Zápisnica
z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 09. decembra 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, na úvod by som vás chcel požiadať, aby sme si uctili minútou ticha obete
výbuchu bytovky v Prešove.“
Poznámka: Predsedajúci, poslanci Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a ostatní
prítomní v zasadačke vstali a uctili si minútou ticha pamiatku obetí výbuchu bytového domu
na Mukačevskej ulici v Prešove.
Ing. Rastislav Trnka, predseda KSK (ďalej len „predseda“): „Vážené poslankyne, vážení
poslanci, otváram 15. 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 zastupiteľstva
sú ospravedlnení poslanci: pán poslanec Marek Čižmár, pán poslanec Jaroslav Hlinka,
pán poslanec Peter Pandy, pán poslanec Jozef Horváth, pán poslanec Zahorčák a pani
poslankyňa Cibereová. Z 57 poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
je teda prítomných 51, čo je nadpolovičná väčšina a zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
určujem poslancov, pána poslanca Milana Kaplana a pána poslanca Jána Sekáča. Návrh
programu dnešného rokovania bol pripravený v súlade s § 20 Rokovacieho poriadku
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, materiály vám boli sprístupnené na internom
portáli, t. j. v aplikácii Digitálne zastupiteľstvo a tiež aj na webovej stránke kraja. Na rokovací
stôl vám bol doručený Orientačný časový plán zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja na I. polrok 2020, ktorý Vám bol expedovaný dňa 28. 11. 2019. Ďalej
Vám bol na rokovací stôl doručený materiál pod bodom č. 4 – Informácia o stave mosta
M158 cez rieku Laborec za mestom Strážske – časť Krivošťany. Dňa 4. 12. 2019 bola
predsedom poslaneckých klubov zaslaná požiadavka o nominácie členov do Dotačnej komisie
Košického samosprávneho kraja pre poskytovanie dotácií za jednotlivé poslanecké kluby.
Tieto nominácie budú predložené v bode č. 10b/2. Dňa 6. 12. 2019 Vám boli e-mailom
expedované pripomienky k Návrhu VZN KSK o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe
jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK,
ktoré akceptovala sociálna komisia dňa 2. 12. 2019 na svojom zasadnutí. V rámci
pripomienok a doplnenia programu navrhujem doplniť do návrhu programu bod č. 3b) Predloženie návrhu na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom na funkciu riaditeľa
Školského internátu Považská 7, Košice a bod č. 3c) – Konanie vo veci ochrany verejného
záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, ktoré Vám boli taktiež rozdané na rokovací stôl. Teraz prosím vaše
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pripomienky alebo návrhy doplnenia do programu. Nech sa páči. Pán poslanec Kočiš.“
Poslanec Kočiš: „Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia. Navrhujem, aby sme
dnes nerokovali o dvoch bodoch v predloženom programe rokovania Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja. Navrhujem teda vybrať von bod č. 22a) – Úprava
nájomných vzťahov s BONA FIDE, o. z. a to z dôvodu, že rovnaký materiál už toto
zastupiteľstvo odmietlo. Predložený materiál je podobný a možno ešte nevýhodnejší ako bol
predchádzajúci. Tak si myslím, že je zbytočné sa zdržiavať s týmto materiálom a treba
ho jednoducho z programu vybrať von. Druhý bod, navrhujem vybrať von bod č. 10b) –
Návrh Štatútu Dotačnej komisie Košického samosprávneho kraja pre poskytovanie dotácií.
Navrhovaný materiál značným spôsobom okliešťuje a znevýhodňuje väčšinu poslancov tohto
zastupiteľstva. Ak väčšina tohto zastupiteľstva je toho názoru, že zmena doterajšieho VZN
je potrebná, tak by bolo vhodné si vypočuť aj iné návrhy ako tento problém riešiť a nie
spôsobom dotačnej komisie. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Ja len dodávam, že bod č. 22a) je iný, ako ten, ktorý bo predložený
v auguste 2019. Čiže môže byť predložený a bod č. 10b) bol zaradený na základe požiadaviek
poslancov. Pán poslanec Ďurovčík, nech sa páči.“
Poslanec Ďurovčík: „Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, navrhujem,
aby pod bodom č. 6a) sme prejednali a schválili finančnú nenávratnú výpomoc pre mesto
Prešov vo výške 100 tis. eur z dôvodu pomoci obyvateľom mesta, ktorých postihla tragická
udalosť výbuchu plynu na Mukačevskej ulici v Prešove, dňa 06. 12. 2019.“
Predseda: „Ďakujem. Ak sa nikto nehlási s ďalšími pozmeňujúcimi návrhmi, teraz by som
dal hlasovať o všetkých pozmeňujúcich návrhoch . Najskôr vás poprosím hlasovať o zaradený
bodu č. 3b) - Predloženie návrhu na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom
na funkciu riaditeľa Školského internátu Považská 7, Košice. Nech sa páči, hlasujte.“
Hlasovanie č. 1

doplnenie programu bod č. 3b – Predloženie návrhu
na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom na funkciu
riaditeľa Školského internátu Považská 7, Košice

Za 33 poslancov, proti 2 poslanci, zdržalo sa 13 poslancov.
Predseda: „Ďalší pozmeňujúci návrh programu bod č. 3c) - Konanie vo veci ochrany
verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva KSK. Nech
sa páči hlasujte o zaradení tohto bodu do programu.“
Hlasovanie č. 2

doplnenie programu bod č. 3c) – Konanie vo veci ochrany
verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti
poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Teraz poprosím hlasujte o pozmeňujúcom návrhu, stiahnutie bodu č. 22a). Nech
sa páči.“
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Hlasovanie č. 3

stiahnutie bodu programu č. 22a) – Úprava nájomných vzťahov
s BONA FIDE, o. z. – p. Kočiš

Za 18 poslancov, proti 9 poslancov, zdržalo sa 23 poslancov.
Predseda: „Tento bod sa nebude sťahovať z rokovania zastupiteľstva. Teraz prosím hlasujte
o návrhu pána poslanca, stiahnuť bod č. 10b).“
Hlasovanie č. 4

stiahnutie bodu programu č. 22a) – Návrh Štatútu Dotačnej
komisie Košického samosprávneho kraja pre poskytovanie
dotácií – p. Kočiš

Za 19 poslancov, proti 8 poslancov, zdržalo sa 24 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento bod nebude stiahnutý z rokovania zastupiteľstva. Poprosím
hlasujte o zaradenie bodu č. 6a) – Schválenie nenávratnej finančnej výpomoci pre mesto
Prešov. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 5

doplnenie programu bod č. 6a) – Schválenie nenávratnej
finančnej výpomoci pre mesto Prešov – p. Ďurovčík

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 3 poslanci.
Predseda: „Konštatujem, že tento bod bude zaradený do programu. Teraz poprosím hlasujte
o programe ako o celku. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 6

o programe ako celku

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Predseda: „Konštatujem, že program dnešného rokovania bol schválený. Teraz prosím
predsedov poslaneckých klubov, aby navrhli svojich zástupcov do návrhovej komisie, ktorá
pripraví návrhy uznesení k jednotlivým bodom rokovania tak, ako vyplynú z diskusie.
Pán predseda klubu Javorský, nech sa páči.“
Poslanec Javorský: „Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Spoločný návrh za náš klub aj za Klub
nezávislých poslancov navrhujeme do návrhovej komisie pána poslanca Dulinu a pána
poslanca Smrča.“
Predseda: „Ďakujem. Ak nikto z predsedov poslaneckých klubov nemá iné návrhy,
tak uzatváram rozpravu k tomuto bodu. Dávam hlasovať o tomto návrhu, aby na rokovaní
15. Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja návrhová komisia pracovala v zložení pán
poslanec Dulina a pán poslanec Smrčo. Nech sa páči hlasujte o tomto návrhu.“
Hlasovanie č. 7

o zložení návrhovej komisie

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že na tomto rokovaní zastupiteľstva bude návrhová komisia
pracovať v zložení: pán poslanec Dulina, pán poslanec Smrčo. Zároveň žiadam členov
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návrhovej komisie, aby zaujali svoje miesta vo vyhradenom 2. rade. Ostatným poslancom
oznamujem, aby svoje návrhy k jednotlivým bodom programu rokovania predkladali písomne
tejto návrhovej komisii, po ústnej informácii prítomných poslancov. “
BOD č. 2
Interpelácie
Predseda: „Teraz môžeme prejsť k bodu č. 2 – Interpelácie. Teraz dávam priestor na vaše
interpelácie, otázky, pripomienky. Nech sa páči. Pán poslanec Ďurovčík.“
Poslanec Ďurovčík: „Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, na minulom
zastupiteľstve ste medzi rečou spomenuli pán predseda, že v krátkom čase budeme mať všetci
možnosť oboznámiť sa so vzorovou resp. modelovou Agrofarmou, ktorú budeme mať
možnosť navštíviť. Čakám, čakám, pozvánka na slávnostné uvedenie Agrofarmy do života
a do učebno - vzdelávacieho procesu neprichádza. Predbežná kalkulácia výrobných nákladov
a nákladov spojených s prípravou a implementáciou inovatívnych školských vzdelávacích
programov, predstavovala finančnú čiastku 144 632 eur z toho terénne úpravy pozemku
1 400 eur. Osobne ma mrzí, že táto čiastka je veľmi nízka oproti tomu, že na propagáciu,
v rámci tohto rozpočtu, je plánovaných 5 000 eur. Pôda je základný výrobný prostriedok
v poľnohospodárstve a práve jej bola z Vašej strany venovaná veľmi malá resp. žiadna
pozornosť. Kvalitu a vlastnosti pôdy v prvom rade ovplyvňujú klimatické činitele, potom
je to človek a to svojou činnosťou, čo sa týka hnojenia, obrábania pôdy a zabezpečenia výživy
pôdy. Pre Vašu informovanosť Pôdoznalectvo je veda. A tu ste neoslovili ľudí, ktorí tomu
rozumejú a vo svojej činnosti sa tomu venujú. Viac krát som Vás vyzýval, aby ste sa pri tomto
projekte obrátili na ľudí, ktorí rozumejú pôde a zeleninárstvu. Či je to Výskumný ústav
pôdoznalectva, alebo Katedra zeleninárstva Slovenskej pôdohospodárskej univerzity v Nitre,
s ktorou som ja osobne túto problematiku viackrát konzultoval. Dňa 02. 02. 2018
ste s p. Šlinským podpísali Memorandum o spolupráci. Dňa 20. 02. 2018 bolo stretnutie
so strednými školami, pracovné stretnutie na odbore regionálneho rozvoja, územného
plánovania a životného prostredia, kde boli zúčastnené vybrané školy. Dňa 18. 04. 2018 bolo
pracovné stretnutie na farme za účasti Ing. Šlinského. Dňa 24. 04. 2018 bolo pracovné
stretnutie na odbore školstva – inovatívne agrovzdelávanie. Nasledovalo zasadnutie Krajskej
odbornej rady pre vzdelávanie za účelom zmeny v školskom vzdelávacom programe.
Dňa 26. 06. 2018 bolo posledné rokovanie všetkých zainteresovaných strán. Rokovania
sa zúčastnilo aj vedenie KSK. Dohodli sa ďalšie postupy a termíny. Dňa 25. 07. 2018
bol spracovaný časový harmonogram realizácie. Podľa tohto harmonogramu mal byť spustený
školský vzdelávací program v marci – júni 2019. Dnes máme mesiac december a spustenie
vzorovej, modernej farmy mešká minimálne pol roka a meškať podľa môjho názoru bude ešte
dlho. Presviedča ma tá skutočnosť, že dňa 16. 10. 2019 bol posúdený stav realizácie projektu
pánom Ing. Šlinským. Pri skúške funkčnosti sa prejavili hlavne tieto nedostatky: netesnosť
rozvádzača vody, spôsobuje ich nepresnosť pri výrobe. Možnosť nápravy je vyskúšať
utesnenie silikónom. Po druhé, zasekávanie reťazového pohonu mačky, čo to spôsobuje
je deformácia mostov – zváracie konštrukcie priamo na poli, mali byť spájané skrutkovým
spojom. Upravené boli štyri mostové nosiče náradia. Aj po tejto úprave pohyb mačky bol
nepravidelný. Ťažkosti spôsobuje jednoznačne výrobná vada. Korunová matica nie je zaistená
závlačkou a úložné ložiská nie sú naplnené vazelínou. Po tretie, slabé pružiny teleskopu
mačky z mosta. A teraz, keď dovolíte, pristúpim k základnej otázke nefungovania
Agrokruhov. V úvode som spomínal pôdu. Pôda na ploche Agrokruhov je v stave, že nie je
v možnostiach Strednej odbornej školy Pribeník ju pripraviť do požadovaného stavu.
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1/3 plochy sa nedá pluhom spracovať a na zostávajúcej ploche sú pri orbe tvorené veľké
zhutnené odvaly. To bol úvod do problematiky a môj osobný a odborný pohľad ľudí, ktorí
tomu rozumejú a venujú sa vo svojej činnosti. Mám tri otázky, pán predseda. Kedy budeme
môcť navštíviť funkčnú vzorovú modelovú farmu Agrokruhy? Druhá otázka - Koľko
finančných prostriedkov doposiaľ bolo vyplatených pri realizácii Agrofarmy – uviesť druh
práce, prijímateľa a sumu v eurách. Tretia otázka - Žiadam predložiť stanovisko Technickej
inšpekcie Slovenskej republiky – posudok na stroje, ďalej osvedčenie CE podľa platných
noriem v Európskej únii a taktiež predložiť návod na obsluhu a údržbu Agrokruhov.
To je prvá interpelácia. Druhá interpelácia, pán predseda. Chcem Vás požiadať o nasledovnú
informáciu. Stav zamestnancov Úradu KSK k 31. 12. 2019, mimo ÚHK a SORO. Stav
zamestnancov v súčasnosti mimo ÚHK a SORO. Za tretie - Koľko mzdových prostriedkov
bolo vyčerpaných za roky 2017, 2018 a 2019? Po štvrté - Aká výška finančných nákladov
bola vyplatená zamestnancov Úradu KSK – odchodné, odstupné za roky 2018, 2019? Ďalšia
interpelácia, pán predseda. V týchto dňoch mesiac dozadu, dostali obyvatelia nášho kraja
poštou domov noviny Rozhýbaný kraj. Chcem oceniť vedenie KSK, odbor sociálnych vecí,
že som sa dozvedel, ale aj obyvatelia kraja o zriadení požičovne pomôcok pre zdravotne
postihnutých a o zriadení autistického centra v kraji. Veľmi to schvaľujem a som presvedčený,
že táto služba má v kraji opodstatnenie. Ale mám na Vás, ohľadom tohto časopisu niekoľko
otázok. Koľko výtlačkov sa dodáva pri každom vydaní do domácností a na iné miesta? Koľko
je náklad na jedno číslo vydania? Či zostavovatelia a prispievatelia sú odmeňovaní, či majú
urobené zmluvy, alebo či to robia v rámci svojej pracovnej náplne? A ďalšia otázka - Koľko
finančných zdrojov je vynakladaných na distribúciu jedného čísla do domácnosti v rámci
kraja? Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Ďakujem za poučenie ohľadom pôdy. Som veľmi rád, že ste sa
konečne o to začali zaujímať, lebo ešte keď ste boli vo vedení KSK, tak tomu tak nebolo.
Odpovede samozrejme Vám zodpovieme a budete samozrejme aj pozvaní na otvorenie
modelovej farmy. Hoci s týmto projektov zjavne nesúhlasíte od začiatku. Ďakujem. Niekto
ďalší do Interpelácií. Ak nie, uzatváram tento bod. Ďakujem pekne.“
BOD č. 3
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 3 – Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja. Vážené poslankyne, vážení poslanci, predložená informácia
predstavuje prehľad o stave plnenia 85 uznesení piateho volebného obdobia z celkového
počtu prijatých 305 uznesení. V predloženej informácii nie sú uvedené 4 uznesenia, ktorých
sledovanie bolo schválené v iných intervaloch. V dôvodovej správe materiálu sú rozdelené
uznesenia podľa navrhovaných štatistických evidencií uvedených v hlavnom dokumente.
Materiálom sa navrhuje zároveň zastupiteľstvu zrušiť 4 uznesenia, týkajúce sa projektu
Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti z IROP 2014 – 2020. Po schválení navrhovaných
evidencií zostane z doteraz prijatých 305 uznesení v stave realizácie 67 uznesení. Otváram
k tomuto bodu rozpravu, nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a prosím
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie k tomuto bodu.“
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

5

A) zrušuje
 uznesenie č. 145/2018
zo dňa 17. 12. 2018,
 uznesenie č. 146/2018
zo dňa 17. 12. 2018,
 uznesenie č. 147/2018
zo dňa 17. 12. 2018,
 uznesenie č. 148/2018
zo dňa 17. 12. 2018,

z 9. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
z 9. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
z 9. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
z 9. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

B) berie na vedomie
Informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
Predseda: „Ďakujem. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 8

Informácia o plnení
samosprávneho kraja

uznesení

Zastupiteľstva

Košického

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
BOD č. 3a)
Personálne otázky
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 3a) – Personálne otázky. Poprosím predsedov komisií
o prednesenie návrhov na personálne zmeny v komisiách. Nech sa páči. Pán poslanec
Tomaško.“
Poslanec Tomaško: „Vážený pán predseda, panie poslankyne, páni poslanci. Na základe
návrhu predsedu poslaneckého klubu pána Javorského navrhujem odvolať členku
MUDr. Fulkovú z komisie regionálneho rozvoja a zvoliť za člena pána Mgr. Berinštera.
Ďakujem“
Predseda: „Ďakujem. Pani poslankyňa Lenártová, nech sa páči.“
Poslankyňa Lenártová: „Ďakujem pekne. Dobré ráno, v zastúpení
PhDr. Cibereovej dávam návrh na uznesenie. Odvolávame člena
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja RNDr. Martina Smrča
poslankyňu Sociálnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho
Fulkovú. Ďakujem.“

pani predsedníčky
Sociálnej komisie
a volíme členku kraja MUDr. Ivetu

Predseda: „Ďakujem pekne aj ja. Ak sa nikto nehlási uzatváram rozpravu a prosím návrhovú
komisiu o prednesenie týchto návrhov. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 58 Rokovacieho poriadku
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Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
A) odvoláva
člena, poslanca Sociálnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
RNDr. Martina Smrča,
B) volí
členku, poslankyňu Sociálnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
MUDr. Ivetu Fulkovú.
Predseda: „Nech sa páči hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 9

Personálne otázky – Personálne zmeny v Sociálnej komisii
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený. Teraz prosím k tomu prvému návrhu,
nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 58 Rokovacieho poriadku
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
A) odvoláva
členku, poslankyňu Komisie regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja, MUDr. Ivetu Fulkovú,
B) volí
člena, poslanca Komisie regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja, Mgr. Petra Berinštera.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 10

Personálne otázky – Personálne zmeny v Komisii regionálneho
rozvoja Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
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BOD č. 3b)
Predloženie návrhu na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom
na funkciu riaditeľa Školského internátu Považská 7, Košice
Predseda: „Ďalším bodom v personálnych otázkach je bod č. 3b) – Predloženie návrhu
na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom na funkciu riaditeľa Školského internátu
Považská 7, Košice. Vážené poslankyne, vážení poslanci, v súvislosti s medializovanou
kauzou imatrikulácie na internáte Považská 7, Košice, som sa rozhodol nevymenovať
Ing. Danu Roškovú do funkcie riaditeľky internátu. Na základe uvedeného predkladám
zastupiteľstvu návrh na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom na funkciu riaditeľa
Školského internátu Považská 7, Košice. V súlade so zákonom o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve, zriaďovateľ do 30 dní odo dňa predloženia návrhu rady školy
na základe druhého výberového konania vymenuje riaditeľa alebo predloží návrh
na vyslovenie nesúhlasu s navrhovaným kandidátom na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva.
V súlade so zákonom, ak zastupiteľstvo neschváli návrh na vyslovenie nesúhlasu
s navrhnutým kandidátom, zriaďovateľ do 15 dní odo dňa prijatia uznesenia vymenuje
riaditeľa na základe návrhu rady školy. Ak zastupiteľstvo schváli návrh na vyslovenie
nesúhlasu s navrhnutým kandidátom, zriaďovateľ do 15 dní odo dňa prijatia uznesenia vyhlási
výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa postupom podľa zákona č. 552/2003 Z. z.
Uznesenie je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Otváram
k danému materiálu rozpravu. Nech sa páči. Pán poslanec Smrčo, nasleduje pán poslanec
Jakubov. Nech sa páči.“
Poslanec Smrčo: „Dobrý deň, ja by som chcel zastupiteľstvo požiadať o vystúpenie pani
Roškovej, keďže som člen Rady školy, tak tlmočila mi, že by rada vystúpila.“
Predseda: „Ak je väčšinový súhlas, tak nech sa páči, poprosím pani Roškovú, máte slovo.“
Ing. Dana Rošková: „Vážený pán predseda, vážení páni podpredsedovia, vážený pán riaditeľ
úradu, vážený pán hlavný kontrolór, ctené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Ďakujem
vám, že ste mi umožnili vystúpiť k tomuto bodu programu. Keďže sme sa v poslednom
období stali terčom médií v súvislosti s realizovaním nevhodných úloh na imatrikulácii,
dovoľte mi oboznámiť vás s faktami. Podstatný fakt, ktorý považujem za potrebné zdôrazniť
je, že medializované úlohy boli súčasťou našej imatrikulácie, avšak nie v jednom školskom
roku, ako to médiá vo svojich článkoch sústavne podsúvali verejnosti. Ich cieľom bolo
poškodiť dobré meno Školského internátu a jeho vedenia, ktoré dlhé roky budujeme
každodennou prácou s dôrazom na odbornosť, ľudskosť, slušnosť a dobrú klímu. Preto sa nás,
všetkých zamestnancov Školského internátu, táto kauza prezentovaná takýmto spôsobom
v médiách veľmi dotýka po odbornej, ale aj ľudskej stránke. Médiá zámerne zlúčili fotografie
z posledných piatich rokov, aby vzbudili dojem, že všetky úlohy prebehli na poslednej
imatrikulácii v septembri 2018, čo kategoricky odmietame. Dôkazom sú inkriminované
fotografie s dátumom ich vyhotovenia predložené tak zriaďovateľovi, ako aj inšpekcii.
Medializáciu spustil denník Plus jeden deň článkom o imatrikulácii pani redaktorky Daniely
Pirschelovej, ktorá v školskom roku 2014/2015 pracovala v Školskom internáte
ako vychovávateľka. Osobne sa zúčastnila imatrikulácie, s ktorej boli medializované
dve fotografie. Bolo teda jej povinnosťou oznámiť vedeniu Školského internátu ak na
imatrikulácii boli zaradené nevhodné úlohy v rozpore so zásadami mravnej výchovy, ako ich
následne hanlivo prezentovala v médiách s odstupom piatich rokov. Zámerne v čase
vyhlásenia výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľky ŠI. Dôsledkom uverejnených
článkov bol podnet, na základe ktorého bola v Školskom internáte vykonaná inšpekcia.
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Po jej ukončení boli opakovane v médiách publikované len negatívne zistenia. Preto
poukážem na ďalšie fakty uvedené v Správe o výsledkoch inšpekcie. Administrácie
anonymných dotazníkov sa zúčastnilo 103 žiačok, 9 žiačok uviedlo, že pre nich bola niektorá
z aktivít nepríjemná, ako napr. imatrikulácia alebo účasť na bohoslužbe. Päť žiačok uviedlo,
že boli nútené zúčastniť sa aktivít, aj keď nemali záujem. Tieto ich tvrdenia neboli ničím
podložené. Týmto zisteniam Školský internát s okamžitou platnosťou prijal potrebné
opatrenia. V správe sa však nachádzajú aj pozitívne zistenia. 98 % žiačok sa v Školskom
internáte cíti dobre, 91 % aktivity označilo za zaujímavé, 89 % žiačok uvádza, že ich
rozhodnutie nezúčastniť sa na aktivitách bolo vždy zo strany vychovávateliek akceptované.
94 % žiačok nemá skúsenosti so sankciami za odmietnutie účasti na činnostiach. Takmer
všetky žiačky sú presvedčené, že vedenie Školského internátu sa o ich názory a hodnotenia
aktivít zaujíma, ich návrhy sú vedením akceptované, zároveň komunikáciu s vedením
internátu považujú za priateľskú a ústretovú. Ďalším negatívnym zistením bolo, že aktivity
mali jednoznačne preukázateľne sexistický obsah, čo podľa nášho názoru bolo posúdené, len
na základe medializovaných fotiek a ich opisu v médiách. Preto Školský internát požiadal
o vypracovanie znaleckého posudku medializovaných fotiek, súdneho znalca z odboru
sexuológie pani MUDr. Caisovú, v ktorom sa uvádza: „Fotografie som podrobila
sexuologickej analýze a konštatujem, že fotografie nemali jednoznačne sexistický obsah.
Uvedené aktivity nie je možné považovať za psychicky traumatizujúce, ani bezprostredne,
ani dlhodobo. Vzhľadom na mladý vek ľudí v čase imatrikulácie je neskúsenosť s intímnym
životom, mohli niektoré aktivity vyvolať rozpaky a ostych, ide však o prirodzenú reakciu.“
S odstupom troch mesiacov, kedy už čiastočne u žiačok pominuli emócie vyvolané
nevhodnou a žiačky ponižujúcou medializáciou fotiek, bol realizovaný prieskum
psychologičkou s cieľom zistiť, ako žiačky prežívali imatrikuláciu v septembri 2018.
S analýzy všetkých odpovedí u 166 žiačok nevyplynulo, že by došlo u niektorej zo žiačok
k traumatizácii ich osobností tým, že sa zúčastnili programu imatrikulácie. Deväť žiačok
uviedlo, že isté úlohy boli z ich pohľadu nepríjemné, avšak viac sa ich dotkli uverejnené
fotografie v novinách a výslovne im prekážala následná medializácia. Na záver by som chcela
poznamenať, že počas môjho pôsobenia vo funkcii riaditeľky Školského internátu, vždy bola
mojou prioritou spokojnosť žiačok a ich rodičov. To, aby sa v internáte cítili príjemne
a bezpečne. Mojou snahou bolo vytvoriť čo najlepšie podmienky pre ich osobnostný rast
a rozvoj. Ďakujem za pozornosť.“
Predseda: „Ďakujem, nasleduje pán poslanec Jakubov. Nech sa páči.“
Poslanec Jakubov: „Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda KSK, vážené panie
poslankyne, páni poslanci, vzhľadom na to, že máme tu vysloviť nesúlad so záverom Rady
školy, ktorá je kompetentný orgán na to, aby vyjadrila svojím hlasovaním či je alebo nie je za
nejakého kandidáta na riaditeľa. Bolo by možno dobré keby sme vedeli, aký bol pomer
hlasovania, tzn. Za, Proti, Zdržal sa, resp. ak by niekto vystúpil z Rady školy a zdôvodnil nám
prečo hlasovanie za staronovú pani riaditeľku dopadlo tak ako dopadlo. Ďakujem.
Predseda: „ Ďakujem, nasleduje pán poslanec Smrčo, ktorý je člen Rady školy. Takže to
objasníš, aj to hlasovanie. S faktickou pán poslanec Smrčo. Nech sa páči.“
Poslanec Smrčo s faktickou poznámkou: „Najprv s faktickou na Vašu požiadavku.
Ako jediný z poslancov som členom Rady školy. Pri prvej voľbe bola pani Rošková jediná
kandidátka, tam získala všetky hlasy. Pri druhej voľbe bol ešte jeden kandidát. Pani Rošková
získala 9 hlasov a druhý kandidát 1 hlas.“
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Predseda: „Ďakujem. Teraz pán poslanec Smrčo do diskusie.“
Poslanec Smrčo: „Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som prezentoval, tak isto svoje
stanovisko k návrhu pána predsedu nevymenovať pani Ing. Roškovú za riaditeľku internátu
na Považskej ulici. Nakoľko som ako jediný poslanec Rady školy tohto zariadenia myslím si,
že mám dostatok objektívnych informácií na zhodnotenie situácie na tomto internáte. Na úvod
sa vyjadrím, že táto kauza vznikla dňa 31. 05. 2019, kedy bola pani Ing. Rošková
na výberovom konaní zvolená za riaditeľku. Krátko potom vyšiel článok, ktorý popisoval
imatrikulácie na tomto internáte. Pričom hneď v článku popisujú ako vinníka pani Roškovú.
Na ich základe sa pán predseda rozhodol, že pani Roškovú nevymenuje za riaditeľku. Potom
bola riadením poverená zástupkyňa a pani Rošková vzala úlohu zástupkyne. Dňa 08. 11. 2019
sa uskutočnilo druhé výberové kolo, do ktorého sa pani Rošková opätovne prihlásila
a v druhej voľbe tak isto jednoznačne vyhrala. Podľa mojich informácií autorkou článku
je novinárka, ktorá predtým pracovala na tomto internáte, ako to bolo povedané celá táto
kauza je pomstou za to, že pani Rošková jej nepredĺžila zmluvu, potom ako jej skončila
zmluva na dobu určitú na jeden rok. Pani redaktorka spomína, že koná na základe podnetu
od mamičky, ktorej dcéra prišla s plačom s imatrikulácie. Avšak fotky, ktoré zverejnila
k článku, vychádzajú z rokov 2014 – 2015. Dievčatá, ktoré sú na fotografiách už ani nie sú
študentkami, už ani nie sú ubytované v tomto internáte. Redaktora sa počas pracovného
pomeru zúčastnila na jednej z imatrikulácií odkiaľ sú tie fotografie, ktoré boli publikované
v médiách. Redaktorka sa dokonca nachádza aj na niektorých fotografiách, tie samozrejme
publikované neboli. Keďže v tom čase pracovala ako vychovávateľka, bola spoluzodpovedná
za priebeh tejto imatrikulácie. Prečo napísala tento článok až po toľkých rokoch, práve
po voľbe riaditeľky? Keď bola účastná na imatrikulácii vtedy sa jaj zdali takéto hry
v poriadku? Pani Rošková sa ako riaditeľka ani jednej z medializovaných imatrikulácií
nezúčastnila, nakoľko je táto akcia vedená takým neformálnym spôsobom. Vážim si prácu
novinárov, podľa mňa robia veľmi záslužnú prácu, hlavne v tomto období urobili množstvo
skvelej práce. Zmobilizovali ohromné množstvo ľudí, odhalili množstvo káuz. Avšak tak ako
bojujú proti korupcii a klientelizmu, nemali by ani oni podliehať týmto neduhom. Jeden citát
vraví: „S veľkou mocou, prichádza aj veľká zodpovednosť.“ Ako novinári máte veľkú silu,
ovplyvňujete názory ľudí, máte silu odvolávať ministrov, ale aj silu ublížiť nevinným ľuďom
a pošpiniť ich dobré meno, alebo zničiť kariéru. Fakt si myslíte, že pani Rošková je tá, ktorá
zodpovedá za všetko, čo sa na imatrikulácii udeje, napriek tomu, že sa jej nezúčastňuje?
Myslím si, že hádzať zodpovednosť na riaditeľku je v tomto prípade trochu sporné. Uvediem
aj pár faktov prečo si to myslím. Ešte raz musím zdôrazniť, že fotky z imatrikulácie, ktoré
boli zverejnené boli mixom z viacerých imatrikulácií, nie z jednej imatrikulácie. Okrem toho
niektoré publikované fotografie boli z prípravy a nácviku imatrikulácie, teda nie zo samotnej
imatrikulácie. Vidno to aj na priestore, v ktorom boli fotené. Fotografie pochádzajú z rokov
2014 a 2015. Pokúsim sa opísať spôsob akým sa organizuje imatrikulácia na tomto internáte.
Účasť na imatrikulácii je dobrovoľná, viac krát mi to bolo garantované, že žiadna žiačka
nebola nútená sa imatrikulácie zúčastniť. Žiačky majú často rôzne krúžky, prípadne
ak sa chcú pripravovať do školy tak sú na izbe a nie sú nútené ísť na imatrikuláciu. Niektoré
žiačky mali aj zdravotné ťažkosti, napriek tomu sa na imatrikulácii chceli zúčastniť.
Tak si tam išli len sadnúť. Program tvoria svojimi nápadmi žiačky vyšších ročníkov, tento
ich projekt prediskutujú s Kultúrnou komisiou a vychovávateľkou zodpovednú za danú
aktivitu. Tam je možnosť navrhnuté aktivity prehodnotiť, prípadne upraviť. Takto upravený
projekt imatrikulácie je predložený Žiackej rade a zástupkyni riaditeľa. Tak dochádza k jeho
odobreniu. Riaditeľka sa na imatrikulácii nezúčastňuje. Je to síce školská akcia, avšak
na rozdiel od ostatných akcií nie je vedená tak formálne, práve kvôli tomu, aby uľahčila
asimiláciu nových študentov. Imatrikulácia sa skladá z dvoch častí, súťažná časť a diskotéka.
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Keďže sa jedná o dievčenský internát, tak boli na imatrikuláciu pozývaní aj chlapci z iných
internátov, ich počet však bol obmedzený kvôli kapacite miestnosti. Dievčatá sa potom
recipročne zúčastňovali aj na iných imatrikuláciách. Aktivity boli veľmi podrobne rozpísané
v rôznych článkoch, ešte raz musím podotknúť, že nie všetky aktivity boli realizované
aj na imatrikuláciách. Niektoré boli realizované avšak následne bola prehodnotená
ich vhodnosť a ďalší rok sa už neopakovali. V médiách boli zámerne niektoré z aktivít
vykreslené s veľkou dávkou fantázie tak, aby vyzdvihli sexuálny podtón. Napokon, ako sme
počuli, škola si dala urobiť aj nezávislé posudky, aby mohla očistiť svoje meno. Odborný
posudok bol vypracovaný 06. 11. 2019 znalkyňou MUDr. Danicou Caisovou - Škultétyovou,
ktorá má znalecký odbor psychiatria, drogové závislosti a alkoholizmus a sexuológia.
Posudkom boli hodnotené publikované fotografie v počte 10 kusov, ktoré boli vyhotovené
počas imatrikulácii v rokoch 2014, 2015. Záver citovala pani Rošková, ja ho tu mám tiež,
že vlastne fotografie nemali žiadny sexuálny obsah, ani bezprostredne, ani dlhodobo.
Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pán poslanec, s faktickou pán poslanec Jakubov a potom nasleduje
do rozpravy pán poslanec Kaplan, resp. s druhou faktickou pán poslanec Ihnát. Nech sa páči.“
Predseda: „Ak sa nikto nehlási ukončujem rozpravu a prosím návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Poslanec Jakubov: „Ďakujem pekne za slovo. Z tohto čo povedal jediný člen rady z radov
poslancov cítim skôr podporu pani riaditeľky, ako súhlas s predloženým materiálom.
Hlasovanie pomer 9 – 0, resp. 8 – 1 ma tak isto utvrdzuje v tom, že Rada školy, ktorá bola
vymenovaná a samozrejme je zložená z poslancov, zástupcov rodičov a zástupcov
zamestnancov školy sa stotožnila s tým, že táto riaditeľka by mala pokračovať vo svojej
činnosti. Nechápem potom prečo sme dostali takýto materiál a zatiaľ som nepočul ešte
negatívne stanovisko nikoho na to, aby sme mohli s pokojným svedomím hlasovať za návrh
pána povereného vedúceho odboru školstva pána Bačkovského. Ale vôbec sa nečudujem,
lebo z rúk tohto pána dostávame len takéto materiály. Ďakujem.“
Predseda: „Dobre, pokúsime sa nebyť osobný. Pán poslanec Ihnát s faktickou, nech sa páči.“
Poslanec Ihnát s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne pán predseda, ja nebudem
kritický. Ja sa zamýšľam, analyzujem túto situáciu, počul som tú analýzu a stanovisko pána
poslanca Smrča, pani riaditeľka sa vyjadrila. Na adresu pani riaditeľky poviem jednu vec,
že vážim si, že sa bránila, že šla právnou cestou, zákonnými a dostupnými spôsobmi
Slovenskej republiky. Máme tu aj ten znalecký posudok. Ja čo som videl, alebo celkovo
z tejto analýzy 9 – 0, plus tento znalecký posudok, dáva mi výsledok, že budem hlasovať
za to, aby ostala riaditeľkou. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Pán poslanec Kaplan, nasleduje pán poslanec Smrčo.“
Poslanec Kaplan: „Ďakujem pekne za slovo pán predseda. Ja sa pokúsim pozrieť na tú
situáciu trochu z opačnej strany. Snažil som sa si pozorne vypočuť názor pani riaditeľky,
myslím si, že túto tému dostatočne rozoberali aj médiá, riešili ju niekoľkí poslanci
aj na národnej úrovni, ktorí sa venujú školstvu. Čo tu teda zásadné odznelo. Jedna z Vašich
obhajob, alebo aj to čo tvrdil pán Smrčo je tá, že tie fotky jednoducho nie sú z jedného
školského roka, ale sú z nejakých 3-4 rokov atď. Ja sa pýtam, toto má byť akože poľahčujúca
okolnosť? Poľahčujúca okolnosť je to, že tie nechutné fotky a tie veci, ktoré sa tam diali
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sa nediali len jeden rok, ale diali sa 5 rokov? Prepáčte, ale toto mi ako nejaká poľahčujúca
okolnosť nepríde, skôr naopak. To je jedna vec. Druhá vec. Bavíme sa tu o tom, že je to
nejaká účelová záležitosť, pretože nejaká novinárka, ktorá bola bývalou zamestnankyňou
to v nejakom čase napísala. Prepáčte, ale toto plénum sa zaoberá zodpovednosťou Vás,
ako nadriadenej, v tomto školskom zariadení. Tu nie sme od toho, aby sme riešili
tú zodpovednosť novinárov, prečo to napísali. Od toho sú tu iné orgány, ako toto
zastupiteľstvo. Potom sú tu tézy ohľadom toho, čo všetko sa urobilo, aké posudky,
aké kontroly, komu tie fotky ublížili, či tým žiačkam atď. Nad tým celým stojí jedna zásadná
vec, pani riaditeľka, že Vy ste to dopustili, Vy ste to dopustili, aby vôbec to sem zašlo,
aby sa o tom museli baviť médiá, aby tie fotky museli byť zverejnené. O tom sa bavíme.
Vaša zodpovednosť tu jednoznačne je, pretože Vy ste nadriadená všetkým tým zamestnancom,
ktorí na tej imatrikulácii aj fyzicky sú. O tomto sa tu bavíme. A keď sa bavíme o Rade školy,
o tom sa môžeme potom porozprávať, že aká Rada školy, ako prebiehajú tie procesy pri voľbe
riaditeľov a či to korektné v mnohých ohľadoch je, ale nie je. To je na samostatnú kapitolu.
V každom prípade z takého ľudského a morálneho hľadiska, kto tie fotky videl, ja si myslím,
že všetci ste mali možnosť sa na to pozrieť, tak sa skúste na to pozrieť aj z pohľadu vás,
ako rodičov, či by ste boli spokojní s tým, keby ste tam videli svoje deti, ktoré majú 14-15
rokov. Mne príde vôbec choré toto tu teraz obhajovať a preto sa stotožňujem s návrhom
predsedu. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. S faktickou pani poslankyňa Kovačevičová a potom nasleduje pán
poslanec Smrčo.“
Poslankyňa Kovačevičová s faktickou poznámkou: „Ja by som sa len chcela vás, kolegovia
spýtať, či ste už niekedy boli na imatrikulácii, alebo na stužkovej na školách. Aby sa nám
nestal precedens, že budeme takto prepúšťať aj ďalších riaditeľov. Pretože ja som
sa zúčastnila viacerých imatrikulácií a stužkových a nejaké podobné scénky tam tiež boli.
Absolútne s týmto návrhom nesúhlasím, nestotožňujem sa s ním, pretože medializácia dokáže
človeka v profesii doslova zlikvidovať a zničiť. Ak by sme podliehali takému tlaku médií,
tak ja sa pýtam, koľko nás poslancov by tu v budúcnosti sedelo? Pretože sú medializované
rôzne kauzy a predsa tu sedia poslanci krajského zastupiteľstva alebo aj v predných radoch.
Ďakujem.“
Predseda: „Pán poslanec Smrčo, ale naozaj veľmi krátko.“
Poslanec Smrčo: „Prvý krát som len žiadal o vystúpenie, druhýkrát som mal prejav. Ja len
budem reagovať na kolegu pána Kaplana. Pán kolega vážim si Vás, napriek tomu s Vami
nesúhlasím, keďže ako som spomínal boli vypracované odborné posudky sexuologičkou,
ktorá bola citovaná aj v novinách, neobhajovala tieto aktivity. Nakoniec v posudku uviedla,
že nemajú sexuálny obsah. Ja neviem, asi ste odborník vo všetkých oblastiach. Bolo robených
viacero výskumov, tak isto bola robená školskou psychologičkou anketa, v ktorej sa všetky
dievčatá vyjadrili, že s touto aktivitou nemajú problém a veľmi kritizovali medializáciu tohto
prípadu. Takže práve preto ja by som bol rád, aby už ďalej sa to nemedializovalo, urobili sme
za tým hrubú čiaru. Hlasujme, každý má svoj názor, tak podľa toho svojho názoru nech si ho
vyjadrí verejne. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. S faktickou pán poslanec Ihnát, nech sa páči.“
Poslanec Ihnát s faktickou poznámkou: „Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, chcem
sa opýtať a aj právneho oddelenia KSK. V prípade, že budeme súhlasiť, tak riaditeľka
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neprešla, keď budeme nesúhlasiť, čo sa vtedy stane? To ma zaujíma, aký je ďalej postup,
ak Zastupiteľstvo KSK nebude súhlasiť s jej odvolaním alebo s tým čo navrhuje vedenie
KSK. Ďakujem pekne za vysvetlenie.“
Predseda: „Pán poslanec ja ti odpoviem. Ja som to v úvode tohto bodu vravel, do 15 dní
vypíšem nové výberové konanie, teda ak sa nevymenuje. Teda, ak neprejde návrh,
tak je vymenovaná, ak tento návrh prejde je pani Rošková vymenovaná. Pán podpredseda
Pataky a potom pán podpredseda Rusnák.“
Podpredseda Pataky: „Vážený pán predseda, vážení kolegovia, kolegyne, vážená pani
riaditeľka. Dúfam, že som sledoval pozorne vystúpenie pani riaditeľky aj pána Smrča
a keď ste ho aj Vy sledovali, vážený kolega tak ste museli počuť, že tie fotky sú z roku 2014,
čiže tam čo sa niečo nepáčilo, bolo to možno až niekde na hranici, tak tie aktivity
sa už neopakovali v ďalších rokoch. Preto je to dôležité, z ktorého obdobia pochádzajú
tie dané fotografie. Môj názor a názor aj kolegov z nášho klubu je ten, že pravdepodobne
práve Školská rada má najviac tých informácií a kolegovia na danom internáte, či je pani
riaditeľka vhodnou kandidátkou a keď má takú značnú podporu. Tak určite aj náš klub bude
za jej podporu.“
Podpredseda Rusnák: „Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia,
aby nedošlo k nedorozumeniu, lebo tu boli rôzne výklady. Pokiaľ návrh uznesenia schválený
bude, tak bude do 15 dní vypísané výberové konanie, pokiaľ návrh uznesenia, ktorí máte
schválený nebude, tak bude pani Rošková vymenovaná za riaditeľku. Áno, aby bolo jasno,
ale chcel som nadviazať na kolegyňu pani poslankyňu Kovačevičovú. Ja som pravdu
povediac na nejakej stužkovej bol, a to nášho syna, tam sa také veci nediali a podľa tohto
čo povedala pani poslankyňa, tak dnes je to bežná prax, že sa takéto veci na stužkovej dejú?
No ja by som bol veľmi nerád, aby takéto veci sa na stužkovej diali a možno že keď nič iné,
tak táto diskusia pomôže tomu, aby si riaditeľky a riaditelia našich stredných škôl alebo
zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, veľmi
dobre zvažovali, aký program na takýchto akciách mať budú. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem, pán poslanec Rovinský s faktickou, nech sa páči.“
Poslanec Rovinský s faktickou poznámkou: „Vážené panie poslankyne, vážení páni
poslanci, som najstarší poslanec, mám 68 rokov za chvíľu, ale na rozdiel od niektorých
Kaplánov, ja sa ešte pamätám na to, keď som mal 16 rokov. A takéto, aj šteklivé scény,
ku tomu veku jednoducho patria. Ja nebudem hlasovať za to, aby bola pani riaditeľka
odvolaná. Ďakujem.“
Predseda: „Nasleduje pani poslankyňa Fulková, nech sa páči.“
Poslankyňa Fulková: „Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som si len dovolila
oznámiť kolegom poslancom, odhliadnuc od všetkých emócií, že pani MUDr. Caisová, ktorá
robila posudok na tie fotografie, je psychiatričkou a odborníčkou č. 1 v odbore sexuológie.
Jej posudok treba brať podľa mňa do úvahy. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu. Naozaj len
jednou vetou, bol nejaký posudok daný, vypracovaný, niečo sa ešte robí, čiže nie sú uzavreté,
preto som sa nevedel definitívne rozhodnúť a samozrejme treba zvažovať aj to, ako to je
vnímané zo strany verejnosti. Ja sa samozrejme vysporiadam s akýmkoľvek vaším
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rozhodnutím. Teraz poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu a následne vaše
hlasovanie. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 3 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
schvaľuje
vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom – Ing. Danou Roškovou na funkciu riaditeľa
Školského internátu Považská 7, Košice.
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 11

Predloženie návrhu na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým
kandidátom na funkciu riaditeľa Školského internátu Považská 7,
Košice

Za 4 poslancov, proti 31 poslancov, zdržalo sa 15 poslancov.
Predseda: „Gratulujem pani Roškovej.“
BOD č. 3c)
Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti
poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Teraz nasleduje bod č. 3c) – Konanie vo veci ochrany verejného záujmu
a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja. Poprosím pána podpredsedu komisie, pána poslanca Berinštera, aby uviedol návrh.
Nech sa páči.“
Poslanec Berinšter: „Ďakujem. Pán predseda, kolegyne, kolegovia. Zastupiteľstvo
Košického samosprávneho kraja uznesením č. 275/2019 na svojom 14. Zasadnutí konanom
dňa 21. 10. 2019 zobralo na vedomie podnet Komisie Zastupiteľstva KSK na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov so začatím konania vo veci
ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov voči poslancovi Zastupiteľstva
KSK Igorovi Petrovčikovi. Z poverenia Zastupiteľstva KSK bola zo strany predsedu komisie
na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, JUDr. Jaroslavom
Hlinkom zaslaná poslancovi výzva pre účely konania vo veci ochrany verejného záujmu
a zamedzenia rozporu záujmov, aby sa vyjadril k podnetu. Vo svojom vyjadrení uviedol,
že došlo k neuvedeniu predmetných informácií a údajov nedopatrením a nevedomosťou.
Nakoľko mal za to, že sa vzťahujú tieto pohľadávky k jeho podnikaniu z pred 12 rokov.
Nakoľko vtedy podnikal ako SZČO – živnostník a zle si vyložil zákon. Ďalej uviedol, že ho
skutočnosť veľmi mrzí a dodatočne sa ospravedlňuje. Samozrejme je pripravený zjednať
nápravu a urobiť príslušné opatrenia, aby sa už podobné pochybnosti v budúcnosti
neopakovali. V priebehu konania bolo teda preukázané, že poslanec Igor Petrovčik porušil
povinnosť, ktorá mu vyplýva zo zákona. Uviesť v oznámení svoje majetkové pomery, ktoré
zahŕňajú aj existenciu záväzkov. Podľa ústavného zákona, ak sa v konaní preukáže, že verejný
funkcionár nesplnil, alebo porušil povinnosť, alebo obmedzenie ustanovené týmto zákonom
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a v oznámení uviedol neúplné, nepravdivé údaje, rozhodnutie má obsahovať výrok, v ktorom
sa uvedie v čom je konanie, alebo opomenutie verejného funkcionára v rozpore s týmto
ústavným zákonom. Odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku. Rozhodnutie obsahuje
aj povinnosť zaplatiť pokutu. Výška pokuty je určená ústavným zákonom v sume
zodpovedajúcej trojnásobku mesačného platu poslanca, pričom mesačným platom poslanca sa
rozumie 1/12 z jeho ročného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok za výkon funkcie.
Je vyčíslená v sume 1 061,36 eur. V uznesení teda budeme hlasovať, že berieme na vedomie
túto informáciu, po b)- že či udelíme pokutu a po c)- že zastupiteľstvo poveruje predsedu
komisie JUDr. Jaroslava Hlinku podpísaním a doručením písomného rozhodnutia verejnému
funkcionárovi. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem aj ja, otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán poslanec Rovinský, nech
sa páči.“
Poslanec Rovinský: „Podľa môjho názoru, pán poslanec Berinšter, my nemôžeme
rozhodovať o tom, či pokuta áno, alebo nie. My môžeme rozhodovať len o tom, či sa skutok
stal, alebo nestal. Pokiaľ skonštatujete, že sa skutok stal, tak to rozhodnutie o pokute
je na nás a nevymoceme sa z toho. Ďakujem.“
Predseda: „Pán poslanec Berinšter. Nech sa páči.“
Poslanec Berinšter: „Podľa informácií, ktoré mám a podľa toho ako sme to prechádzali
s predsedom komisie, tak môžeme práve presne o tomto zastupiteľstvo rozhodnúť. A teda
nemôžeme sa baviť o výške, ale že či mu danú pokutu udelíme. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Uzatváram rozpravu, poprosím návrhovú komisiu o prednesenie
návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa čl. 9 ods. 1 písm. c) a čl. 9 ods. 5
a nasl. ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
A) berie na vedomie
informácie člena Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mgr. Petra Berinštera o konaní
vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ústavného
zákona voči poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Ing. Igorovi
Petrovčikovi pre porušenie čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona,
B) rozhodlo
v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9
ústavného zákona vedenom proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Ing. Igorovi Petrovčikovi, pre porušenie čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona takto:
Poslanec Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Ing. Igor Petrovčik, konal v rozpore
s čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, keď porušil
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povinnosť vyplývajúcu mu ako verejnému funkcionárovi z ustanovenia čl. 7 ods. 1 písm. e)
ústavného zákona uviesť v oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
svoje majetkové pomery, ktorými sa podľa čl. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona rozumie
existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej
35-násobok minimálnej mzdy, a to tým, že v písomnom oznámení za rok 2016, 2017, 2018
neuviedol svoje majetkové pomery podľa čl. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona, a teda
neuviedol existenciu záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote
presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy, a tým uviedol v oznámení podľa čl. 7 ústavného
zákona neúplné alebo nepravdivé údaje týkajúce sa jeho majetkových pomerov.
Podľa čl. 9 ods. 6 a 10 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
sa Ing. Igorovi Petrovčikovi, poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
ukladá pokuta vo výške 1 061,36 eur (slovom: jedentisícšesťdesiatjeden eur tridsaťšesť
centov), ktorú je povinný uhradiť do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia na účet
Košického samosprávneho kraja, číslo účtu IBAN: SK52 8180 0000 0070 0018 6505, KS:
0558, VS: 0683246121,
C) poveruje
JUDr. Jaroslava Hlinku, predsedu Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podpísaním
a doručením písomného rozhodnutia verejnému funkcionárovi.
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 12

Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia
rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja

Za 42 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 7 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
Predseda: „Dovoľte mi ešte pred ďalším bodom, teda bodom č. 4 privítať medi nami pána
primátora mesta Užhorod Bohdana Andrijiva, ktorý je zároveň aj predsedom asociácie miest
zakarpatskej oblasti Ukrajiny a táto oblasť je naším partnerským regiónom. Ďakujem.“
BOD č. 4
Informácia o stave mosta M158 cez rieku Laborec
za mestom Strážske – časť Krivošťany
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 4 – Informácia o stave mosta M158 cez rieku Laborec
za mestom Strážske – časť Krivošťany. Vážené poslankyne, vážení poslanci, na rokovací stôl
vám bol dnes doručený písomný materiál k tomuto bodu a to z dôvodu, aby vám bol
poskytnutý čo najaktuálnejší prehľad o stave mosta v meste Strážske – časť Krivošťany.
Most je z bezpečnostných dôvodov otvorený len pre peších. Košický samosprávny kraj
v súčinnosti s dopravcom Arriva Michalovce, a. s. zabezpečil dopravné spojenie
pre dotknutých obyvateľov. Správa ciest KSK zabezpečila spracovanie znaleckého posudku,
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vrátane diagnostiky nosnej konštrukcie mosta a ďalších potrebných meraní prostredníctvom
Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Podľa záverov statického posudku
je z 27 nosníkov tvoriacich most jeden nosník po kolapse a zo zostávajúcich 26 nosníkov
je 16 v nevyhovujúcom stave a aj zvyšných desať je ohrozených degradáciou. Jeden
z nevyhovujúcich nosníkov bol riadne odstránený. Pre obnovenie plnej funkčnosti mosta
je nevyhnutná celková rekonštrukcia mosta. Prioritou Košického samosprávneho kraja
a Správy ciest KSK je urýchlenie výberu zhotoviteľa diela, ktoré by mohlo zahŕňať
odstránenie pôvodnej mostovky z nosníkov Vloššák. Dodávku a montáž mostného provizória,
projektovú dokumentáciu a realizáciu novej mostnej konštrukcie. Otváram k danému bodu
rozpravu. Nech sa páči. Pán poslanec Potocký. Nech sa páči.“
Poslanec Potocký: „Ďakujem za slovo pán predseda. Mňa pri riešení tejto havarijnej situácie
v Strážskom zaráža benevolentný prístup štátu. Košický samosprávny kraj ešte v novembri
požiadal Správu štátnych hmotných rezerv o pomoc pri riešení tejto situácie. Správa štátnych
hmotných rezerv má pomáhať obciam pri riešení krízových situácií a mimoriadnych udalostí,
čo nesporne pád mosta v Strážskom je. Správa štátnych hmotných rezerv má vo svojich
zásobách konštrukcie dočasného premostenia a keď kraj požiadal o pomoc štát, štát povedal,
že nemôže poskytnúť kraju takéto dočasné premostenie, pretože robí aktuálne revíziu týchto
konštrukcií. Je to žalostné, keď ľudia, ktorí sú odrezaní od sveta, keď to mám takto povedať,
sa obrátia na štát so žiadosťou o pomoc. Tak štát povie, že jednoducho nemôže pomôcť.
Tak načo potom tieto mosty máme? Chcem Vás pán predseda poprosiť, aby ste sa ako Úrad
Košického samosprávneho kraja opäť obrátili na Správu štátnych hmotných rezerv,
aby bezodplatne takýto most kraju poskytla. Pretože tieto mosty poskytuje Správa štátnych
hmotných rezerv zadarmo v prípade krízových situácií. Keď budeme robiť rekonštrukciu
mosta, tak si budeme musieť zaplatiť z nášho rozpočtu takýto most, aby sme mohli vykonať
rekonštrukciu poškodeného mosta. To je z mojej strany všetko. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne. V skratke zareagujem, áno je to v podstate pravda, ale my máme
plné ruky práce, aby sme vôbec tú situáciu zvládli a tak trochu nemáme čas a nie je to
ani mojim cieľom, aby sme teraz vyvíjali energiu, aby sme poukazovali na všetko čo dookola
nefunguje alebo nie je tak, ako by malo byť. Vznikne len ďalšie pnutie a ďalšia energia bude
vynakladaná na niečo, čo neurýchli túto rekonštrukciu. Pán poslanec Ďurovčík. Nech sa páči.“
Poslanec Ďurovčík: „Vážený pán predseda, ja som na minulom zastupiteľstve rozprával
o tom, že by som rád videl zápis z prehliadky mosta v Strážskom. V Korzári dňa 14. 10. 2019
je uvádzané, že Správa ciest KSK vykonáva raz ročne obhliadky všetkých mostných objektov.
Jeho stavebno-technický stav bol posúdený ako uspokojivý. Posledná prehliadka mosta bola
vykonaná 12. 04. 2019. Znovu Vás chcem požiadať pán predseda o predloženie zápisu
z obhliadky tohto mosta, ktorí ľudia túto obhliadku vykonali a ktorí uviedli, že stav
je uspokojivý a most je zaradený do triedy 4. Ďalej, pán predseda, obracajú sa na mňa
obyvatelia hlavne obcí, ktorí nemôžu využívať tento most a to obce Staré, Zbudza, Oreské
a Strážske. Z toho dôvodu, že nie sú informovaní o ďalších postupoch, chcem navrhnúť
uznesenie z prerokovania tohto bodu a to: Zastupiteľstvo KSK konané dňa 09. 12. 2019 žiada
predsedu KSK zvolať spoločné rokovanie v meste Strážske a to za účasti vedenia KSK
vedenia Správy ciest KSK, poslancov KSK za okres Michalovce, prednostu Okresného úradu
Michalovce, predsedu ZMOS-u Zemplín, starostov obcí Zbudza, Oreské, Staré a primátora
Strážskeho. Za účelom informovania o súčasnej situácii ohľadom rekonštrukcie, resp.
výstavby nového mosta v Strážskom. Termín do 22. 12. 2019. Ďalej zastupiteľstvo žiada
predsedu KSK a vedenie Správy ciest KSK zorganizovať v obciach Zbudza, Oreské, Staré
a mesta Strážske verejné zhromaždenia občanov, aby sa zlepšila ich informovanosť. Termín
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do konca roka 2019. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Pán poslanec, musím Vám povedať, že zajtra je naplánované stretnutie
s Okresným úradom aj s mestom Strážske. Avšak, keď mi ráno volala pani poslankyňa
Cibereová, tak kvôli jej zdravotnému stavu, kvôli tomu neprišla aj dnes, pravdepodobne bude
PN aj zajtra. Čiže sa to pravdepodobne kvôli tomuto odsunie. Chcem Vás tiež informovať,
že vydávame každý týždeň minimálne jednu tlačovú správu k tomuto. Dokonca som tam bol
už osobne dva krát, takže si myslím , že tá komunikácia je taká akú môžeme poskytnúť.
S faktickými pán poslanec Potocký, Rovinský, Dulina. Nech sa páči.“
Poslanec Potocký s faktickou poznámkou: „Ďakujem za slovo pán predseda. Áno máte
pravdu, sme v časovej tiesni čo sa týka tohto mosta, ale napriek tomu chcem Vás poprosiť,
aby ste sa opäť obrátili na Správu štátnych hmotných rezerv. Pretože je veľký rozdiel,
keď toto dočasné premostenie dostaneme zadarmo od štátu, ako keď ho budú platiť daňový
poplatníci z nášho rozpočtu. Takto to bude zadarmo, lebo tieto mostné konštrukcie
sú už hotové a sú na skladoch. Ďakujem veľmi pekne.“
Predseda: „Ďakujem, aby sme v tom mali jasno Štátne hmotné rezervy môžu poskytnúť túto
techniku ak je vyhlásený mimoriadny stav. Ten nebol momentálne vyhlásený, ani z úrovne
Okresného úradu, ani z úrovne mesta Strážske. Ďalším faktorom je ten, ktorý si už spomínal,
t.j. Štátne hmotné rezervy majú momentálne všetky tieto náhradné premostenia na akejsi
revízii. Aj keby ten mimoriadny stav bol vyhlásený, neviem ako to zabezpečia. Pán poslanec
Rovinský, pán poslanec Dulina. Nech sa páči.“
Poslanec Rovinský s faktickou poznámkou: „Ja by som mal len jednu otázku v tejto
súvislosti. Ako sme informovaný o stave mostov v Košickom samosprávnom kraji? Tu som
predpokladal, že odznie nejaké číslo, že koľko mostov máme, koľko je v takom stave,
že môžu spadnúť zajtra. Lebo ten most mal určite také vady, kde mal byť minimálne zakázaný
priechod po tom moste. Pokiaľ viem nebol. Takže v akom stave máme ostatné mosty?
Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. To nie je predmetom tohto bodu, ale môžem v skratke poinformovať
o mostoch typu Vloššák, keďže s tými tu je najväčší problém. Máme ich 53, doteraz bolo
skontrolovaných 28, teda ten stav, ktorý ja viem z konca minulého týždňa. Z toho 4 nie sú vo
vyhovujúcom stave, čiže sa budeme musieť urgentne zaoberať týmito mostmi. Ešte ostáva
do tých 53 skontrolovať ďalšie. Po dokončení mimoriadnych prehliadok mostov typu Vloššák
sa budeme musieť zaoberať aj touto situáciou. Pán poslanec Dulina a pán poslanec Ďurovčík
s faktickými. Nech sa páči.“
Poslanec Dulina s faktickou poznámkou: „Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení
kolegovia, ja len k návrhu na uznesenie pána Ďurovčíka. On namieta, že sa ako keby
nekomunikuje s príslušnými orgánmi, obcami, mestom o oprave mosta. By som poprosil
objasniť ako to je, lebo keď sa komunikuje ako má tak vlastne to uznesenie nemá význam.
Toto poprosím vysvetliť. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Ja ešte môžem v skratke zareagovať, ale návrh na uznesenie
bol predložený v písomnej podobe, akže sa o ňom bude hlasovať. My s mestom Strážske
komunikujeme. Je o trochu úsmevné, napr. z mesta Strážske nám za sedem týždňov neboli
schopní poslať ani zápisnicu z prvého zasadnutia Krízového štábu. Už sa jej dožadujeme,
tej zápisnice niekoľko týždňov. To len na ujasnenie, aby sme vedeli ako prebieha
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tá komunikácia. My informujeme pravidelne, avšak tá odozva je dosť biedna. S faktickou
pán poslanec Ďurovčík, potom nasleduje do rozpravy pán poslanec Rovinský. Nech sa páči.“
Poslanec Ďurovčík s faktickou poznámkou: „Ďakujem pán predseda za slovo. Podľa Vášho
vystúpenia pred chvíľou jasne vyplýva, že to uznesenie má opodstatnenie a je potrebné,
aby sme sa tam všetci stretli, aby sme urobili z toho zápis a s týmto zápisom sa obrátili
na orgány štátnej správy. Ale chcem reagovať na vystúpenie pána poslanca Rovinského
a na Vás pán predseda. V Korzári z dňa 11. 11. 2019 uvádzate pán predseda – Predseda KSK
Rastislav Trnka povedal, že kraj eviduje dlhodobo desiatky mostov, ktoré nie sú vo
vyhovujúcom stave. V kategórii 5 a 6, teda pred havarijným stavom je 20 – 30 mostov
a potrebné je podľa neho diagnostikovať stav ďalších mostov, či neboli nesprávne zaraďované
do nižších kategórií. Podľa Vášho vyjadrenia v Korzári priznávate, že sú nesprávne
zaraďované do nižších kategórií. Kto nesie za toto zodpovednosť? Pred chvíľou ste uviedli
vo svojom vystúpení, že máme v kraji 4 mosty v havarijnom stave. V tomto článku sa uvádza
v Korzári 11. 11. 2019 20 – 30 mostov. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Pán poslanec. Ja sa Vám to budem snažiť vysvetliť, aby ste to pochopili.
Nejakých 21 mostov nie je vo vyhovujúcom stave. Tieto mosty sú navrhnuté aj v rozpočte
na rekonštrukciu a ďalšia skupina mostov, teda typ Vloššák, t. j. 53 sa mimoriadne kontroluje
a z týchto som Vám vravel, zatiaľ aktuálny stav sú 4. Pravdepodobne boli zle kategorizované,
resp. niečo sa udialo medzi poslednou prehliadkou, ak bola urobená tak ako má byť. Niečo
také, čo ich presúva do tej kategórie, ktoré treba urgentne rekonštruovať. Pri starostlivosti
o dopravnú infraštruktúru ide o dlhodobý proces. Tak ak sa pýtate kto je za to zodpovedný,
tak skúste hádať. Pán poslanec Rovinský. Nech sa páči.“
Poslanec Rovinský: „Predložím návrh uznesenia. Zastupiteľstvo KSK žiada predsedu KSK
o predloženie správy o stave mostov v správe KSK. Termín na najbližšie zastupiteľstvo.“
Predseda: „Pán poslanec, máme 659 mostov a momentálne už mesiac a pol vykonávajú
mimoriadne prehliadky a stihli 30. To len aby sme sa chápali. Nasleduje pán poslanec Petrik.“
Poslanec Petrik: „Ďakujem pekne, pán predseda za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne,
kolegovia. V tejto súvislosti ma napadá vlastne myšlienka, ktorá evokuje aj to, že jednoducho
bolo by potrebné urýchliť niektoré procesy. O čom hovorím? Tých mostov v zlom stave
máme viacero. Jedným z týchto mostov je aj most, ktorý je pri Margecanoch na II/547.
My už dva roky máme v rozpočte prostriedky plánované na rekonštrukciu tohto mosta.
Je zaradený medzi havarijné mosty, resp. so zníženou hmotnosťou svojej prevádzky. Dva roky
nevieme vytendrovať projektové práce. Ja Vás poprosím, skúsme urýchliť tieto procesy
vo vzťahu medzi Správou ciest KSK a samosprávnym krajom. Aby dostali intenzívnejšie,
rýchlejšie a pragmatickejšie pokyny na to, aby tie procesy nastali. Aby sme nehovorili
aj v ďalšom roku, že ešte sme nezačali ani projektovať. Ďakujem veľmi pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Pracujeme na tom. Ak sa nikto ďalší nehlási do rozpravy, uzatváram
rozpravu v tomto bode. Prosím návrhovú komisiu, aby postupne predniesla návrhy, ktoré boli
doručené písomne. Potom budeme o nich hlasovať. Nech sa páči.“
Poslanec Dulina, návrhová komisia: „Najprv návrh na uznesenie poslanca Ďurovčíka.
Žiada predsedu Košického samosprávneho kraja zvolať spoločné rokovanie v meste Strážske
a to za účasti vedenia KSK, vedenia Správy ciest KSK, poslancov KSK za okres Michalovce,
prednostu Okresného úradu Michalovce, predsedu ZMOS Zemplín, za účasti starostov obcí
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Zbudza, Oreské, Staré a primátora Strážskeho. Za účelom informovania o súčasnej situácii
ohľadom rekonštrukcie, resp. výstavby nového mosta v Strážskom. Termín do 22. 12. 2019.
Žiada predsedu KSK a vedenie Správy ciest KSK zorganizovať v obciach Zbudza, Oreské,
Staré a mesta Strážske verejné zhromaždenia občanov, aby sa zlepšila ich informovanosť.
Termín do konca roka 2019.
Predseda: „Ďakujem. Prosím hlasujte o tomto návrhu. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 13

Informácia o stave mosta M158 cez rieku Laborec za mestom
Strážske – časť Krivošťany – doplňujúci návrh p. Ďurovčík

Za 34 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 14 poslanci.
Predseda: „Nech sa páči, predneste ďalší návrh na uznesenie.“
Poslanec Dulina, návrhová komisia: „Návrh na uznesenie od pána Rovinského.
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja žiada predsedu KSK o predloženie správy
o stave mostov v správe KSK. Termín do najbližšieho zastupiteľstva.“
Predseda: „Nech sa páči, hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 14

Informácia o stave mosta M158 cez rieku Laborec za mestom
Strážske – časť Krivošťany – doplňujúci návrh p. Rovinský

Za 23 poslancov, proti 1 poslanec, zdržali sa 24 poslanci.
Predseda: „ Konštatujem, že tento návrh neprešiel. Teraz poprosím návrhovú komisiu
o prednesenie pôvodne navrhnutého uznesenia. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
berie na vedomie
Informáciu o stave mosta M158 cez rieku Laborec za mestom Strážske – časť Krivošťany.
Predseda: „Ďakujem. Prosím hlasujte o tomto pôvodne navrhnutom uznesení, nech sa páči.“
Hlasovanie č. 15

Informácia o stave mosta M158 cez rieku Laborec za mestom
Strážske – časť Krivošťany

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Predseda: „ Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
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BOD č. 5
Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Košického samosprávneho kraja na obdobie 1. polroka 2019
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 5 – Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného
kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 1. polroka 2020. Vážené poslankyne,
vážení poslanci, teraz prosím pána Hudáka, hlavného kontrolóra KSK, aby uviedol materiál,
Nech sa páči.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Ďakujem pekne za slovo pán predseda. Vážené panie
poslankyne, vážení páni poslanci. Návrh plánu kontrolnej činnosti je predkladaný v zmysle
zákona o samosprávnych krajoch na obdobie jedného polroka. Konkrétne návrh plánu
kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020. Je predložený v štruktúre, v súlade s platnými
Pravidlami kontrolnej činnosti a návrh plánu bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej
stránke KSK. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči. Ak sa nikto
nehlási, uzatváram rozpravu a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
na obdobie 1. polroka 2020.
Predseda: „Ďakujem, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 16

Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Košického samosprávneho kraja na obdobie 1. polroka 2019

Za 41 poslancov, proti 1 poslanec, zdržali sa 3 poslanci.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
BOD č. 6
Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2020 - 2022
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 6 – Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja
na roky 2020 - 2022. Vážené poslankyne, vážení poslanci, návrh rozpočtu je zostavený na tri
rozpočtové roky. Záväznými ukazovateľmi rozpočtu podľa rozpočtových pravidiel verejnej
správy sa stávajú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky príslušného rozpočtového
roka, t. j. roka 2020. Celkový návrh rozpočtu je vyrovnaný, návrh bežného rozpočtu
je prebytkový a návrh kapitálového rozpočtu je schodkový, pričom schodok kapitálového
rozpočtu je vyrovnaný prebytkom bežného rozpočtu príslušného roka, použitím fondu
na výdavky a výdavkové finančné operácie, zdrojmi z predaja majetku KSK a úverovými
zdrojmi. Návrh rozpočtu KSK na roky 2020 - 2022 je spracovaný v súlade
so Zásadami tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia
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KSK a v súlade s platnou ekonomickou klasifikáciou. V programovej štruktúre je oproti roku
2019 navrhnutá zmena názvu podprogramu v programe Komunikácie z Cyklistická mobilita
na Cyklistické komunikácie. Investície na rozvoj kraja sú plánované z vlastných príjmov
KSK, z finančných prostriedkov z Európskej únie a štátneho rozpočtu, z úveru
na spolufinancovanie a predfinancovanie projektov z fondov Európskej únie a Štátneho
rozpočtu, z úveru od Európskej investičnej banky a v minimálnom rozsahu z predaja majetku
KSK. Rozpis rozpočtu výdavkov podľa jednotlivých programov je uvedený aj v tabuľkových
prehľadoch. V prílohách je taktiež uvedený vývoj dlhovej služby kraja. Príjmová časť
rozpočtu samosprávneho kraja je tvorená daňovými príjmami – daňou z príjmov fyzických
osôb vo výške 128 871 691 eur, ktorá je v súlade s prognózou výnosu tejto dane v Návrhu
rozpočtu verejnej správy na roky 2020 – 2022. Ďalej sú to nedaňové príjmy, granty a transfery
v rámci verejnej správy. Pri tvorbe rozpočtu museli byť brané do úvahy negatívne dopady,
niektorých opatrení prijatých v Národnej rade Slovenskej republiky. To je hlavne zvýšenie
nezdaniteľnej časti základu dane z príjmov fyzických osôb vo výške 5,9 mil. eur. Zvýšenie
tarifných miezd zamestnancov vo verejnej správe vo výške 4,5 mil. eur a zavedenie príspevku
na rekreáciu 1,2 – 1,5 mil. eur. Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli Košického
samosprávneho kraja a internetovej stránke dňa 22. 11. 2019 a k materiálu je doručené
aj stanovisko hlavného kontrolóra, ktorým návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja
na roky 2020 – 2022 po zvážení pripomienok odporúča schváliť. Návrh rozpočtu prešiel
rokovaním desiatich komisií. Školská komisia nebola v danom bode uznášaniaschopná,
dopravná komisia odporúča materiál prerokovať a schváliť a požaduje v priebehu roka 2020
navýšenie rozpočtu KSK na zabezpečenie bežných opráv ciest II. a III. triedy. Ostatných
8 komisií materiál odporúča prerokovať a schváliť. Otváram k danému bodu rozpravu. Nech
sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Prosím návrhovú komisiu o prednesenie
návrhu na uznesenie. 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
A) berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja k Návrhu rozpočtu
Košického samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022
B) schvaľuje
1.

Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2020 - 2022

2.

Rozpočet Košického samosprávneho kraja na rok 2020 takto:
a) Bežný rozpočet Košického samosprávneho kraja na rok 2020
bežné príjmy vo výške
bežné výdavky vo výške

228 038 950 eur
210 954 474 eur

b) Kapitálový rozpočet Košického samosprávneho kraja na rok 2020
kapitálové príjmy vo výške

17 381 125 eur
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kapitálové výdavky vo výške

45 638 704 eur

c) Finančné operácie Košického samosprávneho kraja na rok 2020
príjmové finančné operácie vo výške
výdavkové finančné operácie vo výške

18 169 547 eur
6 996 444 eur

Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 17

Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2020 –
2022

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Predseda: „Ďakujem pekne. Rozpočet máme na budúci rok schválený.“
BOD č. 6a)
Schválenie nenávratnej finančnej výpomoci pre mesto Prešov
Predseda: „Nasleduje bod č. 6a) – Schválenie nenávratnej finančnej výpomoci pre mesto
Prešov. Dodám, že my sme už o niečom podobnom komunikovali aj s pánom predsedom
Majerským. Teraz by som poprosil pána poslanca Ďurovčíka, aby predniesol návrh. Nech sa
páči.“
Poslanec Ďurovčík: „Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja už som v úvode zdôvodnil svoj
návrh. Ešte raz prečítam návrh na uznesenie. Zastupiteľstvo KSK konané dňa 09. 12. 2019
schvaľuje finančnú nenávratnú výpomoc mestu Prešov vo výške 100 tis. eur z dôvodu pomoci
obyvateľom mesta, ktorých postihla tragická udalosť výbuchu plynu na Mukačevskej ulici
v Prešove dňa 06. 12. 2019.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak s nikto nehlási
do rozpravy, uzatváram rozpravu a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu tohto
uznesenia. Nech sa páči.“
Poslanec Dulina, návrhová komisia: „Návrh na uznesenie od pána poslanca Ďurovčíka.
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja schvaľuje finančnú nenávratnú výpomoc
mestu Prešov vo výške 100 tis. eur z dôvodu pomoci obyvateľom mesta, ktorých postihla
tragická udalosť výbuchu plynu na Mukačevskej ulici v Prešove dňa 06. 12. 2019.“
Predseda: „Ďakujem. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 18

Schválenie nenávratnej finančnej výpomoci pre mesto Prešov –
návrh p. Ďurovčík

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené.“
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BOD č. 7
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. 7 – 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 doplnkov. Vážené poslankyne,
vážení poslanci, ide o informáciu o poskytnutí dotácií do výšky 3 300 eur. V rozpočte KSK
na rok 2019 je na dotácie do 3 300 eur v zmysle VZN vyčlenená suma 200 tisíc eur. Celková
výška schválených dotácií od začiatku roka 2019 k 31. 10. 2019 na základe rozhodnutia
predsedu KSK je 178 544 eur. Na prerozdelenie v zmysle § 5 ods. 5 VZN je k dispozícii
21 456 eur. Prehľad žiadateľov a poskytnutá výška dotácie je uvedená v tabuľkovom
prehľade. Zároveň v materiáli je uvedený aj prehľad zamietnutých žiadostí vrátane
zdôvodnenia. Materiál prerokovalo 9 komisií. Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky
materiál prerokovala, školská komisia nebola v danom bode uznášaniaschopná. Ostatných
7 komisií materiál odporúča prerokovať a zobrať na vedomie. Otváram k tomuto 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 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. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 19

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 doplnkov

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
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BOD č. 8
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým
sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012
o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým
školám, jazykovým školám a školským zariadeniam
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 8 – Návrh VZN Košického samosprávneho kraja,
ktorým sa mení VZN KSK č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, zmena VZN spočíva v aktualizácii výšky dotácie
na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení
na rok 2020 a je navýšená o 10 % oproti roku 2019 z dôvodu navýšenia miezd
pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov od 1. 1. 2020. Uvedená zmena
je zohľadnená v návrhu rozpočtu odvetvia školstva na rok 2020. Tento návrh všeobecne
záväzného nariadenia pred rokovaním zastupiteľstva prešiel legislatívnym procesom,
bol zverejnený za účelom jeho pripomienkovania dňa 07. 11. 2019 na úradnej tabuli úradu
a webovej stránke kraja. Návrh všeobecne záväzného nariadenia prešiel rokovaním desiatich
komisií. Školská komisia nebola v danom bode uznášaniaschopná, ostatných 9 komisií
materiál odporúča prerokovať a schváliť. V zákonom stanovenej lehote k návrhu všeobecne
záväzného nariadenia neboli prednesené pripomienky. Otváram rozpravu k tomuto bodu.
Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Prosím návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 1, § 11 ods. 2 písm. a) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a podľa § 9 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám
a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov.
Podpredseda Rusnák: „Ďakujem, nech sa páči môžete hlasovať.“
Hlasovanie č. 20

Návrh
všeobecne
záväzného
nariadenia
Košického
samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné
nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012
o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
základným umeleckým školám, jazykovým školám, jazykovým
školám a školským zariadeniam

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Podpredseda Rusnák: „Konštatujem, že návrh uznesenia bol schválený.“
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BOD č. 9
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o výške
úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Podpredseda Rusnák: „Ďalším bodom dnešného rokovania je bod č. 9 – Návrh Všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o výške úhrady za sociálnu službu,
o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK. Predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia upravuje najmä
podmienky poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb; spôsob
určenia a výšku úhrady za odborné, obslužné a ďalšie činnosti a spôsob ich platenia;
vykonávanie, zabezpečovanie alebo utváranie podmienok na vykonávanie iných činností.
Výšku úhrady za sociálnu službu v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK v súčasnosti upravuje VZN KSK č. 17/2012, ktoré je v platnosti
od 1. januára 2013. Od platnosti uvedeného Všeobecne záväzného nariadenia v porovnaní
s rokom 2019 došlo k rapídnemu nárastu bežných výdavkov na jedného klienta v zariadení
v našej zriaďovateľskej pôsobnosti v priemere o 66 %. V absolútnom vyjadrení predstavuje
tento nárast v rozpočte Košického samosprávneho kraja sumu takmer 7,6 mil. eur. Predložený
návrh všeobecne záväzného nariadenia navrhuje zvýšenie úhrad v priemere o 14,5 percenta.
K zvyšovaniu plánuje pristúpiť väčšina krajov, pristúpilo k nemu aj mesto Košice.
Pre porovnanie súčasťou materiálu je uvedený aj tabuľkový prehľad. Tento návrh všeobecne
záväzného nariadenia pred rokovaním zastupiteľstva prešiel legislatívnym procesom,
bol zverejnený za účelom jeho pripomienkovania dňa 11. 11. 2019 na úradnej tabuli úradu
a webovej stránke kraja. Návrh VZN prešiel rokovaním desiatich komisií. Školská komisia
nebola v danom bode uznášaniaschopná, ostatných 9 komisií materiál odporúča prerokovať
a schváliť. V zákonom stanovenej lehote k návrhu všeobecne záväzného nariadenia boli
prednesené pripomienky, ktoré Vám boli expedované dňa 06. 12. 2019. Dňa 2. 12. 2019
zasadala za účelom posúdenia pripomienok sociálna komisia, ktorá pripomienky akceptovala
a odporúča Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja schváliť návrh všeobecne
záväzného nariadenia podľa predloženého návrhu aj so schválenými pripomienkami.
Nech sa páči otváram rozpravu k tomuto bodu.“
Predseda: „Pán poslanec Rovinský.“
Poslanec Rovinský: „Vážené dámy, vážení páni, myslím si, že zvyšovanie poplatkov nesú
všetci ľudia, najmä tí, ktorých sa to týka, so strachom, úzkosťou a šíria sa potom veľmi
negatívne emócie. Pán predseda, poprosil by som tieto veci je potrebné komunikovať vopred,
vopred ľuďom vysvetliť, aby nežili v strachu úzkosti. Najmä tí, ktorí sú v našich zariadeniach
a tí, ktorí sú odkázaní na tieto služby. Skutočne by bolo dobré, aby o týchto veciach
a o nevyhnutnosti týchto opatrení bola informovaná verejnosť a to vždy skôr predtým,
než k takému rozhodnutiu dospeje aj Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja. Určite
všetci poslanci sa stretli s tým, že sa ich ľudia pýtali čo to robíte, prečo to robíte. Bolo by
veľmi dobré keby skutočne bola predtým aj mediálna kampaň o tom, že robíme len to,
čo je nevyhnutné. Ďakujem.“
Predseda: „Pán poslanec Petro s faktickou, nech sa páči.“
Poslanec Petro s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne, plne súhlasím s pánom
poslancom Rovinským a tak isto by som chcel povedať, že určite nepodporíme tento návrh
VZN na zvyšovanie, ktoré by potom zase tým, ktorých sa to najviac týka najviac uškodilo.
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Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Ja len zopakujem čo povedal pán podpredseda, keď prednášal návrh.
Od roku 2012 sa zvýšili poplatky o 66 %, pre Košický kraj to robí 7,6 mil. eur ročne
v rozpočte navýšenie a my sa snažíme v minimálnej miere preniesť tento rozdiel na klientov
sociálnych služieb. Je to výške cca 0,5 mil. eur. To čo vieme uniesť, tak sa snažíme uniesť,
avšak k nejakej úprave musí dôjsť. Lebo ja sa potom pýtam, prečo v 2012 ste tak rapídne
zvýšili tieto poplatky. Hlási sa niekto ešte do rozpravy? Ak nie, uzatváram rozpravu a prosím
návrhovú komisiu, nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
schvaľuje
pripomienky č. 1 – č. 10 k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia
v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho
kraja.
1

Opakujúce sa pripomienky k ubytovaniu – príloha č. 2:
1. nerovnomerné zvyšovanie sadzby dvojposteľových izieb v porovnaní
s jednoposteľovými, negatívny dopad na prijímateľov zdieľajúcich obytné priestory
s inými prijímateľmi
2. otázny a nejednotný spôsob výpočtu príslušenstva obytných priestorov
3. po aplikácii zmien dochádza k rapídnejšiemu nárastu cien ubytovania ako bolo
zamýšľané

2

Pripomienky k spotrebičom § 6:
1. návrh na ponechanie pôvodných sadzieb
2. nejasné vymedzenie pojmu „veľký spotrebič“

3

Opakujúce sa pripomienky k stravovaniu:
1. návrh na zmenu percentuálneho vyjadrenia jednotlivých podielov jedál dennej
stravnej jednotky – príloha č. 1
2. zmena § 4 bod 5 - rozdielna nákladovosť pri rôznych diétach nie je vhodne
vyjadrená vo výške 25% - návrh nahradiť textom „max do výšky 40%“
3. § 4 bod 6, 7 - nedostatočné navýšenie stravnej jednotky pri sviatkoch, rekreačných
pobytoch, zájazdoch a športových hrách – návrh nahradiť textom „až do výšky 100%
dennej úhrady za stravovanie“
Pripomienky k úhrade za odkázanosť:

4

Celkové námietky k navyšovaniu sadzieb za odkázanosť
5

Doplniť § 3 ods. 1 o písm. e) „utváranie podmienok na prípravu stravy“

6

Upraviť § 10 ods. 5 – nahradiť formuláciu „do 5 dní“ formuláciou „v najbližšom
termíne úhrady za poskytovanú sociálnu službu.“
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8

§ 10 ods. 3 – uviesť, že cenník iných činností musí byť doručený a schválený KSK –
OSV inak je neplatný
§ 12 – vhodné určiť, čo sa považuje za osobné vybavenie

9

Doplnenie bodu do VZN k odľahčovacej službe

10

Určiť cenové rozpätie za požičiavanie pomôcky

7

Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 21

Návrh
Všeobecne
záväzného
nariadenia
Košického
samosprávneho kraja o výške úhrady za sociálnu službu,
o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Za 34 poslancov, proti 4 poslanci, zdržali sa 10 poslanci.
Predseda: „Tento návrh o jeden hlas neprešiel. Pripomienky neprešli, teraz hlasujeme
o pôvodnom návrhu VZN. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 8 ods.1, § 11 ods. 2 písm. a) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a podľa § 72 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o výške úhrady za sociálnu
službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja bez pripomienok.
Hlasovanie č. 22

Návrh
Všeobecne
záväzného
nariadenia
Košického
samosprávneho kraja o výške úhrady za sociálnu službu,
o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Za 33 poslancov, proti 5 poslancov, zdržalo sa 10 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh neprešiel.“
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BOD č. 10a)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 10a) – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií. Vážené poslankyne, vážení poslanci,
cieľom predkladaného VZN je navrhnúť nový systém poskytovania dotácií z rozpočtu KSK,
ktorý prispeje k efektívnejšej a systematickej podpore trvalo udržateľného rozvoja KSK
a k napĺňaniu priorít Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK a jednotlivých
sektorových stratégií. Nový systém poskytovania dotácií taktiež prispeje k zvýšeniu
transparentnosti dotačnej politiky KSK a zároveň uľahčí potenciálnym žiadateľom prístup
k dotáciám. V rámci nového dotačného systému bude akákoľvek podpora z rozpočtu KSK
prideľovaná na základe dotačných programov, ktoré budú na príslušný rok vypracované
Úradom KSK. Zastupiteľstvo schváli celkovú výšku finančných prostriedkov určenú
na dotácie a Dotačná komisia zložená z 11 poslancov zastupiteľstva a 2 zástupcov z Úradu
KSK schváli samotné výzvy a zameranie dotačných programov. Zároveň Vám dávam
do pozornosti, že sme dňa 27. 11. 2019 obdŕžali z Agentúry na podporu regionálneho rozvoja
Košice, n. o. žiadosť o opravu gramatického nedostatku v návrhu VZN. Jedná sa o opravu
chyby v písaní v návrhu VZN, konkrétne v § 1 ods. 3 písm. c), kde je potrebné nahradiť slovo
nebol slovom bol. Na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas
trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov, najmenej 35 hlasov. V rámci pripomienkového
konania boli do návrhu VZN o poskytnutí dotácií zapracované odporúčania hlavného
kontrolóra a poslaneckých klubov. Otváram k materiálu rozpravu. Prosím pána podpredsedu
o prednesenie pozmeňujúcich návrhov. Nech sa páči.“
Podpredseda Rusnák: „Ďakujem, vážený pán predseda, dovolím si predniesť pozmeňujúce
návrhy. Sú tri k návrhu všeobecne záväzného nariadenia. Prvý sa týka § 1 ods. 3,
kde navrhujem vypustiť písmeno b), ktoré znie: „Žiadateľovi, ktorému bola poskytnutá
dotácia na tento projekt od iného subjektu“. Dôvod je logický, niekto môže mať projekt
nejakého väčšieho charakteru, napr. za 40 tis. eur, od samosprávneho kraja dostane cca 5 tis.
eur a my by sme ho chceli obmedziť, aby nemohol prijímať žiadne iné dotácie od iných
subjektov, čo je výrazné obmedzenie, preto si dovolím navrhnúť vypustiť v § 1 ods. 3 písm.
b). Ďalší návrh sa týka § 4 ods. 4, kde navrhujem nahradiť doterajší text nahradiť textom:
„V prípade zapojenia poslancov Košického samosprávneho kraja do procesu hodnotenia bude
maximálna výška dotácie pre územie (okres), v rámci ktorého môže žiadateľ žiadať
o poskytnutie dotácie, stanovená buď na základe percentuálneho podielu počtu obyvateľov
príslušného okresu na celkovom počte obyvateľov Košického samosprávneho kraja alebo
na základe percentuálneho podielu poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
Kritérium maximálnej výšky dotácie pre územie (okres) stanoví konkrétna výzva. Počet
obyvateľov bude stanovený na základe aktuálne dostupných údajov Štatistického úradu SR
v čase vyhlásenia výzvy.“ Koniec návrhu § 4 ods. 4 a tretí návrh sa týka § 11 ods. 6,
kde navrhujem za poslednú vetu doplniť text v nasledovnom znení: „Toto poradie potvrdia
svojimi podpismi všetci poslanci za príslušný okres“. To je koniec môjho návrhu. Ďakujem
pekne.“
Predseda: „Pán hlavný kontrolór, nech sa páči.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne,
vážení páni poslanci, v prvom rade chcem pozitívne zhodnotiť ambíciu zmeniť doterajší
systém poskytovania dotácií, ktorý je už časom zastaraný a je viac ako nevyhnutné ísť cestou
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inovatívneho prístupu. Veď nakoniec Útvar hlavného kontrolóra KSK ukončil v marci 2018
kontrolu za obdobie roka 2017 so zameraním na poskytovanie dotácií z rozpočtu KSK.
Už pred rokom a trištvrte sme poukázali na neaktuálnosť VZN upravujúci dotácie a na
zastaranosť oproti súčasným trendom poskytovania dotácií, resp. grantov. Predložili sme
aj odporúčania, citujem: „Spracovanie VZN upravujúceho podmienky poskytovania dotácií
s cieľom najmä sprehľadnenia spôsobu poskytovania, zosúladenia s aktuálnym znením platnej
legislatívy, zapracovania súčasných trendov poskytovania dotácií, napr. podmienky a postupy
poskytovania dotácií spracovať na princípoch programového poskytovania t. j., ustanoviť
spôsob kreovania programov a následnou alokáciou prostriedkov zverejnenia výzvy
predkladania projektových žiadostí, posudzovanie a schvaľovanie. Prípadne aj možnosť
participácie verejnosti, napr. SMS hlasovanie.“ Je to uvedené aj na webe k výsledkom
kontroly č. 5/2018. Teší ma, že konečne sme sa dočkali návrhu nového VZN, ale zároveň
musím byť kritický, že je to až po jeden a trištvrte roku od poukázania na nedostatky
a predloženia našich odporúčaní. Je škoda, že tak závažná právna norma nebola predmetom
skoršej, širšej diskusie s poslancami zastupiteľstva, vnútorného, nazvime ho neoficiálneho
pripomienkovania a je predkladaná v časovej tiesni na decembrové zastupiteľstvo. Mohlo by
sa vyhnúť nejasnostiam a mohli sa odstrániť aj chyby technického charakteru. K návrhu VZN
som podal písomné pripomienky a návrhy. Verím, že vám vážené panie poslankyne, vážení
páni poslanci boli spolu s vyhodnotením predložené. Je škodou, že niektoré boli tak svojsky
zapracované a že neprebehla so mnou aj diskusia. Vyhli by sme sa aj napríklad takejto
formálnej chybe, ktorá je uvedená a ktorú už pán podpredseda Rusnák spomenul v tom
§1 ods. 3 písm. b), ktorú bolo treba odstrániť. Keďže pán podpredseda už predložil návrh
na uznesenie. Ak by to prešlo tak ako to je, tak vlastne VZN by bolo v rozpore so zákonom
§ 8 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Nebudem citovať
to ustanovenie. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Do rozpravy sa hlási pani poslankyňa Lenártová, nasleduje pán poslanec Saxa.
Nech sa páči.“
Poslankyňa Lenártová: „Vážený pán predseda, ctený poslanecký zbor. Ja mám doplňujúci
návrh do návrhu uznesenia. V návrhu VZN o poskytovaní dotácií chýba povinnosť
poskytovať čestné vyhlásenia žiadateľom o dotáciu, napr. o tom, že má vysporiadané finančné
vzťahy so štátnym rozpočtom, rozpočtom VÚC a obcí, že nemá právoplatne uložený trest
zákazu prijímať dotáciu. Tieto informácie sú dôležité pre uplatňovanie dodržiavania
osobitných predpisov, zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Potom ďalej zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy. KSK ako orgán verejnej správy ma pri poskytovaní dotácií povinnosť
vykonávať tzv. administratívnu finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Musí overiť
dodržiavanie uvedených predpisov. Jednu z možností, najmenej byrokratickou a zaťažujúcou
pre žiadateľa je poskytnutie čestného vyhlásenia, preto predkladám návrh, ktorým sa doplňuje
navrhované VZN o predkladanie čestných vyhlásení, o tom že žiadateľ má vysporiadané
finančné vzťahy s rozpočtom VÚC, obcí a štátnym rozpočtom. O tom, že na projekt alebo
akciu nebola poskytnutá dotácia od iného subjektu. V prípade ak žiadateľovi bola na tento
projekt alebo akciu dotácia poskytnutá od iného subjektu, uvedie názov a sídlo tohto subjektu
a výšku dotácie. Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nemá právoplatne uložený trest zákazu
prijímať dotácie. Podrobný návrh predkladám v písomnej podobe, čiže sa bude dopĺňať
§ 5 o nový odsek 8 a § 8 sa doplní o nový odsek 6. Predkladám návrhovej komisii. Ďakujem.“
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Predseda: „Ďakujem. Pán poslanec Saxa, nasleduje pán podpredseda Pataky. Nech sa páči.“
Poslanec Saxa: „Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený predsedajúci, kolegyne, kolegovia,
dovoľte, aby som skonštatoval stanovisko Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky,
kde bolo toto VZN prerokované. Z prítomných 13 členov komisie, jeden hlasoval Za,
päť bolo proti, siedmi sa zdržali. Komisia neodporúča schváliť toto VZN. Dovoľte aj moje
stanovisko k tomuto VZN. Ako bolo už povedané, určite je potrebné prijať nové VZN. Staré
VZN už má dobu životnosti za sebou, no je mi veľmi ľúto, že toto VZN bolo predložené
na poslednú chvíľu. Je to veľmi dôležité VZN pre život nášho samosprávneho kraja. Diskusia
bola obmedzená naozaj na to minimum, ktoré časové hľadisko nám dovolilo a z môjho názoru
tie čiastkové zmeny, ktoré teraz tam robíme, plus teraz návrh, ktorý bol pridaný, len zbytočne
to VZN robí zložitejším. Myslím, že celá kostra toho VZN bola urobená tak, že pripadá mi to
ako nejaká kostra z nejakého dotačného programu, vyššieho, zložitejšieho. Žiadatelia o túto
dotáciu, možno sa budú baviť o 500 eurách a zdá sa mi to príliš zložité VZN, samozrejme
dá sa to urobiť jednoduchšie, aj pri zachovaný transparentnosti. Preto môj názor k tomuto
VZN je taký, že zdržím sa hlasovania. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Pán podpredseda Pataky. Nech sa páči.“
Podpredseda Pataky: „Ďakujem. Vážený pán predseda, kolegovia, v podstate aj súhlasím
s pánom Saxom v mnohých veciach a preto som si dovolil pripraviť aj ja doplňujúci návrh,
aj niektoré zmeny daného VZN. Práve tá jedna myšlienka, ktorá vychádza od poslancov,
aby mali právo nejako rozhodovať o časti tých dotácií, najlepšie poznajú svoje okolie
a najlepšie poznajú tie združenia alebo neziskové organizácie, ktoré pôsobia v ich okrese.
Ja by som si dovolil navrhnúť, aby sme schválenú čiastku dotácie rozdelili na tri pomerné
časti. Bola by individuálna dotácia predsedu, individuálna dotácia poslancov KSK a dotačná
schéma. Práve tá individuálna dotácia poslancov by odbremenila tieto organizácie
od byrokracie. Lebo podľa mojej úvahy, práve v tej individuálnej dotácii poslancov KSK,
by nebola potreba ani žiadosť v podstate, ale na základe písomného rozhodnutia daného
poslanca by vedenie KSK, alebo Úrad KSK by bol povinný poskytnúť dotáciu. Tak isto by sa
uzatvárali zmluvy, tak isto by bolo potrebné vykonať odpočet tejto dotácie, tak isto by bolo
potrebné predložiť čestné vyhlásenie, len by sa odbremenili ďalšie administratívne úlohy.
Jedna tretina by ostala pánovi predsedovi na zváženie a tie zložitejšie alebo komplikovanejšie
dotácie by išli cez tú dotačnú schému. V podstate to je celá podstata môjho návrhu. Ešte mi
dovoľte vyjadriť dosť nesúhlas s tou dotačnou komisiou. Napríklad VZN v § 11: „Žiadosti
o poskytnutie dotácie, ktoré boli hodnotiteľmi navrhnuté na schválenie, môžu byť predložené
poslancom.“ Čiže teoreticky môžeme byť aj úplne vylúčení z celého procesu, lebo nám
nemusí nikto predložiť na bodovanie dané žiadosti. Preto som navrhol aj túto tretiu možnosť
a tým pádom možno by vyhovovala aj poslancom. Mnohí navrhovali práve to, aby mali
možnosť priamo oni rozhodovať o niektorých dotáciách. Tá čiastka by vychádzala,
momentálne je v rozpočte schválených 600 tis. eur, na poslanca by vychádzalo 200 tis. eur/57,
t. j. suma 3 508 eur na poslanca. Mohol by podporiť menšie, väčšie projekty, ale maximálne
do tejto hodnoty. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Mne sa páči ako v jednej chvíli dostanem "zdrba", že neskoro predkladáme
nejaký materiál, mesiac a pol predtým a potom sa tu dozviem návrhy, ktoré sme si mohli
odkomunikovať dávno predtým. Nasleduje pán poslanec Dulina, potom pán poslanec
Rovinský. Nech sa páči.“
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Poslanec Dulina: „Ďakujem za slovo. Tiež vlastne počas procesu toho schvaľovania alebo
hodnotenia nového VZN som aj ja vyčítal pánovi predsedovi, že to bolo dané neskoro. Tesne
pred komisiami a bolo málo času na reagovanie. Preto som rád, že pán podpredseda Rusnák
dal ten pozmeňujúci návrh, ktorý akoby zásadne mení to VZN a to práve v tom bode § 11 ods.
6 Štatútu Dotačnej komisie, kde poradie projektov potvrdia svojimi podpismi poslanci
za príslušný okres. To dáva tiež každému poslancovi, či je z koalície, či z opozície možnosť
sa podieľať na tom rozhodovaní, kde bez jedného podpisu akoby nebude pridelená dotácia.
Čiže je dôležité, aby sa poslanci v okrese, ktorí poznajú tú situáciu dohodli, bez ohľadu na to
či sú v koalícii, opozícii, alebo ako to bude v nasledujúcom volebnom období. Kvôli tomu
je to veľmi spravodlivý návrh a je škoda, že to nebolo komunikované predtým a vysvetlené
poslaneckému klubu Most – Híd, alebo Smeru – SD, alebo ďalším poslancom. Každý jeden
poslanec má možnosť v tom zasiahnuť. Týmto sa to celé VZN mení v prospech poslancov
a preto ho podporím. Ďakujem.“
Predseda: „Pán poslanec Rovinský, nasleduje pán poslanec Kočiš. Nech sa páči.“
Poslanec Rovinský: „Jedná sa o to, že v tomto mikulášskom období chceme schváliť dotačnú
schému a to takú, ako je demaskoval pán podpredseda Pataky, aby šlo o to, že každý dostane
svoj balík, ktorý môže rozdeliť vo svojom volebnom obvode. Je to dobre maskovaná
prešovská schéma, ktorú pán podpredseda snáď vďaka tomu, že nebol dostatočne
informovaný, tak ju demaskoval. Ja som bol proti tomu, aby samotní poslanci rozhodovali
o darčekoch pre svoj volebný obvod a budem proti tomu aj teraz. Na to som upozornil a teda
nezahlasujem za to, aby som mal právo rozdeliť cca 5 tis. eur. Nie je to zle vypočítané,
necelých 5 tis. eur vychádza. Ja budem hlasovať proti a vy sa musíte rozhodnúť či chcete pod
takou čiapkou vystupovať na budúci rok. Ďakujem.“
Predseda: „S faktickou pán podpredseda Pataky, nasleduje pán poslanec Kočiš. Nech sa
páči.“
Podpredseda Pataky s faktickou poznámkou: „Vážený pán Mikuláš, je to čiastka 3 508 eur,
čo sa výrazne líši od sumy 5 tis. eur. Ako som aj zdôvodnil, práve poslanci sú hodnotení
svojimi voličmi a volič ich bude potom hodnotiť ďalšie tri roky a zase práve ten poslanec
najlepšie pozná združenia, neziskovky, ďalšie organizácie, ktoré pôsobia v daných regiónoch.
Ale jasné, máte právo, máte čiapku, hlasujete ako máte chuť.
Predseda: „Pán poslanec Kočiš, nasleduje pán poslanec Javorský. Nech sa páči.“
Poslanec Kočiš: „Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, môj názor je taký, ktorý som
vyjadril aj na finančnej komisii, že nové Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií
zavádza neskutočne veľkú byrokraciu a znižuje váhu a kompetenciu poslancov Košického
samosprávneho kraja rozhodovať o žiadostiach. Nemyslím si, že poslanci tohto zastupiteľstva
stratili spôsobilosť rozhodovať o dotáciách a potrebujú pomoc hodnotiteľov, komisií
a všetkých možných vecí, ktoré zvyšujú byrokraciu pri prerozdeľovaní týchto prostriedkov.
Veď sa len pozrime na nové pojmy, dotačná komisia a byrokracia, ktorá s tým súvisí.
Keď si prečítate tak vidíte hneď koľko byrokracie tam je. Sú tam hodnotitelia. Je tam
sprostredkovateľský orgán, je tam nejaký štatút komisie a perlička nakoniec. Prvý štatút
schvaľuje zastupiteľstvo, ale ďalšie zmeny a doplnky dotačnej komisie už schvaľuje samotná
dotačná komisia. Kto mi neverí, nech s prečíta čl. 10. Takže nech schválime tu čokoľvek,
dotačná komisia môže zmeniť všetko. Ja s takýmto osobne návrhom nesúhlasím a v reakcii
na mojich predrečníkov chcem len povedať to, že aj ja si viem predstaviť celkom iný model.
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Oveľa jednoduchší, oveľa šikovnejší, ktorý bude mať menej byrokracie a bude konkrétnu
zodpovednosť dávať každému jednému poslancovi Košického samosprávneho kraja.
Môj návrh napr. je taký, že každý poslanec Košického samosprávneho kraja bude zodpovedný
za prerozdelenie 5 tis. eur, ktoré si vyberie z predložených žiadostí, ktoré prídu na Úrad
Košického samosprávneho kraja. Samozrejme bude si musieť to obhájiť, bude musieť
zdôvodniť, atď. A v kompetencii predsedu ostane zvyšok, keď to prepočítam, tak predseda
bude mať ešte o 30 tis. eur viac ako má teraz. Takže toto je môj návrh, aby sme takto
prerozdeľovali v budúcnosti dotácie a aby každý jeden poslanec tohto zastupiteľstva bol ešte
viac zodpovedný a zainteresovaný na konkrétnej pomoci, konkrétnym žiadateľom. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Pán poslanec, tú vašu zodpovednosť k poslancom, to bolo
komunikované s viacerými aj organizáciami, ktoré kontrolujú transparentnosť a teraz
nemyslím len Transparency Internacional, ale všetky. Toto, čo Vy nazývate väčšiu
zodpovednosť poslanca, vnímajú ako zníženie transparentnosti. Aby sme mali jasno v tom,
ako to je vnímané mimo toho. Ja rozumiem č rozprávate, len ja vravím, že VZN bolo
navrhnuté kvôli niečomu tak, ako bolo navrhnuté. S faktickou pán poslanec Rovinský,
nasleduje pán poslanec Javorský. Nech sa páči.“
Poslanec Rovinský s faktickou poznámkou: „Práve o to ide, ako ste niektorý
z predrečníkov povedali, že voliči nás hodnotia. Áno, hodnotia a budú nás hodnotiť podľa
toho koľko darčekov rozdáme v tom, ktorom volebnom obvode. Celé je tu len táto myšlienka,
lebo pokiaľ by to bolo o tom, že každý poslanec sa môže rozhodnúť kdekoľvek v Košickom
samosprávnom kraji umiestniť tieto peniaze, tak možno by to menej zaváňalo tým, že ide mi
o hlasy v budúcich voľbách. Pokiaľ je to tak stavané, že je to stavané na volebný obvod toho,
ktorého poslanca, prepáčte neočakával som od Vás niečo takéto. Prepáčte“
Predseda: „Ďakujem. Pán poslanec Javorský nasleduje a potom pán poslanec Solár. Nech sa
páči.“
Poslanec Javorský: „Ďakujem veľmi pekne. Ak dovolíte takú myšlienku, ja si myslím,
že sa nepočúvame navzájom, pretože pán podpredseda Pataky, keby si počúval, čo hovorí
Daniel Rusnák. Ten tvoj návrh oberá poslancov o tú schému, ktorú chceš. Pretože, že prejdú
tie pozmeňujúce návrhy, ktoré dal Dano Rusnák, tak poslanci v tom svojom okrese musia
svojím podpisom potvrdiť prerozdelenie. Čiže v konečnom dôsledku majú k dispozícii
polovičku z teraz schváleného rozpočtu, tzn. 300 tis. eur. Áno je tam tá čiastka, ktorú hovoril
pán Rovinský, že je to cca 5 200 eur. Ak prejdú tie návrhy, ktoré navrhol Daniel Rusnák, je to
tak. Nehanbím sa za to, že chcem aby išiel konkrétny objem dotácií pre okres Spišská Nová
Ves. Ja som poslanec, ktorého zvolili občania v Spišskej Novej Vsi, ktorý sa o tri roky opäť
bude uchádzať o hlasy v tomto okrese. Súhlasím s podpredsedom Karolom Patakym,
že poslanci v tom okrese poznajú najlepšie čo by sme mali podporiť. To, že samozrejme
musia splniť tí žiadatelia všetky tie podmienky, aj to čo navrhovala pani Lenártová,
dá sa s tým súhlasiť, len neviem či to treba dať do VZN, či to nestačí dávať do vyhlásenia
tých výziev. V tom ja s nevyznám, ale myslím si, že stačí ak tento bod budeme zakaždým
dávať do vyhlásenia výziev, tak to bude postačujúce. Musia spĺňať všetci, ktorí to majú.
Pre mňa nie je až tak dôležité to rozhodnutie, či podporím niečo v Michalovciach, alebo
či podporím niečo v neviem akom okrese, ako poslanec. A to je vlastne odpoveď na námietky
pána poslanca Kočiša, že strácame svojprávnosť alebo schopnosť ovplyvňovať. Úprimne ruku
na srdce, koľkí z vás sa zaoberali tými dotáciami, ktoré ste buď neprebrali na svojej komisii
alebo netýkali si vášho okresu. Myslím si, že drvivá väčšina z nás sa z ostatnými dotáciami
spoliehali, že kolegovia to prešli, posúdili a dali dobrý návrh. Pravda je aj to, že komisie
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stratia jednu z vecí, ktoré mali. Hlavne finančná komisia stratí, ktorá vlastne aj menila
rozhodnutie jednotlivých komisií, ako napr. kultúrnej atď. a dotácie trochu upravovala. Teraz
toto všetko sa stratí, pretože budeme o tom rozhodovať my poslanci. Tá zodpovednosť je na
nás, ale predsa my pochybujeme o tom, že to zvládneme? My nemáme na to, aby sme
tú zodpovednosť prijali? Toto VZN je tom, že každý z nás poslancov preberie zodpovednosť
za určitú čiastku a tak, ako ju rozdelí v tom svojom okrese. Áno, bude sa za to zodpovedať
svojím voličom. Nakoniec to v zastupiteľstve bude vidieť. Tá dotačná komisia je len
na určenie výziev a taký garant toho, že budeme to mať právne v poriadku. Aby niektorí
poslanci neuleteli tak, že minú tie peniaze na niečo čo nemá byť. Ďakujem veľmi pekne.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. S faktickými páni poslanci Petrik, Pataky, Jakubov. Nech sa páči.“
Poslanec Petrik s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne za slovo. Ja som si teraz vypočul
to čo povedal kolega Javorský. Presne to som chcel aj povedať, že v podstate zmyslom VZN
bolo práve to, aby sa nestávalo, že rokujeme na kultúrnej, na inej komisii o veciach, o daných
žiadostiach a vo finančnej komisii potom došlo k zmene. Ja som chcel ešte aj ten môj hlavný
príspevok v rámci tohto môjho vstupu je, že ak hovoríme zase o tom, že by to potom bolo
málo transparentné, keby to bolo podľa návrhu pána kolegu podpredsedu Patakyho,
tzn. rozdelenie 3 x 200 tis. eur. S tým, že potom by sme uzurpovali my na tých 200 tis. eur,
každý poslanec určitý budget, kde je transparentnosť. Potom rozmýšľajme, že potom aj pán
predseda kde má transparentnosť, keď on dostane 300 tis. eur a rozhoduje sám. Čiže tam
neviem či vidíme až taký problém, keď predseda rozhoduje o tom, že jednoducho rozdelí
peniaze na základe svojho rozhodnutia, čo s tým súhlasíme, akceptujeme, berieme
na vedomie. A teraz keď chceme to ponechať na vôli poslanca ktorý by vlastne mal budget
a povedal by, že v regióne by do tohto chcel dať takýto peniaz. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Pán podpredseda Pataky s faktickou a pán poslanec Jakubov
nasleduje.“
Podpredseda Pataky s faktickou poznámkou: „Pán kolega práve odišiel, lebo práve to som
chcel povedať, že poslanec má možnosť podľa môjho návrhu dať aj do iného okresu,
čiže nemusí do vlastného okresu dávať. A práve náš klub je taký špecifický možno,
lebo zastupujeme aj národnostné menšiny, takže máme tú nevýhodu, že my musíme brať
do úvahy aj okres Veľké Kapušany a to je Použie, čiže michalovský okres a oblasť Použia,
kde sa dostáva málo tých dotácií. A tak isto časť Rožňavy, alebo Košice – okolie, čiže práve
takto by sme mali možnosť aj tam pomôcť tým združeniam alebo neziskovkám,
ktoré to potrebujú a nevedia sa možno zapojiť do toho dotačného procesu.“
Predseda: „S faktickou, pán poslanec Jakubov.“
Poslanec Jakubov s faktickou poznámkou: „Ďakujem za slovo pán predseda. Pán kolega
Javorský, áno, súhlasím s Vami a súčasne súhlasím aj s tým, čo predniesli obaja páni
podpredsedovia, pán podpredseda Rusnák, aj pán podpredseda Pataky. Jedno mi ale nie
je jasné, pokiaľ predseda predkladá nejaký materiál a obaja podpredsedovia tam majú voči
nemu pripomienky a doplňujúce návrhy, buď ho neodkomunikovali, alebo sa každý
stotožňuje s touto komunikáciou a potom by nemala byť protichodná. Vzhľadom na to,
že tu odznelo veľa pripomienok, veľmi dobré pripomienky aj zo strany pána poslanca Kočiša,
pani poslankyne Lenártovej, pána poslanca Petrika, myslím si, že fakt tento materiál
nie je dostatočne odkomunikovaný a je to veľmi vážne VZN. Preto dávam procedurálny
návrh, aby sme prerušili rokovanie v tomto bode. Aby sa pokojne dopracoval, odkomunikoval
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a nie je problém ho na najbližšom zastupiteľstve schváliť. Dávam procedurálny návrh
na prerušenie rokovania. Ďakujem.“
Predseda: „Nech sa páči hlasujte o tomto procedurálnom návrhu.“
Hlasovanie č. 23

Návrh
Všeobecne
záväzného
nariadenia
Košického
samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií – procedurálny návrh
na ukončenie rozpravy v tomto bode – návrh p. Jakubov

Za 20 poslancov, proti 6 poslancov, zdržalo sa 17 poslancov.
Predseda: „Rokujeme ďalej. Pán poslanec Solár. Nasleduje pán poslanec Kaplan. Nech sa
páči.“
Poslanec Solár: „Vážený pán predseda, vážené poslankyne, poslanci, dovoľte mi tiež
vyjadriť svoj názor k predkladanému návrhu Všeobecne záväzného nariadenia KSK
o poskytovaní dotácií. Vzhľadom na to, že v niektorých samosprávnych krajoch je podobný
systém poskytovania dotácií so systémom výziev, odborných hodnotiteľov dotačnej komisie,
hlavne s možnosťou zapojenia poslancov ako do hodnotiaceho, tak aj do rozhodovacieho
procesu, už funguje. Vítam toto Všeobecné záväzné nariadenie a možnosť o ňom dnes
hlasovať aj v našom zastupiteľstve. Pre mňa asi najväčším pozitívom tohto VZN
je skutočnosť, že poslanci jednotlivých okresov, bez ohľadu na stranícku príslušnosť
dostávajú príležitosť spoločne rozhodovať o podpore projektov, ktoré môžu pomôcť v rozvoji
ich regiónu a v konečnom dôsledku aj k rozvoju celého kraja. Vyzývam preto všetkých
poslancov, aby sme podporili nový systém poskytovania dotácií. Aj napriek tomu,
že nie je úplne dokonalý, ale je to pre nás naozaj možnosť a príležitosť, ako ešte aktívnejšie
a efektívnejšie pomôcť nášmu kraju. Nebojme sa, hlasujme za jeho podporu. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Pán poslanec Kaplan, nasleduje pán poslanec Petrik do rozpravy.“
Poslanec Kaplan: „Ďakujem pán predseda. Samozrejme v prvom rade treba oceniť ten krok,
že úrad sa podujal na prípravu nového VZN. Myslím si, že poviem pravdu, keď väčšina
v tomto pléne je s tým starým modelom nespokojná. Veľmi ma mrzí ten proces akým
je to prijímané, už dnes tu padlo niekoľko pozmeňujúcich návrhov. Dostávame sa do určitého
štádia chaosu, kedy ani nevieme v akej konečnej podobe to VZN vyjde vonku. Ja sám som
ten pôvodný návrh videl v novembri tohto roku a ja si myslím, že na tak vážny dokument,
ktorý predčí toto volebné obdobie. Predpokladám, že bude platiť dlhšie obdobie, by ta široká
diskusia len a len pomohla. To je jedna vec. Druhá vec, čo tam vidím viacero nedostatkov.
Nechcem, aby to vyznelo pán predseda nejakým spôsobom zle voči Vám, ale myslím si,
že aj toto VZN vo vzťahu predsedu k poslancom nerešpektuje určitú základnú deľbu moci.
Tak ako Vy ste legitímne zvolený predsedom kraja a do Vašich kompetencií v rámci
rozdeľovania dotácií Vám poslanci zásadným spôsobom nezasahujú. Tak rovnako tak aj toto
plénum je legitímne zvolené a zásahy typu dotačnej komisie, ktorá je schvaľovaná na Váš
návrh alebo hodnoteniami zamestnancov, ktorí sú Vám priamo podriadení, si myslím,
že ten zásah do tej legitimity je. Čo sa týka samotného štatútu, lebo je to síce bod ďalší,
ale on priamo súvisí s týmto VZN a ja si myslím, že tento návrh zásadným spôsobom
poškodzuje aj nezaradených poslancov. Pretože dotačná komisia je tvorená z jednotlivých
poslaneckých klubov, ale už dnes tu máme rôznych nezaradených poslancov, v budúcom
období ich možno bude viac. Títo poslanci tak strácajú nejaký hlas v tej dotačnej komisii,
ktorá má to posledné slovo. Ďalším problémom je, že nakoniec aj tá dotačná komisia môže
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byť dotvorená tak, na základe tých poslaneckých klubov, že niektorý z regiónov v nej nebude
mať žiadne zastúpenie. To je zase poškodenie pre tie jednotlivé regióny. V konečnom
dôsledku súhlasím s tým čo tu dnes povedal pán poslanec Kočiš, pán podpredseda Pataky,
ja si myslím, že tí poslanci majú tú legitimitu na to, aby sa dohodli. Ja si myslím, že my sa
napriek tomu, že v regióne sme politicky iného presvedčenia, že sa vieme dohodnúť
na dotáciách. Pretože tak ako iný poslanci chcú podporiť napr. v regióne Zemplínske
slávnosti, tak isto ich chcem podporiť ja atď. Ja si myslím, že tam zásadný problém nie je.
V tejto podobe je to z môjho pohľadu zlé, nič zásadné sa tým nerieši, vnáša to ešte väčší
chaos, byrokraciu a preto tento návrh nepodporím. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem, vidím, že okres Michalovce je už dohodnutý. Táto téma je tu
už minimálne rok a pol. Netrvalo to rok a pol predloženie VZN kvôli tomu, že by bol problém
ho napísať a predložiť. Ako vidíte aj na tejto diskusii, sú rôzne protichodné názory na toto
VZN aj v rámci poslaneckého zboru. My sa snažíme naozaj pri maximálnej možnej miere,
aby boli zohľadnené všetky požiadavky. Ak sú úplne protichodné je problém a treba
a rozhodnúť, ktorou cestou ísť. S faktickou pán poslanec Dulina, nasleduje pán poslanec
Petrik.“
Poslanec Dulina s faktickou poznámkou: „Ďakujem. Ja by som reagoval na pána poslanca
Kaplana. Nie je to pravda, že poslanci stratia svoj hlas, práve naopak ho získajú a to je práve
v tom návrhu, ktorý dáva pán podpredseda Rusnák, kde citujem: „Toto poradie potvrdia
svojimi podpismi všetci poslanci za príslušný okres.“ Každý jeden podpis tam musí byť.
Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Pán poslanec Petrik a potom pán poslanec Jakubov nasleduje. Nech sa
páči.“
Poslanec Petrik: „Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, ďakujem za slovo. Práve
to som chcel povedať, že tá administrácia je tam náročná a teraz si predstavme,
že administrácia zbehne, na konci jeden poslanec nepodpíše a skončí celá tá robota pasé.
Skúsme ešte rozmýšľať nad tým, že to VZN je potrebné, tvorilo sa nejaký čas, neviem či dnes
je ten správny čas na to, aby sme ho prijali. Spýtať sa chcem iba jednu vec. Ak by sme
to VZN dnes neprijali, budúci rok sme v akom režime? Vieme aj v priebehu roka prijať
to VZN a vlastne potom pokračovať v novom režime podávania a schvaľovania žiadostí?
Moja otázka do pléna. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Vieme ho samozrejme schváliť aj nabudúce, avšak bude účinné až od
01. 01. 2021. Keďže začneme ísť v režime podľa tohto VZN, bude dosť problémové to nejako
v polovičke seknúť. Tie žiadosti začnú chodiť podľa starého VZN a potom nejakým
spôsobom sa s tým vysporiadať to bude veľký problém. Keď ho schválime budúci rok,
tak bude platné od 01. 01. 2021. Pán poslanec Jakubov, nasleduje pán poslanec Kravčík.
Nech sa páči.“
Poslanec Jakubov: „Ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci
ja viem prečo som dal tento návrh a mrzí ma, že opäť to bolo vnímané ako opozičný návrh.
Tak dobre, ak hovorí pán predseda, že rok a pol sa pripravuje tento materiál, tak ja sa teraz
pýtam. Predseda má iný názor ako podpredsedovia.“
Predseda: „Ja som nepovedal, že sa rok a pol pripravoval, len že rok a pol počúvam tieto
pripomienky.“
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Poslanec Jakubov: „Pán predseda, pokojne reagujte, povedzte, že som povedal niečo zlé,
ale nechajte ma hovoriť. Ak predseda niečo predložil a jeden podpredseda už dáva
pozmeňujúci návrh, druhý podpredseda dáva trochu iný pozmeňujúci návrh, no čo si máme
myslieť o činnosti vedenia. Preto som dal tento návrh. Hlavne zo strany vás koaličných
poslancov je to maximum pripomienok. Pridal sa k tým pripomienkam čo som spomínal
aj pán poslanec Kaplan a možno by sa pridali aj ďalší. A teraz si predstavte situáciu, že všetky
tieto pozmeňujúce návrhy schválime, niektoré sú proti sebe. Nebude môcť byť účinné
to VZN. Buď sa musíme rozhodnúť, ktoré áno, ktoré nie. Alebo ich môžeme schváliť všetky
a bude z toho právny "maglajz". A ako chce potom predseda podpísať také VZN, keď právnici
mu povedia, že sú tam rozporuplné citácie a rozporuplne schválené pozmeňujúce návrhy.
Ja som preto dal tento návrh. Myslím si, že dalo sa to vyriešiť aj takto, že to VZN by mohlo
mať účinnosť aj v priebehu roka. Nikto nepovedal, že VZN môže byť účinné len
od nasledujúceho roka. Ale prosím, ak si myslíte, že tak je dobre, tak poďme
do schvaľovačiek. Ďakujem pekne za slovo.“
Predseda: „Ďakujem. Dodám len na margo toho, že to nebolo odkomunikované, ja u teraz
nechcem vyťahovať tieto veci, ale viackrát boli niektoré kluby aj zástupcovia klubov volaný
na stretnutia nielen k tomuto materiálu, avšak keď je 50 % absencia niektorých zástupcov
v priemere, niektorý nechodia na žiadne, tak je veľmi ťažko niečo odkonzultovať.
S faktickými pán poslanec Javorský, pán podpredseda Pataky. Nech sa páči.“
Poslanec Javorský s faktickou poznámkou: „Ja som len chcel zareagovať na tie návrhy
podpredsedov. Proces schvaľovania VZN je taký, ak mám správnu vedomosť, tak VZN musí
visieť 15 dní pred zastupiteľstvom na úradnej tabuli, aby bolo možné ho pripomienkovať.
Odvtedy by sa nemalo meniť, nemalo by dôjsť k zmenám až na zastupiteľstve. Návrhy, ktoré
predložil pán podpredseda Rusnák boli prediskutované s vedením, boli prediskutované
v rámci stretnutí klubov, boli prediskutované aj na stretnutiach, na ktorých nie všetci
sa zúčastňujú. Takže nie sú v rozpore s tým čo bolo dané, ale doplnené to čo bolo dané.“
Predseda: „Ďakujem. Pán podpredseda Pataky, nech sa páči. Nasleduje pán poslanec
Kravčík.“
Podpredseda Pataky s faktickou poznámkou: „Nie je to úplná nezhoda medzi nami
podpredsedami, my sa v mnohých veciach zhodujeme, dokonca aj v tomto VZN. Ja mám
ten problém, s tým čo tu mám na papieri, je odlišné než o čom sme rozprávali. Práve preto
lebo sú tam také slovíčka, akože môže to byť dané poslancom na hodnotenie. To znamená
môžu sa vylúčiť poslanci úplne. Ale áno tak to tam je napísané, môže to dať, ale nemusí sa.
O všetkom v podstate rozhodne dotačná komisia. Prečítajte si to, prečítajte si potom texty
normálne. Tak to je. Sú tam tie slovíčka, ak sa poslanec zapojí do hodnotenia. Zase tam je,
že ak.“
Predseda: „Pán poslanec Kravčík, nech sa páči.“
Poslanec Kravčík: „Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, ja by som chcel upozorniť,
že rozprava k tomuto bodu už presahuje hodinu. Neviem či si uvedomujeme, že rozpočet,
ktorý sme schválili bez akejkoľvek diskusie. A tam sme schválili 200 mil. eur a tu je 200 tis.
eur, čo je zhruba 1‰. Ja by som odporúčal kolegyne, kolegovia, keď máme také veľké
rozpory schváľme ten pôvodný návrh a potom sledujme a spravme dobrý monitoring, aby sme
na budúci rok na jeseň schválili oveľa elegantnejší spôsob dotačnej schémy, ktorá je potrebná
pre verejnoprospešný život. Ďakujem.“
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Predseda: „Ďakujem aj ja. Asi si bol vyslišaný. Uzatváram rozpravu v tomto bode a prosím
návrhovú komisiu o prednesenie postupne tých návrhov, ktoré boli doručené. Musím
vás upozorniť, že nepodpíšem žiadne uznesenie, ktoré bude znižovať transparentnosť
niektorej časti VZN. Nech sa páči.“
Poslanec Dulina, návrhová komisia: „Návrh na uznesenie pána podpredsedu Rusnáka
k Všeobecne záväznému nariadeniu o dotáciách.
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
schvaľuje
doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytovaní
dotácií nasledovne: § 1 ods. 3 - Navrhujem v § 1 ods. 3 vypustiť písmeno b) „žiadateľovi,
ktorému bola poskytnutá dotácia na tento projekt od iného subjektu.“
§4 ods. 4 - Navrhujem nahradiť doterajší text textom:
„V prípade zapojenia poslancov KSK do procesu hodnotenia bude maximálna výška dotácie
pre územie (okres), v rámci ktorého môže žiadateľ žiadať o poskytnutie dotácie, stanovená
buď na základe percentuálneho podielu počtu obyvateľov príslušného okresu na celkovom
počte obyvateľov Košického samosprávneho kraja alebo na základe percentuálneho podielu
poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Kritérium maximálnej výšky
dotácie pre územie (okres) stanoví konkrétna výzva. Počet obyvateľov bude stanovený
na základe aktuálne dostupných údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky v čase
vyhlásenia výzvy.“
§ 11 ods. 6 - Navrhujem do hodnotenie poslancov za odsek 6 doplniť poslednú vetu v tomto
znení: „Toto poradie potvrdia svojimi podpismi všetci poslanci za príslušný okres.“
Predseda: „Ďakujem. Prosím hlasujte o tomto návrhu. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 24

Návrh
Všeobecne
záväzného
nariadenia
Košického
samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií – návrh p. Rusnák

Za 37 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 10 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tieto pozmeňujúce návrhy boli schválené. Poprosím predniesť
ďalšie pozmeňujúce návrhy. Nech sa páči.“
Poslanec Dulina, návrhová komisia: „Návrh pani poslankyne Lenártovej.
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 302/2001
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
doplňujúci návrh k predloženému
o poskytovaní dotácií:

Návrhu

VZN

Košického

samosprávneho

kraja

1. § 5 sa dopĺňa o nový odsek 8 v znení:
„(8) Prílohou k žiadosti o poskytnutie individuálnej dotácie okrem náležitostí podľa výzvy
je
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a) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtom
KSK, štátnym rozpočtom, rozpočtami obcí,
b) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že dotáciu na tento projekt alebo akciu nežiada aj od
iného subjektu alebo mu na tento projekt alebo akciu nebola od iného subjektu dotácia
poskytnutá; ak žiadateľ žiada na tento projekt alebo akciu dotáciu aj od iného subjektu
alebo mu bola na tento projekt alebo akciu dotácia poskytnutá od iného subjektu, uvedie
názov a sídlo tohto subjektu a výšku dotácie,
c) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať
dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú
z fondov Európskej únie.“
2. § 8 sa dopĺňa o nový odsek 6 v znení:
„(6) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie okrem náležitostí podľa výzvy je
a) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtom
KSK, štátnym rozpočtom, rozpočtami obcí.
b) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že dotáciu na tento projekt alebo akciu nežiada aj od
iného subjektu alebo mu na tento projekt alebo akciu nebola od iného subjektu dotácia
poskytnutá; ak žiadateľ žiada na tento projekt alebo akciu dotáciu aj od iného subjektu
alebo mu bola na tento projekt alebo akciu dotácia poskytnutá od iného subjektu, uvedie
názov a sídlo tohto subjektu a výšku dotácie,
c) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať
dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú
z fondov Európskej únie.“
Predseda: „Ďakujem. Prosím hlasujte o tomto návrhu. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 25

Návrh
Všeobecne
záväzného
nariadenia
Košického
samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií – návrh p. Lenártová

Za 42 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 6 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento pozmeňujúci návrh bol schválený. Poprosím predniesť
ďalší návrh.“
Poslanec Dulina, návrhová komisia: „Návrh pána podpredsedu Patakyho.
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 302/2001
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
doplňujúci a pozmeňujúci návrh k predloženému Návrhu VZN Košického samosprávneho
kraja o poskytovaní dotácií:
1. § 3 ods. 1 sa nahrádza novým textom v znení:
„ KSK môže poskytnúť dotácie nasledovnými formami:
a) individuálna dotácia predsedu KSK,
b) individuálna dotácia poslancov KSK,
c) dotačná schéma“.
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2. § 4 ods. 3 sa nahrádza novým textom v znení:
„(3) Suma schválená každoročne v rozpočte KSK, účelovo určená na dotácie v zmysle
tohto VZN, sa člení na tri rovnaké časti, v rovnom podiele pre formy dotácií ustanovených
v §3 ods. 1.“
3. § 5 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8) Poslanec KSK môže rozhodnúť o poskytnutí dotácií maximálne v súhrnnej sume
rovnajúcej sa podielu celkovej sumy pripadajúcej na dotácie ustanovené podľa § 3 ods. 1
písm. b) k počtu poslancov KSK, len na účely podľa § 1. Rozhodnutie o poskytnutí dotácie
predkladá poslanec KSK Úradu KSK písomne. Ustanovenia tohto VZN o výzve na
predkladanie žiadostí o poskytnutie individuálnej dotácie sa pri dotáciách podľa § 3 ods. 1
písm. b) neuplatňujú.
(9) KSK je povinný poskytnúť dotáciu na základe rozhodnutia poslanca KSK podľa
odseku 8.“
Predseda: „Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 26

Návrh
Všeobecne
záväzného
nariadenia
Košického
samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií – návrh p. Pataky

Za 22 poslancov, proti 2 poslanci, zdržalo sa 25 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento pozmeňujúci návrh nebol schválený. Ešte jeden
pozmeňujúci návrh. Nech sa páči.“
Poslanec Dulina, návrhová komisia: „Návrh pána poslanca Kočiša.
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja v zmysle príslušných právnych predpisov
schvaľuje
aby každý poslanec KSK bol zodpovedný za prerozdelenie 5 000 eur, ktoré si vyberie
z predložených žiadostí na Úrad KSK a svoj návrh písomne zdôvodní. V kompetencii
predsedu KSK bude prerozdelenie zvyšku vyhradených prostriedkov na dotácie.
Predseda: „Prosím hlasujte o tomto pozmeňujúcom návrhu k VZN. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 27

Návrh
Všeobecne
záväzného
nariadenia
Košického
samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií – návrh p. Kočiš

Za 17 poslancov, proti 5 poslancov, zdržalo sa 26 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento pozmeňujúci návrh neprešiel. Teraz poprosím návrhovú
komisiu o prednesenie celkového návrhu. Nech sa páči.“
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Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 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 poskytovaní dotácií vrátane
schválených zmien.
Predseda: „Ďakuje, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 28

Návrh
Všeobecne
záväzného
nariadenia
samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií

Košického

Za 29 poslancov, proti 7 poslancov, zdržalo sa 13 poslancov.
Predseda: „Rozpravu o zmene dotácií si ešte necháme na budúce. Tým pádom bod č. 10b) je
bezpredmetný.
Poznámka: Prestávka
BOD č. 11
Návrh na založenie obchodnej spoločnosti GLIP KOŠICE a. s.
Predseda: „Vážené poslankyne, vážení poslanci, prechádzame k bodu č. 11 – Návrh
na založenie obchodnej spoločnosti GLIP KOŠICE a. s. Materiálom sa navrhuje
zastupiteľstvu schváliť: založenie akciovej spoločnosti GLIP KOŠICE a. s., ktorej
zakladateľmi bude Košický samosprávny kraj a obchodná spoločnosť INTERPORT
PARTNERS GROUP, a. s.; peňažný vklad KSK do základného imania vo výške 24 000 eur;
predmet podnikania spoločnosti; vymenovanie dvoch členov dozornej rady za KSK
v spoločnosti; vymenovanie podpredsedu predstavenstva spoločnosti. Spolupráca Košického
samosprávneho kraja a spoločnosti INTERPORT PARTNERS GROUP, a. s. v zmysle
dosiahnutej dohody sa pretransformuje do založenia spoločnej akciovej spoločnosti GLIP
KOŠICE a. s. Táto novo založená akciová spoločnosť začne konanie s cieľom splniť všetky
zákonné podmienky nevyhnutné pre získanie osvedčenia o významnej investícii pre stavbu
Globálneho logistického industriálneho parku (GLIP). Po potenciálnom získaním osvedčenia
o významnej investícii budú vytvorené nevyhnutné základné predpoklady pre začatie ďalšieho
procesu rokovaní s perspektívnymi strategickými investormi o podmienkach ich vstupu
do uvedenej spoločnosti. Z dohôd, ktoré vzniknú z týchto rokovaní sa bude odvíjať ďalší
postup pri realizácii výstavby Globálneho logistického industriálneho parku, ustálenie okruhu
investičných činností a záväzkov, do ktorých bude uvedená spoločnosť vstupovať.
Podrobnejšie informácie sú uvedené v dôvodovej správe materiálu. Materiál prešiel
rokovaním dvoch komisií. Finančná komisia nebola v danom bode uznášaniaschopná,
komisia regionálneho rozvoja materiál prerokovala, hlasovaním však nezískal nadpolovičnú
väčšinu na jeho odporučenie zastupiteľstvu materiál schváliť. Dodám, že minulý týždeň
sme boli v Bruseli, kde sme rokovali aj s potenciálnym investorom do Košického
samosprávneho kraja a jednou z hlavných výhod považoval to, že do takéhoto projektu sa kraj
chce pustiť a osloviť aj ďalšie orgány štátnej správy a ďalšie spoločnosti aj z iných štátov,
prípadne z Európskej únie. Táto akciová spoločnosť je prvým krokom k tomu, aby sme
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aj zatraktívnili investorské prostredie alebo pre potenciálnych investorov náš kraj.
Ešte by som dodal, vzhľadom ku diskusiám, ktoré sme mali, pretože stále pretrvávajú nejaké
obavy ohľadom toho, že budú nejakým spôsobom ukrátené tie prekladiská, ktoré už existujú,
hlavne na východe. Treba však povedať, že toto bude skôr príležitosť pre tieto prekladiská,
keďže s zvýši počet vlakov, ktoré začnú chodiť touto trasou. Treba tiež povedať, že pri týchto
prekladiskách, ktoré už existujú nie je možné vytvoriť takýto Globálny logistický
a industriálny park. Väčšina z týchto potenciálnych pracovných miest, ktoré tam vzniknú,
budú vlastne zamestnanci obchodných spoločností. Nie priamo na prekladisku,
ale obchodných spoločností a už pri Košiciach bude problém získať takýto počet
kvalifikovanej pracovnej sily z tejto oblasti. Toľko na úvod a teraz by som ešte na úvod
poprosil pána Trnku zo spoločnosti INTERPORT PARTNERS GROUP a. s. Dodám,
aby všetkým bolo jasné, nie sme v žiadnom príbuzenskom ani inom vzťahu a zoznámili sme
sa potom ako som sa dostal do tejto funkcie. Nech sa páči pán Trnka.“
Ing. Dušan Trnka, spoločnosť INTERPORT PARTNERS GROUP a. s.: „Vážené
poslankyne, vážení poslanci, veľmi si ctí možnosť vystúpiť dnes a v skratke podporiť tento
projekt. Naša spoločnosť v podstate za 20 rokov fungovania na logistickom a prepravnom
trhu dokázala, že sme profesionáli, sme lídri a naozaj dnes naše prekladisko, ktoré existuje
v Haniske pri Košiciach vedľa U. S. Steel Košice, s. r. o. je plne funkčné a funguje na
profesionálnej báze. Celý tento projekt je naozaj nastavený na to, aby sme využili obrovský
potenciál, ktorý dnes Košický samosprávny kraj má a otvárajú sa možnosti smerom na
východ. Samozrejme smerom z východu na západ. Podporuje tento projekt množstvo
lokálnych železničných štátov, ktoré majú záujem naozaj odľahčiť preťažené prekladiská
v Poľsku, preťažené prekladiská v Maďarsku. Slovensko dnes potrebuje ďalšie alternatívy.
Mnohé železničné spoločnosti v iných štátoch hlavne z východu majú záujem obrovského
tovarového toku, ktorý smeruje smerom na západ. Tento logistický areál je pre nás obrovskou
príležitosťou aj na pritiahnutie nových potenciálnych investorov, ktorí by sa mohli lokalizovať
blízko Košíc, blízko U. S. Steel Košice, s. r. o. a tým pádom vytvoriť aj nové pracovné
príležitosti. Najdôležitejšia vec, ktorá vlastne podporuje celý tento projekt je vyťaženie
logistických medzinárodných vlakov v oboch smeroch, smerom z Číny do Európy a naopak.
Ako náhle sme schopní naplniť tieto vlaky cestou späť, tak sme víťazi celého projektu.
Ja si myslím, že s našou profesionálnou podporou a s podporou Košického samosprávneho
kraja, samozrejme s kontaktmi, ktoré na medzinárodnom trhu máme, máme obrovskú šancu
dokázať to.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Teraz otváram rozpravu k tomuto materiálu. Nech sa páči.
Pán poslanec Jakubov, pán podpredseda Pataky. Nech sa páči.“
Poslanec Jakubov: „Ďakujem pekne za slovo pán predseda. Kým si kolegovia rozmyslia,
ja by som mal nejaké otázky na pána Ing. Dušana Trnku, ktorý momentálne prezentoval
výhodnosť založenia takéhoto spoločného podniku. Keď som si otvoril Obchodný register
Českej republiky, tak Vaša firma je registrovaná v Prahe na Nuselskej č. 34.
Je to pravdepodobne česko-slovenská spoločnosť, lebo tam máte aj nejakých ľudí z Čiech
a nejakých zo Slovenska, z Košíc. V predmete podnikania máte tak veľmi stručne – výroba,
obchod a služby uvedené v prílohe 1-3 živnostenského zákona. Pozeral som si predmet
podnikania, ktorý by mala mať táto novo založená spoločnosť, do ktorej vstúpi aj Košický
samosprávny kraj a ťažko mi je z tohto vyčítať, či je to nad rámec z toho čo Vy doteraz robíte,
alebo či ten rámec podnikania je širší, alebo zúžení. K tomu sa ešte potom dostanem. Chcel
som sa opýtať vlastne v akých oblastiach presne podnikáte a aké sú obraty Vašej spoločnosti,
či ste nejaká spoločnosť, ktorá za tie roky, ktoré existuje tuším od roku 2012. Aj môže niečo
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deklarovať, alebo sa len zaoberáte vyslovene sprostredkovateľskou alebo obchodnou
činnosťou. To budem chcieť po Vás, až Vám dá pán predsedajúci slovo. Ak sa pozerám
na to čo momentálne navrhujeme, tak v podstate Košický samosprávny kraj má podľa toho
čo som vyčítal mať 60 % podiel, ak som dobre to čítal, v novozaloženej spoločnosti
so spoločnosťou INTERPORT PARTNERS GROUP a. s., kde činnosť tejto spoločnosti
je pomerne široká. Je tam veľmi veľa činností, ktoré sú viazané na odbornú spôsobilosť osôb,
ktoré by mali byť uvedené v tejto spoločnosti. Je tam uvedené všetko od výstavby, realizácie
stavieb, prípravy dokonca projekcie v elektro oblasti atď. Neviem, či toto všetko smeruje,
že táto spoločnosť by mala byť podnikateľským subjektom, ktorý bude vykonávať pomerne
rozsiahlu a veľmi rozsiahlu činnosť podľa toho čo sa tam navrhuje. Alebo má to byť
len prípravný subjekt pre vznik priemyselného parku a potom nechápem prečo je ten predmet
podnikania takýto široký, alebo sme opísali všetko čo by sa nám tam mohlo hodiť.
Asi aj na to by som potreboval nejakú odpoveď. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Urobíme to tak, že si dáme kolo otázok a potom zodpovieme. Pán podpredseda
Pataky, nasleduje pán poslanec Kočiš. Nech sa páči.“
Podpredseda Pataky: „Ďakujem za slovo pán predseda. Vážení kolegovia, zúčastnil som
sa viacerých stretnutí ohľadom GLIP-u. Nebol som presvedčený, že má opodstatnenie.
Hlavne sa rozpráva o tom, ako narastie dovoz tovaru z Číny, ako potrebujeme zvyšovať
kapacity prekladiska, pričom momentálne je napríklad terminál kombinovanej dopravy
v Dobrej využití na 1 %. Ďalšie kapacity, ako bolo spomenuté, sú aj tu pri Haniske.
Nechápem, prečo ideme niečo rozširovať, keď nevieme využiť potenciál ani na 1 %. Dvadsať
vlakov prišlo za tento rok z Číny, podľa mojich informácií ruská firma odchádza a prevezme
to jedna slovenská spoločnosť. Ďalšia vec, že Dobrá má hrozbu aj tak z Národnej rady SR,
lebo sú ambície široký rozchod zobrať až do Bratislavy alebo do Viedne. Keby sa naplnili
aj tieto plány, určite stratia ľudia zamestnanie na tom východe Slovenska, kde jednoducho
z iného vyžiť je asi ťažko. Nie je tu pán poslanec Horváth, ktorý musel ísť do Bratislavy,
lebo on je železničiar a on by vedel k týmto veciam oveľa viac povedať. Aj s rozhovoru s ním,
s rozhovoru s riaditeľom ZSSK Cargo a s mnohými odborníkmi, nevidím za správnu túto
možnosť. Ani preto, lebo vyšší územný celok nemá v prvom rade v úlohe vytvárať nejaké
obchodné spoločnosti. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Pán poslanec Kočiš.“
Poslanec Kočiš: „Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán
predseda, k tejto téme najprv v skratke by som povedal len niekoľko faktov vyplývajúcich
z dôvodovej správy k tomuto materiálu. Už v roku 2007, ako sa môžeme dočítať, bol týmto
zastupiteľstvom schválený Akčný plán postupu pri výstavbe globálneho, logistického
a industriálneho parku v priestore Bočiar. Následne v roku 2009 bolo prijaté VZN – Zmeny
a doplnky územného plánu. Ďalej nám dôvodová správa hovorí, že za minimálne náklady
KSK tento park vybudujeme, využijeme potenciál širokorozchodnej trate, využijeme
potenciál investorov, ktorí sa zapoja do tejto investície. Samozrejme s výstavbou takéhoto
parku sú spojené aj ďalšie výhody a úžitky, napríklad zamestnanosť, príležitosť aj pre iné
podnikateľské subjekty, rozvoj obchodu atď. Potiaľ v krátkosti výber z dôvodovej správy,
ktorú sme si mohli prečítať. No a teraz poďme k realite. V súčasnosti sa nám končí rok 2019,
teda delí nás od toho prvého momentu 12 rokov od prvého zámeru v roku 2007. To je jeden
fakt a neudialo sa v podstate skoro nič. Potenciál širokorozchodnej trate je v súčasnosti
využívaný minimálne. Ako spomenul podpredseda Dobra zhruba na 1 %, prekladisko
v Čiernej nad Tisou možno na 50 % a možno ani toľko nie. Presné čísla nemám, ale nie je to
nejaké valné vysoké číslo. Otázka teda znie. Aké by bolo využitie nového prekladiska
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v najbližších rokoch. Ukazuje sa, že to nie je ani tak otázka chcenia alebo nechcenia.
Je to otázka globálna, je to otázka geopolitická, na čo my ako región nemám celkom dosah
a vplyv. Čo sa týka potenciálnych investorov, tak ak budú geopolitické podmienky
priaznivejšie, nebudú čakať na ďalšiu aktivitu alebo neaktivitu kraja a využijú už schválené
VZN z roku 2009 a budú konať. Veď o tom v konečnom dôsledku je biznis, aby vložená
investícia bola vrátená a znásobená v reálnom čase. Otázka na záver znie. Schváliť alebo
neschváliť predložený návrh? Je to návrh, vzhľadom na uvedené reálny? Napriek tomu,
že skôr sa zdá, že je nereálny, tak navrhujem, aby sme podporili tento návrh, veď kto
by nechcel takýto intenzívny rozvoj Košického kraja, kto by nechcel vyššiu zamestnanosť,
ale s jedným malým doplnkom. Spoločnosť INTERPORT PARTNERS GROUP a. s., resp.
akcionári GLIP-u, v prípade neúspechu získania osvedčenia o významnej investícii
do uplynutia 60 mesiacov, podľa návrhu, vráti Košickému samosprávnemu kraju nielen ten
vklad 24 tis. eur, ale taktiež prevádzkové náklady za uplynulých 5 rokov, teda keď rátam
9 tis. eur na rok, ako je tam uvedené, t. j. 45 tis. eur. Myslím si, že pri tak veľkej investícii,
tých plus 50 tis. eur nemôže byť problémom. V tomto zmysle dávam návrh na uznesenie.
Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Teraz poprosím pána zástupcu spoločnosti INTERPORT PARTNERS
GROUP a. s., nech ešte zodpovie na otázky, ktoré boli dané.“
Ing. Dušan Trnka, spoločnosť INTERPORT PARTNERS GROUP a. s.: „Ďakujem
za otázky. Na prvú otázku pána poslanca Jakubova odpoviem, naša materská spoločnosť,
ktorej jedným z majiteľov som aj ja sám, je spoločnosť, ktorá vlastný všetky skupiny
podnikov v INTERPORT PARTNERS GROUP a. s. V podstate máme široký záber, základná
naša podnikateľská činnosť je prenájom logistických priestorov a prekládka tovaru. Vlastníme
areál, ktorý má nominálnu hodnotu cez 30 mil. eur, to znamená nie sme žiadny
sprostredkovatelia, sme vlastníci nehnuteľností, vlastníci esetov, ktorí v plnej miere môžu
zajtra začať riešiť prekládku kontajnerov. Riešili sme prekládku kontajnerov pre spoločnosť
Volkswagen, sme dvadsať ročný partneri spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o. Sme veľký
a významný hráči na trhu predovšetkým v exporte materiálu na Ukrajinu a do Ruska.
Za minulý rok sme vyexpedovali cez 400 tis. ton sypkých materiálov. Čo sa týka samotných
obratov, tak samozrejme jednotlivé spoločnosti majú rôzne obraty, pretože robíme dnes
aj špeditérsku činnosť a sme držitelia kontraktu voči U. S. Steel Košice, s. r. o. zhruba
na 20 mil. eur smerom na Poľsko. Dnes obhospodarujeme celý poľský trh, máme vlastné
lokomotívy, máme vlastné prekládkové zariadenia. Naozaj naša spoločnosť je pripravená
rozvinúť tieto skúsenosti do veľkého projektu, tak ako to bolo v ďalších otázkach spomenuté.
Čo sa týka samotných možností, tak práve to, že ten areál je dnes vybudovaný, tak máme
obrovskú možnosť úspory peňazí, ktoré v štarte tohto projektu môžeme ekonomicky naozaj
prezentovať a reálne použiť. Toľko na Vašu otázku. Čo sa týka otázky pána Patakyho, nebola
otázka, ale musím reagovať na Vás. Mne sa nepáči tento skeptický prístup, ktorý hovoríte,
že tam sa bude prepúšťať. Práve tým, že to riadenie Dobrej je dnes svojím spôsobom
problematické, tak musíme všetci urobiť všetko pre to, aby nás neobchádzali tieto tovarové
toky. Momentálne nás obchádzajú cez Poľsko a Maďarsko. Slovensko musí vytvoriť
platformu. Keď nevytvoríme platformu, ktorá reálne povie všetkým investorom, že áno je tu
priestor na to, aby sme tu mohli vybudovať nové logistické centrá, sklady, výrobné závody,
nemáme šancu ich tu pritiahnuť kvôli čomu by práve na Slovensko títo ľudia prišli.
Vy hovoríte, že význam širokorozchodnej trate ustupuje. Vôbec s Vami nesúhlasím. Význam
širokorozchodnej trate jednak z vojenského, jednak z ekonomického hľadiska je úplne
zásadnou vecou a je to taká výhoda pre Slovensko, ktorú dodnes žiaľ nevyužilo. Každý jeden
kto tomu rozumie, sme povinný urobiť všetko pre to, aby sme rozvinuli tieto aktivity.
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Košický samosprávny kraj aj tým, že patria k nemu Košice z významnými univerzitami,
so vzdelanostnou kultúrou, s množstvom vzdelaných ľudí, veľmi vysokou pracovnou silou,
jednoznačne si myslím, že je veľmi dobrý štartovací element. Treba povedať, že naša firma
je za celých dvadsať rokov od kedy som tam vyslovene apolitická. My sa nemiešame
do politických debát, do politických hier a práve preto si myslím, že máme dnes obrovskú
šancu ukázať, že to čo sme dvadsať rokov začali budovať, tak to máme šancu dnes spolu,
spojení s ľuďmi KSK vytvorením tejto platformy, ktorá bude do budúcna jednou
zo základných kameňov veľmi významného, aj priemyselného parku, ale aj nových
pracovných príležitostí. Toľko komentár pre pána Patakyho. Čo sa týka pána Kočiša. My celý
čas hovoríme, že veríme tomuto projektu. Ja nemám absolútne žiadny problém s tým,
aby INTERPORT PARTNERS GROUP a. s., ako 40 % podielník v tejto spoločnosti,
nielen že prebral všetky záväzky, ale samozrejme aj náklady, ktoré sú s tým spojené.
My veríme, že nebude problém s nákladmi, ale bude tam opačný problém, ktorým budú
výnosy a zisk tejto spoločnosti. Už dnes komunikujem s významnými zahraničnými
investormi aj zo západu aj z východu. Sú to Kazachstanci, sú to Číňania, sú to Azerbajdžánci
momentálne sme rokovali s nemeckými konkrétnymi spoločnosťami, finančnými skupinami,
ktoré čakajú na to, aby sa niečo také vytvorilo a aby sa to mohlo podporiť. Ja vás chcem
poprosiť ak máte vôľu vidieť v budúcnosti nejaký progres, skúste podporiť tento návrh.
Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. S faktickými pán podpredseda Pataky, pán poslanec Jakubov, pán
poslanec Kočiš. Nech sa páči.“
Podpredseda Pataky s faktickou poznámkou: „Odzneli nejaké vety, ktoré som vôbec
nepovedal, ale nie sú ani podstatné. Keď Košický samosprávny kraj má túto ambíciu vytvárať
pracovné podmienky a zlepšovať aj život obyvateľov, tak ja pozývam túto investíciu
do Dobrej alebo do Čiernej nad Tisou, sú tam podmienky. Budem len rád, keď sa naplnia tieto
kapacity, ktoré tam existujú a určite nebude proti podobnému podniku, alebo potom,
aby sa ten projekt rozširoval aj smerom na Košice. Ale poďme najprv naplňme existujúce
kapacity, je tam dosť obrovský priestor na to, aby sa tam aj ľudia vedeli zamestnať. Mnohí
boli pred rokmi prepúšťaní, aj z prekladiska, čiže sú tam dané podmienky. Poďme ich naplniť
a potom poďme ďalej rozširovať niečo.“
Predseda: „Ďakujem. V tomto bode musím opäť zdôrazniť, že väčšina z tých potenciálnych
desať tisíc pracovných miest, majú byť miesta v oblasti obchodu a služieb. Nie samotného
prekladiska a pri týchto existujúcich prekladiskách nie je možné zohnať niekoľko tisíc vysoko
kvalifikovanej pracovnej sily už to bude problém aj pri Košiciach. Máme však šťastie,
že tu máme letisko a títo ľudia sa môžu jednoducho presúvať na týždňovky a pod. z iných
západných krajín, prípadne z iných krajín Ázie. Teraz pokračujeme s faktickými, pán poslanec
Jakubov, pán poslanec Kočiš. Nech sa páči.“
Poslanec Jakubov s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne pán Ing. Trnka za vysvetlenie.
To čo som predpokladal, zaoberáte sa klasickou obchodnou činnosťou, logistikou, logistickou
obchodnou činnosťou a samozrejme vo Vašom portfóliu je čiastočne špedícia, ktorú máte
ako ďalšiu činnosť Vášho podnikania a keď som tomu dobre rozumel, tak to sú dve základné
oblasti Vášho podnikania, tak zhruba povedané. Ďakujem pekne. Ďalšie budem reagovať
v ďalšom diskusnom príspevku. Ďakujem.“
Predseda: „S faktickou pán poslanec Kočiš, nasleduje pán poslanec Javorský. Nech sa páči.“
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Poslanec Kočiš s faktickou poznámkou: „Ja len dve tri poznámky. Prajem spoločnosti
INTERPORT PARTNERS GROUP a. s., ale aj Košickému kraju, aby bol tento projekt
úspešný a preto som aj navrhol, aby sme tento materiál schválili. Dovolím si ešte jednu
poznámku k apolitickosti spoločnosti. Nepochybujem o tom, že Vy ste apolitický, ale chcel by
som poukázať na súčasný stav. Dobra je prenajatá štátnou ruskou firmou TransContainer –
Slovakia, a. s. od našej štátnej spoločnosti ZSSK Cargo. Vieme kto je ZSSK Cargo
a TransContainer – Slovakia, a. s. je štátna ruská spoločnosť, to nie je súkromná, to je štátna
spoločnosť. Táto štátna spoločnosť mala prenajatú Dobru a vedela zabezpečiť len 1 %
svojich možností, ktoré tam Dobra má. Otázka teda je, že ako zabezpečí niekto iný,
keď to štátna ruská spoločnosť nevedela zabezpečiť, to sú tie geopolitické problémy.
Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Ja sa budem z časti snažiť odpovedať. Myslím, že už im teraz niekedy
skončil desať ročný nájom, alebo končí. A v ich záujme je, teraz to poviem tak geopoliticky,
aby širokorozchodná končila vo Viedni. Pán poslanec Javorský, nasleduje pán poslanec
Jakubov. Nech sa páči.“
Poslanec Javorský: „Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja som ten bod programu pochopil tak,
že ideme podporiť projekt, ktorý nám možno v budúcnosti prinesie niečo do nášho kraja.
Bez toho, aby sme to podporili ťažko budeme môcť povedať, že áno niečo sme urobili.
To, že je to tam previazané na určitú oblasť, nemyslím si, že je to na 100 % dané. Chcem
sa spýtať, že či to je úplne striktne dané, že iba tomu sa ideme venovať. Ja som to pochopil,
že musí byť učená oblasť, na ktorú budeme žiadať, aby sme boli tá významná strategická
investícia. Bez toho, aby sme do toho vstúpili nemáme ani šancu, aby sme sa mohli o toto
vôbec uchádzať. Teraz nás to bude stáť, z nášho rozpočtu nejakých 25 tis. eur, ktoré
pri 200 mil. eur rozpočte nie je až tak veľa, keď to zoberiem. Je to 10‰ a na druhú stranu
ešte aj to, v prípade že to nevyjde, tak sa zaväzuje partner, že nám ich vráti. Teraz požijem
slová pána kolegu Kravčíka, že pri 200 mil. eur sme nedebatovali, pri 25 tis. eur a možnosti
niekde niečo do budúcnosti, tak debatujeme naozaj veľmi veľa. Ďakujem veľmi pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Pán poslanec Jakubov, nasleduje pani poslankyňa Kovačevičová.“
Poslanec Jakubov: „Ešte raz sa chcem poďakovať pánovi Ing. Trnkovi za jeho vystúpenie
a za to, že verbálne odsúhlasil zmenu uznesenia, ktorú navrhol pán kolega Kočiš. Zrejme
je to veľká spoločnosť, ktorá absolútne nebude mať problém v prípade neúspechu tohto
projektu uhradiť finančné prostriedky, ktoré vznikli z prevádzkovania tejto spoločnosti.
To je veľmi príjemné, pretože samozrejme my pracujeme s verejnými prostriedkami všetkých
občanov. Chcel by som ešte dámy a páni, vzhľadom na to čo pán Ing. Trnka tu povedal,
čo je portfóliom činnosti ich spoločnosti upriamiť našu pozornosť čo my navrhujeme
do predmetu podnikania tejto spoločnosti. Je tu vážení 22 bodov, je tam kúpa tovaru na účely
jeho predaja konečnému spotrebiteľovi; maloobchod; veľkoobchod; zasielateľstvo;
uskutočňovanie stavieb a zmien; klasická stavebná činnosť, kde sú potrebné oprávnenia
spôsobilých osôb; prípravné práce k realizácii stavby; dokončovacie stavebné práce exteriéry, interiéry; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby;
skladovanie a pomocné činnosti v doprave; činnosť podnikateľských, organizačných
a ekonomických poradcov; inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie
a konštruovanie elektrických zariadení. To sú ďalšie odborné činnosti, kde potrebujeme
odborne spôsobilé osoby, ako zamestnancov tejto spoločnosti. Informatívne testovanie,
meranie, analýzy a kontroly; nákladná cestná doprava; prenájom hnuteľných vecí; prenájom
nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom;
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čistiace a upratovacie služby; administratívne služby; vedenie účtovníctva; reklamné
a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky; vydavateľská činnosť, polygrafická
výroba a knihárske práce; vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti; organizovanie
športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí; podnikanie v oblasti nakladania
s iným ako nebezpečným odpadom; dizajnérske činnosti. Z tohto odborná spoločnosť, ktorá
bude našim partnerom vykonáva zlomok. Ak my toto všetko máme robiť, už je veľmi málo
odvetví na Slovensku, ktoré tu nie sú zahrnuté. Myslím si, že chápem, že niekto tu nahádzal
všetko čo si myslí, že by bolo dobré. Ak my máme vytvoriť nejaký logistický park, kde bude
zabezpečená prekládka, zabezpečiť prípravu toho parku ako významnej strategickej
investície, nepredpokladám, že niekto po nás chcel celý tento rozsah a som zvedavý, či tento
rozsah, čo je v predmete podnikania bude tam len formálne, alebo naozaj samosprávny kraj
chce všetko toto zabezpečovať. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Predtým ako dám slovo vedúcej právneho oddelenia, tak by som len chcel
zdôrazniť ten fakt, že my sme akcionár. Vôbec nejde o to, aby sme my nejakým spôsobom
dosadzovali zamestnancov a vykonávali tieto činnosti, ktoré tu menujete. Teraz poprosím pani
JUDr. Zvarovú. Nech sa páči.“
JUDr. Zvarová, vedúca Právneho a personálneho oddelenia Úradu KSK: „Ďakujem
za slovo pán predseda. Vážení páni poslanci, pán Jakubov, k tomu predmetu podnikania.
Veľmi dobre viete, že každá zmena v spoločnostiach, ktorej je vlastníkom Košický
samosprávny kraj si vyžaduje zmenu zakladateľských listín, ktorým je zakladateľská zmluva,
ako aj stanovy spoločnosti. V prípade, ak by sme obmedzili tento rozsah podnikania na päť
činností, v podstate by sme museli každú ďalšiu zmenu a doplnenia schvaľovať
v zastupiteľstve. V podstate by sme znemožnili celý priebeh fungovania spoločnosti, ak by
spoločnosť potrebovala vykonávať aj iné podporné činnosti, nielen tú hlavnú, na ktorú má byť
GLIP zameraný. Z toho dôvodu sa tam uviedli viaceré činnosti, ktoré spoločnosť nebude
vykonávať. Pokiaľ ide o odborných garantov, z týchto 22 živností je podľa zákona
o živnostenskom oprávnení a podnikaní, viazanou živnosťou zasielateľstvo. V tomto prípade
predpoklady odborného garanta spĺňa Ing. Dušan Trnka. Pokiaľ ide o ďalšie voľné živnosti,
tam sa nevyžadujú v zmysle tohto zákona odborní garanti.“
Predseda: „Ďakujem. S faktickou pán poslanec Jakubov.“
Poslanec Jakubov s faktickou poznámkou: „Pani doktorka, vôbec nemáte pravdu, hovorí sa
tu o projekcii, to je činnosť kde projektant musí byť odborne spôsobilá osoba preskúšaná
Slovenskou komorou stavebných inžinierov a držiteľom pečiatky so štátnym znakom. Hovorí
sa tu o zhotovovaní stavieb, to je presne to isté, musí byť zodpovedný stavbyvedúci podľa
toho aká je to oblasť, aj viacerí atď. Nie je len táto činnosť, nemáte pravdu, ja som skúšobný
komisár, ja to skúšam asi 15 rokov, tak v tomto ma nepresvedčíte. Ďakujem.“
JUDr. Zvarová, vedúca Právneho a personálneho oddelenia Úradu KSK: „Pán poslanec,
ja som chcela k tomu uviesť, že sa jedná o voľné živnosti, kde sa nevyžaduje odborný garant,
iba pri zasielateľstve. Pokiaľ ide o skutočnosti, o ktorých Vy tvrdíte, samozrejme na to treba
mať osoby odborne spôsobilé, ale táto živnosť je voľná, nie je viazaná.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Kovačevičová. Nech sa páči.“
Poslankyňa Kovačevičová: „Ja na rozdiel od niektorých kolegov vidím tento zámer
v dobrom svetle. Vítam túto investíciu investora, pretože rozvoj Košického samosprávneho
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kraja bez investícií sa nedá realizovať. Nemôžeme pozerať len za hranicu našej lavice,
ale je dôležité pozerať v horizonte niekoľkých rokov, čo bude v našom Košickom
samosprávnom kraji. Máme tu investora, máme zámer a je tu určitá vízia. My ani nevieme
dnes, či sa mu to v podstate podarí zrealizovať, ale určite by sme ho mali podporiť.
Bolo tu spomínané, že niečo niekde nefunguje na nejakom prekladisku, v nejakom inom
meste. Ja si myslím, že konkurencia je prirodzená a zdravá. Ak niečo niekde inde nefunguje,
treba si položiť otázku prečo, alebo urobiť všetko preto, aby inde fungovalo. Za mňa určite
áno, počuli sme viackrát, že je tu možnosť aj nových pracovných príležitostí pre Košický
samosprávny kraj, pre náš región. Naozaj treba pozerať v horizonte 5, 10, 15 rokov
čo tu bude, ak nejaký strategický podnik skolabuje. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. S Faktickými páni poslanci Polaček a pán poslanec Potocký.
Nech sa páči.“
Poslanec Polaček s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne pani poslankyňa za podporu
tohto projektu. Ja len chcem, aby sa rozplynula jedna vec. Nemyslím si, že Dobra,
resp. Čierna nad Tisou príde o niečo. Ak sa nám podarí zvýšiť prepravnú schopnosť v tomto
regióne, prídu si na svoje všetci, ktorí po tento trati budú a budú chcieť podnikať.
Ja si myslím, že práve takýto projekt môže pomôcť Dobrej, Čiernej nad Tisou aj v tejto časti
regiónu.“
Predseda: „Ďakujem. Pán poslanec Potocký, nech sa páči.“
Poslanec Potocký s faktickou poznámkou: „Ďakujem za slovo. O tom či vlastne povedie
Hodvábna cesta cez Košice, alebo či tu bude Globálny logistický industriálny park
nerozhodneme my tu, ale rozhodnú iný hráči. Podstatné je to či Košický samosprávny kraj
bude pripravený, keď takéto rozhodnutie padne, alebo nie. Preto ja podporím vytvorenie tejto
spoločnosti, aby Košický samosprávny kraj na túto situáciu bol pripravený. Jediná vec čo mi
chýba, takéto rozhodnutia sa nemôžu diať bez podpory a rozhodnutia Vlády SR.
Viem, že v tejto veci už funguje nejaký sprostredkovateľ, ktorý rokuje s čínskou stranou.
Mňa by zaujímalo aj stanovisko Vlády SR, či vlastne je ochotná podporiť tento projekt
Košického samosprávneho kraja a aký je jeho postoj k tejto otázke. Ďakujem veľmi pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Ja tu nechcem do týchto politických vecí teraz na Slovensku
zachádzať, ale keďže ide o dlhodobý projekt, budeme o tom intenzívne rokovať s Vládou SR,
ktorá vzíde po 29. februári 2020, už nech to bude ktokoľvek . Ďakujem, Keď sa nikto nehlási
do rozpravy, uzavrel by som túto rozpravu. Prosím návrhovú komisiu, aby predniesla návrh
na uznesenie. Držím nám palce, aby sme príležitosť využili. Nech sa páči.“
Poslanec Smrčo, návrhová komisia: „Ďakujem. Návrhová komisia obdŕžala jeden
pozmeňujúci návrh pána Kočiša. Doplňujúci návrh k bodu č. 11:
Zastupiteľstvo KSK žiada doplniť Stanovy akciovej spoločnosti GLIP KOŠICE a. s.
o konkrétne ustanovenie: „Partner Košického samosprávneho kraja INTERPORT PARTNERS
GROUP, a. s., prípadne ďalší akcionári obchodnej spoločnosti GLIP KOŠICE a. s. v prípade
neúspechu získania osvedčenia o významnej investícii do piatich rokov (60 mesiacov) budú
povinní vrátiť Košickému samosprávnemu kraju aj prevádzkové náklady vo výške 45 tis.
eur.“
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Predseda: „Ďakujem. Nech sa páči hlasujte o tomto pozmeňujúcom návrhu.“
Hlasovanie č. 29

Návrh na založenie obchodnej spoločnosti GLIP KOŠICE a. s. –
návrh p. Kočiš

Za 37 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 9 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený. Teraz poprosím o prednesenie
pôvodne predloženého návrhu. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. h) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) schvaľuje
1. Založenie akciovej spoločnosti GLIP KOŠICE a. s., ktorej zakladateľmi bude Košický
samosprávny kraj a obchodná spoločnosť INTERPORT PARTNERS GROUP, a. s.,
so sídlom Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha, Česká republika, IČO: 241 94 158,
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, sp. zn.: B 17748. Košický
samosprávny kraj upíše 60 % podiel na základnom imaní novozaloženej spoločnosti.
2. Peňažný vklad Košického samosprávneho kraja do základného imania vo výške
24 000 eur.
3. Predmet podnikania spoločnosti:
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod,) alebo
iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. zasielateľstvo
3. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
4. prípravné práce k realizácii stavby
5. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
7. skladovanie a pomocné činnosti v doprave
8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
9. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických
zariadení
10. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
11. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t
vrátane prípojného vozidla
12. prenájom hnuteľných vecí
13. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
spojených s prenájmom
14. čistiace a upratovacie služby
15. administratívne služby
16. vedenie účtovníctva
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17.
18.
19.
20.
21.
22.

reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
dizajnérske činnosti

4. Vymenovanie dvoch členov dozornej rady za Košický samosprávny kraj v obchodnej
spoločnosti GLIP KOŠICE a. s. v zložení:
1. Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Polaček
2. Meno a priezvisko: Ing. Dušan Tomaško, MBA
B) vymenúva
Podpredsedu predstavenstva obchodnej spoločnosti GLIP KOŠICE a. s.:
Meno a priezvisko Ing. Peter Harčarik
C) žiada
Predstavenstvo obchodnej spoločnosti zabezpečiť všetky právne úkony súvisiace
so založením v obchodnej spoločnosti GLIP KOŠICE a. s.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto predloženom návrhu. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 30

Návrh na založenie obchodnej spoločnosti GLIP KOŠICE a. s.

Za 39 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 7 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh získal výraznú podporu. Ďakujem pekne.“
BOD č. 12
Založenie Sociálneho podniku Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 12 – Založenie Sociálneho podniku Košického
samosprávneho kraja. Vážené poslankyne, vážení poslanci, materiálom sa navrhuje
zastupiteľstvu schváliť založenie sociálneho podniku Košického samosprávneho kraja
s názvom Sociálny podnik KSK, s. r. o., ktorého jediným zriaďovateľom a 100 % - ným
vlastníkom je KSK na verejnoprospešný účel s merateľným pozitívnym sociálnym vplyvom:
Poskytovanie tovarov a služieb v rámci predmetu hospodárskej činnosti. KSK poskytne
100 000 eur ako bezúročnú návratnú finančnú výpomoc so splatnosťou 5 rokov odo dňa
čerpania pre novozriadený sociálny podnik KSK a zrealizuje vklad základného imania
sociálneho podniku KSK vo výške 5 000 eur, čím sa stane jeho jediným vlastníkom.
Ďalej sa navrhuje zastupiteľstvu vymenovať prvého konateľa a prvých členov dozornej rady
sociálneho podniku. Podrobnejšie informácie sú uvedené v dôvodovej správe materiálu.
Materiál prešiel rokovaním piatich komisií. Školská komisia nebola v danom bode
uznášaniaschopná, ostatné 4 komisie materiál odporúčajú prerokovať a schváliť. Otváram
k danému bodu rozpravu. Nech sa páči. Pán podpredseda Pataky.“
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Podpredseda Pataky: „Ja by som mal len otázku, dáma ktorá pracovala na tom sociálnom
podniku a ďalších veciach a intenzívne komunikovala s danými školami, som sa dozvedel,
že jej nepredĺžili nakoniec zmluvu. Tak len taká technická otázka, že prečo?“
Predseda: „Myslím, že ona nemala na starosti tento materiál. Ak sa nikto nehlási do diskusie,
uzatváram diskusiu a poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. Nech
sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. h) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
1. Založenie sociálneho podniku Košického samosprávneho kraja s názvom Sociálny podnik
Košického samosprávneho kraja, s. r. o., ktorého jediným zriaďovateľom a 100 % - ným
vlastníkom je Košický samosprávny kraj na verejnoprospešný účel s merateľným pozitívnym
sociálnym vplyvom: Poskytovanie tovarov a služieb prostredníctvom zamestnávania
znevýhodnených alebo zraniteľných osôb v rámci predmetu hospodárskej činnosti.
2. Košický samosprávny kraj poskytne 100 000 eur ako bezúročnú návratnú finančnú výpomoc
so splatnosťou 5 rokov odo dňa čerpania pre novozriadený sociálny podnik Košického
samosprávneho kraja.
3. Košický samosprávny kraj zrealizuje vklad základného imania sociálneho podniku Košického
samosprávneho kraja vo výške 5 000 eur, čím sa stane jeho jediným vlastníkom.
4. Za prvého konateľa a kontrolný orgán Sociálneho podniku Košického samosprávneho kraja,
s. r. o. sa navrhuje:
a)

za prvého konateľa: Mgr. Zuzana Nemcová

b)

za prvých členov dozornej rady:



Ing. Rastislav Trnka



Mgr. Imrich Bakši



JUDr. Boris Bilčak.

Predseda: „Ďakujem, prosím hlasujte o tomto predloženom návrhu. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 31

Založenie Sociálneho podniku Košického samosprávneho kraja

Za 39 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 4 poslanci.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený. Ďakujem.“
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BOD č. 13
Založenie Nadácie Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 13 – Založenie Nadácie Košického samosprávneho
kraja. Vážené poslankyne, vážení poslanci, materiálom sa navrhuje zastupiteľstvu schváliť:
založenie nadácie s názvom Nadácia KSK, ktorej zakladateľom je KSK na verejnoprospešný
účel: Pomoc a podpora jednotlivcom a rodinám v sociálnej, ekonomickej a existenciálnej
núdzi; základnú hodnotu nadačného imania Nadácie KSK vo výške 6 638 eur, ktoré bude
tvorené majetkovým vkladom KSK, ktorého predmet budú tvoriť peňažné prostriedky
vo výške 6 638 eur; majetkový vklad KSK do nadačného imania Nadácie KSK vo forme
peňažných prostriedkov vo výške 13 362 eur; splatenie celého peňažného vkladu KSK
do nadačného imania Nadácie KSK pred podaním návrhu na zápis nadácie do Registra
nadácií vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Ďalej sa zastupiteľstvu navrhuje
schváliť prvého správcu a prvých členov orgánov Nadácie KSK. Podrobnejšie informácie
sú uvedené v dôvodovej správe materiálu. Materiál prešiel rokovaním finančnej komisie
a sociálnej komisie, ktoré ho odporučili prerokovať a schváliť. Otváram k danému materiálu
rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Prosím návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu na uznesenie. 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
schvaľuje
1. Založenie nadácie s názvom Nadácia Košického samosprávneho kraja, ktorej zakladateľom
je Košický samosprávny kraj na verejnoprospešný účel: Pomoc a podpora jednotlivcom
a rodinám v sociálnej, ekonomickej a existenciálnej núdzi.

2. Základnú hodnotu nadačného imania Nadácie Košického samosprávneho kraja vo výške
6 638 eur, ktoré bude tvorené majetkovým vkladom Košického samosprávneho kraja,
ktorého predmet budú tvoriť peňažné prostriedky vo výške 6 638 eur.
3. Majetkový vklad Košického samosprávneho kraja do nadačného imania Nadácie
Košického samosprávneho kraja vo forme peňažných prostriedkov vo výške 13 362 eur.
4. Splatenie celého peňažného vkladu Košického samosprávneho kraja do nadačného imania
Nadácie Košického samosprávneho kraja pred podaním návrhu na zápis nadácie
do Registra nadácií vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
5. Za prvého správcu a prvých členov orgánov Nadácie Košického samosprávneho kraja:
a) za prvého správcu: Ing. Vladimír Pauco
b) za prvých členov správnej rady:


Ing. Rastislav Trnka



MUDr. Iveta Fulková



Ing. Ján Kokarda

c) za prvých členov dozornej rady:
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Mgr. Milan Kaplan



Ing. Pavol Bečarik



MUDr. Marián Hojstrič

Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 32

Založenie Nadácie Košického samosprávneho kraja

Za 37 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 5 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
BOD č. 14
Aktualizácia Uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 259/2019,
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
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 14 – Aktualizácia Uznesení Zastupiteľstva KSK
č. 259/2019, č. 227/2019 a č. 173/2019. Vážené poslankyne, vážení poslanci, táto aktualizácia
troch uznesení sa predkladá z dôvodu úprav celkových oprávnených výdavkov projektov
a od nich odvíjajúcich sa výšok nenávratných finančných príspevkov a výšky 5 %
spolufinancovania zo strany zriaďovateľa pre 17 stredných škôl zapojených do výzvy
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti
a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšenie výsledkov a kompetencií detí
a žiakov s názvom: Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť
na gymnáziu. Výška zdrojov na spolufinancovanie 17 stredných škôl je po úpravách
171 582,10 eur, ktoré budú vykryté z kapitoly vzdelávania schváleného rozpočtu kraja.
Materiál prešiel rokovaním dvoch komisií, školská komisia nebola v danom bode
uznášaniaschopná, finančná komisia materiál odporúča prerokovať a schváliť. Otváram
k danému materiálu rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Prosím
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 4 ods. 1 písm. k), § 11 ods. 2 zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a § 9 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších predpisov, v súlade so stratégiou financovania štrukturálnych fondov
a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „stratégia
financovania EŠIF 2014 – 2020“) určujúcou pravidlá a limity pre poskytovanie pomoci
prijímateľom v rámci projektov spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja – EFRR, Európskeho sociálneho fondu – ESF (ďalej len „štrukturálne fondy“),
Kohézneho fondu – KF a Európskeho fondu pre námorné a rybné hospodárstvo – EFNRH
schvaľuje
53

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
151 409,04
143 838,59
7 570,45
gymnáziu Sándora Máraiho
2. Spolufinancovanie projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok /„NFP“/ na
zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť) vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov
realizovaných s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu
SR, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice,
ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Celkové
NFP
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
z ESF a ŠR (€)
(€)
výdavky (€)
Rozvoj zručností v čitateľskej,
matematickej, finančnej a prírodovednej
233 961,65
222 263,57
11 698,08
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
210 453,82
199 931,13
10 522,69
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:
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Názov projektu

Celkové
oprávnené
výdavky (€)

NFP
z ESF a ŠR (€)

5% KSK
(€)

Zvýšenie čitateľskej, matematickej,
finančnej a prírodovednej gramotnosti na
Gymnáziu, Alejová 1, Košice

183 946,47

174 749,15

9 197,32

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,
235 473,74
223 700,05
11 773,69
finančnej a prírodovednej gramotnosti
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,
217 425,45
206 554,18
10 871,27
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
182 821,14
173 680,08
9 141,06
a prírodovednej gramotnosti na
Gymnáziu, Javorová 16, Spišská
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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
146 542,96
139 215,81
7 327,15
Gymnázium – Gimnázium,
Veľké Kapušany
9. Spolufinancovanie projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok /„NFP“/ na
zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť) vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov
realizovaných s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu
SR, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Gymnázium Kpt. Nálepku 6, Sobrance,
ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Celkové
NFP
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
z ESF a ŠR (€)
(€)
výdavky (€)
Zvyšovanie čitateľskej, matematickej,
finančnej a prírodovednej gramotnosti
158 204,37
150 294,15
7 910,22
na gymnáziu
10. Spolufinancovanie projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok /„NFP“/ na
zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť) vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov
realizovaných s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu
SR, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce,
organizačná zložka Gymnázium, ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Celkové
NFP
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
z ESF a ŠR (€)
(€)
výdavky (€)
Inovácia vzdelávania za účelom
zlepšenia čitateľskej, matematickej,
144 810,16
137 569,65
7 240,51
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
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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
135 948,73
129 151,29
6 797,44
Gymnáziu Štefana Moysesa, Školská
13, Moldava nad Bodvou
12. Spolufinancovanie projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok /„NFP“/ na
zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť) vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov
realizovaných s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu
SR, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Gymnázium, SNP 1, Gelnica, ktorého
zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Celkové
NFP
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
z ESF a ŠR (€)
(€)
výdavky (€)
Kľúč k rozvoju štyroch gramotností
159 550,34
151 572,82
7 977,52
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 –
298 496,08
283 571,28
14 924,80
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,
303 281,78
288 117,69
15 164,09
čitateľskej a prírodovednej gramotnosti
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– nevyhnutný predpoklad na rozvíjanie
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,
191 525,97
181 949,67
9 576,30
finančnej a prírodovednej gramotnosti
16. Spolufinancovanie projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok /„NFP“/ na
zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná
a prírodovedná gramotnosť) vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov
realizovaných s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu
SR, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce,
ktorého zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Celkové
NFP
5% KSK
Názov projektu
oprávnené
z ESF a ŠR (€)
(€)
výdavky (€)
Rozvoj zručností v čitateľskej
matematickej, finančnej
a prírodovednej gramotnosti na
188 135,35
178 728,58
9 406,77
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
288 654,96
275 172,21
14 482,75
Predseda: „Ďakujem, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
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Hlasovanie č. 33

Aktualizácia Uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja č. 259/2019, 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

Za 42 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
BOD č. 15
Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja v súvislosti s výzvou na predkladanie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci OPĽZ PO1/2019/DOP1.2. – 01 s názvom: Prepojenie
stredoškolského vzdelávania s praxou
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 15 – Spolufinancovanie stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Vážené poslankyne, vážení
poslanci, predloženým materiálom sa navrhuje zastupiteľstvu schváliť spolufinancovanie
projektov trinástich škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktoré predložili žiadosť o NFP
v oboch hodnotiacich kolách. Ide o spolufinancovanie projektov vo výške 5 % celkových
oprávnených výdavkov. Pri každom projekte sú uvedené celkové oprávnené výdavky,
nenávratný finančný príspevok a čiastka predstavujúca 5 % financovanie zo strany Košického
samosprávneho kraja. Školy tak reagovali na vyhlásenú výzvu na predkladanie žiadostí o NFP
na prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou. Celková výška oprávnených výdavkov
v prípade schválenia žiadostí je 2 600 482,99 eur, z toho NFP je vo výške 2 470 458,84 eur
a výška finančných prostriedkov potrebných na zabezpečenie povinného spolufinancovania
pre 13 predkladaných projektov škôl v prípade schválených žiadostí je 130 024,15 eur.
Materiál prešiel rokovaním dvoch komisií, školská komisia nebola v danom bode
uznášaniaschopná, finančná komisia materiál odporúča prerokovať a schváliť. Otváram
k materiálu rozpravu. Nech sa páči. S faktickou pán poslanec Ďurovčík. Nech sa páči.“
Poslanec Ďurovčík s faktickou poznámkou: „Ďakujem pán predseda za slovo, ja by som
len chcel poprosiť členov návrhovej komisie, aby návrh na uznesenie nečítali od A do Z,
ale každý tento materiál a návrh na uznesenie máme pri sebe, čiže podľa predloženého
návrhu. Tým by sme urýchlili rokovanie. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Poprosím aj ja. Uzatváram rozpravu a teraz prosím návrhovú komisiu
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
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schvaľuje
1. Spolufinancovanie projektov stredných odborných škôl, v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja, ktoré predložili žiadosť o NFP v termíne 1.
hodnotiaceho kola, t. j. do 28. 10. 2019 a manažovanie projektu si zabezpečujú vo vlastnej
réžií, žiadajú Košický samosprávny kraj o spolufinancovanie vo výške 5% z oprávnených
výdavkov v celkovej sume 29 891,22 eur v prípade schválenia žiadostí.
P.č.

Názov školy

Spojená škola, Kollárová 17,
Sečovce
Stredná odborná škola ekonomická,
2.
Stojan 1, Spišská Nová Ves
Stredná odborná škola Jozefa
Szakkayho- Szakkay József
3.
Szakközepiskola, Grešákova 1,
Košice
Spolu
1.

Celkové oprávnené Výška NFP
výdavky (€)
(€)

5% KSK
(€)

150 000, 00

142 500,00

7 500,00

241 144,64

229 087,41

12 057,23

206 679,72
597 824,36

196 345,73
567 933,14

10 333,99
29 891,22

2. Spolufinancovanie projektov stredných odborných škôl, ktoré predložili žiadosť o NFP
v termíne druhého hodnotiaceho kola, t. j. do 15. 01. 2020. Výška oprávnených výdavkov
v prípade schválenia žiadostí je 1 800 000 eur, z toho nenávratný finančný príspevok
je vo výške 1 710 000 eur a výška finančných prostriedkov potrebných na zabezpečenie
povinného spolufinancovania vo výške 5% z oprávnených výdavkov v prípade úspešných
podaných žiadostí pre 9 predkladaných projektov SOŠ je 90 000 eur.

P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Názov školy
Hotelová akadémia, Južná Trieda
10, Košice
Obchodná akadémia, Kapušianska
2, Michalovce
Obchodná akadémia, Polárna 1,
Košice
SOŠ automobilová, Moldavská
cesta 2, Košice
SPŠ, dopravná, Hlavná 113,
Košice
SOŠ- Szakközepiskola, J. Kráľa
25, Veľké Kapušany
Škola umeleckého priemyslu
SPŠ strojnícka, Komenského 2,
Košice

Celkové oprávnené
výdavky (€)

Výška NFP 5% KSK
(€)
(€)

200 000,00

190 000,00 10 000,00

200 000,00

190 000,00 10 000,00

200 000,00

190 000,00 10 000,00

200 000,00

190 000,00 10 000,00

200 000,00

190 000,00 10 000,00

200 000,00

190 000,00 10 000,00

200 000,00

190 000,00 10 000,00

200 000,00

190 000,00 10 000,00
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9.

Stredná odborná škola Jána
Bocatia, Bocatiova 1, Košice

200 000,00
Spolu

190 000,00 10 000,00

1 800 000,00 1 710 000,00 90 000,00

3. Spolufinancovanie projektu Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej,
Lermontova 1, Košice vo výške 5 % celkových oprávnených výdavkov prostredníctvom
zriaďovateľa, Košického samosprávneho kraja, v sume 10 132,93eur.
P.č.

Názov školy

Stredná priemyselná škola
1. stavebná a geodetická,
Lermontova 1, Košice

Celkové oprávnené
výdavky (€)
202 658,63

Výška NFP 5% KSK
(€)
(€)
192 525,70 10 132,93

Predseda: „Ďakujem, nech sa páči hlasujte o tomto návrhu.“
Hlasovanie č. 34

Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výzvou na
predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci
OPĽZ PO1/2019/DOP1.2. – 01 s názvom: Prepojenie
stredoškolského vzdelávania s praxou

Za 41 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
BOD č. 16
Informácia o výsledku kontroly „Systém ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom
sektore“ v Košickom samosprávnom kraji vykonanou Najvyšším kontrolným úradom
SR a o opatreniach prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie
kontrolou zistených nedostatkov
Predseda: „Pod bodom č. 16 sa predkladá– Informácia o výsledku kontroly „Systém ochrany
a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore“ v Košickom samosprávnom kraji vykonanou
Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky a o opatreniach prijatých Košickým
samosprávnym krajom na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov. Vážené poslankyne,
vážení poslanci, podľa poverenia predsedu NKÚ SR bola v čase od 02. 08. 2019 do 30. 09.
2019 vykonaná kontrola Systému ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore v KSK,
ktorá bola do plánu kontrol zaradená z dôvodu preverenia implementácie nového právneho
rámca ochrany osobných údajov – Nariadenia EÚ, ktoré nadobudlo účinnosť 25. 05. 2016.
Kontrola bola zameraná najmä na overenie existencie príslušných interných aktov riadenia,
dokumentov, primeraných postupov a opatrení a ich kvalitatívnu úroveň. Kontrola NKÚ bola
ukončená 04. 11. 2019. Zistenia z protokolu o kontrole sú súčasťou dôvodovej správy
materiálu, samotný protokol o výsledku kontroly tvorí prílohu materiálu. Otváram k danému
materiálu rozpravu. Nech sa páči. Pán poslanec Kravčík. “
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Poslanec Kravčík: „Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia. Ja som zmeškal dať návrh
v rámci Plánu úloh pre kontrolóra, tak sa pýtam, že či teraz môžem predložiť tie doplňujúce
návrhy, ktoré som zmeškal vtedy. Lebo návrhová komisia mi odporúčala, aby som v bode
č. 16 dal, ale akceptujem to. Ďakujem.“
Predseda: „Nie to je iný bod. Podľa rokovacieho poriadku to nie je možné. Ďakujem. Ak sa
nikto ďalší nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu a prosím návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
berie na vedomie
Informáciu o výsledku kontroly „Kontrola systému ochrany a bezpečnosti údajov
vo verejnom sektore“ v Košickom samosprávnom kraji vykonanou Najvyšším kontrolným
úradom a o opatreniach prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie kontrolou
zistených nedostatkov.
Predseda: „Ďakujem, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 35

Informácia o výsledku kontroly „Systém ochrany a bezpečnosti
údajov vo verejnom sektore“ v Košickom samosprávnom kraji
vykonanou Najvyšším kontrolným úradom SR a o opatreniach
prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie
kontrolou zistených nedostatkov

Za 39 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
BOD č. 17
Priebežné hodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji
Predseda: „Pod bodom č. 17 je predložené – Priebežné hodnotenie cieľov a priorít
vyplývajúcich o Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom
samosprávnom kraji. Vážené poslankyne, vážení poslanci, stratégia rozvoja cyklistickej
dopravy a cykloturistiky v KSK predstavuje základný koordinačný nástroj v segmente
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v kraji, ktorého úlohou je iniciovať, usmerňovať
a vytvárať podmienky pre rozvoj v tomto segmente. Uznesením Zastupiteľstva KSK
č. 631/2013 z 25. zasadnutia konaného dňa 21. októbra 2013 bolo schválené pravidelne
monitorovať implementáciu stratégie a raz ročne predkladať priebežné hodnotenie cieľov
a priorít vyplývajúcich z prijatej stratégie. V súlade s týmto uznesením je predložená
informácia o priebežnom hodnotení cieľov strategického dokumentu za obdobie október
2018 – október 2019. Predkladaný materiál zároveň poskytuje informácie o možnostiach
a aktivitách v oblasti cyklistickej dopravy a cykloturistiky v KSK. Podrobnejšie informácie
sú uvedené v hlavnom dokumente materiálu. Materiál prešiel rokovaním štyroch komisií,
ktoré ho odporučili prerokovať a zobrať na vedomie. Otváram k danému materiálu rozpravu.
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Nech sa páči. Pani poslankyňa Skokanová.“
Poslankyňa Skokanová: „Vážený pán predseda, vážení kolegovia, ja len krátko zareagujem.
Som veľmi rada, že Košický kraj sa snaží o rozvoj cykloturistiky a je nápomocný,
či už samosprávam, občianskym združeniam, alebo podnikateľom. Vítam aj iniciatívu Vás,
pán predseda, že hľadáte formu ako efektívne využiť finančné prostriedky na budovanie
cyklotrás. Zároveň, ale chcem poprosiť vedenie kraja, aby zefektívnilo projektovú prípravu
k cykloturistike vzhľadom k pripravovanému novému programovému obdobiu. Pán predseda
ďakujem za podporu cykloturistiky v kraji a odporúčam zastupiteľstvu schváliť tento
dokument. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pán poslanec Potocký nasleduje.“
Poslanec Potocký: „Ďakujem za slovo, pán predseda. V podstate cyklistov a cykloturistov
reálne nezaujímajú žiadne koncepcie, stratégie, akčné plány, ale zaujíma ich koľko sa v kraji
urobí reálne kilometrov cyklochodníkov a cyklotrás. Doposiaľ sa do cyklistických chodníkov
investovalo najmä z európskych zdrojov, cez rôzne projekty cezhraničnej spolupráce. Ja som
veľmi rád, že teraz prvý krát v budúcom roku Košický samosprávny kraj investuje značné
investície a to zo svojho vlastného rozpočtu. Myslím, že je to suma 1 mil. eur. Je to prvý krát
takýto veľký balík, ktorý pôjde do rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Chcem
sa poďakovať kraju. Košický samosprávny kraj nalieva milióny eur do rekonštrukcií ciest
II. a III. triedy, ale pri týchto cestách sa nám nebudujú cyklochodníky. Ja chcem poprosiť
aj Správu ciest KSK, aj vedenie kraja, keď sa pripravujú projekty rekonštrukcie ciest,
kde to dovoľujú majetkovoprávne vzťahy a šírkové pomery, aby sa budovali pri tých cestách
aj cyklochodníky. Ďakujem veľmi pekne.“
Predseda: „Ďakujem, to je trochu širšia otázka, ale môžeme sa k tomu aj stretnúť. Ak sa nikto
ďalší nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu. Prosím návrhovú komisiu o prednesenie
návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
berie na vedomie
Priebežné hodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy
a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 36

Priebežné hodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich o Stratégie
rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom
samosprávnom kraji

Za 40 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
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BOD č. 18
Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Košického samosprávneho kraja za rok 2018
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 18 – Vyhodnotenie Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2018. Vážené poslankyne,
vážení poslanci, predkladaný materiál pozostáva z troch častí. V prvej časti je stručný súhrn
silných a slabých stránok a výziev v rozvoji v rámci jednotlivých oblastí v nadväznosti
na plnenie cieľov PHSR KSK. V druhej časti materiálu sú vyhodnotené aktivity PHSR KSK
2016 – 2022 z pohľadu ich aktuálneho stavu za rok 2018. Táto časť obsahuje aj zoznam
navrhovaných zmien aktivít. V tretej časti materiálu sú vyhodnotené ukazovatele výsledku
a dopadu PHSR KSK 2016 – 2022 v časových radoch podľa dostupnosti údajov pre jednotlivé
indikátory s posledným údajom spravidla za rok 2018. Ukazovatele sú naplnené na základe
dostupných verejných databáz. V rámci ukazovateľov dopadu je vyhodnotený index
regionálnej identity. Vzhľadom na nedostupnosť niektorých indikátorov obsahuje táto časť
dokumentu zoznam navrhovaných zmien indikátorov IRI. Podrobnejšie informácie
sú súčasťou hlavného dokumentu materiálu. Materiál prešiel rokovaním piatich komisií,
školská komisia nebola v danom bode uznášaniaschopná, ostatné komisie materiál odporučili
prerokovať a zobrať na vedomie. Otváram k danému materiálu rozpravu. Nech sa páči.
Pán poslanec Kravčík.“
Poslanec Kravčík: „Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia. Ten problém vyhodnotenia
regionálneho rozvoja tu poznáme už dlhodobo, trendovo nie je to dobré. Mám viacero výhrad,
ale nebudem ich tu teraz spomínať, pretože bude potrebné asi viac trpezlivosti z hľadiska
tej systémovej zmeny. Ja len chcem upozorniť na indikátory v IRI, ktoré pre Košický kraj
hlavne v tých troch oblastiach, ktoré sú základom, hospodárska oblasť, sociálna
a environmentálna. V tej hospodárskej dramaticky narástol indikátor, povedzme z roku 2015,
alebo keď by sme porovnávali 2017; 22,82 na hodnotu 29,17; ale v sociálnej oblasti zase je to
buď stagnované, alebo trochu narástlo práve zmenou politického riadenia v tomto kraji.
Čo ma prekvapuje, ide dole vodou environmentálna oblasť. Ja by som chcel na to upozorniť,
aj v nadväznosti na to, že tu musíme trochu viac zapracovať a začať viac rozmýšľať
systémovo vo vzťahu, aby sme nielen industriálne parky tu budovali, ale začali si chrániť
svoje prírodné dedičstvo. Ďakujem.“
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
berie na vedomie
Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja
za rok 2018.
Predseda: „Ďakujem aj ja, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
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Hlasovanie č. 37

Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Košického samosprávneho kraja za rok 2018

Za 39 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
BOD č. 19
Spolufinancovanie projektu s názvom „Ochrana a obnova
biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja“
Predseda: „Pod bodom č. 19 sa predkladá – Spolufinancovanie projektu s názvom „Ochrana
a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja“. Vážené poslankyne, vážení
poslanci, materiálom sa navrhuje zastupiteľstvu schváliť predloženie žiadosti o poskytnutie
NFP za účelom realizácie projektu „Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch
Košického kraja“, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške 330 000 eur a financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu KSK.
Projekt zahŕňa realizáciu opatrení zameraných na zlepšenie stavu biotopov a druhov, obnovu
poškodených ekosystémov a ich služieb s cieľom dosiahnuť obnovu a zachovanie biodiverzity
v záujmovom území a posilnenie ekosystémových služieb. V projekte sa počíta aj s obnovou
biotopov a to realizáciou takých prírode blízkych opatrení, ktoré zvýšia vlhkosť ekosystémov,
posilnia biologické i chemické procesy a posilnia rôznorodosť fauny a flóry. Realizáciou
vybraných prírode blízkych vodozádržných opatrení dôjde k zvyšovaniu zásob vody v lesných
ekosystémoch s vhodnými podmienkami pre ochranu biodiverzity a vylepšovaniu
stanovištných podmienok aj takých druhov fauny a flóry, ktoré sú v našich podmienkach
na ústupe. Materiál prešiel rokovaním komisie územného plánovania a životného prostredia
a finančnej komisie. Finančná komisia nebola v danom bode uznášaniaschopná, komisia
územného plánovania a životného prostredia materiál odporučila prerokovať a schváliť.
Ešte dodám jednu podstatnú informáciu. Ide o jedinečný projekt na Slovensku, ako aj v iných
krajinách EÚ, kde aj momentálne beží programové obdobie a zatiaľ nikto nebol schopný
projekt, ktorý by spĺňal všetky tieto kritériá. Otváram k danému materiálu rozpravu.
Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Prosím návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja 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 poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy
s kódom OPKZP-P01-SC131-2017-29 za účelom realizácie projektu „Ochrana a obnova
biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja“,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške 330 000 eur,
d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Košického samosprávneho
kraja.
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Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 38

Spolufinancovanie projektu s názvom „Ochrana a obnova
biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja“

Za 41 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený. Ďakujem.“
BOD č. 20
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2020
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 20 – Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva
KSK na I. polrok 2020. Vážené poslankyne, vážení poslanci, pod bodom č. 20 je vám
predložená Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja na I. polrok 2020. Ide o otvorený materiál vytvárajúci rámec na obsahové zameranie
jednotlivých rokovaní zastupiteľstva a aktuálne úlohy v nadväznosti predovšetkým
na základné priority stanovené pre toto volebné obdobie v jednotlivých oblastiach pôsobnosti
samosprávneho kraja. Materiál prešiel rokovaním desiatich komisií. Školská komisia nebola
v danom bode uznášaniaschopná, komisia pre cirkevné a spoločenské otázky materiál
prerokovala. Ostatné komisie materiál 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 na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
schvaľuje
Rámcovú obsahovú náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na I. polrok 2020.
Predseda: „Ďakujem. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 39

Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja na I. polrok 2020

Za 40 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
BOD č. 21
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2020
Predseda: „Pod bodom č. 21 sa predkladá – Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja na I. polrok 2020. Vážené poslankyne, poslanci, v prípade tohto
materiálu Úrad KSK bol len koordinátorom pri jeho príprave, obsahové zameranie bolo
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formulované na úrovni predsedov komisií. Z týchto plánov činnosti, resp. plánov úloh
je zrejmé zameranie komisií prierezových, ale aj zameranie činnosti komisií odvetvových.
Schválením materiálu plníme aj povinnosť vyplývajúcu z ustanovenia § 11 ods. 2 písm. k)
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov. Materiál prešiel rokovaním desiatich komisií. Školská komisia nebola v danom
bode uznášaniaschopná, finančná komisia materiál prerokovala a schválila. Ostatné komisie
materiál odporučili zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. Otváram k materiálu rozpravu. Nech
sa páči. Ak sa nikto nehlási uzatváram rozpravu a prosím návrhovú komisiu. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods.
4 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2020.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 40

Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja na I. polrok 2020

Za 39 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
BOD č. 22a)
Úprava nájomných vzťahov s BONA FIDE, o. z.
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 22 – Majetkové veci. Bod č. 22a) - Úprava nájomných
vzťahov s BONA FIDE, o. z. Vážené poslankyne, vážení poslanci, materiálom sa navrhuje
zastupiteľstvu schváliť: zmenu uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 303/2015 zo dňa 7. decembra
2015 a zmenu uznesenia č. 552/2017 zo dňa 21. augusta 2017; ďalšie podmienky nájmu pre
BONA FIDE, o. z.; riešenie investícií BONA FIDE, o. z. do majetku KSK formou započítania
s dlhom BONA FIDE, o. z. na nájomnom a službách. Uznesenie týkajúce sa zmien uznesení
a ďalších podmienok nájmu pre BONA FIDE, o. z. je potrebné schváliť trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov a realizované budú uzavretím dodatku k nájomnej zmluve.
Uznesenie týkajúce sa finančného usporiadania investícií BONA FIDE, o. z. je možné
predložiť na schválenie Zastupiteľstvu KSK len po schválení vyššie uvedeného uznesenia.
Materiál je predkladaný v dvoch samostatných návrhoch na uznesenia.
Materiál prešiel rokovaním troch komisií, finančná komisia nebola v danom bode
uznášaniaschopná, kultúrna komisia materiál prerokovala, hlasovaním však nezískal
nadpolovičnú väčšinu na jeho odporučenie zastupiteľstvu materiál schváliť. Komisia
k hospodáreniu s majetkom odporúča materiál prerokovať a schváliť. Otváram k danému
bodu rozpravu. Nech sa páči. Pán hlavný kontrolór. Nech sa páči.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Ďakujem pekne za slovo pán predseda. Vážené panie
poslankyne, vážení páni poslanci, znova je vo veci odkúpenia majetku nazvaného ako
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prevzatie investícií od nájomcu BONA FIDE, o. z. a započítanie jeho dlhu predkladaný
recyklovaný materiál, ktorý bol posledný krát na 12. zasadnutí v júni tohto roku odmietnutý
a návrh nebol schválený. Moje výhrady, ktoré som predkladal v minulosti, ktoré sú zverejnené
aj na webe, v časti pripomienky hlavného kontrolóra, sú stále aktuálne a trvám na nich.
Aktuálne sme 4. 12. 2019 ukončili kontrolu plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov
z kontroly roka 2018, ktorej predmetom bolo aj nájom pre BONA FIDE, o. z. Zistili sme,
že nájomca BONA FIDE, o. z. nielen že v minulosti niekoľkokrát nedodržiaval splátkový
kalendár dohodnutý vo vyhlásený dlžníka a uznaní dlhu, ale opäť nedodržal splátku v júli
tohto roku, z novo uzatvoreného splátkového kalendára, teda už po našej kontrole v roku
2018. Bolo zistené, že napriek nedodržaniu splátkového kalendára neboli uplatnené úroky
z omeškania, ktoré boli dohodnuté vo vyhlásení dlžníka a uznaní dlhu. Nielen z dôvodu
nedisciplinovanosti pri splácaní splátok a nekonania pri uplatnení si úrokov z omeškania,
ale aj z dôvodu, tak ako som v minulosti už tu poukazoval, navrhovania prevzatia investícií
v sume 63 800 eur v obstarávacích cenách nezohľadňujúcich amortizáciu. 28 % zo sumy
navrhovanej na prevzatie investícií nie je preukázaných účtovnými dokladmi, údajne boli
vykonané svojpomocne nájomníkom. Prevzatie majetku v sume 4 723 eur, ktorý v súčasnosti
neexistuje, čiže tzv. zmarená investícia, v návrhu zaviazať sa KSK uhradiť náklady nájomcu
BONA FIDE, o. z. za stavebné úpravy, na ktoré nájomca nežiadal súhlas vlastníka, teda KSK.
Pričom existuje list z roku 2009, kedy KSK dal súhlas so stavebnými úpravami,
avšak na náklady stavebníka a bez nároku na ich úhrady zo strany KSK a BONA FIDE, o. z.
sa mal zaviazať bezodplatne previesť vykonané zhodnotenie. Po piate, v návrhu zaviazať
sa KSK uhradiť náklady nájomcu BONA FIDE, o. z. za vnútorné vybavenie, pričom sám mal
zmluvný záväzok vybaviť kultúrne centrum na vlastné náklady v sume 98 tis. eur. To je len
zopár dôvodov, pre ktoré ako hlavný kontrolór nemôžem s predkladaným materiálom
súhlasiť, nemôžem sa s ním stotožniť. Pretože ho považujem za rozporný v princípoch
ustanovených v § 7 ods. 2 zákona o majetku vyšších územných celkov. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Nedá mi nepovedať aj v súvislosti s ďalším bodom, ktorý bude nasledovať,
pán hlavný kontrolór mňa by zaujímalo, prečo Vy ste takto intenzívne nepracovali aj pri
zápočtoch Svetu zdravia, a. s., lebo tam je toľko rôznych pochybných ustanovení aj v rámci
tej zmluvy, aj v rámci zákona, že by sme možno ušetrili 13,5 mil. eur, ktoré sme započítali
Svetu zdravia, a. s., tejto spoločnosti, o ktoré sme prišli. Vy tu riešite 63 tis. eur pre kultúrne
zariadenie, ktoré je jedinečné svojho druhu na Slovensku. To by sme mali asi na dlhšiu
debatu. Ste povedali, že niečo nové prednesiete, ja som tam nič nové nepočul. S faktickou
pán poslanec Jakubov, nasleduje pán poslanec Kočiš. Nech sa páči.“
Poslanec Jakubov s faktickou poznámkou: „Ďakujem pán predseda, ja sa budem držať veci
a vecnosti a nebude rozvíjať svoje osobné názory. Pán predseda, majetková komisia
odporúčala zastupiteľstvu tento materiál prerokovať. V časti uznesenia majetkovej komisie
slovo schváliť nie je. Odporúčali sme ho, aby bol prerokovaný práve preto, lebo je to háklivý
materiál a už je na poslancoch, ako sa rozhodnú, ale keďže nebol jednotný názor
na majetkovej komisii, slovo schváliť tam nebolo. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Pán poslanec Kočiš, nasleduje pani poslankyňa Kovačevičová.“
Poslanec Kočiš: „Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, ako už tu bolo spomenuté
tak podrobný návrh a materiál sme mali na tomto zastupiteľstve zhruba pred piatymi
mesiacmi a tento návrh sme v tom čase viacerí podrobne komentovali a preto ja osobne
nebudem opakovať ten môj komentár, ktorý som povedal vtedy. V skratke sa dá povedať,
že Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja vtedy predložený návrh neschválilo hlavne
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z toho dôvodu, že bol značne nevýhodný pre Košický samosprávny kraj, ako aj z dôvodu,
že materiál bol v rozpore so zakladajúcimi zmluvami kraja a BONA FIDE, o. z. Toto bolo
vtedy tu faktom a bolo to tu okomentované a povedané. Teraz máme na stole veľmi podobný
návrh, ktorý sa od toho pred pár mesiacmi odlišuje tým, že sú v ňom uvedené aj niektoré
skutočnosti, ktoré sa udiali v posledných mesiacoch. Návrh na uznesenie oproti
predchádzajúcemu je ešte nevýhodnejší pre kraj, ako predchádzajúci návrh. Som toho názoru,
že tak ako pred pár mesiacmi, aj teraz tento návrh je neschváliteľný. Keďže máme už nejaký
pokročilí čas tak nadviažem na Váš vtipný komentár na začiatku, pri úvode tohto bodu
a povedal by som, že vyhodili sme obľúbený návrh Úradu Košického samosprávneho kraja
dverami a vrátil sa nám do zastupiteľstva oknom. Ja preto odporúčam, aby sme konečne
ukončili podľa pôvodného odporúčania. Ukončime súčasný zmluvný vzťah s BONA
FIDE, o. z. podľa platnej zmluvy, však to v podstate už bude o krátky čas. Vyhodnoťme tento
vzťah, na základe toho schváľme, alebo neschváľme nové podmienky s BONA FIDE, o. z.
Ja už neviem ako to bude, ale najprv vyhodnoťme čo bolo doteraz a potom schvaľujme niečo
nové. Tým, že by sme schválili toto, tak vnesieme do toho veľký zmätok a bude problém
aj vôbec vyhodnotiť ten zmluvný vzťah. Ja osobne za tento návrh hlasovať nebudem
a odporúčam aj kolegom, aby zaňho nehlasovali. Ďakujem.“
Predseda: „Pán poslanec, keď máme ukončiť nájomný vzťah, podľa Vás čo sa stane s tým
dlhom čo ešte máme, vyše 100 tis. eur? A čo sa stane s tým zápočtom? Myslíte si, že nám
to niekto zázračne splatí, keď ukončíme nájomný vzťah. Prichádzate tu s takými "vtipnými"
návrhmi, ktoré nič neriešia. Predsa v našom záujme by malo byť, aby toto zariadenie
fungovalo, ďalej vykonávalo tú činnosť, ktorú vykonáva a do konca nájomnej zmluvy,
aby nám splatilo ten dlh, ktorý má. Zatiaľ som tu nepočul nič, aby to k tomu smerovalo,
len tu robíte zbytočné prekážky. Pani poslankyňa Kovačevičová, nasleduje pán poslanec
Javorský. Nech sa páči.“
Poslankyňa Kovačevičová: „Vážené panie poslankyne, páni poslanci, naozaj stojíme
pred vážnym rozhodnutím, či pomôcť tomuto kultúrnemu subjektu a kultúrnej obci, alebo nie.
Musím povedať, každý kto podniká, vie aké je podnikanie ťažké a zvlášť podnikanie,
lebo je to podnikanie v kultúrnej oblasti, tak si vyžaduje doslova a do písmena fanatika,
alebo blázna, aby sa do toho pustil. Ak by som vytiahla určité veci, čo je vlastne Tabačka
Kulturfabrik a pripomenula všetkým, je lídrom a významným reprezentantom nezávislej
kultúry v Košiciach. Tabačka Kulturfabrik sa stala unikátnym priestorom a otvorenou zónou
pre súčasné umenie. K čomu prispeli? K vytvoreniu kreatívneho umeleckého hub-u,
k vytvoreniu lokálneho priestoru pre realizáciu tvorivých projektov. Rozvoj kultúry, podpora
slovenskej umeleckej scény, podpora tanečnej stredy, je centrom divadelných, tanečných,
hudobných a multimediálnych produkcií, vrátane exportu umenia do zahraničia. Naozaj
stojíme pred vážnym rozhodnutím a otázka bude len na nás, či pomôcť tomuto subjektu, alebo
nepomôcť a jednoducho ho ešte ďalej potopiť. Určité chyby možno vznikli počas celého
procesu, počas ich podnikania na samom začiatku, pretože tie samotné sumy, ktoré sú tam
uvedené, aj výška nájomného aj médií je neúnosne vysoká. Ja som len veľmi zvedavá
z hľadiska budúcnosti či toto bude pre nich udržateľné. Ja som mala predtým určitý,
iný názor. Prešla som si celé materiály. Myslím si, že tieto sumy sú čo sa týka zápočtov
ponížené. Akokoľvek, ktokoľvek bude sprava, zľava hovoriť áno alebo nie, každý má kúsok
svojej pravdy. Ale myslím si, že kultúrna obec, kultúrne umenie si zaslúži našu podporu
poslancov kraja. Ja som zmenila názor a tento bod podporím Za.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pán poslanec Javorský, nech sa páči.“
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Poslanec Javorský: „Ďakujem veľmi pekne. Áno, mali sme to tu pred piatymi mesiacmi,
počuli sme tie isté výhrady pána hlavného kontrolóra. Čo sa zmenilo od vtedy, zmenilo sa to,
že výhradu, ktorá tu vtedy bola povedaná niektorými kolegami, že čo keď im pomôžeme
a oni budú ďalej tvoriť ďalší dlh. Po tých piatich mesiacoch vieme, že netvoria ďalší dlh,
vieme, že splácajú to čo majú. Dokonca prijali vtedy schválené podmienky, že bude mať KSK
zastúpenie v ich občianskom združení. Prijali to, napriek tomu, že od nás nič nedostali
a to zastúpenie tam je. Urobili veci, ktoré sme my od nich chceli a je to presne o tom,
ako kolegyňa poslankyňa Kovačevičová povedala: „Chceme im pomôcť? Nechceme
im pomôcť?“ Podľa toho čo som počul od mojich predrečníkov, tak vlastne sú tu ľudia,
ktorí nepotrebujú takéto kultúrne zariadenie. A ja zopakujem to, čo som povedal predtým,
ja nie som z Košíc, ale som hrdý na to, že v Košickom kraji máme takéto kultúrne zariadenie.
A keď si zoberiem koľko peňazí dávame na naše kultúrne zariadenia, tak za tie roky
fungovania, by sme im dali aj 200 tis. eur, je to jedno z najlacnejších kultúrnych zariadení,
ktoré v kraji máme. Vzhľadom na kultúru, ktorú poskytujú obyvateľom Košického
samosprávneho kraja. Ja som jednoznačne za to, aby sme im pomohli a udržali toto kultúrne
zariadenie, pretože nám nerobí hanbu, práve naopak. Ďakujem veľmi pekne.“
Predseda: „Ďakujem aj ja, s faktickou pán poslanec Kočiš. Nech sa páči.“
Poslanec Kočiš s faktickou poznámkou: „Ja len tri - štyri poznámky k tomu. Zmluvy boli
jednoznačne výhodné pre BONA FIDE, o. z. a to si potom treba zobrať tie zmluvy a potom
povedať, aké boli na tú kultúru taxi v tej zmluve uvedené a tam sa potom uvidí, že či je to tak,
alebo nie je to tak. Nemyslím si, že máme, ako poslanci hazardovať s majetkom a financiami
kraja a taktiež si nemyslím, že na podnikateľské účely BONA FIDE, o. z. majú mať také isté
taxy ako na kultúru. A toto, keď si pozriete ten materiál, tak tam sa to paušalizuje, prosím
pekne. Podnikateľská činnosť je jedna vec, kultúra je druhá vec. Ale dávať na kultúru to isté,
čo aj na podnikanie, tak to potom každý by podnikal takto. Ďakujem.“
Predseda: „Pán poslanec neviem odkiaľ máte, že tie podmienky boli výhodné na začiatku,
ja som opačného názoru. Nechcem tu rozoberať, ako to prebiehalo, lebo som počul všelijaké
historky. Teraz sme v situácii, že buď im pomôžeme, alebo necháme padnúť celé kultúrne
zariadenie. Je to na vašej zodpovednosti. S faktickou pán poslanec Burdiga a potom nasleduje
pán poslanec Kravčík, nech sa páči.“
Poslanec Burdiga s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne za slovo. Ja by som mal len
veľmi krátku otázku na pána hlavného kontrolóra, aby som sa vedel rozhodnúť pri hlasovaní.
Splácajú to, čo majú splácať? Nič viac sa nechcem spýtať. Ďakujem.“
Predseda: „Odpoviem ja, keďže som videl to čo bolo namietané v kontrole. Omeškali
sa s nejakými dvoma splátkami o niekoľko dní, avšak celkovo splácajú ten dlh. Pán poslanec
Kravčík, nech sa páči.“
Poslanec Kravčík: „Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, na miske váh nie sú len
peniaze a kultúra, ale vlastne aktivity našich mladých ľudí. Ja ako starší si dovolím tvrdiť,
že potrebujeme diverzifikované rôzne kultúrne zariadenia, ktoré prinášajú do tohto prostredia
množstvo aktivít, ktoré priťahujú mladých ku kultúre aj takouto formou. Na miske váh
nemôžu byť len peniaze, našou starostlivosťou a zodpovednosťou ako poslancov
je podporovať istým spôsobom alternatívne formy kultúry. Ja budem za tento návrh hlasovať
Za. Ďakujem.“
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Predseda: „Ďakujem pekne. Ak sa nikto ďalší nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu
a 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
schvaľuje
A) zmenu uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 303/2015 zo dňa
7. decembra 2015 – Nájom nebytových priestorov a pozemku pre občianske združenie
BONA FIDE v areáli na Strojárenskej 3 v Košiciach nasledovne:
1. vypúšťa sa text:
„ o celkovej o výmere 2 766,89 m2“
a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:
„ o celkovej výmere 2 675,47 m²“,
2. vypúšťa sa text:
„ e) pozemok registra C KN parcelné číslo 3205/21 o výmere 558 m2“
a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:
„ e) pozemok registra C KN parcelné číslo 3205/21 o výmere 558 m2 a časť pozemku
registra C KN parcelné číslo 3205/7 o výmere 64 m²“,
3. vypúšťa sa text:
„za ročné nájomné vo výške 10,51 eur/m2 za nebytové priestory využívané na kultúrne
účely a 25,00 eur/m2 za nebytové priestory využívané na činnosti doplňujúce
prevádzkovanie kultúrneho centra a 4,20 eur/m2 za pozemok“
a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:
„za ročné nájomné vo výške 10,92 eur/m2 za nebytové priestory a 4,36 eur/m2 za
pozemok“,
B) zmenu uznesenia č. 552/2017 zo dňa 21. augusta 2017 - Zmena uznesenia č. 303/2015 zo
dňa 7. decembra 2015 – Nájom nebytových priestorov a pozemku pre občianske združenie
BONA FIDE v areáli na Strojárenskej 3 v Košiciach a nájom nebytových priestorov pre
občianske združenie PORT a ShowMedia s. r. o. nasledovne:
1. vypúšťa sa text:
„ o celkovej o výmere 2 766,89 m2“
a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:
„ o celkovej výmere 2 675,47 m²“,
2. vypúšťa sa text:
„ o celkovej o výmere 2 273,99 m2“
a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:
„ o celkovej výmere 2 176,42 m²“,
C) ďalšie podmienky nájmu pre BONA FIDE, o. z. (ďalej len „nájomca“) v nasledujúcom
rozsahu:
1. záväzok Košického samosprávneho kraja na náhradu nákladov, ktoré nájomca bez
písomného súhlasu Košického samosprávneho kraja ako vlastníka, vynaložil do roku
2018 (vrátane) na stavebné úpravy predmetu nájmu,
2. náhradu nákladov počas trvania nájmu, ktoré nájomca vynaložil do roku 2018 (vrátane)
na vnútorné vybavenie a technológie kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik a majú
povahu technického zhodnotenia predmetu nájmu,
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3. možnosť investícií nájomcu do predmetu nájmu vykonaných od roku 2019 za splnenia
podmienky, že
ich nájomca s predchádzajúcim písomným súhlasom vlastníka
nehnuteľnosti vykoná na vlastné náklady bez požadovania protihodnoty toho, o čo sa
zvýši hodnota predmetu nájmu,
4. povinnosť nájomcu predložiť na kontrasignáciu Správe majetku Košického
samosprávneho kraja ako správcovi predmetu nájmu a prenajímateľovi (ďalej len
„prenajímateľ“) všetky podnájomné zmluvy, ktorým predchádzalo písomné udelenie
súhlasu s podnájmom predsedom Košického samosprávneho kraja,
a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je pokračovanie v realizácii zázemia
pre kultúrne centrum s kreatívnym hub-om, prezentovanie kultúry a kreatívneho priemyslu
v areáli na Strojárenskej ulici 3 v Košiciach so zámerom posilniť atraktivitu Košického
regiónu.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 41

Úprava nájomných vzťahov s BONA FIDE, o. z.

Za 29 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 10 poslancov.
Predseda: „Keďže bolo potrebných 35 hlasov, budeme sa o tomto bode ešte rozprávať
v budúcnosti.“
BOD č. 22b)
Nájom hnuteľných vecí pre Svet zdravia, a. s.
Predseda: „Bod č. 22b) – Nájom hnuteľných vecí pre Svet zdravia, a. s. Vážené poslankyne,
vážení poslanci, spoločnosť Svet zdravia, a. s. predložila v zmysle Zmluvy o dočasnom
prevode akcií uzavretej dňa 20. 04. 2011 a jej dodatkov zoznam investícií na započítanie voči
kúpnej cene v zmysle uvedenej zmluvy formou obstarania hnuteľných vecí. Po vykonaní
vecnej a finančnej kontroly zrealizovaných investícií týkajúcich sa obstarania hnuteľných vecí
uvedených v návrhu na uznesenie v celkovej hodnote 340 191,25 eur za ktorú boli obstarané
uvedenou spoločnosťou súhlasil Košický samosprávny kraj v roku 2017 s ich započítaním len
vo výške 281 936,98 eur a nadobudnutím uvedených hnuteľných vecí do vlastníctva KSK.
Uvedené hnuteľné veci slúžia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v nemocniciach
s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi, Rožňave, Trebišove a Michalovciach. Takýto nájom musí
schváliť trojpätinová väčšina všetkých poslancov. V prípade, ak zastupiteľstvo neschváli
nájom vyššie uvedených hnuteľných vecí, nedôjde v zmysle zmluvy o dočasnom prevode
akcií k započítaniu zrealizovaných investícií voči kúpnej cene. V prílohe č. 2 je predložený
prehľad o splácaní kúpnej ceny za dočasný prevod akcií v zmysle zmluvy o dočasnom
prevode akcií. Materiál prešiel rokovaním dvoch komisií, finančná komisia nebola v danom
bode uznášaniaschopná. Komisia k hospodáreniu s majetkom odporúča materiál prerokovať
a neschváliť nájom hnuteľných vecí pre Svet zdravia, a. s. Dodám k tomuto bodu, že osobne
tiež som nesúhlasil ani v minulom volebnom období, ani teraz nesúhlasím so započítaním
týchto hnuteľných vecí pre spoločnosť Svet zdravia, a. s. Máme však zmluvnú povinnosť
predložiť tento bod do zastupiteľstva. Zároveň by som možno aj vyzval diskutujúcich
z predchádzajúceho bodu, aby sa vyjadrili, prečo tu v tomto prípade je to v poriadku
započítavať veci. Prečo to je možno v poriadku aj v obstarávacích cenách a prečo to nie je
nehospodárne, keď sme v podstate prišli už o 13,5 mil. eur. Otváram rozpravu, nech sa páči.
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Pán hlavný kontrolór, prosím.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Ďakujem pekne. Ja už som sa vyjadril aj na
majetkovej komisii, lebo to tam tak isto odznelo. Ďakujem pekne za slovo. Chcel som to
vysvetliť aj v predchádzajúcom bode. Veľmi dobre ste povedali, že je zmluvná povinnosť
predložiť tento materiál. Táto zmluva bola uzatvorená asi v roku 2012, alebo 2011, neviem
nepamätám si, čiže v čase keď som nebol hlavný kontrolór. Takže keď sa chcete pýtať prečo
neboli pripomienky k zmluve, ktorá umožňuje započítavanie, tak isto ako teraz sa chcelo dať
schváliť dodatok k nájomnej zmluve, aby boli možné tie zápočty, tak treba sa pýtať môjho
predchodcu, že prečo nebola namietaná takto uzatváraná zmluva. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ja Vám musím pripomenúť, že aj zmluva s BONA FIDE, o. z. bola uzatvorená
v čase kedy ste nebol hlavným kontrolórom a to Vám nebráni k tomu, aby ste sa navážali
do každého jedného bodu. Čo som chcel povedať je, že som nepočul za ten čas čo ste hlavný
kontrolór žiadnu pripomienku k tomuto zápočtu a mňa by zaujímala Vaša motivácia.
S faktickými pán poslanec Kravčík, Smrčo a nasleduje pani poslankyňa Fulková.
Nech sa páči.“
Poslanec Kravčík s faktickou poznámkou: „Pán predseda, kolegyne, kolegovia, mňa tiež
zaujíma to, že prečo v tomto prípade má iný názor. Ale keď tu hlavný kontrolór povedal,
že on nebol zamestnaní vtedy. On vedie Úrad hlavného kontrolóra a je kompetentný
sa vyjadrovať aj zodpovedne za to obdobie, za čo zodpovedá Úrad hlavného kontrolóra.
Či ste tam boli mesiac, päť rokov, alebo päťdesiat rokov. Ste povinný odpovedať na otázky
zastupiteľstva. Ďakujem.“
Predseda: „Nech sa páči, pán hlavný kontrolór, aby ste odpovedali pánovi poslancovi.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Ďakujem pekne. Ja som sa stal hlavným kontrolórom
v roku 2014. Zmluva bola podpísaná v roku 2011 alebo 2012, takže zmluva so Svetom
zdravia, a. s. .. Ja myslím, že by sme sa mali k sebe s úctou pristupovať, lebo aj v minulosti
bolo nejako upozorňované. Aby som Vám vysvetlil, v 2018 bola schválená zmluva, ktorá
umožnila zápočty. Ja som vtedy hlavný kontrolór nebol, nemohol som reagovať. Čo sa týka
toho, čo pán predseda hovoril, teraz je predkladaná nájomná zmluva s BONA FIDE, o. z. tiež
zo starých čias, ale teraz sa navrhoval dodatok a ja sa vyjadrujem k tomu dodatku. Ak by bol
robený dodatok k zmluve so Svetom zdravia, a. s., tak by som sa vyjadroval k tomuto
dodatku. Neviem čo je na tom nepochopiteľné. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Pán poslanec Smrčo s faktickou, nech sa páči. Nasleduje pani poslankyňa
Fulková.“
Poslanec Smrčo: „Ďakujem. Ja by som sa chcel len spýtať pána hlavného kontrolóra na jeho
názor, či schvaľuje započítanie týchto vecí, ktoré máme predložené v návrhu.“
Predseda: „Nech sa páči.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Ďakujem pekne. Vyjadril som sa na majetkovej
komisii, nie neodporúčam. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Pani poslankyňa Fulková, nasleduje pán poslanec Javorský. Nech sa páči.“
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Poslankyňa Fulková: „Ďakujem pekne pán predseda. Ja by som chcela pánovi hlavnému
kontrolórovi povedať, že ten dodatok, o ktorom hovoríme, mám tu náhodou zmluvu
so Svetom zdravia, a. s. Ten dodatok, ktorý umožňuje Svetu zdravia, a. s. započítať si kúpu
drobného hmotného majetku bol podpísaný v roku 2015. Neviem, či ste už boli vtedy, alebo
neboli hlavným kontrolórom. Takže už v roku 2014. Chcela som len toľko povedať, poznám
novoveskú nemocnicu, poznám michalovskú nemocnicu, boli sme tam nedávno s kolegami.
Do trebišovskej a rožňavskej sa ešte chystáme, ale skutočne sú to krásne nemocnice,
zrekonštruované, mimoriadne komfortné pre pacientov. Nedajú sa porovnať so štátnymi
nemocnicami, všetka česť, ale na druhej strane všetky štyri nemocnice podľa ročnej závierky
za rok 2018 vykázali spolu zisk skoro 2 mil. eur. Myslím si, že nie sú odkázané na to,
aby im ktokoľvek pomáhal a môžu si kúpiť čo len budú chcieť, keď chcú zlepšovať kvalitnú
zdravotnú starostlivosť, ktorú poskytujú našim ľuďom. Zvlášť, keď za túto zdravotnú
starostlivosť dostanú zaplatené od zdravotných poisťovní. Absolútne nevidím tu žiadny dôvod
osobitného zreteľa, aby sme im v tomto zmysle pomáhali, myslím si. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Pán poslanec Javorský, nech sa páči.“
Poslanec Javorský: „Ďakujem veľmi pekne. Naozaj keď porovnávame tieto dva body, ktoré
za sebou išli tak tu ideme odpísať hnuteľný majetok firme, ktorá nerobí nič iné iba podniká,
podniká úspešne, podniká na majetku KSK. Ja si pamätám v predchádzajúcom volebnom
období, kedy sme to schvaľovali a pán kontrolór, vtedy ste už boli hlavným kontrolórom,
kde sme tiež schvaľovali a mali námietky. Predsa páková batéria nemôže byť zarátaná medzi
nehnuteľný majetok. Vy ste vtedy tie námietky nemali, ja si to pamätám, ja som tu bol a viac
menej vtedy ten odpočet prešiel. Ja taktiež odporúčam, aby sme toto neschválili, nakoľko toto
je nielen nevýhodné, ale je to v rozpore aj s dobrými mravmi. Ďakujem veľmi pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne aj ja, uzatváram rozpravu. Prosím návrhovú komisiu. Nech sa
páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 9a ods. 9 písm. c)
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

zákona

schvaľuje
rozšírenie nájmu hnuteľných vecí, a to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

operačný stôl,
audiometer,
laparoskopická zostava a laparoskopické sito Karl Storz,
skiagrafická čítačka,
operačný oftalmologický mikroskop,
pľúcny ventilátor Hamilton - v počte 2 ks,
bipolárny hysteroskop,
dezinfektor ložných mís

pre Svet zdravia, a. s., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 35 960 884
z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúcom v charaktere hnuteľných vecí, ktoré
slúžia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory
v Rožňave, a. s., v Nemocnici s poliklinikou v Trebišove, a. s., v Nemocnici Š. Kukuru
74

Michalovce, a. s. a v Nemocnici s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi, a.s. alebo
s jej poskytovaním bezprostredne súvisia, a to za rovnakých podmienok ako je nájom
hnuteľných vecí na základe Nájomných zmlúv č. 5/2011/NZ, č. 6/2011/NZ, č. 7/2011/NZ
a č. 8/2011/NZ uzavretých dňa 26. 08. 2011 medzi Košickým samosprávnym krajom
a spoločnosťou Svet zdravia, a. s., vrátane ich dodatkov.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 42

Nájom hnuteľných vecí pre Svet zdravia, a. s.

Za 1 poslanec, proti 19 poslancov, zdržalo sa 18 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie neprešiel a spoločnosti nebudú
započítané tieto hnuteľné veci.“

BOD č. 22c)
Prevod vlastníctva pozemku v Košiciach pre Regnum Košice s. r. o.
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 22c) – Prevod vlastníctva pozemku v Košiciach
pre Regnum Košice s. r. o. Vážené poslankyne, vážení poslanci, materiálom sa navrhuje
zastupiteľstvu schváliť prevod vlastníctva pozemku v katastrálnom území Južné Mesto,
pre spoločnosť Regnum Košice s. r. o. za kúpnu cenu 3 000 eur z dôvodov hodných
osobitného zreteľa, nakoľko tvar a umiestnenie pozemku bez vlastného prístupu medzi
pozemkami vo vlastníctve uvedenej spoločnosti nepredpokladajú jeho samostatné využitie.
Spoločnosť Regnum Košice s. r. o. súhlasila s kúpou uvedeného pozemku do svojho
výlučného vlastníctva keďže je výlučným vlastníkom priľahlých pozemkov k uvedenému
pozemku a využíva ho pre rozširovanie svojich podnikateľských aktivít bez zmluvného
vzťahu. Na schválenie prevodu je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov.
Materiál prešiel rokovaním komisie k hospodáreniu s majetkom, ktorá ho odporučila
zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu.
Pán poslanec Saxa.“
Poslanec Saxa: „Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa len chcel opýtať. Jedná sa o lokalitu
mesta Košice, tak ako je napísané, tretia osoba k tomu pozemku nemá prístup, len z nášho
pozemku, zo školského areálu. Len tá cena, 29 eur za m2, čo je už navýšená oproti znaleckému
posudku. Mám len takú otázku pre komisiu, že či je to OK? Keď je to OK, mesto Košice
neviem či by to za takú cenu predalo. Ďakujem.“
Predseda: „Ja vysvetlím. Ide o taký úzky metrový pozemok, medzi dvoma inými
pozemkami, ktoré nevlastníme a nevieme tam postaviť ani chodník podľa noriem. V zásade,
my už nikdy nijako nevieme využiť tento pozemok. Odráža to aj tú cenu potom. S faktickou,
nech sa páči pán poslanec.“
Poslanec Saxa s faktickou poznámkou: „Ešte sa chcem opýtať. Jedná sa len o ten úzky
pásik, nie o ten lichobežník, alebo ako to je. OK, beriem späť. Ďakujem za vysvetlenie.
V prílohe bolo uvedené, preto mi ani štvorcové metre nesedeli, preto som sa pýtal na názor.
Dobre súhlasím s tým. Ďakujem. “
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Predseda: „Pôvodne chceli aj ten lichobežník. Ďakujem pekne. Ak s a nikto ďalší nehlási
do rozpravy, uzatváram rozpravu. Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu
na uznesenie. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 2 písm. c), § 9 ods. 3 písm. a)
a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov
A) rozhodlo
o prebytočnosti pozemku registra C KN parcelné číslo 510/684 o výmere 103 m2, zastavaná
plocha a nádvorie v katastrálnom území Južné Mesto, obec Košice - Juh, okres Košice IV,
vedeného Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom v liste vlastníctva číslo 11630;
B) schvaľuje
spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku registra C KN parcelné číslo 510/684 o výmere
103 m2, zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území Južné Mesto, obec Košice - Juh,
okres Košice IV, vedeného Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom v liste
vlastníctva číslo 11630 pre spoločnosť Regnum Košice s. r. o. so sídlom Nerudova 14, 040 01
Košice, IČO: 46 679 049 do výlučného vlastníctva za kúpnu cenu 3 000 eur z dôvodov
hodných osobitného zreteľa, nakoľko tvar a umiestnenie pozemku bez vlastného prístupu
medzi pozemkami vo vlastníctve Regnum Košice s. r. o. nepredpokladajú jeho samostatné
využitie.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 43

Prevod vlastníctva
Košice s. r. o.

pozemku

v Košiciach

pre

Regnum

Za 36 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh prešiel.“
BOD č. 22d)
Zmena účelového určenia budovy na Turgenevovej ulici 36 v Košiciach
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 22d) – Zmena účelového určenia budovy
na Turgenevovej ulici 36 v Košiciach. Vážené poslankyne, vážení poslanci, materiálom
sa navrhuje zastupiteľstvu schváliť zmenu účelového určenia budovy nachádzajúcej
sa na Turgenevovej ulici 36 v Košiciach, vo výlučnom vlastníctve Košického samosprávneho
kraja a to z budovy pôvodne využívanej pre školstvo, na vzdelávanie a výskum na budovu,
ktorá bude využívaná pre administratívu. V súčasnosti už budova nie je využívaná ako budova
pre školstvo. Po jej rekonštrukcii bude jej časť užívaná obchodnou spoločnosťou IDS Východ
s. r. o, ktorá v nej má zriadené aj sídlo. Zároveň je tu možnosť presťahovania Správy ciest
KSK z priestorov na Ostrovského 1, Košice do predmetnej budovy. Na základe vyššie
uvedeného je zrejmé, že budova bude do budúcna využívaná pre administratívu.
Na schválenie prevodu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
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Materiál prešiel rokovaním komisie k hospodáreniu s majetkom, ktorá ho odporučila
zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. 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 § 8 ods. 2 písm. a) zákona
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
zmenu účelového určenia budovy súpisné číslo 1722 na pozemku registra C KN parcelné
číslo 510/3 v katastrálnom území Južné Mesto, obec Košice – Juh, okres Košice IV, vedenej
Okresným úradom Košice v liste vlastníctva číslo 14604 nachádzajúcej sa na Turgenevovej
ulici 36 v Košiciach, vo výlučnom vlastníctve Košického samosprávneho kraja, a to z budovy
pôvodne využívanej pre školstvo, na vzdelávanie a výskum na budovu, ktorá bude využívaná
pre administratívu.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 44

Zmena účelového určenia budovy na Turgenevovej ulici 36
v Košiciach

Za 35 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“

BOD č. 23
Rôzne
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 23 – Rôzne. Pripomínam, že v tomto bode nie je možné
prijímať uznesenia. Nech sa páči. Otváram rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu.
Môžeme prejsť k bodu č. 24 – Záver.“
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BOD č. 24
Záver
Predseda: „Vážené dámy, vážení páni, týmto sme program 15. zasadnutia zastupiteľstva
vyčerpali, prajem vám, aby ste blížiace sa vianočné sviatky prežili v príjemnej a sviatočnej
atmosfére v kruhu blízkych a do Nového roku 2020 vám želám šťastné vykročenie. Končím
dnešné zasadnutie, na ďalšom riadnom 16. zasadnutí zastupiteľstva sa stretneme 24. februára
2020. Pekný deň prajem.“

Ing. Rastislav Trnka
predseda KSK

Ing. Juraj Ďorko
riaditeľ Úradu KSK

Mgr. Milan Kaplan
overovateľ zápisnice

MUDr. Ján Sekáč
overovateľ zápisnice

Podpísal dňa: 22. 01. 2020

Podpísal dňa: 24. 01. 2020

PhDr. Anna Heribanová
vedúca organizačného oddelenia

Zápisnica vyhotovená dňa 21. 01. 2020
Spracovala na základe zvukového záznamu:
Miroslava Segedová
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