Zápisnica
z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 14. decembra 2020
Miesto zasadnutia: Veľká zasadačka Magistrátu mesta Košice
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

BOD č. 1
Otvorenie
Ing. Rastislav Trnka, predseda KSK (ďalej len „predseda“): „Vážené poslankyne, vážení
poslanci, otváram 22. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, ktoré bolo
zvolané podľa § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov a § 21 ods. 1 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, na ktorom vás všetkých vítam. Z dnešného rokovania sú ospravedlnení
poslanci: pán poslanec Marek Čižmár, pán poslanec Jozef Horváth. Z 57 poslancov
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, je prítomných 53, čo je nadpolovičná väčšina
a zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice z 22. zasadnutia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja určujem poslancov: pána poslanca Adnana
Akrama a pána poslanca Gejzu Sačka. 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. V rámci bodu Rôzne vám bude podaná Informatívna správa
o opatreniach KSK v boji proti koronavírusu COVID-19, ktorá vám bola doručená
11. 12. 2020, ktorá bola zaslaná elektronicky. Zároveň vám bol mailom v rovnaký deň zaslaný
aj Orientačný časový plán zasadnutí Zastupiteľstva KSK na I. polrok 2021,
ako aj harmonogram predpokladaných termínov zasadnutí Zastupiteľstva KSK na II. polrok
2021. Teraz prosím vaše pripomienky alebo doplnenia do programu. Nech sa páči.
Pán poslanec Ďurovčík, máte slovo.“
Poslanec Ďurovčík: „Dobrý deň všetkým. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia,
dovoľte mi aby som pri schvaľovaní programu navrhol, aby bod č. 19 bol zaradený ako bod
č. 4. Zdôvodňujem to tým, že Rokovací poriadok Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja je dôležitý a vážny materiál, ktorý stanovuje pravidlá zasadnutia zastupiteľstva, najmä
prípravu, zvolávanie zasadnutia, prijímanie uznesení, uznášania sa na všeobecných záväzných
nariadeniach. Spôsob kontroly plnenia uznesení, zabezpečovanie úloh týkajúcich sa KSK
a volieb samosprávnych orgánov KSK. Upravuje prípravu materiálov na zastupiteľstvo,
až po ich konenčné spracovanie a zverejňovanie. To je môj návrh, aby sme tento bod č. 19
dali ako bod č. 4. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Ak nemá nikto ďalšie pripomienky, tak by som dal hlasovať najskôr
o tomto návrhu na zmenu programu dávam. Čiže hlasujte za zmenu bodu programu, aby sa
bod č. 19 presunul na bod č. 4. Nech sa páči, hlasujte.“
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Hlasovanie č. 1

presun bodu programu bod č. 19 ako bod č. 4 – návrh
p. Ďurovčík

Za 26 poslancov, proti 9 poslancov, zdržalo sa 17 poslancov.
Predseda: „Tento návrh neprešiel o jeden hlas. Teraz prosím hlasujte o programe ako celku,
tak ako bol predložený. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 2

schválenie programu ako celku

Za 53 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že program dnešného rokovania bol schválený. Teraz prosím
predsedov poslaneckých klubov, aby navrhli svojich zástupcov do návrhovej komisie, ktorá
pripraví návrhy uznesení k jednotlivým bodom rokovania tak, ako vyplynú z diskusie.
Pán predseda klubu Javorský, nech sa páči.“
Poslanec Javorský: „dobrý deň prajem všetkým. Za náš poslanecký klub navrhujeme pána
poslanca Smrča.“
Predseda: „Ďakujem. Pán predseda poslaneckého klubu Polaček, nech sa páči.“
Poslanec Polaček: „Dobrý ráno prajem. Za náš poslanecký klub navrhujeme pána poslanca
Janka Kokardu.“
Predseda: „Ďakujem. Ak nie sú iné návrhy, tak by som dal hlasovať o tomto zložení
návrhovej komisie, aby návrhová komisia pracovala v zložení pán poslanec Smrčo a pán
poslanec Kokarda. Nech sa páči hlasujte.“
Hlasovanie č. 3

o zložení návrhovej komisie

Za 52 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že na 22. rokovaní Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
bude návrhová komisia pracovať v zložení: pán poslanec Kokarda a pán poslanec Smrčo.
Zároveň žiadam členov návrhovej komisie, aby zaujali svoje miesta vo vyhradenom 1. rade.
Ostatným poslancom oznamujem, aby svoje návrhy k jednotlivým bodom programu
rokovania predkladali písomne tejto návrhovej komisii, po ústnej informácii prítomných
poslancov. V úvode rokovania vás informujem, že v súlade s Rokovacím poriadkom
Zastupiteľstva KSK bola v hlasovacom zariadení nastavená možnosť prihlásenia s faktickou
poznámkou len počas diskusného príspevku diskutujúceho. To znamená, že sa nedá prihlásiť
s faktickou poznámkou na faktickú poznámku. To čo sa stávalo na posledných
zastupiteľstvách.“
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BOD č. 2
Interpelácie
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 2 – Interpelácie. Vážené poslankyne, vážení poslanci,
teraz dávam priestor pre vaše interpelácie, otázky, pripomienky. Nech sa páči pán poslanec
Petrik.“
Poslanec Petrik: „Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené panie
poslankyne, poslanci, v rámci interpelácie chcem poďakovať za realizáciu súvislej opravy
cesty, časti cesty II/546 vrátane úprav výjazdov. Zároveň chcem požiadať o realizáciu
vodorovného dopravného značenia. Predpokladám, že v jarných mesiacoch. Zároveň chcem
upozorniť na potrebu kvalitnejšej prípravy podkladov pri zadávaní takýchto súvislých opráv
ciest dodávateľovi, aby nevznikli potom pri realizácii nedostatky, ktoré si vyžadujú práce
naviac. Opakovane Vás interpelujem pán predseda vo veci realizácie sanačných prác
oporných múrov v obci Hrišovce, ktoré mali byť realizované v roku 2016. Žiadam Vás pán
predseda o urýchlené riešenie tohto nebezpečného javu, keďže z dôvodu katastrofálneho stavu
oporných múrov došlo už aj k poškodeniu zdravia peších účastníkov cestnej premávky, ktorí
sa dožadujú náhrady škody od KSK. V rámci interpelácie Vás pán predseda žiadam
o informácie o stave realizácie rekonštrukcie komunikácie II/547 v rámci eurofondov,
investícií IROP, vrátane informácie a vyčíslených prác naviac. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem, pán poslanec Ďurovčík, nasleduje pán poslanec Kaplan. Nech sa páči.“
Poslanec Ďurovčík: „Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, moja interpelácia sa bude
jednať ohľadom akciovej spoločnosti GLIP. Chcem vás poprosiť pán predseda, aby ste na
najbližšom zasadnutí Zastupiteľstva KSK predložil informatívnu správu o realizácii projektu
Logistické centrum Haniska pri Košiciach, aký je súčasný stav, čo sa doposiaľ urobilo,
aké boli doteraz náklady a aké prebehli rokovania a s kým a s akým výsledkom. Čo ma k tejto
interpelácii vedie. Dňa 4. 12. 2020 na českej televízii v relácii reportéri českej televízie
bol dokument o skutočnosti, že pre s.r.o. TEP Praha boli poukázané cez československú
obchodnú banku 1 miliarda eur. Československej obchodnej banke tieto peniaze boli zaslané
od nejakého Barisa. Baris to je ukrajinské meno, je to v ruštine Boris, rusky to znamená Boris,
neboli vyplatené pre TEP s.r.o. tieto peniaze z dôvodu, že sú to peniaze z legalizovania
príjmov z trestnej činnosti a boli poukázané na logistický park Haniska pri Košiciach. V tejto
relácii ste vystúpil aj vy pán predseda, s tým, že túto spoločnosť TEP s.r.o. nepoznáte.
Ale z toho dôvodu ma k tomu vedie tá skutočnosť, že táto relácia trochu pochybuje o celej
tejto akciovej spoločnosti, ktorú sme tu poslanci my na zastupiteľstve schválili. Ďakujem
pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Pán poslanec Kaplan, nasleduje pán poslanec Rečka. Nech sa páči.“
Poslanec Kaplan: „Ďakujem pekne za slovo pán predseda. Dovoľte, aby som Vás
interpeloval v zmysle rokovacieho poriadku vo veci poruchy odtoku kanalizácie na cestnej
komunikácii na ulici Humenskej v Michalovciach. Správa ciest Košického samosprávneho
kraja v rámci svojich kompetencií riešila tento problém na predmetnej komunikácii, opravili
a vyčistili kanál. Napriek tomu, že komunikácia nepatrí pod správu Správy ciest KSK.
A ďalšie opravy už idú mimo jej kompetencií. Rozsah poruchy je však vážnejší a týka
sa prívodných podzemných potrubí, čo spôsobuje najmä pri nepriaznivom počasí vytváranie
rozsiahlych mlák na vozovke, čo má za následok jednak obmedzenie dopravy v jednom
jazdnom pruhu a navyše voda na vozovke zasahuje aj do nástupišťa, respektíve zastávky
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pre prímestskú autobusovú dopravu, čo zásadným spôsobom negatívne zasahuje do komfortu
pre cestujúcich, ako pri nástupe, tak aj pri výstupe z autobusu. Toto poškodenie je už viac
ako pol roka označené priamo na vozovke dopravným značením z dôvodu prepadu poklopu
kanalizačného kanála a obyvatelia okresu Michalovce a vodiči sa tak právom pýtajú do kedy
tento stav bude pretrvávať. Napriek tomu, že predmetná komunikácia nepatrí do správy
Správy ciest KSK, tak na základe týchto informácií, ktoré má aj určite naša Správa ciest
Vás chcem požiadať o to, aby ste osobne v súčinnosti so Správou ciest KSK aj s našim
zmluvným autodopravcom spoločnosťou ARRIVA, ktorej sa tiež táto porucha týka
kontaktovali jednak Slovenskú správu ciest a tiež Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť
s výzvou, aby urýchlene riešila tento problém, ktorý už pretrváva niekoľko mesiacov.
Ďakujem veľmi pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Pán poslanec Rečka, nasleduje pán poslanec Ihnát. Nech sa páči.“
Poslanec Rečka: „Ďakujem za slovo pán predseda. Dobrý deň prajem, kolegyne, kolegovia.
Dovoľte, aby som tak isto ako môj predrečník predchádzajúci, pán predseda Vám v mene
nejakých 10 tisíc šoférov poďakoval za ukončenie II. etapy cesty v katastri obce Čaňa
od križovatky po železničné priecestie, aby som aj poďakoval pánovi generálnemu riaditeľovi
Správy ciest našej za promptné riešenie a veľmi dobrú spoluprácu, ktorú máme. Ja verím,
že boli to dobre investované peniaze. Len by som chcel ešte poprosiť, že keď sa bude na jar
dokončievať, alebo preberať výkon práce medzi Čaňou a Haniskou, aby sa tam dbalo
na doplnenia úrovne tej kvality. Ešte raz v mene občanov aj v mene všetkých šoférov,
ktorí prechádzajú cez obec. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pán poslanec Ihnát, nasleduje pán podpredseda Pataky.
Nech sa páči.“
Poslanec Ihnát: „Ďakujem pekne pán predseda. Ja sa budem vyjadrovať k interpeláciám,
ktoré som obdržal dňa 16. novembra 2020. V prvej interpelácii som sa pýtal na tú lávku
cez Hornád v Kostoľanoch nad Hornádom. Vy ste mi určité veci vysvetlil. Treba si naozaj
sadnúť a tieto veci okolo cyklistov a okolo bezpečnosti ochrany života, zdravia pri prejazde
cez ten železničný most, kovový železničný most riešiť. Odpovedané mi bolo aj potom
na moje otázky, čo sa týka opráv ciest a renovácie ciest Kecerovce - Vtáčkovce, Bidovce Herľany, Herľany - Vranov nad Topľou, Kostoľany nad Hornádom – Sokoľ, Zlatá Idka –
Rudník a Dedinky, Spišská Nová Ves – Úhorná. Som spokojný s týmito odpoveďami,
lebo sa chystajú tieto práce, naozaj sa Košický samosprávny kraj pohol, a jednoducho v roku
2021 takmer skoro všetky cesty by mohli byť zrenovované. Takže veľká vďaka za to.
Ako poslanci samosprávneho kraja napríklad aj od Úhornej, ktorí sú tam z Pače, alebo
z Rožňavy, určite budú túto vec sledovať. Ale musím sa ozvať ku interpelácii keď som
interpeloval, keď sa pamätáte v Zádieli, voda vyryla úplne celý Zádiel kompletne. Čiže za to
nemôže Košický samosprávny kraj. Pýtam sa ale predsedu Košického samosprávneho kraja,
že čo vlastne v tej veci vie urobiť, alebo ako ďalej. Tak som dostal takúto odpoveď s ktorou
spokojný veľmi nie som. Komunikácia cez Zádielsku tiesňavu od napojenia na cestu III/333
pri reštaurácii pod Zádielom až po Zádielskú chatu, nie je vo vlastníctve Košického
samosprávneho kraja ani v Správe ciest Košického samosprávneho kraja. To je taká
alibistická odpoveď. A jednoducho s takouto odpoveďou spokojný nie som. Lebo ja som
očakával, že ten Košický samosprávny kraj s týmito zamestnancami, ktorých zamestnáva
a má ich dosť svojom kolektíve, my tu odpíšu, aspoň, že to majú napríklad Štátne lesy,
alebo kto to má, aby sme vedeli touto vecou pohnúť. Nebol som sa tam teraz pozrieť. Takže
zájdem sa tam pozrieť, v ako stave riešenia, alebo v akom stave to zostalo, či sa vôbec niečo
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pohlo. Ak nie tak jednoducho pán predseda, skúsme sa pozrieť na Štátne lesy, eventuálne
možno oni by vedeli pomôcť v tejto veci. Ale Košický samosprávny kraj, poprosím Vás
veľmi pekne pán predseda, aby bol súčinný. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Pán podpredseda Pataky, nech sa páči.
Podpredseda Pataky: „Vážený pán predseda, vážení kolegovia. Pán predseda interpelujem
Vás vo veci žiadosti o znovuotvorenie vyjednávacieho konania na prehodnotenie určenia
počtu žiakov prvého ročníka spojenej školy Kollárova 17, Sečovce, organizačná zložka
Gymnázia. Keďže škola má za to, že Košický samosprávny kraj ako zriaďovateľ nedodržal
záväzné kritéria na určovanie počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl a pridelil škole
hodnotu 0. Pričom zriaďovateľ neakceptoval, neodpovedal na faktické pripomienky, ktoré mu
spojená škola zaslala dňa 11. novembra 2020. A škola spĺňa aj určené kritéria vo vyhláške
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré definujú čiastkové kritéria pre
gymnáziá nasledovne: Podiel absolventov pokračujúcich v štúdiu na vysokej škole
a naplnenosť tried. Za posledné roky je vyšší záujem o gymnaziálne vzdelávanie
v Sečovciach ako bol určený normatív, čiže tých 17 žiakov. Keďže v školskom roku
2018/2019 sa prihlásilo 26 žiakov, v roku 2019/2020 bolo 22 prihlásených žiakov, 2020/2021
bolo prihlásených 25 žiakov. Aj v tomto školskom roku je záujem 22 žiakov a škola dostala
hodnotu 0. Čiže prečo zriaďovateľ stanovil pre organizačnú zložku gymnázia počet žiakov
pre školský rok 2021/2022 na hodnotu 0. A prečo zriaďovateľ neakceptoval ani neodpovedal
na faktické pripomienky, ktoré spojená škola zaslala dňa 11. 11. 2020. Ďakujem.“
Predseda: „Pán poslanec Polaček, nasleduje pán poslanec Ihnát ešte raz. Nech sa páči.“
Poslanec Polaček: „Dobré ráno, ešte raz prajem všetkým. Pán predseda, ja by som sa chcel
poďakovať, naozaj, že sa venujete cestám v kraji, vidno to masívne investovanie a všetci sme
za to vďační. Na druhej strane sme na ostatnom zastupiteľstve prijali uznesenie, ktoré znelo,
kde sme schválili zámer prevodu ciest II. a III. triedy z vlastníctva miest a obcí KSK,
ktoré sa nachádzajú mimo zastavaného územia, pričom sme žiadali pána predsedu,
aby spracoval zoznam, pasportizáciu týchto ciest. Možno sa stala nejaká chyba na webe,
ale ak je teda pravdou, že toto uznesenie nebolo podpísané z dôvodu nevýhodnosti, tak Vás
interpelujem pán predseda, aby ste tento dôvod nevýhodnosti mi písomne vysvetlili. Ďakujem
pekne.“
Predseda: „Pán poslanec Ihnát, nech sa páči.“
Poslanec Ihnát: „Ďakujem veľmi pekne pán predseda. K tej poslednej mojej interpelácii,
lebo som dal aj pochvalu, čo sa týka ciest, ako Jaro Polaček teraz hovoril. Ale ja, aby som
spokojný mohol odísť z tohto zastupiteľstva potom, takže by som chcel, máte tu aj odborné
útvary, aby sa niekto vyjadril komu tá cesta eventuálne v tej Zádielskej tiesňave patrí. Alebo
či viete spolupracovať. Vieme spolupracovať, ako Košický samosprávny kraj so Štátnymi
lesmi. Čiže ísť touto cestou. Ale jednoducho v takomto stave tá cesta tam zostať nemôže.
Tisíce ľudí tam chodí na víkendy, chodí sa rekreovať, chodí na prechádzky a jednoducho
ako poslanec Košického samosprávneho kraja sa tam ani prejsť nemôžem, lebo poznajú
ma niektorí ľudia a sa hanbím. Takže poprosil by som Vás keby niekto tu z tých odborných
útvarov tú alibistickú odpoveď nejakým spôsobom upravil, aby som tú odpoveď dostal. Lebo
to tak vlastne vyzerá, že prečítame interpelácie, tým to zhaslo a ideme ďalej. Tak by som
poprosil. Ďakujem.“
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Predseda: „Dobre. Pán poslanec dohodnime sa tak, že navrhneme vlastníkovi tejto cesty,
že keď si objedná od Správy ciest túto rekonštrukciu, my to vieme urobiť za náklady v našej
réžii, tak toto im môžeme navrhnúť. To by mohla byť pomoc. Ak nikto ďalší nemá nič,
tak uzatváram bod interpelácie.“
BOD č. 2a)
Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Košického samosprávneho kraja na obdobie 1. polroka 2021
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 2a) – Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného
kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 1. polroka 2021. Vážené poslankyne,
vážení poslanci, prosím pána Hudáka, hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja,
aby uviedol materiál, nech sa páči, máte slovo.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne,
vážení páni poslanci, návrh kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra je predkladaný
v zmysle zákona o samosprávnych krajoch na obdobie jedného polroka. Návrh plánu
je predložený v štruktúre podľa platných pravidiel o kontrolnej činnosti. V návrhu plánu
sú zohľadnené, aj je zohľadnená aj jedna aktuálna dlhodobá neplánovaná kontrola schválená
Zastupiteľstvom KSK. Ide o kontrolu všetkých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK a Úradu KSK v súvislosti s energetickými službami s tým, že na túto
neplánovanú kontrolu schválenú zastupiteľstvom je vyčlenených cca 50% personálnych
kapacít útvaru hlavného kontrolóra. Predkladaný návrh plánu kontrolnej činnosti bol
zverejnený na úradnej tabuli a na webe. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem pánovi hlavnému kontrolórovi za uvedenie materiálu. Teraz k nemu
otváram rozpravu. Nech sa páči. Pán poslanec Kravčík.“
Poslanec Kravčík: „Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, ja som už viac krát
upozorňoval aj navrhoval niektoré veci, ktoré by mohli byť predmetom kontroly útvaru
hlavného kontrolóra a nechcem zdôrazňovať niektoré súvislosti, ktoré som tu už viac krát
verejne prezentoval. Ale jedna vec, ktorá mi tu dosť vadí, sú zadefinované, tie zamerané
kontroly sú takmer vo všetkých prípadoch na základe podnetov na kontrolu. To znamená,
že nie je to systémové, nie je to podľa mojich predstáv osobne ako poslanca KSK,
ja si myslím, že by bolo potrebné niektoré veci tam doplniť. Mám 3 doplňujúce návrhy.
Ja ich teraz prečítam. Urobiť komplexnú kontrolu efektívnosti nakladania verejných financií
Správy ciest KSK od roku 2005. Vykonať komplexnú kontrolu efektívnosti nakladania
verejných financií vo všetkých školách v správe Košického samosprávneho kraja od roku
2005. Po tretie – vykonať komplexnú kontrolu efektívnosti nakladania verejných financií
vo všetkých sociálnych zariadeniach v správe KSK od roku 2005. Toto je môj návrh
na doplnenie uznesenia. Ďakujem.“
Predseda: „Pán hlavný kontrolór, nech sa páči.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK: „Ďakujem pekne za slovo. Ja rovnako by som začal
asi tak pán poslanec, rovnako už viac krát som na zastupiteľstve hovoril, že nie je problém,
aby som zapracoval požiadavky poslancov. Je to plán, je to návrh plánu a ten plán stanovujem
na základe personálnych kapacít útvaru hlavného kontrolóra. V minulosti veľmi zriedka
sa stávalo, že na zastupiteľstve by bol menení plán. Nespochybňujem. Môže byť menený
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plán. Ale vždy to bolo takým spôsobom, že sa rešpektovali nejaké personálne kapacity
a možnosti, reálne možnosti vykonania kontrol. A teda keď sa navrhli nejaké kontroly tak boli
vyňaté a doplnené nové. Pred pol rokom tak isto ste navrhovali nejaké kontroly a som hovoril,
že nie je to reálne. Žiaľ teraz musím tiež povedať, že nie je to reálne vykonať tieto kontroly.
Navrhli ste komplexnú kontrolu Správy ciest. Je to veľká organizácia, od roku 2005, neviem
či vôbec sa niekedy na také dlhé obdobie vôbec v histórii, KSK robilo kontrolu. Komplexnú
kontrolu. Navrhli ste všetky školy a školské zariadenia a komplexnú kontrolu, zdôrazňujem
komplexné kontroly všetkých sociálnych zariadení, ktorých máme 13 a škôl máme 70.
Čiže máme 83 subjektov. Ja vám tu hovorím, že je to nereálne. Fyzicky nereálne,
aby personálny stav na ÚHK, aby urobil toľko kontrol. Nikdy v histórii toľko kontrol nebolo
urobené za polročné obdobie. Takže asi zbytočne tu hovoriť o tom, že máme 9 kontrolórov,
z toho štyria sú daný na tie GES služby vyčlenené, preto je tam nejakých menej, lebo je tu
nejaká kontrola zastupiteľstva tak isto od roku 2004, či 2006 ohľadom GES služieb. Čiže
polovica útvaru je vyčlenená na to, a ďalšie je navrhnuté to, čo sa reálne dá stihnúť. Vy dávate
kontroly naviac. A ešte raz, 83 kontrol, je to nereálne. Čiže chcem požiadať poslancov, skúste
pozrieť. Pol rok má nejakých možno 130 pracovných dní, reálne si povedzme 83 kontrol,
len procesné veci, začatie kontroly, oznámenie cieľu predmetu kontroly, vyžiadanie dokladov,
dať nejaký priestor na pripravenie dokladov. Alebo záverečná fáza, prerokovanie správy,
dať nejaký priestor na námietky, vyhodnotenie námietok, atď. Viete procesná stránka.
Ja tu hovorím, že pri tých 83 kontrol ani procesnú stránku by sme nezvládli, nie to ešte reálny
výkon kontroly. Raz tu na zastupiteľstve bol povedaný ten žart, ešte možno z bývalého
obdobia čias, že chodil po stavbe s prázdnym fúrikom, lebo nestihli mu nakladať. Takže toto
ani nie je ten prázdny fúrik. Čiže chcem poprosiť poslancov, reálne skúste sa zamyslieť
nad počtami subjektov, ktoré máme, nad realitou, ktorá tu bola daná a vôbec nad možnosťou
fyzicky realizovať tú kontrolu. Ja tu teraz hovorím, keď toto bude schválené a bude dané,
reálne nie je možné urobiť tieto kontroly. Takže neviem čo je cieľom, či aby som nesplnil
uznesenie. Myslím si, že to nie je korektné pán poslanec, už viac krát som hovoril,
som prístupný, zapracujem, len treba avizovať. Určite som prístupný na dohodu a zapracovať
do plánu kontrol. Ďakujem pekne.“
Predseda: „S faktickými poznámkami pán poslanec Polaček, potom nasleduje pán poslanec
Kočiš a Kravčík.“
Poslanec Polaček s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne. Pán kontrolór prosím
nenakladajte nám, nie je to korektné. Robte svoju robotu, kľudne aj po večeroch. Všetci, ktorí
robíme v samospráve robíme od večera do rána. Čiže ak poslanci sa rozhodnú a schvália,
prosím rešpektujte to. Zbytočné výhovorky nemá zmysel a určite sa dá rozprávať. Inú činnosť
vieme posunúť, je to vec, ktorá sa dá dohodnúť následne, robme tie kontroly, ktoré poslanci
chcú, aby sa robili. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Pán poslanec Kočiš, nasleduje pán poslanec Kravčík. Nech sa páči.“
Poslanec Kočiš s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne. Ja k tomu návrhu mám taký
praktický návrh. Prvá vec, ktorá vo mne vzišla, že pýtam sa, že prečo od roku 2004. Veď keby
sme to robili od roku 2001 tak to máme celú samosprávu od kedy bolo KSK založené, alebo
odkedy vzniklo. Keď tak už od roku 2001, aby sme mali prehľad už od roku 2001, ale to ja
nenavrhujem, pretože si myslím, že je to zbytočné a to takto robiť netreba, netreba mrhať
kapacitami. Ďalej čo sa týka Správy ciest, tam dostávame ako poslanci dosť veľa podnetov
na Správu ciest, tak si myslím, že Správu ciest treba skontrolovať, ale treba efektívne využiť
kapacity ktoré máme a treba povedať teda, že do akého obdobia ideme, tak poďme
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do obdobia.“
Predseda: „Ďakujem. To je faktická poznámka pán poslanec, takže pán poslanec Kravčík.
Poprosím všetci dodržiavajme pravidlá. Pán poslanec Kravčík s faktickou.“
Poslanec Kravčík s faktickou poznámkou: „Vážený pán hlavný kontrolór, o tom na
zastupiteľstve nebudeme polemizovať, či je to reálne, nereálne. Na to, aby sme posúdili,
či je to reálne, predložte návrh koľko času potrebujete, a predpokladám ak schválime,
na nasledujúce zastupiteľstvo predložíte plán a kapacity ako to treba spraviť. O tom
nebudeme tu vôbec polemizovať, pretože potrebujeme mať prehľad o stave únie,
potrebujeme. A to že tu v zmysle podnetov, ja sa pýtam v zmysle akých podnetov, kto je za
tými podnetmi. Skúsme sa nad tým. To čo je tu napísané, neviem koľko má útvar kontrolórov,
ale keď vezmeme jednotlivé samostatné aktivity a profesionálnu úroveň automaticky vieme
definovať.“
Predseda: „Ďakujem pán poslanec. Pán poslanec Kaplan, nech sa páči. Potom nasleduje
pán poslanec Jakubov.“
Poslanec Kaplan: „Ďakujem pekne za slovo pán predseda. Nemusíte sa obávať pán kontrolór
nejdem Vám pridávať. V podstate vás chcem určitým spôsobom, teda útvar hlavného
kontrolóra pochváliť a tým zároveň podporiť návrh pána poslanca Kravčíka, pretože ja som
v tomto roku taktiež dopĺňal Váš plán kontrol a vtedy ste rovnako ako teraz argumentovali
rovnako, že to teda je mimo vašich kapacít, že to nie je možné uskutočniť a podobne. Napriek
tomu tie kontroly chvalabohu schválené poslancami boli, aktuálne prebiehajú, sú vo svojom
závere. Podľa mojich informácií, keďže som komunikoval aj s Vašimi zamestnancami
prebiehajú úplne bez problémov, rovnako som komunikoval aj s vedúcimi zamestnancami
tých inštitúcií, ktorých sa týkajú. Tí mi tiež potvrdili, že dokonca tá kontrola ide nad rámec
toho, čo som ja do tej kontroly zadal, čiže zjavne tie kapacity až tak vyťažené nie sú. V tomto
smere Vám môžem za to len poďakovať a myslím si, že tie Vaše argumenty nie sú asi tak
opodstatnené ako to tvrdíte. Lebo to isté ste tvrdil vtedy a výsledok je úplne iný. Ďakujem
pekne.“
Predseda: „S faktickou pán hlavný kontrolór.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór KSK s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne.
Pán poslanec, ja som už povedal, že nebudem už diskutovať a zdržiavať, takže len krátko.
Áno dali ste 2 kontroly, teraz sa navrhuje 83 kontrol. Všetko. Ďakujem.“
Predseda: „Pán poslanec Jakubov, nech sa páči.“
Poslanec Jakubov: „Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, panie poslankyne,
páni poslanci, dámy a páni, svojim spôsobom chápem vyjadrenie pána kontrolóra z jediného
dôvodu. Ak si uvedomíme, že na každú kontrolu musí ísť minimálne dvojčlenný tím,
to sú dvaja zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra. Ak si uvedomíme penzum týchto kontrol
a chceme aby boli dôsledné za dlhé roky, to znamená, že to nie sú kontroly ani na dva dni,
ani na tri dni ani na sedem dní. Vyjadrenie kolegu pána poslanca Polačeka, že nech robia
po večeroch, viete pán poslanec, ľudia majú v súlade so Zákonníkom práce pracovať v čase
pracovnej doby a nie po večeroch. To môžeme robiť my funkcionári. Takéto niečo neexistuje
a všetci zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra, okrem hlavného kontrolóra, ktorý dajme
tomu môže robiť po večeroch, by mali dodržiavať fond pracovnej doby. A reálne dámy a páni
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keď sa pozrieme na penzum týchto kontrol, aj keby bol dva krát taký stav na útvare hlavného
kontrolóra, nie je v ľudských silách to zodpovedne zrealizovať. Alebo by sa to muselo
odfláknuť a dostaneme na stôl nejaký plagiát. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ak sa nikto ďalší nehlási do diskusie, uzatváram diskusiu
k tomuto bodu a prosím návrhovú komisiu o prednesenie najskôr pozmeňujúceho návrhu
a potom pôvodne predloženého. Nech sa páči.“
Poslanec Smrčo, návrhová komisia: „Návrhová komisia dostala jeden pozmeňujúci návrh
od pána poslanca Kravčíka, ktorý navrhuje doplniť plán kontroly pána kontrolóra o tieto body.
Komplexná kontrola efektívnosti nakladania verejných financií Správy ciest KSK od roku
2005. Druhý bod - komplexná kontrola efektívnosti nakladania verejných financií na všetkých
školách v správe KSK od roku 2005. Tretí bod - komplexná kontrola efektívnosti nakladania
verejných financií v sociálnych zariadeniach v správe KSK od roku 2005.“
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu pána poslanca Kravčíka.
Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 4

Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Košického samosprávneho kraja na obdobie 1. polroka 2020 –
pozmeňujúci návrh p. Kravčík

Za 21 poslancov, proti 8 poslancov, zdržalo sa 26 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento pozmeňujúci návrh neprešiel. Teraz poprosím návrhovú
komisiu o prednesenie pôvodne predloženého uznesenia. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
na obdobie 1. polroka 2021.
Predseda: „Ďakujem, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 5

Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Košického samosprávneho kraja na obdobie 1. polroka 2020

Za 51 poslancov, proti 1 poslanec, zdržali sa 3 poslanci.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
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BOD č. 3
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja – december 2020
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 3 – Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva KSK –
december 2020. Vážené poslankyne, vážení poslanci, v hlavnom dokumente je predložený
prehľad o stave plnenia 105 uznesení piateho volebného obdobia z celkového počtu prijatých
466 uznesení a jedného uznesenia zo štvrtého volebného obdobia. V predloženej informácii
nie je uvedených 8 uznesení, ktorých sledovanie bolo schválené v iných intervaloch, resp.
z povahy prijatého uznesenia vyplýva sledovanie v polročnom intervale. Uznesenia z II., III.
a IV. volebného obdobia sa predkladajú v ročnom intervale. Po schválení navrhovaných
príslušných štatistických evidencií zostane v stave realizácie 90 uznesení v V. volebnom
období z doteraz prijatých 466 uznesení, z toho 3 uznesenia budú sledované v ročnom
intervale. Otváram k tomuto 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 § 11 ods. 2 písm. q) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) súhlasí
so sledovaním uznesení:
- č. 352/2020 zo 16. zasadnutia zastupiteľstva zo dňa 24. 02. 2020,
- č. 453/2020 z 21. zasadnutia zastupiteľstva zo dňa 26. 10. 2020,
- č. 456/2020 z 21. zasadnutia zastupiteľstva zo dňa 26. 10. 2020,
v ročnom intervale k decembru bežného roka,
B) berie na vedomie
Informáciu o plnení
december 2020.

uznesení

Zastupiteľstva

Košického

samosprávneho

kraja

–

Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 6

Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva
samosprávneho kraja – december 2020

Košického

Za 55 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
BOD č. 3a)
Informácia o plnení uznesenia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja č. 446/2020 časť B) uznesenia
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 3a) – Informácia o plnení uznesenia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja č. 446/2020 časť B) uznesenia. Vážené poslankyne, vážení
poslanci, na ostatnom zasadnutí Uznesením č. 446/2020 k Zabezpečeniu návratnej finančnej
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výpomoci poskytnutej Ministerstvom financií SR zastupiteľstvo na návrh poslanca
zastupiteľstva Ing. Jaroslava Polačeka požiadalo o predloženie plánu a harmonogramu
rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, súvisiacej cyklistickej infraštruktúry, ako aj plán opráv
a investícií do majetku kraja na najbližšie zasadnutie Zastupiteľstva KSK v rámci
samostatného bodu. V súvislosti s týmto uznesením spracoval Úrad KSK v spolupráci
so Správou ciest KSK plán a harmonogram rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, ako aj plán
opráv a investícií, ktorý je súčasťou hlavného dokumentu materiálu. Cyklistická infraštruktúra
nebude financovaná zo zdrojov návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Ministerstvom
financií SR. Otváram k materiálu rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram
rozpravu a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
berie na vedomie
Informáciu o plnení uznesenia
č. 446/2020 časť B) uznesenia.

Zastupiteľstva

Košického

samosprávneho

kraja

Predseda: „Ďakujem. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 7

Informácia o plnení uznesenia Zastupiteľstva
samosprávneho kraja č. 446/2020 časť B) uznesenia

Košického

Za 55 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
BOD č. 3b)
Informácia o plnení uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
č. 445/2020 – Zámer rekonštrukcie nehnuteľností pre poskytovanie
zdravotnej starostlivosti
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 3b) – Informácia o plnení uznesenia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja č. 445/2020 – Zámer rekonštrukcie nehnuteľností pre
poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Vážené poslankyne, vážení poslanci, Košický
samosprávny kraj v postavení vlastníka zveril s účinnosťou od 1. januára 2013 rozpočtovej
organizácii Správa majetku Košického samosprávneho kraja do správy, okrem iného,
aj budovy bývalých objektov polikliník a zdravotných stredísk. Nebytové priestory
nachádzajúce sa v týchto objektoch sú prenajímané prevažne súkromným poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti. Hlavný materiál popisuje súčasný stav, obsadenosť, dosahované
výnosy, aktuálny investičný dlh a návrh možných alternatív financovania rekonštrukcie
dotknutých nehnuteľností. Aktuálny investičný dlh šiestich budov predstavuje čiastku
24 926 122,52 eur. Vzhľadom na aktuálne finančné možnosti Košického samosprávneho
kraja, dostupnosť externých zdrojov financovania a potrebnej rekonštrukcie jednotlivých
budov je v rámci predloženého uznesenia navrhované zabezpečenie spustenia rekonštrukcie
budov bývalých polikliník v meste Košice vo vlastníctve KSK a to spôsobom, že v roku 2021
sa začnú realizovať EPC projekty pre všetky objekty bývalých polikliník zameraných
na obnovu energetického hospodárstva. Z toho v tom istom roku 2021 bude realizovaný jeden
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EPC projekt v kombinácii s vlastnými zdrojmi financovania zameraný na komplexnú
rekonštrukciu pre najnavštevovanejšiu polikliniku. Následne v ďalších rokoch je v úmysle
pripraviť realizáciu celkovej rekonštrukcie polikliník podľa ich návštevnosti a dostupnosti
zdrojov financovania. Nech sa páči otváram k materiálu rozpravu. Pán poslanec Rovinský
a nasleduje pani poslankyňa Kovačevičová. Nech sa páči.“
Poslanec Rovinský: „Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovolím si upozorniť
a to nie prvý krát, že to do čoho sa ideme púšťať je na tenkom ľade. Poviem prečo.
My nejdeme rekonštruovať zdravotnícke zariadenia, my ideme rekonštruovať budovy,
v ktorých sú zdravotnícke zariadenia. Čiže tak ako sa hovorí, sú to bývalé polikliniky. Nie sú
to polikliniky, sú to bývalé polikliniky. Čiže my nejdeme rekonštruovať zdravotnícke
zariadenia, my ideme rekonštruovať budovy. Platí taká vec, že pokiaľ chce niekto iný robiť
niečo, tak to nemusím robiť ja. Pokiaľ je pravdepodobné, že takéto polikliniky bude chcieť
zriaďovať iný zriaďovateľ, tak mali by sme tento fakt brať v úvahu. Len v Košiciach vzniklo
niekoľko polikliník, ktoré nie sú ani v majetku mesta, ani v majetku kraja. Preto to treba
zvážiť. Ďakujem.“
Predseda: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Kovačevičová, nasleduje pán poslanec Sekáč.
Nech sa páči.“
Poslankyňa Kovačevičová: „Vážený pán predseda, vážení kolegovia, v prvom rade som
veľmi rada, že po troch rokoch máme na stole aspoň malú stručnú analýzu v akom stave
je majetok Košického samosprávneho kraja, ktorý jasne hovorí, že za posledných 10 rokov
do objektov, ako bolo spomínané bývalých polikliník, bolo investovaných len 570 tisíc eur,
čo je strašne nízka suma a ten investičný dlh je ako bolo spomínané takmer 25 mil. eur.
Je samozrejme na kraji ako sa rozhodne naložiť. Ale budem reagovať aj na pána Rovinského,
keď povedal, že sú tam iný, alebo súkromný prevádzkovatelia, ale povinnosť kraja ako
vlastníka je starať sa a zveľaďovať majetok kraja. To je zásadná vec. A keby to robil
aj v minulých rokoch, systémovo a pravidelne, určite by taký veľký investičný dlh nevznikol.
Takže ja sa teším, že niečo máme na stole, aby nielen poslanci, ale aj verejnosť vedela
v akých číslach sa hýbeme. Úprimne dúfam a verím pán predseda, že nie je to len leukoplast
na oči a že naozaj v budúcom roku kraj vynaloží, alebo urobí všetky kroky preto, aby to,
čo je tu napísané v tom uznesení sa aj postupne naplnilo a došlo k systémovej práci, čiže
k rekonštrukcii týchto objektov alebo potom ak sa kraj rozhodne aj iným spôsobom naloženia
s týmito objektmi. Ale mne naozaj úprimne záleží, aby polikliniky v meste alebo objekty boli
rekonštruované, pretože ja sama ako krajská poslankyňa, starostka mestskej časti mám takúto
polikliniku, je to spádová oblasť pre 40 tisíc obyvateľov a naozaj tie objekty sú v žalostnom
stave. Ďakujem veľmi pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Ja len pani poslankyňa my naozaj máme vážny záujem na tom, aby sa
tieto, či už polikliniky alebo bývalé polikliniky môžeme to volať ako chceme, zrekonštruovali
a dali do takého stavu v akom majú byť. My na tom intenzívne pracujeme, ale aj z tých čísel
vidíte, že to nie je ľahká úloha, lebo nájsť 25 mil. eur nie je naozaj maličkosť. S faktickou pán
poslanec Rovinský, na pani poslankyňu, nech sa páči.“
Poslanec Rovinský s faktickou poznámkou: „Ja by som len toľko, ja si myslím, v súlade
s tým, čo hovorila pani poslankyňa Kovačevičová, áno kraj je povinný starať sa o svoj
majetok. S tým súhlasím, aj s tým, že na tých objektoch je určitý investičný dlh. Druhá vec je,
že je rozdiel, či idem opraviť budovu ako takú, alebo chcem rekonštruovať niečo ako
polikliniku so svojimi špecifickými rozvodmi, infraštruktúrou atď. Tam je trochu rozdiel
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medzi jedným a druhý. Preto ja hovorím, že treba zvážiť, že čo ideme robiť, či ideme
rekonštruovať budovu, alebo stavať zdravotnícke zariadenie. Ďakujem.“
Predseda: „Pán poslanec Sekáč, nasleduje pán poslanec Hlinka, nech sa páči.“
Poslanec Sekáč: „Vážené poslankyne, poslanci, vážené predsedníctvo, chcel by som podať
pozmeňujúci návrh, pretože si myslím, že polikliniky v pôsobnosti KSK, všetky do jednej
potrebujú pomoc. Mnohé urgentnú, niektorá infraštruktúra týchto polikliník je v žalostnom
stave. Preto si nemyslím, že by mala byť zvýhodnená len jedna z týchto polikliník a niekedy,
nevieme kedy tie ďalšie. Myslím si, že finančné prostriedky by mali byť investované
rovnomerne a byť rozložené pre všetky polikliniky, pre všetky spádové oblasti, ktoré tieto
polikliniky obhospodarujú. Preto podávam pozmeňujúci návrh, aby predseda Košického
samosprávneho kraja zabezpečil spustenie rekonštrukcie budov bývalých polikliník v meste
Košice a to rovnomerným spôsobom. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Ja len upozorňujem na to, že aj tak je to plánované, ale v tej prvej fáze
by sa začali rekonštrukcie v tej forme EPC, to znamená to čo sa dá z energetických úspor
dosiahnuť, tak to by sme spustili. Ale úloha a zadanie bolo od Vás od pléna sa vyjadriť ku
komplexnej rekonštrukcii a mimo eurofondov, ktoré dúfame, že budúci rok by mohli prísť,
tak sa dá komplexne zrekonštruovať z tých zdrojov, ktoré máme k dispozícii len jedna.
A ak to rozdelím do viacerých tak komplexne bez eurofondov nebude žiadna
zrekonštruovaná. Pán poslanec Hlinka, nasleduje pán poslanec Kočiš. Nech sa páči.“
Poslanec Hlinka: „Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni
poslanci, je dobre, že takéto uznesenie iniciatívne bolo prijaté na predchádzajúcom rokovaní
zastupiteľstva, pretože nám dáva analýzu súčasného stavu ako aj potrieb do budúcna.
Predpokladám, že to, čo sa v tejto informácii hovorí, že sa dostane v budúcom roku do jednej
z úprav nášho rozpočtu, pretože zdá sa mi, ak sa mýlim, prosím vysvetliť, že nateraz nejaké
investície do objektov bývalých polikliník v tom rozpočte som, na kapitálovej, teda
výdavkovej strane si nevšimol. Neviem, či sú alebo nie sú, ale mám za to, že asi priamo
na polikliniky nie sú. Súhlasím s tým, aby sa ako prvá začala robiť tá najnavštevovanejšia,
alebo najvyťaženejšia poliklinika. Podľa tabuľky, ktorá je tu uvedená vyplýva, že 95 %-nú
vyťaženosť, obsadenosť má práve táto poliklinika na Juhu a takisto aj táto poliklinika
má dlhodobo najlepší hospodársky výsledok v porovnaní s ostatnými, kde niektoré majú
až dokonca mínusové saldá. Ak to vezmeme z hľadiska potrieb, tak ozaj môžem potvrdiť,
že na každej z polikliník je potrebný veľký investičný vklad. Keď hovorím o poliklinike Juh,
podľa toho čo ste pripravili objektívne, predpokladám, určite, tak práve táto poliklinika Juh
má potrebu nutných investícií kapitálových výdavkov najvyššiu. Takže, ak sa máme pohnúť
z miesta bolo by asi užitočnejšie začať robiť postupne objekty, tak aby ten výsledok
po uplynutí nejakého obdobia bol hmatateľnejší. Keď budeme robiť iba tie nevyhnutné,
by som povedal také polohavarijné až havarijné stavy tak ono síce sa poliklinika, budova
bude môcť prevádzkovať aj ďalej, ale ten štandard, a tá kvalita prostredia určite týmto nebude
dosiahnutá, pretože prostriedky sa rozptýlia do týchto šiestich subjektov bývalých polikliník
a výsledok bude minimálny. Takže sa prihováram k tomu, tak ako ste to uviedli v správe,
ako aj pán predseda uviedol vo svojom vyjadrení, aby sa situácia riešila postupne podľa
jednotlivých objektov bývalých polikliník. S tým, že treba asi začať tam kde
je najvyťaženejšia a kde aj investične najmenej daná do prevádzky. Čiže má najväčšie
problémy. Toľko. Ďakujem za slovo.“
Predseda: „Ďakujem, ja len odpoveď na Vašu otázku, približne 3 mil. eur sú už v rozpočte
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vyčlenené, teda v návrhu rozpočtu. Pán poslanec Kočiš, nech sa páči.“
Poslanec Kočiš: „Ďakujem veľmi pekne za slovo. Súhlasím s mojím predrečníkom. Takže
to už veci, ktoré možno som tiež chcel povedať nebudem opakovať. Ale chcem len možno
pár vetami povedať, tak ako máme v havarijnom stave niektoré mosty v rámci kraja, tak ako
máme v havarijnom stave niektoré cesty, tak máme v havarijnom stave aj naše polikliniky.
To, že všetky polikliniky si vyžadujú investície, o tom nie je pochýb, ale nemyslím si,
že to treba robiť tak, že teda budeme všade dávať po trošku ale treba naozaj urobiť per partes,
tú najhoršiu, najviac vyťaženú a postupne ďalšie, ďalšie, ako budú finančné prostriedky.
Čiže ja sa prihováram za ten materiál tak ako je. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ak sa nikto ďalší nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu
a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla najskôr pozmeňujúci návrh a potom pôvodne
predložený. Nech sa páči.“
Poslanec Kokarda, návrhová komisia: „Pozmeňujúci návrh od pána poslanca Sekáča.
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja žiada predsedu Košického samosprávneho
kraja, aby sa zabezpečila rekonštrukcia budov bývalých polikliník v meste Košice
rovnomerne medzi všetky. Zámer rekonštrukcie nehnuteľností pre poskytovanie zdravotnej
starostlivosti.“
Predseda: „Prosím hlasujte o tomto návrhu pána poslanca Sekáča. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 8

Informácia o plnení uznesenia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja č. 445/2020 – Zámer rekonštrukcie
nehnuteľností pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti –
pozmeňujúci návrh p. Sekáč

Za 22 poslancov, proti 5 poslancov, zdržalo sa 28 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento pozmeňujúci návrh neprešiel. Prosím ešte prečítať pôvodne
predložený návrh na uznesenie. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
A) berie na vedomie
Informáciu o plnení uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
č. 445/2020 - Zámer rekonštrukcie
nehnuteľností
pre
poskytovanie zdravotnej
starostlivosti,
B) žiada
predsedu Košického samosprávneho kraja,
aby zabezpečil spustenie rekonštrukcie budov bývalých polikliník v meste Košice
a to spôsobom, že v roku 2021 sa začnú realizovať EPC projekty pre všetky objekty bývalých
polikliník zameraných na obnovu energetického hospodárstva. Z toho v tom istom roku bude
realizovaný jeden EPC projekt v kombinácii s vlastnými zdrojmi financovania zameraný
na celkovú rekonštrukciu pre najnavštevovanejšiu polikliniku. Následne v ďalších rokoch
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pripraviť realizáciu celkovej rekonštrukcie polikliník podľa ich návštevnosti a dostupnosti
zdrojov financovania.
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 9

Informácia o plnení uznesenia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja č. 445/2020 – Zámer rekonštrukcie
nehnuteľností pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Za 55 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 4
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 4 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií. Vážené poslankyne, vážení poslanci, aj keď sme
na zasadnutí už túto tému mali, chcel by som zrekapitulovať niekoľko dôležitých faktov.
Cieľom predkladaného VZN je navrhnúť nový systém poskytovania dotácií z rozpočtu KSK,
ktorý by prispel 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 Košického samosprávneho kraja. Spolu so schválením
nového VZN navrhujeme zrušenie existujúcich VZN o poskytovaní dotácií č. 3/2006,
č. 7/2008. Na základe požiadaviek poslancov z rokovaní komisií Zastupiteľstva KSK
pri prerokúvaní návrhu VZN KSK o poskytovaní dotácií vyplynula potreba vypracovať návrh
Štatútu Dotačnej komisie, ktorý je súčasťou hlavného dokumentu č. 2. Tento štatút upravuje
zloženie, kompetencie a činnosť Dotačnej komisie. Paritné zastúpenie poslaneckých klubov
a nezaradených poslancov v dotačnej komisii podrobne upravuje Článok 4 - Voľba
a menovanie členov komisie. Aktívne zverejňovanie celého procesu prideľovania dotácií
prispeje k zvýšeniu transparentnosti dotačnej politiky KSK a zároveň uľahčí potenciálnym
žiadateľom prístup k dotáciám. Podrobnejšie informácie sú súčasťou dôvodovej správy
materiálu. Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia pred rokovaním zastupiteľstva prešiel
legislatívnym procesom, bol zverejnený za účelom jeho pripomienkovania dňa 27. 11. 2020
na úradnej tabuli úradu a webovej stránke kraja. V zákonom stanovenej lehote k návrhu
všeobecne záväzného nariadenia neboli prednesené pripomienky. Pripomínam, že na prijatie
všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých
poslancov – najmenej 35 hlasov poslancov. Otváram k tomuto materiálu rozpravu. Nech sa
páči. Pán poslanec Kočiš, máte slovo.“
Poslanec Kočiš: „Ďakujem pekne za slovo pán predseda. To uvedenie materiálu je pravdivé,
pretože naozaj sme to tu už mali zhruba pred pol rokom na zastupiteľstve a tento návrh
si nezískal podporu tohto pléna. Neviem aké sú zmeny, ale nenašiel som žiadne zmeny oproti
tomu čo tu už bolo, ale keď som si prečítal dôvodovú správu, tak tá dôvodová správa to je ako
povinná jazda. Sú veci, ktoré treba aj preukázať, nielen napísať. Ak by som chcel všetko
argumentovať, tak by mi nestačil čas, tak len vypichnem pár vecí. Myslím si, že nové VZN
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je menej transparentné ako to predchádzajúce, pretože tam rozhodovalo 57 poslancov. Teraz
bude nejakých 12 poslancov v dotačnej komisii. Navyše tí poslanci budú viazaní zachovávať
mlčanlivosť a nebudú môcť povedať, ako to tam vlastne funguje a prečo to tak funguje.
Oproti terajšiemu stavu si myslím, že sa môže pýtať verejne, kto chce, čo chce a koľko chce.
Konflikt záujmov je taký istý ako doteraz, tak isto aj teraz mohli byť poslanci v konflikte
záujmov. Aj v budúcnosti môžu byť v konflikte záujmov tým istým spôsobom. Zapojenie
verejnosti, však predsa ako je menej zapojená verejnosť, keď nie cez tých poslancov, ktorých
volili. Však to je najväčšie zapojenie verejnosti aké môže byť. Robiť nejaké dotazníkové
akcie, to si nemyslím, že sa zapojí tá verejnosť, ktorá by sa mala zapojiť. Aby som bol
stručný. Nový návrh je oveľa viac byrokratický ako starý návrh. Vyžaduje nepomerne viac
úradovania ako starý systém. Nie je ani viac transparentný. Akceptoval by som ho možno
za podmienky, že rozdeľujeme milióny, ale pre tých pár tisíc eur, ktoré obyčajne žiadatelia
žiadajú na oblasti, ktoré sú nedostatočne financované s oficiálnych rozpočtov, ako sú kultúra
a sociálne veci a pod. Myslím si, že tento návrh nie je dobrý a je oveľa viac byrokratický
ako ten starý návrh. Dávať systém taký, ako pri eurofondoch, kde ide o milióny, čiže výzvy,
sprostredkovateľský orgán a navyše ešte zapojenie iných právnických osôb do toho, tak to sa
mi zdá už trochu veľa. Ja takýto návrh nepodporím a je na každom poslancovi, aby zvážil
či ho podporí, alebo nie. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne, ak sa nikto ďalší nehlási do diskusie, uzatváram diskusiu
a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
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 a Štatút
Dotačnej komisie Košického samosprávneho kraja pre poskytovanie dotácií.
Predseda: „Ďakujem. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 10

Návrh
Všeobecne
záväzného
nariadenia
samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií

Košického

Za 40 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 14 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že návrh všeobecne záväzného nariadenia bol schválený. Ešte
hlasujeme o návrhu na členov dotačnej komisie, ktorý prednesie návrhová komisia. Nech sa
páči.“
Poslanec Smrčo, návrhová komisia: „Návrh na uznesenie k bodu č. 4/1 zloženie Dotačnej
komisie Košického samosprávneho kraja pre poskytovanie dotácií.
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja v zmysle č. 3 ods. 1 Štatútu Dotačnej komisie
Košického samosprávneho kraja pre poskytovanie dotácií schvaľuje zloženie Dotačnej komisie
Košického samosprávneho kraja pre poskytovanie dotácií v zložení:
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1. Mgr. Rastislav Javorský,
2. Mgr. Milan Kaplan,
3. JUDr. Ing. Peter Huba, PhD.,
4. Adnan Akram,
5. Ing. Ján Kokarda,
6. Ing. Pavol Bečarik,
7. PhDr. Jana Cibereová,
8. Michal Rečka,
9. Ing. Jozef Želinský,
10. Pavol Burdiga,
11. Ing. Štefan Bašták.
Predseda: „Ďakujem. Prosím hlasujte o tomto zložení dotačnej komisie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 11

Návrh
Všeobecne
záväzného
nariadenia
Košického
samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií – zloženie dotačnej
komisie

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 5 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že sme schválili aj návrh dotačnej komisie. Tým pádom budeme
mať od nového roka nový systém prideľovania dotácií. Verím, že to prispeje k tým veciam,
o ktorých sme sa rozprávali.“
BOD č. 5
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
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 5 – 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. Vážené poslankyne, vážení poslanci, aj keď sme na zasadnutí už túto tému mali, chcel
by som zrekapitulovať niekoľko dôležitých faktov.
Od platnosti VZN KSK č. 17/2012 o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia
a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktoré
je v platnosti od 1. januára 2013 je rozpočet na bežnú prevádzku sociálnych služieb
v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK vyše 24 mil. eur, čím sa od roku 2013
zvýšil o vyše 8,5 mil. eur, čo je nárast o 56 %. V prepočte na jedného klienta je tento nárast
ešte rapídnejší, a to o 5 800 eur na úroveň 13 721 eur, to je o 73%. Príčiny rapídneho nárastu
sú hlavne z dôvodu zvyšovania mzdových nákladov, ktoré kopírujú legislatívne zmeny, najmä
zmeny výšky minimálnej mzdy a príplatkov za víkendy, nočné a sviatky. Len samotná
minimálna mzda vzrástla v roku 2020 oproti roku 2012 už o vyše 77%. Mzdové náklady
tvoria v závislosti od druhu sociálnej služby v priemere cca 75 % z celkových bežných
výdavkov. Na druhej strane priemerná výška úhrad pri celoročných sociálnych službách
narástla iba o 29% z 212 eur za mesiac na jedného klienta na 275 eur. Tento nárast kopíruje
iba nárast priemerných nákladov na prípravu stravy, ako aj samotné suroviny. V návrhu VZN
je okrem úpravy výšky úhrad v zariadeniach sociálnych služieb zapracovaná aj problematika
požičiavania pomôcok. Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia pred rokovaním
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zastupiteľstva prešiel legislatívnym procesom, bol zverejnený za účelom jeho
pripomienkovania dňa 27. 11. 2020 na úradnej tabuli úradu a webovej stránke kraja. Návrh
všeobecne záväzného nariadenia prešiel rokovaním deviatich komisií, šesť komisií materiál
odporučilo zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. Dopravná komisia nebola v tomto bode
uznášaniaschopná. Komisia k hospodáreniu s majetkom žiada doplniť materiál o prehľad
súčasného a navrhovaného stavu výšky platieb za poskytovanie sociálnych služieb a jeho
porovnanie s ostatnými krajmi. Uvedený prehľad bol zasielaný e-mailom poslancom dňa
11. 12. 2020. Finančná komisia žiadala doplniť materiál, požiadavka je uvedená
v stanoviskách komisií k materiálom. Účinnosť VZN je navrhovaná od 1. 1. 2021. V zákonom
stanovenej lehote k návrhu všeobecne záväzného nariadenia neboli prednesené pripomienky.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu spojenú s pandémiou koronavírusu by som chcel požiadať
pána podpredsedu Košického samosprávneho kraja, aby si osvojil návrh, ktorý spočíva
v posunutý účinnosti tohto VZN až po skončení núdzovej situácie spojenej s COVID-19
v znení: „Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2021, nie však skôr ako deň
nasledujúci po dni uplynutia doby trvania núdzového stavu, resp. núdzových stavov
vyhlásených uznesením Vlády Slovenskej republiky plynulo pokračujúcich po dni skončenia
núdzového stavu vyhláseného uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 268/2020 zo dňa
30. 09. 2020 v spojení s uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 315/2020 zo dňa
11. 11. 2020 v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia
COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.“
Už len pripomínam, že na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas
trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých poslancov – najmenej 35 hlasov poslancov. Otváram
k tomuto materiálu rozpravu. Nech sa páči. Pán podpredseda Rusnák, nasleduje pán poslanec
Rovinský. Nech sa páči.“
Podpredseda Rusnák: „Ďakujem. Ja si dovolím predniesť pozmeňujúci návrh k návrhu
všeobecne záväzného nariadenia. Tento návrh sa týka § 15 Účinnosť. Návrh znie: „Toto
nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2021, nie však skôr ako deň nasledujúci po dni
uplynutia doby trvania núdzového stavu, resp. núdzových stavov vyhlásených uznesením
Vlády Slovenskej republiky plynulo pokračujúcich po dni skončenia núdzového stavu
vyhláseného uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 268/2020 zo dňa
30. 09. 2020 v spojení s uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 315/2020 zo dňa
11. 11. 2020 v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia
COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.“
Koniec návrhu, ďakujem za pozornosť.“
Predseda: „Ďakujem. Pán poslanec Rovinský. Nech sa páči.“
Poslanec Rovinský: „Ja len taká drobná poznámka. To mi pripomína, keď rodičia dieťaťu,
ktoré vyvádza na ulici, na verejnosti povedia „však počkaj bitku dostaneš, ale až doma“.
Tu tak isto hovoríme, že áno bude to, ale až potom, vydržte. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Uzatváram rozpravu a prosím návrhovú komisiu o prednesenie najskôr
pozmeňujúceho návrhu a potom celkového návrhu.“
Poslanec Kokarda, návrhová komisia: Pozmeňujúci návrh k bodu č. 5. Zastupiteľstvo
Košického samosprávneho kraja schvaľuje pozmeňujúci 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 v znení:
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navrhované znenie § 15 „Účinnosť“ sa nahrádza znením:
„Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2021, nie však skôr ako deň nasledujúci
po dni uplynutia doby trvania núdzového stavu, resp. núdzových stavov vyhlásených
uznesením Vlády Slovenskej republiky plynulo pokračujúcich po dni skončenia núdzového
stavu vyhláseného uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 268/2020 zo dňa 30. 09. 2020
v spojení s uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 315/2020 zo dňa 11. 11. 2020
v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19
spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.“
Predseda: „Ďakujem. Prosím hlasujte aj o tomto pozmeňujúcom návrhu. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 12

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 –
pozmeňujúci návrh p. Rusnák

Za 38 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 15 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento pozmeňujúci návrh prešiel. Teraz prosím návrhovú komisiu
o prednesenie celkového návrhu. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a)
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov a 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.
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 13

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 36 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 18 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že toto VZN bolo schválené.“
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BOD č. 6
Zmena a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
č. 1/2005 používaní symbolov Košického samosprávneho kraja v znení Všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 8/2008 a č. 5/2014
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 6 – Zmena a doplnenie Všeobecne záväzného
nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 1/2005 používaní symbolov KSK v znení
Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 8/2008 a č. 5/2014. Vážené poslankyne, vážení
poslanci, používanie symbolov KSK reguluje VZN KSK č. 1/2002 o používaní symbolov
KSK, ktoré bolo dvakrát novelizované. Navrhovaná novela VZN prináša flexibilnejšiu
reguláciu používania loga a sloganu KSK a modernizovanú podobu loga KSK pre nové
desaťročie. Modernizované logo KSK komunikuje predstavu pohybu a spojenia.
Je dizajnované tak, aby sa prirodzene dopĺňalo s tradičným erbom KSK vo vzájomnej
symbióze tam, kde bude synergické použitie erbu a loga KSK v praxi vhodné. Modernizované
logo má symbolizovať vstup kraja do novej dekády v 21. storočí s novou dynamikou
a pohybom, pritiahnuť pozornosť verejnosti k užitočnosti samosprávneho kraja pri 20. výročí
ustanovenia samosprávnych krajov na Slovensku a má byť nadstranícke. Tvorí Obrazovú
prílohu č. 1. Navrhovaná úprava sa v roku 2021 začne zavádzať do praxe postupne, v zmysle
schváleného rozpočtu KSK na rok 2021, nie nárazovo, preto zostane rozpočtovo neutrálna.
Modernizácia loga KSK je zároveň riešená vnútornými kapacitami marketingového oddelenia
úradu, odpadá teda potreba nákladného riešenia novej grafickej úpravy. Marketingové
oddelenie Úradu KSK po schválení novej úpravy zároveň vyhotoví nový logo manuál a dizajn
manuál KSK, ktorý vám bude distribuovaný. Súčasťou materiálu sú stanoviská odborníkov
v oblasti grafického dizajnu a marketingovej komunikácie, ktoré podporujú schválenie
nového VZN. Oslovení externí hodnotitelia sa k návrhu vyjadrili pozitívne. Všetci oslovení
posudzovatelia súhlasili so spoluprácou na finalizácii spracovaného dizajn manuálu. Tento
návrh všeobecne záväzného nariadenia pred rokovaním zastupiteľstva prešiel legislatívnym
procesom, bol zverejnený za účelom jeho pripomienkovania dňa 27. 11. 2020 na úradnej
tabuli úradu a webovej stránke kraja. Návrh VZN prešiel rokovaním desiatich komisií.
Dopravná komisia nebola v tomto bode uznášaniaschopná. Dve komisie, komisia územného
plánovania a životného prostredia a finančná komisia materiál prerokovali, hlasovaním však
nezískal nadpolovičnú väčšinu na jeho odporučenie zastupiteľstvu schváliť. Ostatných
7 komisií odporúča materiál prerokovať a schváliť. V zákonom stanovenej lehote k návrhu
všeobecne záväzného nariadenia neboli prednesené pripomienky. Už len pripomínam,
že na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny hlasov
všetkých poslancov – najmenej 35 hlasov poslancov. Otváram k tomuto materiálu rozpravu.
Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási uzatváram rozpravu. Poprosím návrhovú komisiu,
aby predniesla návrh na uznesenie. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2
písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
A) schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 1/2002 o používaní
symbolov Košického samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja č. 8/2008 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia
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Košického samosprávneho kraja č. 5/2014,
B) splnomocňuje
predsedu Košického samosprávneho kraja na vydanie úplného znenia Všeobecne záväzného
nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 1/2002 v znení jeho zmien.
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 14

Zmena a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja č. 1/2005 používaní symbolov Košického
samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja č. 8/2008 a č. 5/2014

Za 38 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 14 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
BOD č. 7
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 v znení neskorších predpisov
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 7 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia KSK,
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. Vážené
poslankyne, vážení poslanci, týmto návrhom VZN sa mení VZN KSK č. 18/2012 o poskytnutí
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým
školám a školským zariadeniam. Dotácia na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
neštátnych zriaďovateľov sa aktualizuje na kalendárny rok 2021. Pričom výška dotácie
je priemernou sumou určenou na mzdy a prevádzku na žiaka školy a školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK na rok 2021. V zariadeniach školského stravovania
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je priemernou sumou určenou na mzdy a prevádzku
na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo na rok 2021. Dotácie na mzdy a prevádzku
základných umeleckých škôl, školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie,
stredísk odbornej praxe, centier voľného času, školských internátov, školských jedální a škôl
v prírode, sú totožné s výškou dotácie z obdobia od 1. 1. 2020 do 31. 5. 2020. Dotácia
na mzdy a prevádzku jazykových škôl na rok 2021 je navýšená o 10 % v porovnaní s výškou
dotácie na obdobie od 1. 1. 2020 do 31. 5. 2020 z dôvodu výrazného poklesu počtu
poslucháčov v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Zmena VZN
spočívajúca v aktualizácii výšky dotácie na rok 2021 je zohľadnená v návrhu rozpočtu
odvetvia školstva na rok 2021. Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia pred rokovaním
zastupiteľstva prešiel legislatívnym procesom, bol zverejnený za účelom jeho
pripomienkovania dňa 27. 11. 2020 na úradnej tabuli úradu a webovej stránke kraja. Návrh
všeobecne záväzného nariadenia prešiel rokovaním deviatich komisií, dopravná komisia
nebola v tomto bode uznášaniaschopná. Ostatných osem komisií odporúča predložený
materiál zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. Účinnosť VZN je navrhovaná od 1. 1. 2021.
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V zákonom stanovenej lehote k návrhu všeobecne záväzného nariadenia neboli prednesené
pripomienky. Už len dodávam, že na prijatie aj tohto VZN je potrebný súhlas trojpätinovej
väčšiny hlasov všetkých poslancov – najmenej 35 hlasov poslancov. Ováram k 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. 1 a § 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.
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 15

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 v znení neskorších predpisov

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že toto VZN bolo schválené.“
BOD č. 8
Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 278/2019 zo
dňa 21. 10. 2019 s názvom: Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov
realizovaných z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu v rokoch 2020 – 2027
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 8 – Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja č. 278/2019 zo dňa 21. 10. 2019 s názvom: Zabezpečenie úverových
zdrojov na financovanie projektov realizovaných z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu
v rokoch 2020 – 2027. Vážené poslankyne, vážení poslanci, zámerom predkladaného
materiálu je zabezpečiť úver na prefinancovanie výdavkov projektov podporovaných
z fondov Európskej únie, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu,
Švajčiarskeho finančného mechanizmu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky s úverovým
rámcom 12 mil. eur aj pre ďalšie obdobie, keďže obdobie nárokovateľnosti predošlých
úverov, ktoré boli používané od roku 2016 už uplynulo. Predmetný krátkodobý a dlhodobý
úver predstavujú výhodný spôsob financovania, keďže sú poskytované pri nízkych úrokových
sadzbách, bez poplatkov a s odložením prvej splátky pri dlhodobom úvere o tri roky.
Podmienky víťaznej ponuky sú uvedené v hlavnom dokumente tohto materiálu. Materiál
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prerokovala finančná komisia, ktorá materiál odporučila zastupiteľstvu prerokovať a schváliť
podľa predloženého návrhu. Otváram k materiálu rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási
uzatváram rozpravu a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. Nech sa
páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
schvaľuje
aktualizáciu Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 278/2019
zo dňa 21. 10. 2019 nasledovne:
prijatie úveru od Slovenskej sporiteľne, a. s. vo výške 12 000 000 eur, ktorý bude čerpaný
priebežne podľa potreby v termíne do 31. 12. 2023 s konečnou splatnosťou do 30. 09. 2027
na predfinancovanie nenávratných finančných príspevkov, na spolufinancovanie projektov
a na ďalšie výdavky súvisiace so schválenými projektmi realizovanými z fondov Európskej
únie, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho
finančného mechanizmu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 16

Aktualizácia
Uznesenia
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja č. 278/2019 zo dňa 21. 10. 2019 s názvom:
Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov
realizovaných z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu
v rokoch 2020 – 2027

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na znesenie bol schválený.“
BOD č. 9
Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie
vybraných investičných akcií vo výške 5 miliónov eur
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 9 – Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie
vybraných investičných akcií vo výške 5 mil. eur. Vážené poslankyne, vážení poslanci,
zámerom predkladaného materiálu je zabezpečenie úveru vo výške 5 mil. eur na vybrané
investičné akcie. Vybrané investičné akcie sa týkajú rekonštrukcie mostov a priepustov
v havarijnom stave a projektovej dokumentácie a výstavby cyklistických komunikácií. KSK
nemá k dispozícii zdroje, z ktorých by vedel financovať tieto neočakávané investičné akcie.
Potreba týchto investícií vznikla na základe obhliadok mostov a priepustov a vyhodnotenia
ich stavu ako havarijný a z potreby výstavby cyklistických komunikácií. Zoznam investičných
akcií, ktoré budú financované z predmetného úveru sú uvedené v dôvodovej správe materiálu.
Podmienky pre indikatívnu ponuku sú uvedené v hlavnom dokumente tohto materiálu.
Materiál prerokovala finančná komisia, ktorá materiál odporučila zastupiteľstvu prerokovať
a schváliť podľa predloženého návrhu. Otváram k tomuto materiálu rozpravu. Nech sa páči,
pán poslanec Ihnát.“
Poslanec Ihnát: „Ďakujem pekne pán predseda. Samozrejme tu nie je čo diskutovať.
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Podporím to, ale chcem sa len opýtať ako je to vlastne s tým mostom pri Veľkej Lodine
čo spadol. Či už KSK má dôvody toho, alebo už má nejakú statickú analýzu prečo ten most
spadol. Čo sa stalo v tých podperách, alebo v tých nosníkoch, atď. Či máme nejakú relevantnú
informáciu. Všetkých nás to určite zaujíma. Vďaka.“
Predseda: „Ďakujem. Máme k dispozícii statický posudok. Čo ja si pamätám, tak tam boli
nejaké dôvody, aj nedodržanie celkového postupu pri výstavbe, ale aj náhle preťaženie mosta.
Môžeme dať k dispozícii celú správu, nechcem odpovedať takto, lebo to je už dva mesiace
dozadu. Pán poslanec Kočiš, nech sa páči.“
Poslanec Kočiš: „Ja sa chcem len spýtať. Tam je plánované 0,5 mil. eur na cyklistické
komunikácie spolu, ale nie sú špecifikované. Aké to majú byť a kde majú byť tie cyklistické
komunikácie.“
Predseda: „Ďakujem, myslím, že to máme v rozpočte uvedené. Z hlavy neviem stranu
povedať, ale je to tam. Ďakujem, 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 § 11 ods. 2 písm. e) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
prijatie úveru od bánk vo výške 5 000 000 eur, ktorý bude čerpaný na financovanie vybraných
investičných akcií najneskôr do 31. 12. 2023 s následným splácaním najneskôr
do 31. 12. 2027.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 17

Zabezpečenie
úverových
zdrojov
na
financovanie
vybraných investičných akcií vo výške 5 miliónov eur

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
BOD č. 10
Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2021 - 2023
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 10 – Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja
na roky 2021 - 2023. 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 2021. 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, úverovými zdrojmi a návratnou finančnou
výpomocou z Ministerstva financií SR. Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja
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na roky 2021 – 2023 je spracovaný v súlade so Zásadami tvorby rozpočtu, rozpočtových
opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia KSK a v súlade s platnou ekonomickou
klasifikáciou. V programovej štruktúre je oproti roku 2020 navrhnutá zmena v programoch
Vzdelávanie a Šport. V programe Vzdelávanie navrhujeme vzhľadom na plánované ciele
a ukazovatele zmeniť názov podprogramu Záujmová činnosť na Neformálne vzdelávanie
a záujmová činnosť a doplniť nový podprogram Digitalizácia v školstve. V programe Šport
v podprograme Šport a školská telesná výchova navrhujeme doplniť projekt Koncepcia
podpory pohybových aktivít obyvateľov 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 121 110 119 eur a odvíja
sa od prognózy výnosu tejto dane, ktorá bola zverejnená Inštitútom finančnej politiky
Ministerstva financií SR v septembri 2020. Vzhľadom na jej skutočné plnenie v roku 2020
a prebiehajúcu druhú vlnu pandémie koronavírusu, navrhujeme jej výšku v návrhu rozpočtu
o 3 000 000 eur nižšiu, než je zverejnená prognóza. Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej
tabuli Košického samosprávneho kraja a internetovej stránke dňa 27. 11. 2020 a k materiálu
je doručené aj stanovisko hlavného kontrolóra, ktorým návrh rozpočtu KSK na roky 2021 –
2023 po zvážení pripomienok a odporúčaní uvedených v stanovisku odporúča schváliť. Návrh
rozpočtu prešiel rokovaním desiatich komisií, ktoré ho odporúčajú zastupiteľstvu prerokovať
a schváliť. Otváram k danému bodu rozpravu, nech sa páči. Pán poslanec Kočiš, máte slovo.“
Poslanec Kočiš: „Ďakujem veľmi pekne pán predseda. Na úvod diskusie by bolo možno
dobré, keby sme sa vysporiadali s pripomienkami, ktoré predložil pán hlavný kontrolór.
Ja by som odporúčal, aby sa odpovedalo na otázky vznesené na strane 9 – 12, tam sú
v podstate 4 také vážne pripomienky. Čiže by bolo dobré, aby na tieto pripomienky bolo
odpovedané. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Poprosím odbor financií. Nech sa páči.“
Ing. Lipovská, vedúca referátu rozpočtu Úradu KSK: „Vážený pán predseda, vážené
poslankyne, vážený poslanci, k tomu prvému bodu by som povedala, že podprogram
Podporné činnosti v školstve, ako už vyplýva aj z jeho názvu obsahuje finančné prostriedky,
najmä tie, ktoré budú počas roka rozpúšťané do jednotlivých podprogramov. Ide najmä
o normatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré
nerozpisujeme do škôl pri návrhu rozpočtu už preto, že ministerstvo školstva až 30 dní
po schválení rozpočtu verejnej správy určuje normatívy a zároveň potom prebieha
dohadovacie konanie a až na základe toho upresňujeme potom výdavky pre jednotlivé školy.
V podstate by to bola zbytočná práca dávať iba približne rozpis na jednotlivé školy. Tento
podprogram bol takto vytvorený už na samom začiatku programového rozpočtovania KSK
v roku 2009, stále bol takto v návrhu rozpočtu schválený. Čo sa týka cieľov a ukazovateľov
programového rozpočtu v odvetví zdravotníctva, tak tieto ciele a ukazovatele musia byť
naviazané na alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do tohto odvetvia. Vzhľadom
k tomu, že mi nefinancujeme v odvetví zdravotníctva, nemáme tam žiadny rozpočet,
tak nemáme tam k čomu stanoviť tie ciele a ukazovatele. Medziročný nárast výdavkov
programu Podporné činnosti programov KSK je spôsobený nárastom bežných výdavkov
na financovanie projektu Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického
kraja, kde sú rozpočtované výdavky vo výške 6,6 mil. eur a zároveň rozpočtovaným
výdavkov na opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu vo výške 700 tis. eur. V programe
Komunikácie je nárast výdavkov na opravy a údržbu ciest II. a III. triedy. Sú tam zahrnuté
aj výdavky na tieto opravy a údržbu vo výške 4 mil. eur z návratnej finančnej výpomoci
z Ministerstva financií SR. V náraste výdavkov v položkách Materiál a Služby sú premietnuté
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výdavky na opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu a nárast výdavkov na nájomné
a prenájom predstavuje zvýšenie v podprograme Rozvoj informačných a komunikačných
technológií a ide o nájomné za tlačové služby. Posledné odporúčanie alebo pripomienka,
príloha č. 4 Finančné operácie, konkrétne ide o príjmové finančné operácie, kde je
rozpočtovaný aj úver z Európskej investičnej banky, je súčasťou príjmov rozpočtu KSK,
na ktoré sú naviazané aj rozpočtované výdavky. V roku 2020 sú v rozpočte KSK všetky
investičné akcie, ktoré sú kryté úverom z Európskej investičnej banky a skutočné čerpanie
úveru, ako aj čerpanie týchto kapitálových výdavkov bude obsahom Záverečného účtu KSK
za rok 2020. Prílohu č. 22 zaraďujeme do návrhu rozpočtu ako informatívnu, hlavne kvôli
lepšej informovanosti Zastupiteľstva KSK o predpokladanom vývoji dlhovej služby KSK.
V tejto prílohe sme zreálnili čerpanie úveru z Európskej investičnej banky v čase, v ktorom
sa návrh rozpočtu pripravoval, aby malo zastupiteľstvo čo najpresnejší obraz o zadlženosti.
V prípade, že by sme znížili očakávanú skutočnosť čerpania úveru z EIB v rozpočte KSK
v roku 2020, následne by sme museli znižovať aj kapitálové výdavky na jednotlivé investičné
akcie v tomto roku, ktorý ešte nie je ukončený. Ďakujem pekne za pozornosť.“
Predseda: „Ďakujem pekne aj ja. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a prosím návrhovú
komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. Nech sa páči. Tak ešte pán poslanec Kočiš.“
Poslanec Kočiš: „Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za vysvetlenie z odboru financií. Mám len
dve také pripomienky. Tá podporná činnosť v školstve, nejde myslím si o to, že aké peniaze
tam budú dané a na čo budú dané, ale tie ciele by sme mali mať jasné. Ukazovatele výsledku,
výstupu, tie ciele, ktoré sa hodnotia by mali byť. Čo chceme v tom školstve. To uvidíme
podľa toho, koľko nám dajú peňazí alebo ako. My by sme nejaký ten plán mali mať a toto by
tam malo byť nejakým spôsobom zakomponované. Hlavne chcem sa dotknúť toho nárastu
bežných výdavkov na Úrade KSK vo vybraných rozpočtových položkách. Je pravdou,
že z titulu koronavírusu máme tu enormný nárast materiálových výdavkov oproti skutočnosti
v roku 2019, keď to bolo 214 tis. eur, tak teraz to máme skoro 700 tis. Eur, ale sa mi trochu
nezdá, že na budúci rok máme 1 400 000 eur, ešte raz toľko. To už očakávame, že tá
pandémia bude ustupovať. Zdôvodniť to koronavírusom, asi sa mi zdá, že nie je to celkom
v poriadku. Tak isto aj potom Služby z roku 2019 bolo necelých 2 900 000 eur, v rozpočte
za rok 2020 sme mali skoro 4 mil. eur a teraz máme na rok 2021 4,5 mil. eur. Tie položky
tam sú dosť tak rozpočtované. Z titulu toho, že máme menšie príjmy a budeme mať menšie
príjmy, tak mali by sme aj zvažovať, že na čo použijeme tie výdavky a mali by sme byť
hospodárnejší. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. 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 2021 – 2023
B) schvaľuje
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Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2021 - 2023
1.

Rozpočet Košického samosprávneho kraja na rok 2021 takto:

a)

Bežný rozpočet Košického samosprávneho kraja na rok 2021
bežné príjmy vo výške
bežné výdavky vo výške

b)

Kapitálový rozpočet Košického samosprávneho kraja na rok 2021
kapitálové príjmy vo výške
kapitálové výdavky vo výške

c)

231 602 954 eur
227 041 673 eur

24 513 602 eur
63 247 084 eur

Finančné operácie Košického samosprávneho kraja na rok 2021
príjmové finančné operácie vo výške
výdavkové finančné operácie vo výške

39 999 638 eur
5 827 437 eur

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

Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2021 2023

Za 52 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Predseda: „Konštatujem, že rozpočet na rok 2021 – 2023 bol schválený, za čo vám všetkým
ďakujem.“
BOD č. 11
Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 eur v zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
v znení neskorších zmien a doplnkov
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 11 – Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 eur
v zmysle § 5 ods. 5 VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien
a doplnkov. Vážené poslankyne, vážení poslanci, ide o informáciu o poskytnutí dotácií
do výšky 3 300 eur. V rozpočte KSK na rok 2020 bola na dotácie do 3 300 eur v zmysle VZN
vyčlenená suma 300 tisíc eur, po rozpočtových opatreniach predstavuje čiastku 128 292 eur.
Ku dňu 13. 07. 2020 bolo schválených 22 žiadostí o poskytnutie dotácie a poskytnuté boli
dotácie vo výške 39 500 eur. Ku dňu 30. 10. 2020 bolo schválených 13 žiadostí o poskytnutie
dotácie vo výške 29 000 eur. Na prerozdelenie teda zostáva ešte 59 792 eur. Prehľad
žiadateľov a poskytnutá výška dotácie je uvedená v tabuľkovom prehľade. Zároveň
v materiáli je uvedený aj prehľad zamietnutých žiadostí vrátane zdôvodnenia. Materiál
prerokovala finančná komisia, ktorá ho odporučila zastupiteľstvu prerokovať
a zobrať na vedomie podľa predloženého návrhu. Otváram k materiálu rozpravu. Nech
sa páči.“
Predseda: „Ak sa nikto nehlási uzatváram rozpravu a prosím návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
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Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 8 Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien
a doplnkov
berie na vedomie
Informáciu o poskytnutých dotáciách do 3 300 eur v zmysle § 5 ods. 5 Všeobecne záväzného
nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení
neskorších zmien a doplnkov.
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte 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 a doplnkov

Za 42 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
BOD č. 12
Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Košického samosprávneho kraja za rok 2019
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 12 – Vyhodnotenie Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja KSK za rok 2019. Vážené poslankyne, vážení poslanci, vyhodnotenie
plnenia PHSR KSK za rok 2019 je predložené v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z.
o podpore regionálneho rozvoja. 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 2019. 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 2019 (niektoré štatistické
údaje sú zverejňované s ročným oneskorením, v tom prípade bol použitý údaj za rok 2018).
Ukazovatele sú naplnené na základe dostupných verejných databáz. V rámci ukazovateľov
dopadu je vyhodnotený index regionálnej identity. Vzhľadom na nedostupnosť niektorých
údajov obsahuje táto časť dokumentu zoznam navrhovaných zmien indikátorov indexu
regionálnej identity. Podrobnejšie informácie sú súčasťou hlavného dokumentu materiálu.
Materiál prerokovalo 7 komisií, ktoré ho zastupiteľstvu odporučili prerokovať a zobrať
na vedomie podľa predloženého návrhu. Otváram k tomuto bodu rozpravu, nech sa páči.
Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu. Prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu
na uznesenie.“
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Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
berie na vedomie
Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja
za rok 2019.
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 20

Vyhodnotenie Programu hospodárskeho
Košického samosprávneho kraja za rok 2019

a sociálneho

rozvoja

Za 38 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 3 poslanci.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
BOD č. 13
Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu v oblasti podpory
envirovýchovy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 13 – Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu
v oblasti podpory envirovýchovy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, materiálom sa navrhuje zastupiteľstvu schváliť
zabezpečenie realizácie a spolufinancovania projektu KlimaPark Kysak vo výške 50 000 eur
a financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu KKSK Tento projekt má
priamo informovať cieľové skupiny o negatívnych dôsledkoch klímy a možnostiach
predchádzania rizikám spojených s prírodnými katastrofami, ktoré sú dôsledkom zmeny
klímy. Košický samosprávny kraj by bol jedným z prvých vyšších územných celkov, ktoré
bude na Slovensku budovať kapacitu pre environmentálne vzdelávanie a osvetu o zmene
klímy vo vzdelávacom procese pre učiteľov a študentov stredných škôl. Víziou KlimaParku
Kysak je vznik modernej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktorá inšpiruje,
rozvíja a vzdeláva učiteľov a študentov stredných škôl a prostredníctvom nich aj všetkých
obyvateľov Košického samosprávneho kraja o klimatickej zmene, o možnostiach
ozdravovania klímy a spôsobe zapájania novej generácie i občanov kraja do adaptácie na
zmenu klímy resp. jej predchádzaniu. Podrobnejšie informácie sú súčasťou dôvodovej správy
a hlavného dokumentu materiálu. Materiál prerokovali 4 komisie, ktoré ho odporučili
zastupiteľstvu prerokovať a schváliť podľa predloženého návrhu. Otváram k tomuto bodu
rozpravu, nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a prosím návrhovú komisiu,
o prednesenie návrhu na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
schvaľuje
a) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške 50 000 eur,
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c) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Košického samosprávneho
kraja.
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 21

Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu v oblasti
podpory envirovýchovy v rámci Operačného programu Kvalita
životného prostredia

Za 43 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.
BOD č. 14
Optimalizácie siete sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 10. etapa
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 14 – Optimalizácie siete sociálnych služieb
poskytovaných v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK – 10. etapa. Vážené
poslankyne, vážení poslanci, materiálom sa navrhuje zastupiteľstvu schváliť zrušenie
predmetu činnosti rozpočtovej organizácie LUMEN – Špecializované zariadenie, zariadenie
pre seniorov a domov sociálnych služieb, so sídlom Jilemnického 1, Trebišov a to
v špecializovanom zariadení s miestom výkonu SNP 1079/76, Trebišov s účinnosťou
k 31. 12. 2020. Taktiež zrušenie predmetu činnosti rozpočtovej organizácie IDEA – Domov
sociálnych služieb, so sídlom Breziny 264, Prakovce a to v domove sociálnych služieb
ambulantná forma s miestom výkonu Háj 35, Prakovce s účinnosťou k 31. 12. 2020.
Odôvodnenie je uvedené v dôvodovej správe a v hlavnom dokumente materiálu. Materiál
prerokovala sociálna a finančná komisia, ktoré ho odporučili zastupiteľstvu prerokovať
a schváliť podľa predloženého návrhu. Otváram k tomuto materiálu rozpravu, nech sa páči.
Pán poslanec Petrik.“
Poslanec Petrik: „Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, ja sa iba spýtam.
Keďže v Prakovciach má byť táto služba zrušená z dôvodu nezáujmu, ja sa chcem spýtať,
že akým spôsobom bola ponúkaná táto služba, resp. aký PR bol robený na to, aby táto služba
bola vedená v regióne, že je poskytovaná. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Ja poprosím za sociálny odbor pána kolegu Pauca, aby zareagoval.
Nech sa páči.“
Ing. Pauco, poverený riadením Odboru sociálnych vecí Úradu KSK: „Dobrý deň prajem.
Táto služba je štandardne ponúkaná, tieto žiadosti vybavujeme. Ide o ambulantnú formu
služby, kde ten záujem nebol, ide to v podstate len na tej dennej báze. Nakoľko tam záujem
nie je a nemáme žiadne žiadosti už od jari, tak sme sa rozhodli túto službu zrušiť.“
Predseda: „Ďakujem. Ak nie sú žiadne ďalšie otázky, uzatváram rozpravu k tomuto bodu
a prosím návrhovú komisiu, aby predniesla prvý návrh na uznesenie. Nech sa páči.“
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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
zrušenie predmetu činnosti rozpočtovej organizácie LUMEN – Špecializované zariadenie,
zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, so sídlom Jilemnického 1, Trebišov,
IČO: 00 035 777, a to: špecializované zariadenie s miestom výkonu SNP 1079/76, Trebišov
s účinnosťou k 31. 12. 2020.
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 22

Optimalizácie siete sociálnych
v zariadeniach
v zriaďovateľskej
samosprávneho kraja – 10. Etapa

služieb poskytovaných
pôsobnosti
Košického

Za 38 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 4 poslanci.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený. Prosím návrhovú komisiu,
aby predniesla druhý návrh, v rámci tohto bodu, 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
zrušenie predmetu činnosti rozpočtovej organizácie IDEA – Domov sociálnych služieb,
so sídlom Breziny 264, Prakovce, IČO: 00 691 933, a to: domov sociálnych služieb
ambulantná forma s miestom výkonu Háj 35, Prakovce a Breziny 264, Prakovce s účinnosťou
k 31. 12. 2020.
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto druhom návrhu v rámci tohto bodu.
Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 23

Optimalizácie siete sociálnych
v zariadeniach
v zriaďovateľskej
samosprávneho kraja – 10. Etapa

služieb poskytovaných
pôsobnosti
Košického

Za 37 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 6 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
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BOD č. 15
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2021
Predseda: „Môžeme teda prejsť k bodu č. 15 – Rámcová obsahová náplň zasadnutí
Zastupiteľstva KSK na I. polrok 2021. Vážené poslankyne, vážení poslanci, materiál
Rámcová obsahová náplň zasadnutí zastupiteľstva vytvára rámec na obsahové zameranie
rokovaní zastupiteľstva a riešenia aktuálnych úloh v nadväznosti na základné priority
stanovené pre toto volebné obdobie a pre jednotlivé oblasti pôsobnosti samosprávneho kraja.
Materiál prešiel rokovaním desiatich komisií. Dopravná komisia nebola v tomto bode
uznášaniaschopná, ostatných 9 komisií odporúča materiál zastupiteľstvu prerokovať a zobrať
na vedomie. Otváram k 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
berie na vedomie
Rámcovú obsahovú náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na I. polrok 2021.
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 24

Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja na I. polrok 2021

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený. Ďakujem.“
BOD č. 16
Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám a postupu pre udeľovanie
verejných ocenení Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 16 – Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám a postupu
pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja. Vážené poslankyne,
vážení poslanci, návrh na vypracovanie dodatku č. 1 si vyžiadala situácia spôsobená
ochorením COVID-19. Dôvodom na predloženie návrhu na zmenu termínu konania
slávnostného ceremoniálu udeľovania ocenení osobnostiam KSK, ktorý sa mal konať
12. decembra 2020 je Vládou SR opätovné vyhlásenie núdzového stavu v súvislosti
s vývojom pandémie nového koronavírusu. V súvislosti s vývojom ochorenia COVID – 19
a prijatými opatreniami nie je možné realizovať činnosti spojené s organizačno-technickým
zabezpečením podujatia. Na základe uvedeného navrhujeme dodatkom č. 1 k Zásadám
a postupu pre udeľovanie verejných ocenení KSK, presunúť udeľovanie ocenení
na II. štvrťrok 2021. Návrh Dodatku č. 1 k zásadám tvorí hlavný dokument materiálu.
Materiál prerokovalo 10 komisií. 9 komisií odporúča materiál zastupiteľstvu prerokovať
a schváliť, jedna nebola v tomto bode uznášania schopná. Otváram k materiálu rozpravu,
nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a prosím návrhovú komisiu
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o prednesenie návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
schvaľuje
Dodatok č. 1 k Zásadám a postupu pre udeľovanie verejných ocenení Košického
samosprávneho kraja.
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 25

Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám a postupu pre udeľovanie
verejných ocenení Košického samosprávneho kraja

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 17
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2021
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 17 – Plán úloh komisií Zastupiteľstva KSK na I. polrok
2021. Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, v prípade tohto materiálu Úrad KSK bol len
koordinátorom pri jeho príprave, obsahové zameranie plánu úloh komisií bolo 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 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 prerokovalo
10 komisií, ktoré ho odporučili zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. Otváram k tomuto bodu
rozpravu, nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a prosím návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 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 2021.
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 26

Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja na I. polrok 2021

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
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Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
Majetkové veci
BOD č. 18a)
Nájom kontajnerov pre Oáza – nádej pre nový život, n. o.
Oasis of Hope for new life, non for profit organisation
Predseda: „Môžeme prejsť k majetkovým veciam. Bod č. 18a) – Nájom kontajnerov
pre Oáza – nádej pre nový život, n. o. Oasis of Hope for new life, non for profit organisation.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, materiálom sa navrhuje zastupiteľstvu schváliť nájom
hnuteľných vecí vo vlastníctve KSK a v správe Správy majetku KSK. Jedná sa o 10 ks obytných
kontajnerov v obstarávacej hodnote 3 750 eur bez DPH za 1 ks a 4 ks sanitárnych kontajnerov
v obstarávacej hodnote 6 150 eur bez DPH za 1 kus pre Oáza - nádej pre nový život, n. o.
so sídlom Košice-Barca, za účelom poskytnutia pomoci pre ľudí bez domova a v núdzi
a za účelom ich využitia ako karanténneho zariadenia. V tomto zariadení bude vykonávaná izolácia
ľudí bez domova v rámci plnenia povinností KSK pri zamedzení šírenia ochorenia COVID – 19
a tiež ako zariadenia, v ktorom môže KSK poskytnúť ubytovanie v prípade mimoriadnych udalostí
vzniknutých vis maior, na dobu neurčitú za nájomné 1 eur/rok, a to z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorým je verejnoprospešný účel spočívajúci v poskytnutí pomoci pre ľudí
bez domova a v núdzi a súčasne plnenie povinností KSK z uznesenia vlády SR spočívajúce
v zaobstaraní karanténneho ubytovania pre osoby bez domova a poskytnutie ubytovania
v prípade mimoriadnych udalostí. Podrobnejšie informácie sú súčasťou hlavného dokumentu
materiálu. Uznesenie je potrebné schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov zastupiteľstva.
Zámer prenajať kontajnery z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej
tabuli a internetovej stránke KSK dňa 27.11.2020. Materiál prešiel rokovaním komisie
k hospodáreniu s majetkom a sociálnej komisie, ktoré materiál odporúčajú zastupiteľstvu
prerokovať a schváliť podľa predloženého návrhu. Otváram k tomuto materiálu rozpravu,
nech sa páči. Pán poslanec Saxa.“
Poslanec Saxa: „Ďakujem za slovo. Keďže je to dôležitá vec a pozerám, že v sále je nás
fyzicky dosť málo poprosím keby bolo možné sa pred tým prezentovať. Aby sa nestalo,
že to neprejde. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Dobrý nápad. Poprosím prezenčné hlasovanie, poprosím aj všetkých,
ktorí sú vonku zo sály, aby sa vrátili. Čiže máme prítomných 46 v sále, to by malo stačiť.
Ak sa ešte niekto hlási do rozpravy, tak nech sa páči. Ak nie, uzatváram rozpravu a prosím
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 2 písm. a)
Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja v znení ich dodatkov
schvaľuje
nájom hnuteľných vecí vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja a v správe Správy majetku
Košického samosprávneho kraja a to 10 ks obytných kontajnerov v obstarávacej hodnote 3 750 eur
bez DPH za kus a 4 ks sanitárnych kontajnerov v obstarávacej hodnote 6 150 eur bez DPH za kus
pre Oáza - nádej pre nový život, n. o. Oasis of Hope for new life, non for profit organisation,
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so sídlom Záhrada Bernátovce 779, Košice – Barca, IČO: 35 581 697 za účelom poskytnutia
pomoci pre ľudí bez domova a v núdzi a za účelom ich využitia ako karanténneho zariadenia,
v ktorom bude vykonávaná izolácia ľudí bez domova v rámci plnenia povinností Košického
samosprávneho kraja pri zamedzení šírenia ochorenia COVID – 19 a tiež ako zariadenia, v ktorom
môže Košický samosprávny kraj poskytnúť ubytovanie v prípade mimoriadnych udalostí
vzniknutých vis maior, na dobu neurčitú za nájomné 1 eur/rok, a to z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorým je verejnoprospešný účel spočívajúci v poskytnutí pomoci pre ľudí
bez domova a v núdzi a súčasne plnenie povinností Košického samosprávneho kraja z uznesenia
vlády SR č. 220/2020 spočívajúce v zaobstaraní karanténneho ubytovania pre osoby
bez domova a poskytnutie ubytovania v prípade mimoriadnych udalostí.
Predseda: „Ďakujem. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči. Kým
hlasujete, chcem ešte upozorniť, že celý bod č. 18 sú majetkové veci a v každom jednom bode
treba 3/5 väčšinu “
Hlasovanie č. 27

Nájom kontajnerov pre Oáza – nádej pre nový život, n. o. Oasis
of Hope for new life, non for profit organisation

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
BOD č. 18b)
Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a obcou Spišský Hrušov
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 18b) – Zámena pozemkov medzi KSK a obcou Spišský
Hrušov. Vážené poslankyne, vážení poslanci, materiálom sa navrhuje zastupiteľstvu
rozhodnúť o prebytočnosti pozemkov o výmere 419 m2 v katastrálnom území Spišský Hrušov,
okres Spišská Nová Ves a schváliť ich zámenu za pozemok o výmere 1192 m2 v katastrálnom
území Spišský Hrušov bez finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
ktorým je majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod komunikáciami. KSK je výlučným
vlastníkom pozemkov a správcom pozemkov je Správa ciest KSK, ktorá so zámenou
pozemkov súhlasí. Zámer prevodu vlastníctva pozemkov bol zverejnený na úradnej tabuli
a internetovej stránke KSK dňa 27.11.2020. Podrobnejšie informácie sú súčasťou hlavného
dokumentu materiálu. Uznesenie je potrebné schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov
zastupiteľstva. Materiál prešiel rokovaním komisie k hospodáreniu s majetkom, ktorá ho
odporúča zastupiteľstvu prerokovať a schváliť podľa predloženého návrhu. Otváram k tomuto
bodu rozpravu, nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a prosím návrhovú
komisiu, aby predniesla návrhu na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 9 ods. 3 písm. a), § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a § 2 ods. 10 Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
A) rozhodlo
o prebytočnosti pozemkov registra C KN parcelné číslo 819/3 o výmere 419 m 2, zastavaná
plocha a nádvorie a parcelné číslo 1029 o výmere 671 m2, zastavaná plocha a nádvorie
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v katastrálnom území Spišský Hrušov, obec Spišský Hrušov, okres Spišská Nová Ves, ktoré sú
vedené Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom v liste vlastníctva číslo
235;
B) schvaľuje
zámenu pozemkov registra C KN parcelné číslo 819/3 o výmere 419 m 2, zastavaná plocha
a nádvorie a parcelné číslo 1029 o výmere 671 m2, zastavaná plocha a nádvorie
v katastrálnom území Spišský Hrušov, obec Spišský Hrušov, okres Spišská Nová Ves, ktoré sú
vedené Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom v liste vlastníctva číslo
235 vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, Košice,
IČO: 35 541 016 za pozemok registra E KN parcelné číslo 91230/1 o výmere 1192 m2,
zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území Spišský Hrušov, obec Spišský Hrušov,
okres Spišská Nová Ves, ktorý je vedený Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym
odborom v liste vlastníctva číslo 1 vo vlastníctve obce Spišský Hrušov, Spišský Hrušov 216,
IČO: 00 329 606, bez finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je
majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod komunikáciami.
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 28

Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom
a obcou Spišský Hrušov

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
BOD č. 18c)
Zmena výmery predmetu nájmu pre nájomcov nebytových
priestorov vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Môžeme prejsť k ďalšiemu majetkovému bodu č. 18c) – Zmena výmery
predmetu nájmu pre nájomcov nebytových priestorov vo vlastníctve Košického
samosprávneho kraja. Vážené poslankyne, vážení poslanci, obsahom materiálu je zmena
výmery nebytových priestorov na skutočný rozsah výmery predmetu nájmu, ktorý
nájomcovia špecifikovaní v prílohe návrhu na uznesenie užívajú za podmienok uvedených
v prílohe
návrhu na uznesenie. Vzhľadom na skutočnosť, že nájomcovia užívajú
v skutočnosti priestory s väčšou výmerou než bola zmluvne dohodnutá, je potrebné
zosúladenie výmery uvedenej v nájomných zmluvách so skutočne užívanou výmerou
priestorov. Zámer zmeniť predmet nájmu bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej
stránke KSK dňa 27.11.2020. Podrobnejšie informácie sú súčasťou hlavného dokumentu
materiálu. Uznesenie je potrebné schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov zastupiteľstva.
Materiál prešiel rokovaním komisie k hospodáreniu s majetkom, ktorá odporúča
zastupiteľstvu prerokovať a schváliť zmenu výmery predmetu nájmu pre nájomcov
nebytových priestorov vo vlastníctve KSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je
zosúladenie právneho stavu so skutočným stavom. Ja len dodávam, že ročne sme takto
prichádzali o 9 tis. eur. Otváram k materiálu rozpravu, nech sa páči. Ak sa nikto nehlási,
uzatváram rozpravu a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. Nech sa
páči.“
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Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
§ 7 ods. 11 písm. c) a § 14 ods. 2 písm. b) Zásad hospodárenia s majetkom Košického
samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 schvaľuje
z dôvodu osobitného zreteľa, ktorým je zosúladenie právneho stavu so skutočným stavom,
zmenu výmery predmetu nájmu pre nájomcov špecifikovaných v prílohe na skutočný rozsah
výmery predmetu nájmu podľa prílohy s tým, že nájomcovia špecifikovaní v prílohe
sú povinní podpísať dodatky k nájomnej zmluve, ktorými sa uvedie výmera predmetu nájmu
do súladu so skutočným stavom, inak je prenajímateľ oprávnený vypovedať nájomnú zmluvu
uzatvorenú s nájomcom bez uvedenia dôvodu.
Príloha
Špecifikácia nájmu
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Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 29

Zmena výmery predmetu nájmu pre nájomcov nebytových
priestorov vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
BOD č. 18d)
Nájom Súkromnej spojenej školy EDURAM
Predseda: „Môžeme prejsť k ďalšiemu majetkovému bodu č. 18d) – Nájom Súkromnej
spojenej školy EDURAM. Vážené poslankyne, vážení poslanci, obsahom materiálu
je ukončenie celého nájmu Súkromnej spojenej školy EDURAM v Krompachoch, ktorý
vznikol na základe nájomnej zmluvy za podmienok uvedených v návrhu na uznesenie
a súčasne schválenie nového nájmu pre túto školu na dobu určitú od 01.07.2021
do 30.06.2022 za nájomné 14 553 eur ročne za účelom jeho využitia na výchovno-vzdelávací
proces, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je udržanie výchovno-vzdelávacieho
procesu v regióne, a to v prípade, že k ukončeniu nájmu uvedenom v časti A) tohto uznesenia
dôjde dohodou zmluvných strán. Podrobnejšie odôvodnenie predkladaného materiálu
sa nachádza v jeho hlavnom dokumente. Nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol
zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke KSK dňa 27.11.2020. Podrobnejšie
informácie sú súčasťou hlavného dokumentu materiálu. Opäť pripomínam, že je potrebná 3/5
väčšina. Materiál prešiel rokovaním komisie k hospodáreniu s majetkom a školskej komisie,
ktoré ho odporučili zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. Otváram k materiálu rozpravu,
nech sa páči. Pán poslanec Petrik.“
Poslanec Petrik: „Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dôvodom
môjho vystúpenia je ozrejmiť niektoré nepravdy, ktoré sú uvedené v dôvodovej správe. Mylne
uvedená čiastka na opravy a údržbu a stav úprav menej ako 100 tis. eur, skutočnosť je viac
ako 200 tis. eur. V internáte vraj boli všetky izby obsadené zamestnancami SEZ Krompachy
a. s., skutočne tam za celý rok býval jeden zamestnanec SEZ Krompachy a. s. a cca 10 iných
osôb celoročne. Škola nevie prilákať dostatočný počet žiakov za posledné 3 - 4 roky. Nárast
počtu žiakov je z 235 na 342. Škola neriešila významných zamestnávateľov v meste
Krompachy. Bolo zvolané pracovné stretnutie s významnými zamestnávateľmi
v Krompachoch, pravdou je že nemali záujem Krompašania alebo možno nesplnili
podmienky duálneho vzdelávania. Avšak s troma firmami zo Spišskej Novej Vsi podpísali
zmluvy o duálnom vzdelávaní. Vážené kolegyne, kolegovia, chcem Vás všetkých poprosiť
o podporu uznesenia 3/5 väčšinou o skončení nájmu a uzavretí nového nájomného vzťahu
na dobu určitú od 01. 07. 2021 do 30. 06. 2022. Opakujem uznesenie o ukončení nájmu,
ale hlavne čo je dôležité, aby mali uzatvorenú ďalšiu nájomnú zmluvu na túto dobu určitú.
Ďakujem pekne.“
Predseda: „Čiže odporúčaš, pán poslanec, to čo je predložené. Áno? Dobre. Pán poslanec
Hojstrič a potom nasleduje pán poslanec Kočiš, nech sa páči.“
Poslanec Hojstrič: „Ďakujem pekne. Ja už som na majetkovej komisii a aj školskej vystúpil.
V podstate to čo som chcel povedať povedal môj predrečník, pán poslanec Petrik.
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Pôsobím v tejto škole aj ako člen Rady školy. Konzultoval som tieto veci aj s pánom
riaditeľom, on len chcel uviesť niektoré veci na pravú mieru, ktoré neboli celkom v súlade
v predkladanom materiáli. Taktiež súhlasí s tým návrhom na uznesenie, ktoré máme dnes
na stole. Takže chcem aj ja poprosiť všetkých poslancov, tak ako to už povedal pán Igor
Petrik. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Poviem toľko, že to sú tie body, kde máme rozdielne názory
aj so školou, ale vznikol z toho ten kompromis, ten návrh, ktorý je predložený. Pán poslanec
Kočiš, nech sa páči.“
Poslanec Kočiš: „Ďakujem pekne. Nadviažem na mojich predrečníkov. Pokiaľ to nie je tak,
ako sa píše v materiáli, tak ako to teda je. Lebo tá súkromná škola by nemala mať žiadne
podnikateľské aktivity na majetku KSK za 3 centy prenájmu. Čiže ak mala nejaké
podnikateľské aktivity, to znamená, že porušila zmluvu z KSK, alebo 10 rokov porušovala
túto zmluvu. Treba povedať pravdu tu v zastupiteľstve, že ako to vlastne bolo. Ďalej otázka
teraz je, že ten nový nájom už bude aj s podnikateľskými aktivitami? Ja si myslím,
že ten nový nájom za tých podmienok, ktorý sú tam uvedené by mal byť na výchovnovzdelávacie aktivity a proces a nie na podnikateľské aktivity. Poprosím aj všetkých, ktorí
sú tam členovia Rady školy, veď tie informácie musíte mať, že či tam býval niekto na tom
internáte okrem študentov, alebo nebýval. Či sa robili nejaké spoločenské aktivity,
alebo nerobili sa. Teraz povedať, že to nie je pravda, ale ten kto kontroloval, tak to napísal
skutkový stav. Tak potom treba sa spýtať toho kto to kontroloval, že či to je tak, alebo ako to
je vlastne. Netreba tu dávať mylné informácie, ale je potrebné tu hovoriť pravdu.
Samozrejme, že za tých podmienok ako je to teraz tam uvedené, za podmienok, že budú
využívané na výchovno-vzdelávací proces, tak ten materiál by sa mal schváliť. Ďakujem.“
Predseda: „Ja poprosím teraz pána riaditeľa úradu, aby niektoré skutočnosti uviedol a potom
s faktickou pán poslanec Petrik. Nech sa páči.“
Ing. Ďorko, riaditeľ Úradu KSK: „Dobrý deň. Ja by som k tej prvej veci ohľadom toho
nájmu, tam nebolo celkom upresnené, že ten nájom v konečnom dôsledku nebol uzatvorený.
Zmluva bola teda uzatvorená, ale nedošlo k realizácii. Čiže nájom sa neplatil. Čo sa týka
výchovno-vzdelávacieho procesu, tak to sme v podstate vytkli v zmysle tej pôvodnej zmluvy,
že máme podozrenia a niektoré boli preukázané, že došlo k využitiu na iný účel. Tak ako pán
poslanec Petrik spomínal. Samotná dohoda vznikla na základe niektorých pochybení
a samozrejme nová zmluva bude odplatná a bude na výchovno-vzdelávací účel. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. S faktickou pán poslanec Petrik. Nech sa páči, na pána poslanca
Kočiša.“
Poslanec Petrik s faktickou poznámkou: „ Ďakujem pekne za slovo. Ja som v podstate
dal iba na správnu mieru to čo bolo napísané v dôvodovej správe a to čo som sa spýtal školy
EDURAM, keďže je blízko nášho obvodu. Druhá vec, ak by bolo potrebné a chcela by,
ale to asi nie je predmetom dnešného uznesenia, ale ak by bolo potrebné a chcela by škola
podnikať, tak samozrejme by uzatvorila podnikateľský zmluvný vzťah na to, aby mohla
podnikať. Ale toto nie je predmetom dnešného rokovania. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Áno a potom by to nemohli mať podľa osobitného zreteľa. Ďakujem. Ak sa nikto
nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu k tomuto bodu a prosím návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
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Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
A) ukončenie nájmu Súkromnej spojenej školy EDURAM, Maurerova 55, 053 42
Krompachy, IČO: 42 102 553 k nehnuteľnému majetku Košického samosprávneho kraja,
ktorý má v nájme na základe nájomnej zmluvy č. 15/2010/NZ zo dňa 30. 06. 2010,
a ktorý bol schválený uznesením Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
č. 87/2010 zo dňa 19. 04. 2010, s tým, že nájom skončí k 30. 06. 2021 dohodou medzi
Košickým samosprávnym krajom a
Súkromnou spojenou školou EDURAM,
Maurerova 55, 053 42 Krompachy, IČO: 42 102 553 uzatvorenou najneskôr
do 10. 01. 2021 a v prípade, že nedôjde k dohode o ukončení nájmu, skončí nájom
výpoveďou Košického samosprávneho kraja doručenou najneskôr do 31. 01. 2021
Súkromnej spojenej škole EDURAM, Maurerova 55, 053 42 Krompachy,
IČO: 42 102 553 z dôvodu užívania časti predmetu nájmu v rozpore s nájomnou
zmluvou,
B) nájom nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č. 1506, k. ú. Krompachy:
a) stredisko praktického vyučovania, súpisné číslo 1139 na pozemku registra C KN parc.
č. 3027/3,
a) AB – učebne, súpisné číslo 1346 na pozemku registra C KN parc. č. 3027/5,
b) dom mládeže, súpisné číslo 1347 na pozemku registra C KN parc. č. 3027/4,
c) telocvičňa, súpisné číslo 1348 na pozemku registra C KN parc. č. 3027/6,
d) čerpacia stanica, súpisné číslo 2813 na pozemku registra C KN parc. č. 3027/8,
e) vodojem, súpisné číslo 2814 na pozemku registra C KN parc. č. 3355/9,
f) pozemok registra C KN parc. č. 3027/1 o výmere 21449 m2, zastavaná plocha
a nádvorie (súčasťou nájmu nie je časť pozemku o výmere 90 m² vyznačená v prílohe
tohto uznesenia),
g) pozemok registra C KN parc. č. 3027/3 o výmere 397 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
h) pozemok registra C KN parc. č. 3027/4 o výmere 898 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
i) pozemok registra C KN parc. č. 3027/5 o výmere 1865 m2, zastavaná plocha
a nádvorie,
j) pozemok registra C KN parc. č. 3027/6 o výmere 1239 m2, zastavaná plocha
a nádvorie,
k) pozemok registra C KN parc. č. 3027/7 o výmere 46 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
l) pozemok registra C KN parc. č. 3027/8 o výmere 35 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
m) pozemok registra C KN parc. č. 3027/11 o výmere 34 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
n) pozemok registra C KN parc. č. 3028/2 o výmere 1262 m2, orná pôda, a na liste
vlastníctva č. 2300, k. ú. Krompachy:
a) pozemok registra C KN parc. č. 3355/6 o výmere 1810 m2, zastavaná plocha
a nádvorie,
a) pozemok registra C KN parc. č. 3355/7 o výmere 160 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
b) pozemok registra C KN parc. č. 3355/8 o výmere 49 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
c) pozemok registra E KN parc. č. 70901/2 o výmere 545 m2, orná pôda,
d) pozemok registra E KN parc. č. 70920/2 o výmere 501 m2, trvalý trávny porast,
vrátane príslušenstva pre Súkromnú spojenú školu EDURAM, Maurerova 55,
053 42 Krompachy, IČO: 42 102 553 na dobu určitú od 01. 07. 2021 do 30. 06. 2022
za nájomné 14 553 eur ročne za účelom jeho využitia na výchovno – vzdelávací proces,
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z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je udržanie výchovno – vzdelávacieho procesu
v regióne, a to v prípade, že k ukončeniu nájmu uvedenom v časti A) tohto uznesenia dôjde
dohodou zmluvných strán.
Príloha
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Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 30

Nájom Súkromnej spojenej školy EDURAM

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
BOD č. 18e)
Predĺženie doby nájmu nehnuteľnosti v súvislosti
s realizáciou projektu „Michalovce – Kostolné námestie“
Predseda: „Môžeme prejsť k ďalšiemu majetkovému bodu č. 18e) – Predĺženie doby nájmu
nehnuteľnosti v súvislosti s realizáciou projektu „Michalovce – Kostolné námestie“. Vážené
poslankyne, vážení poslanci, materiálom sa navrhuje zastupiteľstvu schváliť predĺženie doby
nájmu časti pozemku vo výmere 704,45 m2 z celkovej výmery pozemku 1661 m2
v katastrálnom území Michalovce, ktorý je vo vlastníctve KSK v správe Zemplínskeho múzea
v Michalovciach, pre nájomcu mesto Michalovce, ktorý užíva časť pozemku na základe
zmluvy o nájme nehnuteľnosti vrátane dodatkov na dobu určitú do 31. 12. 2035, za nájomné
1 euro ročne za účelom realizácie projektu – stavby pod názvom „Michalovce - Kostolné
námestie“, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je verejnoprospešný charakter
stavby realizovanej mestom Michalovce. Podrobnejšie odôvodnenie predkladaného materiálu
sa nachádza v jeho hlavnom dokumente. Zámer nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke KSK dňa 27. 11. 2020. Opäť
pripomínam, že je potrebné toto uznesenie schváliť 3/5 väčšinou. Materiál prešiel rokovaním
komisie k hospodáreniu s majetkom, ktorá ho odporučila zastupiteľstvu prerokovať
a schváliť. Otváram k tomuto materiálu rozpravu, nech sa páči. Ak sa nikto nehlási,
uzatváram rozpravu a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. Nech sa
páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 8
písm. b) Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja v znení dodatku
č. 1 a dodatku č. 2
schvaľuje
predĺženie doby nájmu časti pozemku vo výmere 704,45 m2 z celkovej výmery pozemku
1661 m2 registra E-KN, parcelné číslo 3/1 v katastrálnom území Michalovce, obec
Michalovce, okres Michalovce, zapísaného na liste vlastníctva č. 1902, ktorý
je vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja v správe Zemplínskeho múzea
v Michalovciach, pre nájomcu mesto Michalovce, so sídlom Námestie osloboditeľov 30,
071 01 Michalovce, IČO 00 325 490, ktorý užíva časť pozemku na základe zmluvy o nájme
nehnuteľnosti účinnej dňa 31. 7. 2020, dodatkom k tejto zmluve na dobu určitú
do 31. 12. 2035, za nájomné 1 euro ročne za účelom realizácie projektu – stavby pod názvom
„Michalovce - Kostolné námestie“, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým
je verejnoprospešný charakter stavby realizovanej mestom Michalovce, so sídlom Námestie
osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce.
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Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 31

Predĺženie doby nájmu nehnuteľnosti v súvislosti s realizáciou
projektu „Michalovce – Kostolné námestie“

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený. Pán primátor držíme
prsty v projekte.“
BOD č. 19
Návrh Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 19 – Návrh Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva KSK.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, opätovné predloženie Návrhu Rokovacieho poriadku
Zastupiteľstva KSK si vyžiadala aplikačná prax. Do predkladaného Návrhu Rokovacieho
poriadku bolo zapracovaných päť zmien uvedených v dôvodovej správe materiálu. Návrh
Rokovacieho poriadku je súčasťou hlavného dokumentu materiálu, vzory dokumentov tvoria
prílohy materiálu. Materiál prerokovalo 10 komisií. Dopravná komisia nebola v tomto bode
uznášaniaschopná, ostatných 9 komisií odporúčajú predložený materiál zastupiteľstvu
prerokovať a schváliť podľa predloženého návrhu. Otváram k tomuto materiálu rozpravu,
nech sa páči. Pán poslanec Ďurovčík.“
Poslanec Ďurovčík: „Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, dávam návrh
na zmenu uznesenia. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja schvaľuje zmenu návrhu
Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva KSK takto. V § 13 ods. 4 vypustiť návrh textu
a nahradiť textom: „V prípade, ak počas volebného obdobia Zastupiteľstva KSK vznikne nová
politická strana a je zaregistrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a najmenej
5 poslancov vstúpi do tejto strany, majú možnosť vytvoriť poslanecký klub. Predseda
poslaneckého klubu písomne oznámi predsedovi najmenej 10 dní pred zasadnutím
Zastupiteľstva KSK vznik poslaneckého klubu a jeho zloženie. Predseda informuje o zmenách
poslaneckých klubov na najbližšom zastupiteľstve“. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Pán poslanec, ale nakoľko ide o politické veci, tak je potrebné si tieto
veci vydiskutovať s ostatnými predsedami poslaneckých klubov, pred tým ako sa predložia.
Uzatváram rozpravu a prosím návrhovú komisiu o prednesenie najskôr pozmeňujúceho
návrhu a potom celkového. Ďakujem.“
Poslanec Kokarda, návrhová komisia: „Pozmeňujúci návrh od pána poslanca Ďurovčíka.
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja schvaľuje zmenu návrhu Rokovacieho
poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja takto. V § 13 ods. 4 vypustiť návrh
textu a nahradiť textom: „V prípade, ak počas volebného obdobia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja vznikne nová politická strana a je zaregistrovaná Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky a najmenej 5 poslancov vstúpi do tejto strany, majú možnosť vytvoriť
poslanecký klub. Predseda poslaneckého klubu písomne oznámi predsedovi najmenej 10 dní
pred zasadnutím Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja vznik poslaneckého klubu
a jeho zloženie. Predseda informuje o zmenách poslaneckých klubov na najbližšom
zastupiteľstve“
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Predseda: „Ďakujem. Prosím hlasujte o tomto pozmeňujúcom návrhu. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 32

Návrh Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja – pozmeňujúci návrh p. Ďurovčík

Za 18 poslancov, proti 5 poslancov, zdržalo sa 23 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento pozmeňujúci návrh neprešiel. Prosím návrhovú komisiu
o prednesenie pôvodne predloženého návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. p) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Rokovací poriadok Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 33

Návrh Rokovacieho
samosprávneho kraja

poriadku

Zastupiteľstva

Košického

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Predseda: „Konštatujem, že rokovací poriadok máme schválený.“
BOD č. 20
Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 224/2015 zo
dňa 15. 06. 2015 s názvom: Poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre
Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 20 – Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva KSK
č. 224/2015 zo dňa 15. 06. 2015 s názvom: Poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej
výpomoci pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením
obmedzeným. Vážené poslankyne, vážení poslanci, aktualizáciou Uznesenia Zastupiteľstva
KSK č. 224/2015 zo dňa 15. 06. 2015 sa navrhuje zastupiteľstvu odklad splátky poskytnutej
návratnej bezúročnej finančnej výpomoci na základe zmluvy zo dňa 21. 12. 2015 uzatvorenej
medzi Košickým samosprávnym krajom a EZÚS Via Carpatia. Odklad splátky sa navrhuje
do 31. 12. 2022. EZÚS Via Carpatia žiada o odklad splátky formou uzatvorenia dodatku
k vyššie uvedenej predmetnej zmluve a to vzhľadom na stále prebiehajúcu implementáciu
Fondu malých projektov a potrebu predfinancovania ďalších období a taktiež vzhľadom
na refundáciu nákladov vzniknutých v jednotlivých vykazovacích obdobiach s určitým
časovým odstupom. Podrobnejšie informácie sú súčasťou dôvodovej správy a hlavného
dokumentu materiálu. Materiál prerokovala finančná komisia, ktorá odporúča materiál
zastupiteľstvu prerokovať a schváliť podľa predloženého návrhu. Otváram k tomuto materiálu
rozpravu, nech sa páči. Pán poslanec Kočiš.“
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Poslanec Kočiš: „Ďakujem pekne. Ja sa chcem len spýtať, že vlastne aký je tam skutočne
dôvod na ten odklad splátky, lebo tie dôvody, ktoré sú tam uvedené aj dôvodovej správe
materiálu sa mi nezdajú celkom kóšer. Pointa je v tom, že v roku 2015 bola tá pôžička
poskytnutá a zhruba po piatich rokoch by ju mali splatiť a teraz by ju chceli splatiť
po siedmich rokoch. Tie mikro projekty tam prebiehajú permanentne, čiže ešte aj v roku 2022
bude prebiehať nejaký projekt. Druhá vec, nie som si istý, ale neschvaľovali my sme
už náhodou odloženie tej splátky niekedy? Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Ja sa to budem snažiť jasnejšie vysvetliť. Tá návratná finančná
výpomoc a teda dátum splatnosti bol vyrátaný podľa očakávaného prínosu alebo prístupu
finančných prostriedkov z realizovaných projektov. Avšak vzhľadom na to, že aj niektoré
výzvy sa posúvali, aj to čerpanie tých eurofondov je posunuté, tak z tohto dôvodu dochádza
k posunu, aj možnosti vrátenia tejto finančnej výpomoci. Zároveň sme minule informovali
o tom, že do Košického kraja prišiel najväčší objem finančných prostriedkov prostredníctvom
cezhraničnej spolupráce. Teda ide asi o najúspešnejšiu organizáciu na našej strane hranice,
keď to môžem takto povedať. Z tohto dôvodu a aj z ďalších ako je napr. príprava ďalšieho
programového obdobia a teda možnosť čerpania ďalších finančných prostriedkov navrhujeme
to urobiť takto. Aby sa organizácia mohla ešte viac rozvíjať a prinášať ešte viac finančných
prostriedkov do územia, čo je hlavným cieľom. Toľko k tomu. Ak sa nikto ďalší nehlási,
uzatváram rozpravu a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. Nech sa
páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
schvaľuje
aktualizáciu Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 224/2015
zo dňa 15. 06. 2015 v časti A) nasledovne:
poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci v celkovej výške 200 tisíc eur pre
Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným so splátkou
do 31. 12. 2022.
Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č.34

Aktualizácia
Uznesenia
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja č. 224/2015 zo dňa 15. 06. 2015 s názvom:
Poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre
Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením
obmedzeným

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené.“
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BOD č. 21
Intenzita pomoci pre Strednú odbornú školu technickú a ekonomickú Jozefa Szakkayho
– Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 21 – Intenzita pomoci pre Strednú odbornú školu
technickú a ekonomickú Jozefa Szakkayho, Grešákova 1, Košice v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK. Vážené poslankyne, vážení poslanci, materiálom sa navrhuje zastupiteľstvu
schváliť spolufinancovanie projektu cezhraničného operačného programu vo výške 5 %
oprávnených nákladov realizovaných s finančnou spoluúčasťou zdrojov Európskej únie,
u ktorých konečným prijímateľom pomoci je SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho
v Košiciach, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj. Spolufinancovanie zo strany
KSK bude predstavovať sumu 8 474,73 eur, ktoré sú nenávratné, zvyšných 161 019,76 eur
na konci projektu po zúčtovaní obdrží samosprávny kraj späť. Škola nemá prostriedky
na zafinancovanie tejto sumy, preto je potrebné, aby časový nesúlad medzi plnením
a vrátením finančných prostriedkov bol vykrytý. Košický samosprávny kraj ako zriaďovateľ
školy poskytne návratnú finančnú výpomoc, pomocou ktorej sa uľahčí samotný proces
realizácie projektu. Celkové náklady KSK budú iba vo výške 5%-ného spolufinancovania.
Materiál prerokovala školská komisia, ktorá nebola uznášaniaschopná. Otváram k 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 § 11 ods. 2 písm. d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 658 zo dňa 13. novembra 2013 o Stratégii
financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie
2014 – 2020, ktorá určuje jednotné pravidlá a limity pre riadiace orgány/sprostredkovateľské
orgány pod riadiacim orgánom pre poskytovanie pomoci prijímateľom v rámci projektov
a operácií spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – EFRR,
Európskeho sociálneho fondu – ESF (ďalej len „štrukturálne fondy“), Kohézneho fondu –
KF, Európskeho fondu pre námorné a rybné hospodárstvo – EFNRH a Európskeho
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka – EPFRV (zdrojov Európske únie)
schvaľuje
spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných s finančnou
spoluúčasťou zdrojov Európskej únie, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Stredná
odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Szakkay József Műszaki és
Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice, ktorej zriaďovateľom je Košický
samosprávny kraj:
Názov projektu
Interskill 2020 – Improving the
institucional capacity of technical
vocational schools through cross- border
cooperation

Celkové
náklady ( € )

Príspevok
zdroje EÚ
a ŠR ( € )

5% KSK
(€)

169 494,49

161 019,76

8 474,73
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Predseda: „Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie.“
Hlasovanie č. 35

Intenzita pomoci pre Strednú odbornú školu technickú
a ekonomickú Jozefa Szakkayho – Szakkay József Műszaki és
Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
BOD č. 22
Rôzne
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 22 – Rôzne. V rámci bodu rôzne predkladáme
na rokovanie zastupiteľstva Informatívnu správu o opatreniach v boji proti koronavírusu
COVID-19. Košický samosprávny kraj pokračuje v prijímaní opatrení proti šíreniu
koronavírusu. Pandemickú situáciu pravidelne monitoruje a vyhodnocuje Krízový štáb KSK,
ktorý v rámci svojich kompetencií prijíma potrebné opatrenia. V správe uvádzame informácie
o prijatých a realizovaných opatreniach za obdobie od posledného zastupiteľstva vo všetkých
oblastiach samosprávnych alebo prenesených kompetencií. Máte ju k dispozícii. Ak sú nejaké
otázky, môžete ich klásť. Nech sa páči. Máte možnosť v bode Rôzne vystúpiť aj k iným
témam. Pán poslanec Ďurovčík. Nech sa páči.“
Poslanec Ďurovčík: „Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne,
kolegovia, dnes na zastupiteľstve tu bolo viac krát počuť slovo pravda. Tak ja by som chcel
niektoré momenty dnes dať do takej pravdivej roviny. Dnes bol porušený viac krát rokovací
poriadok, aj na minulom zastupiteľstve a to § 36 ods. 1, ktorý hovorí o tom, že presun
a zmenu bodov rokovania môže poslanec a predseda Košického samosprávneho kraja pred
hlasovaním o tomto bode. Zároveň je tam uvedené, že o tom, že sa niektorý bod presunie
rozhodne zastupiteľstvo hlasovaním. Nie je uvedené akým počtom, Čiže dnes bolo 26 a 26,
pán predseda. Ďalej chcem Vás upozorniť na to, že na minulom zastupiteľstve ste stiahol
z rokovania zastupiteľstva všeobecne záväzné nariadenie o sociálnych službách a ďalšie
všeobecne záväzné nariadenia, kde § 36 ods. 2 hovorí o tom, že máte takúto možnosť,
ale z vážnych dôvodov, s ktorými musíte zastupiteľstvo oboznámiť. Pokiaľ si tu všetci
pamätáme, zastupiteľstvo nebolo oboznámené z akých dôvodov tieto všeobecne záväzné
nariadenia sťahujete z rokovania. Ďalej chcem upozorniť na to, že komisii hospodárenia
s majetkom bola aj daná požiadavka a bolo prijaté uznesenie ohľadom všeobecne záväzného
nariadenia o poskytovaných službách v domovoch sociálnych služieb, kde bolo prijaté
uznesenie, že taktiež poslancom bude predložená tabuľka, aké sú momentálne poplatky
všeobecne záväzného nariadenia z roku 2012 a ako sú navrhované v tomto schválenom
všeobecne záväznom nariadení na tomto zastupiteľstve. Toto uznesenie nebolo splnené. Bolo
splnené len prvé uznesenie a to predložená tabuľka o tom, aká je situácia v jednotlivých
krajoch. Keď som si teraz prosil od Vašich pracovníkov prehľad o hlasovaní pri bode
schvaľovania programu, tak mi bolo povedané, že nemôžu mi to poskytnúť, lebo im
to zakázal pán Bilčak. Tak sa chcem spýtať pán predseda, že či poslanec je tu menej ako
zamestnanec úradu a či má právo dostať hlasovanie k jednotlivým bodom rokovania. Chcem
Vás poprosiť preto, aby v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám, mi boli všetky hlasovania z tohto zastupiteľstva poskytnuté a zaslané
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mailovou poštou na moju adresu. Ďakujem pekne. Ešte mi dovoľte, aby som v mene svojom
aj v mene poslaneckého klubu Smer – SD zaželal Vám pán predseda aj všetkým poslancom
Košického samosprávneho kraja krásne a požehnané vianočné sviatky a v novom roku hlavne
veľa zdravia. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ja som pán poslanec myslel, že naozaj niečo vážne, ale môžem
Vás ubezpečiť, že tieto veci sú v poriadku a v súlade s rokovacím poriadkom. Pán poslanec
Staško, nech sa páči.“
Poslanec Staško: „Vážený pán predseda, i celé ctené negatívne fórum, ja mám skôr takú
technickú poznámku. Neviem čo je to integrovaný spôsob dopravy, pretože som trochu
meškal na zastupiteľstvo a parkovacie miesto som asi 10 minút nemohol nájsť, nielen v tomto
priestore, ktoré máme ako poslanci vyčlenené, som tu asi 10 minút krúžil ako sokol.
Po 10 minútach som našiel a verím, že mi neodtiahnu auto. Takže chcel by som poprosiť
o možnosť parkovania pri magistráte. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. To čo ste povedali, ja teraz neviem či ste išli integrovaným dopravným
systémom, teda hromadnou dopravou, alebo individuálne automobilovým prostriedkom,
ale pokúsime sa zabezpečiť parkovanie vo väčšom rozsahu. Ešte pán poslanec Staško,
nech sa páči.“
Poslanec Staško: „Nie išiel som osobným autom.“
Predseda: „Dobre. Uzatváram bod Rôzne.“
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BOD č. 23
Záver
Predseda: „Vážené dámy, vážení páni, týmto sme program 22. zasadnutia zastupiteľstva
vyčerpali, prajem vám, aby ste blížiace sa vianočné sviatky prežili v príjemnej a sviatočnej
atmosfére a do Nového roku vám želám šťastné vykročenie. Končím dnešné zasadnutie,
na ďalšom riadnom zasadnutí zastupiteľstva sa stretneme, upozorňujem v piatok 19. februára
2021. Želám vám šťastnú cestu domov.“

Ing. Rastislav Trnka v. r.
predseda KSK

Adnan Akram v. r.
overovateľ zápisnice
Podpísal dňa: 22. 01. 2021

PhDr. Anna Heribanová v. r.
vedúca oddelenia organizačného,
protokolu a zahraničných vzťahov

Ing. Juraj Ďorko v. r.
riaditeľ Úradu KSK

Gejza Sačko v. r.
overovateľ zápisnice
Podpísal dňa: 18. 02. 2021

Zápisnica vyhotovená dňa 21. 01. 2021
Spracovala na základe zvukového záznamu:
Miroslava Segedová v. r.
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