/2017 zo dňa 21. augusta
2017 – Prevod vlastníctva pozemkov v Cejkove na základe obchodnej verejnej súťaže,
8) uznesenie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 550/2017 zo dňa 21. augusta
2017 – Prevod vlastníctva nehnuteľností na Štefánikovej ulici 4 v Košiciach na základe
obchodnej verejnej súťaže,
9) uznesenie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 572/2017 zo dňa 23. októbra
2017 – Prevod vlastníctva pozemku v Zemplíne na základe obchodnej verejnej súťaže.
Predseda: „Ďakujem. Prosím hlasujte o tomto návrhu. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 31

Zrušenie uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja o prevodoch vlastníctva nehnuteľností na základe
obchodných verejných súťaží

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
BOD č. 16c)
Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v Prakovciach
na základe obchodnej verejnej súťaže
Predseda: „Bod č. 16c) – Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v Prakovciach
na základe obchodnej verejnej súťaže. Vážené poslankyne, vážení poslanci, predloženým
materiálom sa navrhuje rozhodnúť o prebytočnosti pozemku a učňovskej dielne v obci
Prakovce a schváliť spôsob prevodu vlastníctva pozemku a učňovskej dielne na základe
obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže uvedené v návrhu
na uznesenie v časti B.2 za minimálnu kúpnu cenu vo výške 15 550 eur a finančnej zábezpeky
vo výške 1 555 eur. Znaleckým posudkom č. 28/2019 boli nehnuteľnosti ohodnotené vo výške
10 100 eur. Pri odporúčaní kúpnej ceny vo výške 15 550 eur sa vychádzalo zo znaleckého
posudku s pripočítaním nákladov spojených s predajom, tzn. aj s vyhotovením znaleckého
posudku a inzercia. Materiál prešiel rokovaním finančnej komisie a komisie k hospodáreniu
60

s majetkom, ktoré ho odporučili zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. O schválení spôsobu
prevodu vlastníctva majetku týmto spôsobom rozhoduje zastupiteľstvo nadpolovičnou
väčšinou prítomných poslancov. Otváram k danému bodu rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto
nehlási, uzatváram rozpravu. Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 2 písm. c), § 9 ods. 3 písm. a),
b) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov
A) rozhodlo
o prebytočnosti nehnuteľností v katastrálnom území Prakovce, obec Prakovce, okres Gelnica,
vedených Okresným úradom Gelnica, katastrálny odbor v liste vlastníctva číslo 532, a to:
1.
2.

pozemku registra C KN parcelné číslo 669/2 o výmere 144 m2, zastavaná plocha
a nádvorie,
učňovskej dielne bez označenia súpisným číslom postavenej na pozemku registra
C KN parcelné číslo 669/2;

B) schvaľuje
1. Spôsob prevodu vlastníctva pozemku registra C KN parcelné číslo 669/2 o výmere
144 m2, zastavaná plocha a nádvorie a učňovskej dielne bez označenia súpisným číslom
postavenej
na pozemku registra C KN parcelné číslo 669/2 v katastrálnom území Prakovce, obec
Prakovce, okres Gelnica, vedených Okresným úradom Gelnica, katastrálny odbor v liste
vlastníctva číslo 532 na základe obchodnej verejnej súťaže.
2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „súťaž“), a to:
2.1. Minimálnu kúpnu cenu vo výške 15 550 eur.
2.2. Finančnú zábezpeku vo výške 1 555 eur, ktorá musí byť pripísaná na účet
vyhlasovateľa súťaže (Košický samosprávny kraj) najneskôr v posledný deň lehoty
na predkladanie súťažných návrhov.
2.3. Lehota na predkladanie súťažných návrhov je 20 dní od zverejnenia súťaže.
Súťažný návrh je potrebné doručiť poštou alebo do podateľne vyhlasovateľa
súťaže.
2.4. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vyhlásené podmienky súťaže zmeniť,
odmietnuť všetky predložené návrhy aj bez uvedenia dôvodu, ďalej rokovať
s navrhovateľom, ktorý predložil najvhodnejší návrh, predĺžiť lehotu na vyhlásenie
výsledku súťaže, zrušiť súťaž bez uvedenia dôvodu.
2.5. Vyhlasovateľ súťaže ako predávajúci bude mať právo odstúpiť od kúpnej zmluvy
a ponechať si uhradenú finančnú zábezpeku ako zmluvnú pokutu ak kupujúci
v dohodnutej lehote splatnosti kúpnej ceny nezaplatí kúpnu cenu v celej výške,
ak kupujúci nedodrží alebo poruší podmienky dohodnuté v uzavretej kúpnej
zmluve, alebo ak v primeranej lehote nedôjde k prevodu vlastníckeho práva
k nehnuteľnosti z dôvodu na strane kupujúceho.
2.6. Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
2.7. Každý navrhovateľ môže podať iba jeden návrh. V prípade, že navrhovateľ podá
viac návrhov, nebudú návrhy tohto navrhovateľa do súťaže zahrnuté. Vyhlasovateľ
súťaže si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu
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z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa súťaže uvedených v súťažných podkladoch
vyradiť návrh zo súťaže.
2.8. Predložené návrhy bude posudzovať Komisia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom resp. komisia menovaná
predsedom Košického samosprávneho kraja.
2.9. Výsledok súťaže bude navrhovateľom oznámený písomne bezodkladne, najneskôr
do 30 dní po posúdení súťažných návrhov Komisiou Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom resp. komisiou menovanou
predsedom Košického samosprávneho kraja.
2.10. V prípade, že nedôjde k uzavretiu zmluvy s navrhovateľom, ktorého návrh posúdila
Komisia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu
s majetkom resp. komisia menovaná predsedom Košického samosprávneho kraja
ako najvhodnejší, z dôvodu na strane navrhovateľa, vyhlasovateľ súťaže si ponechá
finančnú zábezpeku a môže uzavrieť zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa vo
vyhodnotení súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.
2.11. Práva uvedené v bodoch 2.5, 2.7 a 2.10 patria do kompetencie štatutárneho orgánu
vyhlasovateľa súťaže.
Predseda: „Ďakujem, prosím hlasujte o tomto návrhu.“
Hlasovanie č. 32

Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností
na základe obchodnej verejnej súťaže

v Prakovciach

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou
prítomných poslancov.“
BOD č. 17
Rôzne
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 17 – Rôzne. Dávam do pozornosti, že v rámci bodu
Rôzne nie je možné prijímať uznesenia. Nech sa páči. Pani poslankyňa Kovačevičová,
nasleduje pán poslanec Bakši.“
Poslankyňa Kovačevičová: „Vážený pán predseda. Ja mám otvorenú webovú stránku
VUC-ky, momentálne pozerám, že nemáme ešte zriadenú, už je to 21 mesiacov čo ste
vo funkcii, zdravotnú komisiu. Čiže, či dôjde k zriadeniu komisie, je to vôbec po prvý krát
odkedy existuje župa. Toľko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne. A myslím si, že máme
tu dosť veľa lekárov a kapacity, ktoré by boli schopné byť prínosom tejto komisie.“
Predseda: „Áno, vzhľadom na to, že nedošlo k dohode tu na zastupiteľstve, pri tejto komisii,
tak som zriadil Radu zdravia. Boli oslovené všetky kluby a táto Rada zdravia, ako poradný
orgán predsedu, prerokúva všetky materiály, ktoré by prerokovala zdravotná komisia. Týmto
to je pre mňa uzavreté, kým sa nedohodne inak. Pán poslanec Bakši, nech sa páči.“
Poslanec Bakši: „Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, kolegyne.
V súvislosti s prípravou rozpočtu vás chcem poprosiť o podporu a zároveň vlastne podať
informácie o neskoršom mojom zámere. V snahe o zníženie úmrtnosti pri náhlej zástave
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obehu obyvateľov nášho kraja, prosím vedenie KSK, aj vás o podporu a zapracovanie
o navýšenie rozpočtu na kúpu automatických externých defibrilátorov do obcí, kde je dojazd
vozidiel záchrannej služby vyšší. Čiže tam aj ten čas je navýšený. Pracujem na tiesňovej linke
155, 112, Krajské operačné stredisko Košice a v spolupráci s KSK by sme, ak by to prešlo,
vytipovali obce s potrebou automatických externých defibrilátorov. Jedná sa o obce,
kde je dlhší dojazdový čas a jediná šanca na prežitie by mohla byť práve pomoc
automatického externého defibrilátora. Je to prístroj, ktorý pri náhlej zástave dýchania obehu,
či po nejakom kolapse, infarkte s bezvedomím dokáže sám podať výboj a inštruovať
aj neškolených ľudí, laikov k oživovaniu. Ak je defibrilátor na mieste dokážeme vlastne
aj cez telefón navigovať ľudí, ktorí vôbec nikdy ten defibrilátor nemuseli reálne použiť, vidieť
vedia pomôcť. Nedá sa defibrilátorom ublížiť, automatickým teda, len pomôcť. Tu je len také
číslo, tento rok bol defibrilátor použitý v našom Košickom kraji 4 krát úspešne.
V Prešovskom kraji, keďže ich majú viac, zrejme asi aj preto až 20 krát využili tento prístroj.
Čo on urobí, vďaka rýchlemu výboju srdce s infarktom, ktoré zastane alebo zafibriluje hlavne,
dokáže reštartovať a nabehnúť na normálny rytmus. Ideálny stav by bol, ak by sa defibrilátor
nachádzal v každej obci, meste, alebo v každej väčšej firme, ako je to v zahraničí. No my by
sme začali s číslom cca nejakých 15 – 20 defibrilátorov, ak by to prešlo, ak by sa to dalo.
Toľko taká moja vízia, sen. Veľmi pekne ďakujem za podporu.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Keď bude dačo na stole, tak sa k tomu vyjadríme, lebo zatiaľ
asi mi nie sú celkom jasné majetkovoprávne a finančné otázky tohto zatiaľ. Pán poslanec
Kravčík. Nech sa páči.“
Poslanec Kravčík: „Vážený pán predseda, kolegyne ja by som chcel nadviazať na krátky
úvod do tejto problematiky pána kolegu. Ja len chcem pripomenúť, aby sme si boli vedomí,
že v rámci Slovenska je trojnásobne vyššia úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia
na východe Slovenska. To je jedna vec. A čo sa týka druhej záležitosti, v rámci Košíc
samotných je cez 50 % úmrtí v porovnaní k ostatným práve na srdcovo-cievne ochorenia.
Ja by som navrhoval aj v nadväznosti na to, že nefunguje aj zdravotná komisia, by som
odporúčal úradu sa trochu vážne sa zaoberať, aby sa vlastne aj zadefinovali príčiny, že prečo
to tak je a čo z toho teda vyplýva v nadväznosti na tie riešenia. Pretože mali by sme trochu
zasiahnuť aj možno do týchto vecí z hľadiska stratégie a rozvoja ochrany zdravia v rámci
kraja. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ak sa nikto ďalší nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu
v bode Rôzne.“
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BOD č. 18
Záver
Predseda: „Vážené dámy, vážení páni, týmto sme program 13. zasadnutia zastupiteľstva
vyčerpali. Končím dnešné zasadnutie, na ďalšom riadnom zasadnutí zastupiteľstva
sa stretneme 21. októbra 2019. Želám vám šťastnú cestu domov.“

Ing. Rastislav Trnka
predseda KSK

Ing. Juraj Ďorko
riaditeľ Úradu KSK

Ing. Igor Petrik
overovateľ zápisnice

Viliam Zahorčák
overovateľ zápisnice

Podpísal dňa: 26. 09. 2019

Podpísal dňa: 27. 09. 2019

PhDr. Anna Heribanová
vedúca organizačného oddelenia

Zápisnica vyhotovená dňa 20. 09. 2019
Spracovala na základe zvukového záznamu:
Miroslava Segedová
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