Zápisnica
z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 23. apríla 2021 s pokračovaním dňa 26. apríla 2021
Miesto a dátum zasadnutia: Východoslovenská galéria Košice, dňa 23. apríla 2021
Prítomní: kombinácia prezenčného a online rokovania

BOD č. 1
Otvorenie
Ing. Rastislav Trnka, predseda KSK (ďalej len „predseda“): „Vážené poslankyne, vážení
dovoľte mi, aby som Vás privítal na tomto slávnostnom zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja. Dnes sa výnimočne stretávame v budove bývalého Župného domu.
Za týmito múrmi sa pred takmer sto rokmi písali dejiny Košickej župy, ktorá bola prvou
predchodkyňou súčasného samosprávneho kraja. Symbolicky chceme nadviazať na dátum
23. apríl 1924, kedy sa historicky po prvý raz zišlo Zastupiteľstvo Košickej župy. Toto
zastupiteľstvo bolo výnimočné aj z iného dôvodu, prvý krát sme predbehli západ. Do tohto
zastupiteľstva zasadli poslanci, ktorí boli zvolení v demokratických regionálnych voľbách
a prvý krát v týchto voľbách vlastne hlasovali aj ženy. O tomto západ ešte ani nepočul
a potom až prišli s tým, čo mi sme tu mali už v roku 1924. Nemenej nadčasové myšlienky
mali aj prví župani. Tým prvým bol Ján Rumann, ktorý hovoril, že za prácou je blahobyt
všetkých obyvateľov Košickej župy bez ohľadu na ich stav, náboženstvo alebo národnosť.
Juraj Slávik, ktorý bol druhý župan hovoril o geografickej odtrhnutosti Bratislavy a veľkej
vzdialenosti východu od Bratislavy. Dnes tomu úsmevne hovoríme, že z Bratislavy do Košíc
je ďalej ako z Košíc do Bratislavy. Košická župa mala v porovnaní s Košickým
samosprávnym krajom podobné kompetencie. Napríklad sa starala a udržiavala o 1300 km
ciest a niekoľko desiatok mostov, s tým, že vtedy tie cesty a mosty skôr stavali a my ich dnes
skôr rekonštruujeme a opravujeme. Košická župa pred takmer 100 rokmi mala
v kompetenčnom vienku aj poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spomínam to preto, že vtedy
to poľnohospodárstvo fungovalo oveľa lepšie ako teraz, keď je riadené centrálne z Bratislavy.
Poďme preto stavať na tom, čo naši predkovia už vedeli a s čím mali praktické skúsenosti
a poďme spolu predbehnúť západ. Ďakujem.
Teraz, prosím, pristúpme k pracovnej časti rokovania. V úvode vás chcem požiadať, aby ste sa
prezentovali prostredníctvom virtuálneho hlasovacieho zariadenia, tí poslanci, ktorí
ste pripojení online. Zároveň by som vás rád požiadal, aby ste si mikrofóny vo vašom
zariadení počas rokovania ponechali vypnuté, zapínanie mikrofónov bude zabezpečovať
administrátor podľa udeleného slova predsedajúcim. V súlade § 52 ods. 2 Rokovacieho
poriadku zastupiteľstva si vás dovolím informovať, že na rokovaní v historickej sále
sa hlasuje bez použitia hlasovacieho zariadenia, hlasy spočíta skrutátor určený z poslancov
zastupiteľstva. Za skrutátora teda určujem pána poslanca Martina Smrča. Zároveň vám dávam
do pozornosti, že počas dnešného online rokovania vás pred každým hlasovaním požiadam
o prezentáciu, aby sme mali potvrdený počet prítomných, resp. pripojených poslancov.
Z 57 poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja je prihlásených 57, čo je
nadpolovičná väčšina a zastupiteľstvo je uznášania schopné. Ďakujem poprosím zistiť
prítomnosť poslancov.“
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Poslanec Smrčo - skrutátor: „Prihlásených máme 54 poslancov, ospravedlnení sú pán
poslanec Polaček, pán poslanec Szabó, pán poslanec Kočiš.“
Predseda: „Ďakujem za prezentáciu a týmto otváram slávnostné 24. zasadnutie
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, ktoré bolo zvolané podľa § 23 ods. 2 Zákona
č. 302/2001 Zbierky zákonov o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov a § 27 ods. 1 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja. Za overovateľov zápisnice z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja určujem poslancov: pána poslanca Rastislava Javorského a pána poslanca Jána
Jakubova. Materiály k dnešnému rokovaniu vám boli sprístupnené na internom portáli,
t. j. v aplikácii Digitálne zastupiteľstvo a tiež aj na webovej stránke kraja dňa 13. 04. 2021.
Prejdime prosím k hlasovaniu o programe rokovania.“
Poslanec Smrčo – skrutátor: „Poprosím poslancov, aby hlasovali kto je Za. Za boli všetci,
ktorých môžeme vidieť. Kto je Proti, prípadne sa Zdržal, ktorý nie je na kamere. Je niekto
Proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Konštatujem, že všetci prítomný boli za.“
Hlasovanie č. 1

schválenie programu ako celku

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Ďakujem pekne. Konštatujem, že program dnešného rokovania bol schválený.
Ďalej si vás dovolím informovať, že v súlade s § 37 ods. 3 Rokovacieho poriadku
Zastupiteľstva KSK, sú po oslovení predsedov poslaneckých klubov, na dnešné online
rokovanie, vopred navrhnutí členovia do návrhovej komisie páni poslanci: pán poslanec
Dulina, pán poslanec Smrčo. Prejdime k hlasovaniu o zložení návrhovej komisie. Prosím
hlasujte o zložení tejto návrhovej komisie. Kto je Za? Kto je proti? Zdržal sa niekto?“
Poslanec Smrčo – skrutátor: „50 poslancov Za, 7 poslancov nehlasovalo, nikto nebol proti
a nikto sa nezdržal.“
Hlasovanie č. 2

o zložení návrhovej komisie

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Ďakujem. Konštatujem, že na 24. rokovaní Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja bude návrhová komisia pracovať v zložení: pán poslanec Dulina, pán
poslanec Smrčo.“
BOD č. 2
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
o Významných dňoch Košického samosprávneho kraja a Župných dňoch Košického
samosprávneho kraja
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 2 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja o významných dňoch Košického samosprávneho kraja a Župných dňoch
Košického samosprávneho kraja. Vážené poslankyne, vážení poslanci, týmto návrhom
všeobecne záväzného nariadenia sa navrhuje zastupiteľstvu ustanoviť 23. apríl za významný
deň Košického samosprávneho kraja a schváliť Projekt Župné dni a stále obdobie
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kalendárneho roka pre organizáciu Župných dní. Vychádzajúc z histórie, máme zato, že deň
23. apríl je dňom, ktorým sa začala písať novodobá história samosprávy na území nielen
Košického kraja a navrhujeme, pripomínať si tento deň slávnostným zasadnutím
Zastupiteľstva KSK, v historickej budove na Hlavnej ulici č. 27, Košice a zároveň, v tento
deň udeľovať ocenenia osobnostiam Košického samosprávneho kraja.
Pre priblíženie činností a kompetencií, ktoré samosprávny kraj vykonáva pre všestranný
rozvoj svojho územia a potreby svojich obyvateľov sa všeobecne záväzným nariadením
navrhuje schváliť stále obdobie, od 23. apríla do 23. júna, v trvaní 2 týždňov,
pre organizovanie projektu Župných dní Košického samosprávneho kraja. Počas týchto dní
Košický samosprávny kraj bude v mestách a obciach na svojom území organizovať rôzne
aktivity, kultúrneho, edukatívneho, spoločenského, resp. informačného charakteru. Tento
návrh všeobecne záväzného nariadenia pred rokovaním zastupiteľstva prešiel legislatívnym
procesom, bol zverejnený za účelom jeho pripomienkovania dňa 06. 04. 2021 na úradnej
tabuli a webovej stránke kraja. V zákonom stanovenej lehote k návrhu všeobecne záväzného
nariadenia bolo doručených 5 pripomienok, ktorých vyhodnotenie vám bolo v zákonnej
lehote zaslané. Stanoviská jednotlivých komisií sú súčasťou materiálu. Len pripomínam,
že na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny
hlasov všetkých poslancov – najmenej 35 poslancov. Otváram k tomuto bodu 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 § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o Významných dňoch
Košického samosprávneho kraja a Župných dňoch Košického samosprávneho kraja.
Poslanec Smrčo – skrutátor: „Poprosím o hlasovanie, kto je Za? Zdržal sa niekto?
Pán poslanec Tomaško sa zdržal hlasovania. Je niekto proti?
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto uznesení. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 3

Návrh
Všeobecne
záväzného
nariadenia
samosprávneho kraja o Významných dňoch
samosprávneho kraja a
Župných dňoch
samosprávneho kraja

Košického
Košického
Košického

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „Ďakujem pekne. Konštatujem, že tento návrh na uznesenia a teda všeobecne
záväzné nariadenie bolo schválené. Ďakujem pekne.“
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BOD č. 3
Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám a postupu pre udeľovanie verejných ocenení
Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 3 – Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám a postupu
pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja. Vážené poslankyne,
vážení poslanci, týmto návrhom dodatku sa navrhuje zastupiteľstvu schváliť zmenu termínu
ceremoniálu udeľovania ocenení osobnostiam KSK, ktorý sa mal konať v II. štvrťroku 2021
v zmysle schváleného dodatku č. 1. Vzhľadom k tomu, že nevieme predpokladať najbližší
vývoj situácie spojenej s ochorením COVID – 19 a prijímanie následných opatrení, udelenie
ocenení pre rok 2020 bude uskutočnené spôsobom a v termíne, ktorý bude umožňovať
epidemiologická situácia. Stanoviská jednotlivých komisií sú súčasťou materiálu. Otváram
k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rozpravu a prosím
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie a potom o hlasovanie. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
schvaľuje
Dodatok č. 2 k Zásadám a postupu pre udeľovanie verejných ocenení Košického
samosprávneho kraja.
Poslanec Smrčo – skrutátor: „Poprosím hlasujte, kto je Za? V sále sú všetci Za. Zdržal sa
niekto? Nikto sa nezdržal. Je niekto Proti? Nikto nie je proti.“
Hlasovanie č. 4

Návrh Dodatku č. 2 k Zásadám a postupu pre udeľovanie
verejných ocenení Košického samosprávneho kraja

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Ďakujem pekne, konštatujem teda, že toto uznesenie a tento bod bol schválený.
Ďakujem pekne, týmto sme ukončili pracovnú časť rokovania a pristúpime k slávnostnej časti,
súčasťou ktorej bude pripomenutie si krátkej histórie Košickej župy autormi publikácie
„Košická župa 1923 – 1928“ pánom prof. Pekárom, a pánom doktorom Pavlovičom. Teraz
pristúpime k uvedeniu publikácie do života slávnostným podpisom publikácie a posypaním
omietky zo župného domu. Dovoľte, aby som k sebe pozval autorov publikácie, pána
profesora Pekára a pána doktora Pavloviča.
SLÁVNOSTNÉ PREDSTAVENIE PUBLIKÁCIE
Predseda: „Vážený podpredsedovia, vážené poslankyne, vážení poslanci, milé dámy, milí
páni, ako som už povedal v úvode tohto slávnostného zasadnutia, výnimočne sa nachádzame
v priestoroch bývalého Župného domu. Tu sa 23. apríla 1924 konalo prvé rokovanie
Zastupiteľstva Košickej župy. Teší ma, že práve na symbolike tohto dňa zakladáme aj náš
Župný deň. Možno sa pýtate, prečo je pre nás príbeh Košickej župy taký inšpiratívny,
keď toto zriadenie trvalo len päť rokov. Už samotné voľby do jej orgánov boli predzvesťou
niečoho výnimočného. Išlo o prvé demokratické voľby, v ktorých mohli hlasovať aj ženy.
Vízie prvých županov Jána Rumanna a Juraja Slávika sú živé dodnes. Obaja vnímali potenciál
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nášho územia, jeho sebestačnú silu a schopnosť meniť veci k lepšiemu. Počas piatich rokov
pribudol v Košickej župe Rumannov internát či ústav pre hluchonemých. Župa zriadila,
zrekonštruovala a prevzala viacero nemocníc, starala sa o už spomínaných 1300 km župných
ciest a za jej úspech považujem aj projekt kultivácie poľnohospodárskej pôdy
Východoslovenskej nížiny. Oproti súčasnosti boli jej kompetencie rozsiahle. Agendou
župného zastupiteľstva bolo okrem iného schvaľovanie miestnych dávok, obecných
rozpočtov, podpora spolkov, výstavba ciest a mostov. K činnosti vtedajšieho úradu patrili
aj vodoprávne povolenia, banícke a poľovné záležitosti, štátne občianstvo, živnostenské
záležitosti, penzijné záležitosti, matričná a sobášna agenda, či napríklad pasy. Župa sa taktiež
starala o pasienky, podporu chovateľov a lesné hospodárstvo. Na tomto historickom príklade
vidíme, o koľko rýchlejšie sa môžu kraje rozvíjať, ak majú viac primeraných právomocí.
Žiaľ, Košická župa po piatich rokoch zanikla, pretože narazila na predstavy vlády
o centrálnom riadení. Vtedajší župan Juraj Slávik hovoril o „nedostatočne príťažlivej sile“
hlavného mesta, v ktorom sídli väčšina štátnych orgánov. To je aktuálne aj dnes. Novodobá
história žúp sa píše od roku 2001. Hoci už za sebou máme 20 rokov, ešte stále dozrievame
na ďalšiu nevyhnutnú vlnu decentralizácie. Dlhodobo sa snažíme, aby mali samosprávne kraje
väčšie kompetencie, pretože sú bližšie k občanom a dokážu pomôcť tam, kde je to najviac
potrebné. Navyše to vedia kraje rýchlejšie a za menej peňazí. Historici sa zhodujú, že pred
98 rokmi Košická župa už demokratickými voľbami predbehla západ. Poďme nadviazať
na tento príbeh a opäť ukázať, že východ má na to, aby aj dnes v mnohom predbiehal západ.
Ďakujem a teraz by som poprosil pánov kolegov. Nech sa páči.
Prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.: „Vážený pán predseda, milí prítomní, v prvom rade
by som chcel poďakovať Košickému samosprávnemu kraju za pozvanie ku spolupráci
a samozrejme aj za pozvanie na toto slávnostné zasadnutie zastupiteľstva. Veľmi sa teším
aj ako reprezentant Univerzity P. J. Šafárika, že popri veľkých projektoch, ktoré univerzita
rozbieha s Košickým samosprávnym krajom sa nezabúda aj na takú drobnejšiu expertízu
a potenciál univerzity a nachádzame k sebe cestu k spolupráci. Túto publikáciu, ktorú dnes
predstavujeme, a ktorú sme vytvorili v úzkej spolupráci práve s týmom okolo pána predsedu,
vnímam ako veľmi dôležitý krok k rozmýšľanie o úlohe samosprávy a špecificky aj v regióne
Košíc vo vzťahu ku spoločnosti. Ako tu už dnes zaznelo, bez toho aby som vám chcel dávať
historickú prednášku, je zrejmé, že Košickú župu sme si vybrali práve kvôli hodnotám, ktoré
ona reprezentovala, ktoré ona priniesla pre spoločnosť ako celok, ale aj pre región. Zriadenie
Košickej župy bolo bezprostredným dôsledkom konca 1. svetovej vojny a vzniku prvej
Československej republiky. Bolo súčasťou usporiadania nových pomerov v novej,
novozaloženej krajine. Prinieslo so sebou mnoho výziev, ale aj mnoho zodpovednosti,
aj ovocia. Musíme si v tejto súvislosti uvedomiť tú neľahkú situáciu, ktorá v tom čase
panovala. Bolo to obdobie kedy neexistovali hranice práve v tomto regióne, hranice, ktoré
boli ustanovené de facto v roku 1920. Bolo to obdobie hlbokej hospodárskej krízy, sociálnych
problémov, všetko veľmi vážne záležitosti, ktoré museli byť riešené. Čo bolo veľmi
zaujímavé a dôležité, že riešenie týchto problémov bolo prenechané na novovznikajúcu, novo
sa formujúcu miestnu politickú elitu, ktorá v tom čase ešte len vznikala a hľadala svoje nové
miesto v zmysle mentálnom, miesto v zmysle oslobodenia sa od starších väzieb, od starších
tradícií a prispôsobenia sa novej situácii. Nechcem, aby táto vec vyznela v tom zmysle,
že zanikla uhorská monarchia, alebo rakúsko-uhorská monarchia a urobila sa hrubá čiara.
Ako historik veľmi rešpektujem a je to všeobecný názor, uhorské obdobie slovenských dejín.
Na druhej strane, musíme si povedať otvorene, že vznik Československa priniesol úplne nové
impulzy, ktoré sú vlastnejšie tomu svetu a tým hodnotám, ktoré žijeme dnes. Preto sme
sa vlastne aj s kolegami, aj s pánom predsedom rozhodli obrátiť pozornosť na túto tradíciu
a obohatiť historickú uhorskú tradíciu o nové aspekty o nové hodnoty, ktoré sú možno bližšie
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tej našej súčasnosti. Bez toho, aby sme mali ambíciu a chuť popierať to čo bolo predtým.
Toľko z mojej strany., v základe ku idei a ďakujem vám za pozornosť. Poprosím kolegu
Pavloviča, ktorý možno že viac konkrétnejšie ku Košickej župe pár slov povie. Ďakujem
pekne za pozornosť.“
PhDr. Richard Pavlovič, PhD.: „Vážený pán predseda, vážený poslanci, vážené dámy
a páni, rovnako aj ja ďakujem za pozvanie na túto slávnosť v mene svojom aj v mene
Štátneho archívu v Košiciach. Som rád, že sme sa mohli zúčastniť na príprave tejto publikácie
a na vytipovaní termínu Župných dní, ktorý súvisí s udalosťami, ktoré prebehli v tejto
miestnosti pred 97 rokmi, akurát asi o hodinku neskôr, asi o 11.00 začalo to zastupiteľstvo.
Skutočne tie myšlienky a procesy, ktoré prebiehali v Košickej župe boli veľmi inovatívne.
Odborní zamestnanci Štátneho archívu v Košiciach sa tejto téme venujú už takmer 20 rokov.
Na tomto mieste by som chcel povedať aj to, že máme veľmi pekný prípad, že mesto Košice
má svoje rodinné striebro uložené v Archíve mesta Košice. Košický samosprávny kraj má
župný archív z obdobia Košickej župy a starších uložené práve v Štátnom archíve
v Košiciach. Čiže aj to je do budúcnosti dobrý začiatok na spoluprácu. Pán predseda veľa
detailov z fungovania už povedal, mnohé ďalšie sme sa snažili pútavou formou to napísať,
sa dočítate v tej publikácii. Tie prvé voľby boli dôležité, aj z toho ohľadu, že nielen sa ich
mohli zúčastniť ženy, ale mohli sa ich zúčastniť aj všetci. Pretože do roku 1918 volebné právo
súviselo s majetkovými pomermi a nemohli voliť všetci občania. Chcem sa poďakovať
Košickému samosprávnemu kraju za spoluprácu a verím, že tá publikácia vás zaujme.
Ďakujem pekne.“
Poznámka: Krst publikácie - predseda s autormi slávnostne podpísali publikáciu
a posypaním s omietkou zo Župného domu slávnostne uviedli publikáciu do života.
Predseda: „Vážené dámy, vážení páni, týmto aktom, sa slávnostný ceremoniál končí,
zasadnutie zastupiteľstva bude pokračovať 26. apríla 2021 pondelok o 9.00 hodine
na Magistráte mesta Košice bodom č. 4) - Interpelácie. Dovoľte aby som vás srdečne pozval
na malé občerstvenie vo foyer. Prajem vám pekný deň a príjemný víkend. Ďakujem pekne.“

Pokračovanie 24. zasadnutia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Miesto a dátum zasadnutia: Magistrát mesta Košice, dňa 26. apríla 2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Predseda: „Vážené poslankyne, vážení poslanci, otváram 24. zasadnutie Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja, ktoré je pokračovaním slávnostného zasadnutia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 23. apríla 2021 a ktoré bolo
zvolané podľa § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov a § 27 ods. 1 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, na ktorom vás všetkých srdečne vítam. Z dnešného rokovania
sú ospravedlnení poslanci: pán poslanec František Farkaš, pán poslanec Karol Horník a pán
poslanec Marek Čižmár. Z 57 poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
je prítomných 52, čo je nadpolovičná väčšina a zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice z 24. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
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boli na slávnostnom zasadnutí určení páni poslanci: pán poslanec Rastislav Javorský a pán
poslanec Ján Jakubov. Dovolím si vás informovať, že do Otvorenej samosprávy pod bodom
č. 18, ktorý je zavedený do programu od ostatného zasadnutia sa v stanovenej lehote,
najneskôr 72 hodín pred začiatkom zasadnutia neprihlásil žiadny záujemca o vystúpenie.
Tento bod teda nebudeme otvárať. Program rokovania zastupiteľstva bol schválený
dňa 23. apríla 2021 na slávnostnom zasadnutí. Zároveň bola schválená návrhová komisia
v zložení: pán poslanec Dulina, pán poslanec Smrčo. Dovoľujem si požiadať 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.
BOD č. 4
Interpelácie
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 4 – Interpelácie. Vážené poslankyne, vážení poslanci,
dovoľujem si vás upozorniť na dodržanie rokovacieho poriadku ku 6 časti, konkrétne § 38
ods. 3, v zmysle ktorého môže poslanec interpeláciu na predsedu predniesť písomne alebo
ústne v rámci bodu programu rokovania zastupiteľstva určeného na interpelácie. Prednesením
ústnej interpelácie nezaniká poslancovi povinnosť podať interpeláciu aj v písomnej podobe.
Písomnú podobu interpelácie prosím doručiť zamestnancovi oddelenia organizačného,
protokolu a zahraničných vzťahov. Teraz dávam priestor na vaše interpelácie, otázky
a pripomienky. Nech sa páči. Pán poslanec Ihnát, nasleduje pani poslankyňa Cibereová. Nech
sa páči.“
Poslanec Ihnát: „Ďakujem veľmi pekne pán predseda. Ja veľa krát sa zaujímam o cesty
v kraji a celkovo o ich stav. Chodím krajom, prechádzam krajom a naozaj všímam si.
Požiadam o renováciu cesty Kostoľany nad Hornádom – Sokoľ, to je 500 m, ktoré boli
prisľúbené aj Správou ciest KSK. Poprosil by som, aby sa tohto roku táto cesta urobila. Ďalej
je to cesta Zlatá Idka – Rudník, tam sa to malo robiť tou makadamovou metódou. Neviem ako
stojí, či už je tam nejaký výber dodávateľa atď., aby som bol informovaný. Ďalej cesta
Kecerovce, Kecerovce – Vtáčkovce, katastrofálny stav cesty. Poprosím Vás tak isto, aby som
bol informovaný. Cesta Dedinky – Spišská Nová Ves, tak isto aby som bol informovaný.
Pán predseda, cesta Háj – Hačava, bol som tam, chodíme ku Hájskym vodopádom takmer
všetci Košičania. Je to Slovenský kras, vyhľadávané turistické miesto zahraničnými turistami,
ale katastrofálna cesta. Nie Vám to dávam za vinu, to už sa malo urobiť predtým. Poprosím
Vás, aby ste sa na to pozreli, aj Správa ciest KSK, aby sa na to pozrela. Je tam krásna
turistika, aby sa tá cesta aspoň vyspravila nejakým slušným spôsobom. Šiel som tam, skoro
som tam prišiel o nápravu v piatok. Ďalej vyspraviť cestu pri Stratenej. Včera som prechádzal
okolo Stratenej, poviem pravdu, tiež tie výtlky treba dať do poriadku. Cesta Herľany –
Banské, veď sme sa o tom bavili nie raz, treba to riešiť, tam by malo byť tiež nejaké verejné
obstarávanie, podobne ako pri Bidovciach. To by malo byť už dokonca vo finalizácii, čo mám
informácie. Ešte Vás chcem poprosiť pán predseda. Boli tu určité také náznaky aj pána
primátora Polačeka, súčasného poslanca kraja. Ten s Vami komunikoval, alebo aj s pánom
riaditeľom Vášho Úradu KSK s pánom Bilčakom. Ide o cestu od Tempusu Šaca – Veľká Ida
a nielen to. To sú vlastne tie cesty, ktoré by sa mali odovzdať, alebo rokovať o tom, otvoriť
tie rokovania o odovzdaní ciest II. a III. triedy do majetku KSK. Zatiaľ ako poslanci kraja
a ja ako mestský poslanec nie som informovaný, či sa podarilo niečo, či sa to vôbec posúva
v tejto intencii. Je to veľmi dôležité, lebo občanov nezaujíma, že sú nejaké problémy medzi
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mestom a medzi krajom. Jeho zaujíma výsledný produkt a to je to, že tou cestou prejde
bezpečne. Poprosím Vás naozaj, mám tu ten materiál, predložím Vám ho potom k tým
interpeláciám ako prílohu. Je to mestský materiál, ale určite ste ho videl, alebo nevidel,
neviem. Chcem byť informovaný v akom stave riešenia to je a ako sa vieme v tejto veci
pohnúť. Občanov to veľmi zaujíma, určite keď sledujú tento priamy prenos tak sú
prekvapený, že sme túto otázku otvorili. Ďakujem veľmi pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Cibereová, nasleduje pán poslanec Andrejčák.“
Poslankyňa Cibereová: „Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, už dlhší
čas som dotazovaná nielen ja ako predsedníčka, ale aj ďalší členovia sociálnej komisie,
o spôsobe výpočtu príspevku pre neverejných poskytovateľov, ku ktorému sa vyjadrovalo
aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ako aj Asociácia poskytovateľov sociálnych
služieb v SR. Takto vypočítaný príspevok má byť najnižší zo všetkých samosprávnych krajov
a v dobe pandémie môže byť takýto pokles príspevku likvidačný pre týchto poskytovateľov.
Preto si Vás, vážený pán predseda, dovoľujem interpelovať a žiadam o zodpovedanie
niekoľkých otázok. Pri výpočte finančného príspevku pre neverejných poskytovateľov
sociálnych služieb sa pre dané druhy sociálnych služieb brali do úvahy bežné výdavky
na mzdy všetkých aktuálne zamestnaných zamestnancov v organizáciách zriadených KSK,
alebo len mzdy niekoľkých vybraných zamestnancov? Po druhé, sú všetky bežné výdavky
organizácií poskytujúcich sociálne služby zriadených KSK vynakladané a účtované
v rozpočte týchto organizácií, alebo sú nejaké činnosti alebo tovary pre tieto organizácie
obstarávané a uhrádzané centrálne na Úrade KSK? Ak áno, poprosím Vás o súpis. Po tretie,
sú naozaj príspevky poskytované neverejných poskytovateľom sociálnych služieb najnižšie
zo všetkých krajov? Ak áno, prosím o predloženie porovnania medzi krajmi. Vážený pán
predseda na začiatku volebného obdobia ste bol interpelovaný ohľadom obnovy Župného
kameňa medzi Zemplínskou a Abovskou župou. Zatiaľ sa s jeho obnovením nezačalo, preto
sa opätovne pýtam, či KSK v dohľadnej dobe túto rekonštrukciu plánuje. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pán poslanec Andrejčák, nasleduje pán poslanec Hlinka.
Nech sa páči.“
Poslanec Andrejčák: „Dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne pán predseda. Moja interpelácia
sa bude týkať veci ukončenia nájmu lekární na poliklinikách v meste Košice. V rámci
interpelácie Vás pán predseda poprosím o informáciu prečo počas výpovednej doby neboli
realizované prvé kroky vrátane návrhu podmienok na verejnú obchodnú súťaž? Ak to nebolo
možné zrealizovať tieto prvotné kroky a predložiť nám podmienky na schválenie
do zastupiteľstva KSK, tak poprosím aj prečo? Kedy budú predložené následne
na schválenie? Kedy sa následne očakáva, že v týchto priestoroch budú reálne opäť fungovať
lekárne? Taktiež pán predseda poprosím o informáciu aký bude výpadok príjmu z prenájmu
týchto priestorov, keďže máme tieto priestory aj voľné, ktoré KSK neprenajíma. Ďakujem
veľmi pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Pán poslanec Hlinka, nasleduje pán poslanec Staško. Nech sa páči.“
Poslanec Hlinka: „Ďakujem. Vážený pán predseda, chcel by som sa bližšie informovať, keby
mi bola daná odpoveď, na realizáciu alebo postup plnenia uznesenia zo 14. 12. 2020 tohto
zastupiteľstva, v súvislosti s uznesením č. 471/2020, kde ide o problematiku zabezpečovania
rekonštrukcie polikliník v meste Košice, ktoré máme vo vlastníctve ako Košický
samosprávny kraj. V tomto uznesení bolo dané pre predsedu, aby sa zabezpečila realizácia,
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projekt rekonštrukcie celkovej a to metódou EPC a mala by to byť rekonštrukcia
pre najnavštevovanejšiu polikliniku v meste. Keďže aj v bode č. 6a) je relácia o plnení
uznesení daná takto anonymne pre najnavštevovanejšiu polikliniku v Košiciach. Chcel
by som vedieť a aby som dostal v rámci interpelácií odpoveď, ktorú konkrétnu polikliniku
v rámci portfólia KSK pôjde v tomto roku, kde by sa mala vykonať tá celková rekonštrukcia.
V nasledujúcich rokoch ďalšie kroky pre ďalšie polikliniky.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Je to Poliklinika Juh, myslím, že sme sa o tom rozprávali.
Pán poslanec Staško, nasleduje pán podpredseda Pataky. Nech sa páči.
Poslanec Staško: „Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia. Táto moja interpelácia
by v podstate ani nemusela byť. Už viac krát som prosil, z dôvodu toho, že keď sa pohybujú
pracovníci samosprávneho kraja, alebo Vy pán predseda v regióne určitých volebných
obvodov, bolo by vhodné pozvať aj poslancov za daný obvod. Ja pracujem na Lesnej správe
Porúbka, ako vedúci lesnej správy. Keď idem na lesný obvod Boťany, Koňuš, alebo Pavlovce
nad Uhom, tak zavolám lesníkovi a poviem: „pán lesník sa pozrieť aké sú problémy, ako ich
budeme riešiť a v akom stave to je.“ Nejdem priamo k pracovnej skupine, ale ja mám aspoň
taký zaužívaný spôsob. Čo ma ale viedlo k tejto interpelácii. Dovolím si prečítať Zápisnicu
zo 16. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Sobranciach, ktoré sa konalo 25. 02. 2021.
Jeden poslanec vystúpil v rozprave o zámere Sobraniec a Sobraneckých kúpeľov. Videli sme
krásnu štúdiu alebo krásny krov od predsedu KSK čo sa týka Turzovských kúpeľov v Gelnici,
či Hnilci, kde KSK vstúpilo do tohto všetkého, odkúpilo staré kúpele, urobilo štúdiu a už sú
tam finančné prostriedky niekde vo výške 17 mil. eur. Je tam naozaj toľko peňazí určených,
toto avizoval predseda pán Trnka a idú obnovovať prvé kúpele. Ja viem aké sú vzťahy
v Sobraneckých kúpeľoch a kto je za tým a preto mesto pristúpilo k štúdii tohto pozemku,
ktorý je vedľa a kde sa majú robiť aj vrty. Voda je našťastie štátna, ale finančné prostriedky
zháňať môžeme iným spôsobom. Odpoveď p. Džurinu, primátora Sobraniec, na toto
vystúpenie pána poslanca k zasadnutiu KSK: „Vieš čo ma pán poslanec zarazilo, že máme
dvoch poslancov KSK a ani jeden z nich sa nepostavil, že urobme to isté čo robí Gelnica,
urobme to aj v Sobranciach. My máme to isté spracované, čo má aj KSK, akurát Gelnicu
ušetrila, že to nerobia z vlastných prostriedkov, ale majú silnejšie zastúpenie v KSK. Prečo
naši obaja poslanci boli ticho a nebuchli do stola, naše kúpele sú podstatne lepšie
ako v Gelnickom okrese.“ Od tohto zastupiteľstva, aj od mestského zastupiteľstva, kde sa to
rozoberalo, si pán predseda bol v Sobranciach, mohol si to poriešiť na úrovni magistrátu.
Preto moja interpelácia smeruje k tebe pán predseda. Žiadam Vás o písomnú odpoveď na to,
či na 23. zasadnutí KSK, ktoré sa konalo dňa 19. februára 2021 som v rámci rozpravy k bodu
č. 7 – Kúpa nehnuteľností v k. ú. Gelnica do vlastníctva KSK, areál Turzovských kúpeľov,
vystúpil i ja Ing. Štefan Staško a či som neobhajoval Sobranecké kúpele s poukázaním
na ich preventívno – liečebné účinky, históriu i lepšiu pozíciu minerálnej vody. Či som
nežiadal KSK a poslancov zastupiteľstva, aby v budúcnosti v poradí takéhoto kroku KSK boli
práve Sobranecké kúpele i žiadal o vstúpenie vedenia KSK do jednania s majiteľmi
Sobraneckých kúpeľov. K tomu žiadam pripojiť i písomný výpis z môjho vystúpenia
v rozprave pri prejednávaní tohto bodu i Vašu odpoveď na moje vystúpenie. Zároveň Vás
žiadam o písomné stanovisko, ktoré som predniesol na stretnutí časti poslaneckých klubov,
ktoré sa konalo pred začiatkom 23. zastupiteľstva v zasadačke na Magistráte mesta Košice,
kde som tak isto v rámci diskusie k tomuto bodu vystúpil. Prikladám zápisnicu
zo spomenutého zastupiteľstva. Nebral by som ani teraz svoje rozhodnutie, keď som hlasoval
za Turzovské kúpele. Žiadam v budúcnosti, keď sa kompetentný ľudia zo samosprávneho
kraja alebo aj Ty zúčastníš v Sobranciach, aby sme o tom vedeli páni poslanci. Pretože ja svoj
mandát vykonávam v rámci svojej dovolenky, som si toho vedomí, nemám s tým žiadny
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problém, ale tam si nájdem čas určite na to. Ešte raz, neľutujem hlasovanie za Turzovské
kúpele. Druhá moja interpelácia sa dotýka prístavby areálu telocvične. Vážený pán predseda,
žiadam Vás o písomnú odpoveď ohľadne prípravy a stavu realizácie akcie modernizácie
a prístavby telocvične na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Sobranciach.
Začiatkom októbra 2020 boli 2 pracovníci KSK p. Zůbek a p. Horenský na obhliadku
telocvične na tejto škole a bola im takisto predložená staršia štúdia na realizáciu modernizácie
a rozšírenia telocvične na tejto škole. Podotýkam, že táto telocvičňa slúži i na hodiny telesnej
výchovy pre študentov Gymnázia v Sobranciach, keďže Gymnázium v Sobranciach
telocvičňu vôbec nemá. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pán poslanec Rovinský len chcem upozorniť, že v tomto bode
nie sú možné faktické poznámky na jednotlivých poslancov. Pán podpredseda Pataky,
nasleduje pán poslanec Smrčo. Nech sa páči.“
Podpredseda Pataky: „Vážený pán predseda, vážení kolegovia. Na 18. Rokovaní
zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, ktoré sa konalo dňa 15. 05. 2020, čiže takmer
pred rokom, som podával interpeláciu ohľadom jazykových mutácií webovej stránky úradu.
Po tej interpelácii som dostal odpoveď, že do konca roka 2020, do decembra, že bude hotová
táto mutácia. V piatok minulý týždeň som sa informoval, že v akom štádiu je príprava tejto
webovej stránky, keďže stále nič podobné tam nevidíme. Dostal som odpoveď, že taká
požiadavka ešte smerom na kolegov, ktorí pripravujú webovú stránku ani nedošla, že vôbec
sa s tým nikto nezaoberá. Preto opätovne podávam tú istú interpeláciu, z menším dodatkom.
V akom štádiu je príprava jazykovej mutácie webovej stránky Úradu Košického
samosprávneho kraja v jazyku národnostných menšín, v jazyku maďarskom? Ktoré oddelenie,
resp. ktorý zamestnanec je zodpovedný za prípravu tejto jazykovej mutácie. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Pán poslanec Smrčo, nasleduje pán poslanec Polaček. Nech sa páči.“
Poslanec Smrčo: „Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené kolegyne,
kolegovia, v prvom rade by som sa Vám chcel poďakovať za výrazný posun pri obnove
pamätníka Dargov, ktorý bol aj predmetom mojej poslednej interpelácie. Veľmi sa teším
z vyhláseného verejného obstarávania a verím, že toto pietne miesto dostane krajšiu podobu.
V mojej interpelácii sa pridám ku kolegovi pánovi Ihnátovi. Moja interpelácia sa týka
technického stavu dvoch ciest. Ako prvý uvediem problém, ktorý sa vyskytol po rekonštrukcii
cesty Košice – Sady nad Torysou časť Zdoba. Minulý rok tam bola zbrúsená vrchná časť
vozovky a natiahnutý nový mikrokoberec. Na niektorých úsekoch v obci sa tento
mikrokoberec rozbil, ostali po ňom diery v strede vozovky. Najväčší úsek kde sa koberec
zničil sa však nachádza pre obcou, má dĺžku cca 3 m a šírku okolo 20 cm, a nachádza sa tiež
v strednej časti vozovky. Na týchto úsekoch vidno až vyfrézovaný povrch. Predpokladám,
že toto dielo by malo byť ešte súčasťou záruky, preto Vás prosím, aby ste s dodávateľom
prešli, kde nastala chyba a akým spôsobom by sa to dalo opraviť. Ako druhý, by som chcel
poukázať na vážny problém na ceste II/576, konkrétne na úseku medzi obcami Ruskov
a Ďurkov. V jednej ostrej a neprehľadnej zákrute, na malom premostení sa pred pár dňami
stala vážna dopravná nehoda. Príčinou bolo, že presne na premostení a v zákrute sa zdržiava
voda a vodič dostal na nej šmyk, takto došlo k čelnej zrážke. Bol som si miesto nehody
obzrieť. Priepust pod cestou je značne zanesený a aj jarok vedúci k tomuto priepustu je veľmi
zarastený a preto voda steká až na cestu. Chcel by som Vás preto poprosiť, aby pre väčšiu
bezpečnosť požiadali o prečistenie jarkov v tomto úseku, od obce Ruskov až po obec Ďurkov,
tak aby voda bolo zvedená do priepustov a nevychádzala na cestu. Tiež by bolo vhodné tieto
priepusty a premostenia prečistiť, tak aby voda tadiaľ mohla pretekať. Ďakujem veľmi
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pekne.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Pán poslanec Polaček, nasleduje pán poslanec Ihnát. Nech sa
páči.“
Poslanec Polaček: „Ďakujem pekne. Dobré ráno kolegovia, pán predseda, celé vedenie.
Pán Ihnát otvoril tému ciest, chcel by som ho v tom podporiť. Len pripomínam pre poslancov,
aj Vám pán predseda, že mesto Košice je jedinou samosprávou na Slovensku, ktorá vlastní
cesty mimo svojho intravilánu a naozaj tieto cesty je potrebné vysporiadať. Pánovi Staškovi
by som rád tiež nejakým spôsobom poďakoval, tým že rieši aj Sobranecké kúpele, lebo ich
poznám. Pri tých kúpeľoch by som sa rád pozastavil, prosím keď budeme riešiť najbližšiu
kúpu, skúsme si zanalyzovať aj v Košiciach Gajdovské kúpele, Gajdovku, aj to je naše zlato.
Aj týmto sa prosím zaoberajme, keď budeme robiť v budúcnosti analýzy. Moja interpelácie
je trocha iná. Pán predseda, rád by som Vás požiadal, aby ste nám zoznam cyklociest
a cyklochodníkov, ktoré sa budú realizovať a ktoré sú zároveň aj v príprave na tieto roky
021 - 2022 v celom Košickom kraji v členení: projektová príprava, verejné obstarávanie
a príprava na verejné obstarávanie, samotná realizácia a samozrejme aj projektové zámery.
Veľmi pekne Vám ďakujem za takúto informáciu.“
Predseda: „Pán poslanec Ihnát, nasleduje pán poslanec Bečarik. Nech sa páči.“
Poslanec Ihnát: „Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, pred časom som interpeloval Košický
samosprávny kraj vo veci od vody vyrytej komunikácie v Zádielskej doline, v celom Zádieli.
Časť tejto cesty je urobená. Musím sa poďakovať. Čiže štátne lesy pravdepodobne urobili
nejaký zásah, pozitívny zásah. Poprosil by som Vás, keby ste tam poslali ľudí, aby sa na to
pozreli, či je to v poriadku, alebo by bolo treba nejakým spôsobom rokovať so štátnymi lesmi,
lebo sú tam ešte úseky, ktoré sú nebezpečné. Skúste tam poslať ľudí, či je to v poriadku.
Chcem sa poďakovať, že za to čo tam už chýbalo a nedalo sa ani takmer prejsť, tak už to
neexistuje a už je to priechodné. Ľudia sú spokojní. Zádiel je najviac navštevovaný
tu v našom okolí, Háj, Zádiel a Herľany, čiže gejzír. Ďakujem veľmi pekne.“
Predseda: „Ďakujem. Pán poslanec Bečarik, nech sa páči.“
Poslanec Bečarik: „Pozdravujem pekne. Ja by som chcel poďakovať za to, že skutočne
sa začala výmena asfaltového zvršku a investícia v Spišskej Novej Vsi na Duklianskej ulici,
smerom z mesta na Smižany. Zároveň mesto realizuje svoj projekt z IROP-u, vyznačenie
a opravu cyklochodníka. Táto oprava si vyžiadala zmenu dopravného značenia a spôsobuje
to výrazné kolóny a celú zmenu dopravy. Keďže to trochu komplikuje ľuďom život, viete
že si to všímajú a je to centrom pozornosti obyvateľov a nevrhá to dobré svetlo pokiaľ na tejto
stavbe v priebehu týždňa sa urobí veľa roboty a potom týždeň sa tam potulujú štyria
remeselníci. Chcem poprosiť investičné oddelenie, resp. projektového manažéra, či by nebolo
dobré, aj keď má dodávateľská firma zmluvu na štyri mesiace, s nimi porozprávať, aby sa
takýmto veciam vyhli a nasadili tam dostatočný počet pracovníkom. Aby mohli prípadne
aj skrátiť celú túto dodávateľskú lehotu. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Pán poslanec Rovinský. Nech sa páči.“
Poslanec Rovinský: „Chcem poďakovať za to, že sa začalo s výsadbou stromov popri cestách
v správe Košického samosprávneho kraja. Podľa mojich informácií má byť vysadených
653 stromov. Bol by som rád, keby toto číslo nebolo konečné a aby sa navýšilo. Som
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presvedčený, že toto číslo je malé, oproti tomu koľko stromov sme vyrúbali. Čiže budem
žiadať informáciu koľko stromov bolo vyrúbaných, aká bola ich spoločenská hodnota
a v rovnakej hodnote žiadam, aby bolo vysadené stromy popri cestách Košického
samosprávneho kraja resp., aby jednotlivým obciam na ich účet bola odvedená finančná
náhrada. Ďakujem.“
Predseda: „V okrese Košice – okolie bolo vyrúbaných 10-násobne menej stromov ako sme
vysadili. Čo sa týka inej výsadby tak aj keď dávame nejaké povolenie na výrub, tak stále
minimálne musia nahradiť v 2-násobnom počte ako je výrub. Ak sa nikto nehlási, uzatváram
rozpravu v bode interpelácie.“
BOD č. 5
Personálne otázky
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 5 – Personálne otázky. Vážené poslankyne, vážení
poslanci, v tomto bode ide o delegovanie člena Klubu nezaradených poslancov - Hlas, pána
poslanca Baštáka do Rady pre etiku, ktorá je poradným orgánom Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, ktorý zodpovedá za podporu dodržiavania Etického kódexu volených
predstaviteľov KSK, monitoruje činnosť Splnomocnenca pre etiku a transparentnosť
a v prípade potreby vydáva stanoviská k jednotlivým podaniam na porušenie Etického
kódexu. Prosím predsedu poslaneckého klubu, pána poslanca Jakubova, aby predniesol
návrh.“
Poslanec Jakubov: „Dobrý deň prajem všetkým prítomným. Vážený pán predseda, vážené
panie poslankyne, vážení páni poslanci, dámy a páni v sále. Dovoľte aby som predložil návrh
klubu Hlas na člena Rady pre etiku volených predstaviteľov Košického samosprávneho kraja.
Predložím rovno návrh uznesenia, ktorý už má návrhová komisia. Zastupiteľstvo Košického
samosprávneho kraja podľa príslušných paragrafov menuje Ing. Štefana Baštáka za člena
Rady pre etiku volených predstaviteľov Košického samosprávneho kraja. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem pánovi predsedovi poslaneckého klubu za predloženie návrhu. Otváram
k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči.“
Predseda: „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) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
menuje
Ing. Štefana Baštáka za člena Rady pre etiku volených predstaviteľov Košického
samosprávneho kraja.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
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Hlasovanie č. 5

Personálne otázky

Za 52 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
BOD č. 6a)
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja – Apríl 2021
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 6a) - Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja – Apríl 2021. Vážené poslankyne, vážení poslanci,
v informácii o plnení uznesení sa predkladá zastupiteľstvu prehľad o stave plnenia
109 uznesení piateho volebného obdobia z celkového počtu prijatých 516 uznesení a jedného
uznesenia zo štvrtého volebného obdobia. V predloženej informácii nie je uvedených
10 uznesení, ktorých sledovanie bolo schválené v iných intervaloch, resp. z povahy prijatého
uznesenia vyplýva sledovanie v polročnom intervale.
V piatom volebnom období som využil svoje právo zo zákona a 11 uznesení som nepodpísal.
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 516 uznesení. Stav realizácie uznesení
je uvedený v popisnej časti hlavného dokumentu. 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
s vypustením uznesení zo sledovania:






č. 297/2019 zo 14. zasadnutia zastupiteľstva zo dňa 21. 10. 2019,
č. 298/2019 zo 14. zasadnutia zastupiteľstva zo dňa 21. 10. 2019,
č. 299/2019 zo 14. zasadnutia zastupiteľstva zo dňa 21. 10. 2019,
č. 300/2019 zo 14. zasadnutia zastupiteľstva zo dňa 21. 10. 2019,
č. 301/2019 zo 14. zasadnutia zastupiteľstva zo dňa 21. 10. 2019,

B) berie na vedomie
Informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja - Apríl 2021.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 6

Informácia o plnení uznesení
samosprávneho kraja – Apríl 2021

Zastupiteľstva

Košického

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
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Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
BOD č. 6b)
Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID – 19
Predseda: „Bod č. 6b) – Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID
– 19. Vážené poslankyne, vážení poslanci, Košický samosprávny kraj naďalej pokračuje
v prijímaní opatrení proti šíreniu koronavírusu. Predkladáme sumár opatrení, ktoré prijal kraj
od posledného zasadnutia Zastupiteľstva KSK, ktoré sa konalo dňa 19. februára 2021.
Zásadnou novinkou je zriadenie Veľkokapacitného krajského očkovacieho centra, ktorého
prevádzku spustil kraj dňa 27. februára 2021. V priestoroch župnej Strednej odbornej školy
informačných technológií na Ostrovského 1 v Košiciach. Očkovacie centrum je v prevádzke
vo vybrané dni od 8:00 hod. do 17:00 hod. Kraj spustil veľkokapacitné očkovanie,
aby odľahčil kapacity nemocníc a zároveň aby pomohol čo najskôr zaočkovať tých občanov,
ktorí majú o vakcináciu záujem. Harmonogram očkovania vo VKOC sa podriaďuje očkovacej
stratégii Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré zabezpečuje aj registráciu na očkovanie
cez portál ministerstva korona.gov.sk. Na základe iniciatívy KSK sa registračný systém počas
prvých očkovacích dní otvoril aj pre ďalšie profesie v kritickej infraštruktúre, ako napríklad
zamestnanci Správy ciest KSK, vodiči v prímestskej autobusovej doprave, zamestnanci
dopravných podnikov, či predavači. Aktuálne je prioritou vekové kritérium, na očkovanie
sa môžu hlásiť záujemcovia nad 40 rokov. Typ podávaných očkovacích látok úzko súvisí
s vekom registrovaných záujemcov. Pre občanov vo veku do 59 rokov je aktuálne určená
vakcína od AstraZeneca, ľudia od 60 do 69 rokov sa môžu očkovať vakcínou Moderna.
KSK očkuje najrýchlejšie a najviac spomedzi všetkých veľkokapacitných očkovacích centier,
ktoré prevádzkujú župy na Slovensku. Od soboty 24. apríla bolo spustené veľkokapacitné
očkovacie centrum na Zemplíne. Nachádza sa v priestoroch športovej haly Gymnázia Pavla
Horova v Michalovciach. Ak bude mať kraj dostatok vakcín, ďalšie očkovacie centrum
plánuje otvoriť v Spišskej Novej Vsi, v priestoroch športovej haly Hotelovej akadémie.
Značne pokročilo aj očkovanie v 13 - tich župných zariadeniach sociálnych služieb.
Minimálne prvou dávkou vakcíny proti COVID-19 je zaočkovaných vyše 77 % z celkového
množstva klientov a takmer 65 % všetkých zamestnancov zariadení sociálnych služieb.
Takmer všetci zaočkovaní zamestnanci a približne polovica zaočkovaných klientov
už za sebou majú aj druhú dávku vakcíny. V spolupráci s Univerzitnou nemocnicou
L. Pasteura a rezortom zdravotníctva výborne fungujú mobilné očkovacie tímy, ktoré
prichádzajú za klientmi priamo do zariadení. Vlastnú výjazdovú očkovaciu jednotku spustil
aj Košický samosprávny kraj v spolupráci s Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura, aby mohol
priamo v teréne zaočkovať najzraniteľnejších klientov v župných, aj neverejných zariadeniach
sociálnych služieb. Mobilná očkovacia služba v réžii KSK bola spustená 21. apríla, pričom
ako prví boli zaočkovaní klienti útulku a nocľahárne v Bernátovciach.
V zariadeniach sociálnych služieb je aktuálne najlepšia pandemická situácia od začiatku
druhej vlny pandémie. K pondelku, 19. aprílu 2021 malo pozitívny test na COVID-19 už iba
8 zamestnancov z celkového počtu takmer 1 200 a žiaden klient z takmer 1 700.
KSK obnovil od pondelka 1. marca prezenčné vyučovanie v končiacich ročníkoch
na 63 stredných školách, ktorých je zriaďovateľom. Od 22. marca 2021 obnovil kraj praktické
vyučovanie pre žiakov končiacich ročníkov župných zdravotníckych škôl. Stredoškolské
internáty v zmysle opatrení z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zostávajú
nateraz zatvorené. Internátne ubytovanie je zatiaľ dostupné len pre žiakov končiacich
ročníkov stredných zdravotníckych škôl, aj to podľa prísnych pravidiel. Od pondelka
12. apríla 2021 posilnili prímestskí autobusoví dopravcovia spoje a z mimoriadneho režimu
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prešli na prázdninový. Od pondelka 19. apríla 2021 bol v prímestskej autobusovej doprave
obnovený riadny školský režim. Podrobnejšie informácie sú súčasťou hlavného dokumentu
materiálu. Informatívna správa vám bola dňa 23. 04. 2021 zaslaná elektronicky a v rovnaký
deň bola zverejnená aj na webovej stránke kraja. Otváram k tomuto bodu rozpravu.
Nech sa páči. Pán poslanec Hlinka.“
Poslanec Hlinka: „Ďakujem. K tejto informácii by som sa chcel opýtať, alebo požiadať,
že by bolo vhodné v reálnom čase výjazdovou očkovacou jednotkou, ktorú zriadil Košický
samosprávny kraj, boli očkovaní aj obyvatelia malometrážnych bytov osobitného určenia,
ktoré sú v rámci celých Košíc sústredené v mestskej časti Košice – Juh. Je tam okolo
700 obyvateľov a časť z nich sú aj ťažko zdravotne postihnutí občania, ktorí sa z týchto
dôvodov nevedia dostaviť na očkovanie tam, kde by boli prípadne pozvaní. Vidím to ako
potrebnú úlohu, som informovaný neoficiálne, že z úrovne mesta Košice bol takýto list
v tomto duchu poslaný na Košický samosprávny kraj s takouto prosbou, alebo požiadavkou.
Zatiaľ ale výsledok mi nie je známi. Ďalšia téma, čo sa týka toho výjazdového očkovacieho
tímu, ktorý KSK zriadil, treba vedieť aj ako v Košiciach s osadami. Či tento výjazdový
tím navštívi niektoré z tých najväčších osád, ktoré máme v meste Košice a či sa budeme takto
s nimi zaoberať alebo zatiaľ to necháme iba tak. Viem, že veľmi úspešná akcia bola
v Oáze n. o. minulý týždeň, avšak to sú iný ľudia, ktorí sú tam ubytovaní dočasne alebo
sa tam zdržujú. Ale hovorím o tých, ktorí žijú mimo Oázy n. o., čiže v tých osadách. Toľko
postreh z mojej strany.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Myslím, že my nemáme problém očkovať aj tieto skupiny, avšak
všetko záleží od očkovacej stratégie Ministerstva zdravotníctva SR. My s nimi intenzívne
komunikujeme, ako náhle zaradia aj tieto skupiny do tejto stratégie, tak určite prídeme.
Pán poslanec Solár, nasleduje pán poslanec Petrik. Nech sa páči.“
Poslanec Solár: „Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, chcem len oceniť všetky
aktivity, ktoré KSK robí v súvislosti s očkovaním. Oceňujem hlavne zriadenie očkovacej
jednotky v spolupráci s Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura. Len by som chcel poprosiť
sústrediť väčšie aktivity, keď už máme teda výjazdovú očkovaciu jednotku a máme
tie očkovacie tímy. Sústrediť sa hlavne na sociálne zariadenia, zdá sa mi, že tam by sa malo
zintenzívniť to očkovanie. Keď čítam v tej správe, že na očkovanie čaká ešte 36 zariadení
sociálnych služieb, tak mi to príde trochu veľa. Podľa mňa by mali byť ako priorita hlavne
sociálne zariadenia a tí starší. Ja viem že nariadenia sú iné, že už sa hranica veková posúva,
že už očkujeme aj mladších. Keď sa dá, keď môže KSK sústrediť svoju aktivitu a urobiť
v tomto smere nejakú zmenu koncepcie, tak poprosím hlavne sústrediť sa na tieto zariadenia.
Aby boli čo najskôr zaočkovaní, tí klienti. Lebo na druhej strane počúvame, že už sa tam
uvoľňujú opatrenia, že už sú tam návštevy, prijímajú sa nový, tak toto by malo byť ako
priorita, zaočkované sociálne zariadenia. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Keď to nebolo jasné v tej informatívnej správe napísané, tak poviem.
V prvej fáze sú prioritou pre mobilnú očkovaciu jednotku zariadenia sociálnych služieb, teda
klienti sociálnych služieb. V kraji ich máme presne 5834, viem lebo sme boli v Bernátovciach
a vtedy sme tie čísla mali. Momentálne ako som povedal, prvou vakcínou je zaočkovaných
77 % týchto klientov v rámci celého kraja, myslím verejných aj neverejných poskytovateľov.
Kým nebudú zaočkovaní všetci, ktorí chcú v rámci týchto zariadení domovov sociálnych
služieb, teda klienti a zamestnanci, tak by sme nemali ani pokračovať v tej ďalšej fáze,
o ktorej rokujeme s Ministerstvom zdravotníctva SR a tam by to už malo byť, aspoň my
máme takú predstavu, potom v spolupráci s obcami, aby sme mohli chodiť. Ešte treba zaradiť
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tam aj marginalizované skupiny, ktoré sú sústredené väčšinou na jednom mieste. Takže toto
budú tie ďalšie fázy. Pán poslanec Petrik, nasleduje pán poslanec Ihnát. Nech sa páči.“
Poslanec Petrik: „Ďakujem pán predseda za slovo, kolegyne, kolegovia. Na začiatku chcem
povedať presvedčenie, že zriadenie očkovacieho centra, ktoré máme na Ostrovského 1 bol
vynikajúci krok a funguje to excelentne. Bol som účastný očkovania. Druhá vec, čo sa týka
mobilných očkovacích tímov, ja by som odporučil ak je to možné, aby sme sa pripravili
aj na to, keďže nám predstavitelia vlády sľubujú, že budú mať dosť vakcín. To znamená,
aby sme mali možno viac očkovacích tímov. Neviem teda či máme jeden očkovací tím, alebo
viac očkovacích tímov a ak by to bolo možné, že môže mať viacej a vakcín bude dostatok,
aby sme boli pripravený na túto skutočnosť. S tým súvisí aj moja tretia otázka, alebo tretia
téma. Viem si dokonale predstaviť spojenie výjazdového očkovacieho tímu do zariadenia
seniorov a samozrejme spojenie s očkovaním potom príslušných občanov danej obce, danej
samosprávy. Pretože cesta do toho zariadenia pre očkovanie povedzme 20 – 50 klientov určite
je dlhšia ako to samotné očkovanie a potom by bolo efektívne, aby sa to spojilo možno
s očkovaním v danej samospráve. Rozumiem tomu, že je to princíp nejakej stratégie,
ale možno aj toto by mohlo smerovať k efektivizácii celého procesu očkovania. Ďakujem
pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pán poslanec Ihnát. Nech sa páči.“
Poslanec Ihnát: „Ďakujem pekne pán predseda. Ja sa k tomu očkovaniu v centre
na Ostrovského 1 vyjadrím takto. Zúčastnil som sa očkovania, som zaočkovaní a musím
Vám vyjadriť pochvalu. Tá logistika funguje na minúty presne, je to zaučené, je to v chode,
takže veľká vďaka. Všetci sú spokojní, tí čo vychádzajú vonku sú všetci spokojní. Pokračujte
v tom ďalej tak, ako to ide dnes. Je to fajn.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ja by som touto cestou rád poďakoval hlavne všetkým kolegom,
ktorí sa podieľajú na organizácii a manažovaní týchto očkovacích centier. Ide aj o víkendy,
takže naozaj to nie je jednoduché. Ďakujem. Keď sa nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu
k tomuto bodu a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Návrhová komisia: „
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
berie na vedomie
Informatívnu správu o opatreniach v boji proti koronavírusu COVID – 19.
Predseda: „Ďakujem, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 7

Informatívna správa o opatreniach v boji proti koronavírusu
COVID – 19

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené.“
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BOD č. 7
Správa o výsledkoch kontroly vykonanej Útvarom hlavného kontrolóra Košického
samosprávneho kraja na základe uznesenia č. 402/2020 z 29. júna 2020
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 7 – Správa o výsledkoch kontroly vykonanej Útvarom
hlavného kontrolóra KSK na základe uznesenia č. 402/2020 z 29. júna 2020. Prosím pána
Hudáka, hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja, aby uviedol materiál,
nech sa páči.“
Ing. Hudák, hlavný kontrolór Úradu KSK: „Ďakujem pekne za slovo. Vážené panie
poslankyne, vážení páni poslanci správa o výsledkoch kontroly je predkladaná na základe
uznesenia zastupiteľstva, ktorým som bol požiadaný o vykonanie kontrol v dvoch subjektoch
a to Gymnázium v Michalovciach a Zemplínske múzeum v Michalovciach. Správa
je predložená v písomnej forme, je v štruktúre takej v akej boli predkladané aj v minulosti.
Sú tam uvedené podrobné zistenia a v závere je stručne uvedené zhrnutie kontrolných zistení
a odporúčania. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem pánovi hlavnému kontrolórovi za uvedenie materiálu a týmto otváram
rozpravu k materiálu. Nech sa páči. Pán poslanec Kaplan.“
Poslanec Kaplan: „Ďakujem pekne za slovo pán predseda. K správe o tejto kontrole
sa samozrejme vyjadrím, keďže som bol predkladateľom toho uznesenia vôbec na vykonanie
danej kontroly. Nebudem sa venovať prvej časti, ktorá sa venuje Gymnáziu Ľudovíta Štúra,
o tom už bola reč na predchádzajúcom zastupiteľstve. Tá druhá kontrola sa týkala najmä teda
zmluvných vzťahov medzi Zemplínskym múzeom a spoločnosťou, ktorá prevádzkovala
v priestoroch tejto inštitúcie svoje reštauračné zariadenia a pod. Mám za to, že aj táto kontrola
potvrdila hneď niekoľko vecí. V prvom rade tie počiatočné kontroly, ktoré vykonával ešte
Úrad KSK aj tie moje tvrdenia o tom, že to predchádzajúce vedenie, jednak aj vedenie KSK,
ale najmä vedenie Zemplínskeho múzea si počínalo takým spôsobom, že okrem toho, že boli
porušené mnohé ustanovenia, predpisy, dokonca neboli zverejňované zmluvy. Tým pádom
boli neplatné o čom rozhodoval aj súd, teraz z toho plynú niektoré žaloby, niektoré
sú už ukončené, niektoré ešte čakajú na svoje rozuzlenie. Tak to svedčí o tom, aký prístup
to vtedajšie vedenia malo a v spojení s tým marazmom, v ktorom vtedy múzeum bolo,
v súvislosti s tým, že bolo aj zatvorené a bola tam zmarená rekonštrukcia ak to tak môžeme
nazvať, tak to vytvára ten dokonalý obraz, lebo je to tá výpovedná hodnota o tom fungovaní
vtedajšieho vedenia. Nechcem sa v tom príliš ďalej vŕtať, pretože môžeme aspoň z časti tieto
anomálie a tieto veci z minulosti zabudnúť aj vďaka tomu, že sme pristúpili aj skrz toto
zastupiteľstvo, aj v rámci iniciatívy a priorít predsedu k tomu, že to Zemplínske múzeum
prechádza jednotlivými etapami rekonštrukcie a konečne má možnosť naplniť ten svoj
potenciál, aby sa stalo v regióne akýmsi kultúrnym centrom. Tak to dáva tú možnosť hodiť
tie staré veci konečne za hlavu. Inak si treba brať z tohto ponaučenie aj do budúcna,
aby sa tomuto predchádzalo. Pretože len tá škoda, o ktorej sa tu bavíme je aktuálne na súde
v žalobe niekde na úrovni 30 tis. eur a to sa bavíme iba o to obdobie, ktoré nie je premlčané,
pretože to je iba štvorročné obdobie. Ten nájom tam bol od roku 2011. Takže môžete
si to pozrieť aj vy v tom materiáli o koľko finančných prostriedkov tá samotná inštitúcia,
samotný kraj už nenávratne prišli. Toľko, tým by som to teda uzavrel a určite beriem túto
správu na vedomie. Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ak sa nikto ďalší nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu
a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
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Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
berie na vedomie
Správu o výsledkoch kontroly vykonanej Útvarom hlavného kontrolóra Košického
samosprávneho kraja na základe uznesenia č. 402/2020 z 29. júna 2020.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 8

Správa o výsledkoch kontroly vykonanej Útvarom hlavného
kontrolóra Košického samosprávneho kraja na základe uznesenia
č. 402/2020 z 29. júna 2020

Za 52 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
BOD č. 8
Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2020
Predseda: „Bod č. 8 – Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2020. Vážené
poslankyne, vážení poslanci, záverečný účet Košického samosprávneho kraja je spracovaný
v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v súlade s rozpočtovou
klasifikáciou a na základe údajov z účtovnej závierky za rok 2020. Košický samosprávny kraj
hospodáril s vlastnými príjmami, finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu
Európskej únie, z darov a iných príspevkov. KSK, okrem samosprávnych kompetencií,
zabezpečoval z vlastných príjmov, aj financovanie právnických a fyzických osôb
poskytujúcich sociálnu starostlivosť, financovanie súkromných a cirkevných školských
zariadení a výdavky pre dopravcov na poskytovanie služieb vo verejnom záujme
v pravidelnej autobusovej doprave v KSK. Prenesený výkon štátnej správy v odvetví školstva
bol financovaný formou účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu. Súčasťou záverečného účtu
je aj vyhodnotenie programového rozpočtu, kde plnenie stanovených cieľov a ukazovateľov
zohľadňovalo disponibilné zdroje KSK v roku 2020. Celkový dlh KSK k 31. 12. 2020 podľa
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predstavuje zadlženie KSK vo výške
29,72 % zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. Jednotlivé zmeny
v príjmovej časti rozpočtu, ako aj výdavkovej časti rozpočtu, zmeny v kapitálovom rozpočte
a finančných operáciách KSK sú podrobne špecifikované v hlavnom dokumente. Súčasťou
záverečného účtu je aj vyhodnotenie programového rozpočtu, kde plnenie stanovených cieľov
a ukazovateľov zohľadňovalo disponibilné zdroje KSK v roku 2020. Súčasťou materiálu
je aj Stanovisko hlavného kontrolóra, v zmysle ktorého Záverečný účet Košického
samosprávneho kraja za rok 2020 hlavný kontrolór odporúča prerokovať a schváliť. Návrh
záverečného účtu bol zverejnený spôsobom vyvesenia na úradnej tabuli a webovej stránke
Košického samosprávneho kraja dňa 09. 04. 2021. Stanoviská jednotlivých komisií
sú súčasťou materiálu. Ováram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási
uzatváram rozpravu a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.“
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Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov
A) berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja k Návrhu záverečného účtu
Košického samosprávneho kraja za rok 2020
B) schvaľuje
1. Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2020 a súhlasí s celoročným
hospodárením
bez
výhrad
2. Celkový prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 34 968 818 eur a jeho prevod
do peňažných fondov nasledovne:
a) Prídel do rezervného fondu

3 496 882 eur

b) Prídel do fondu udržateľnosti projektov
c) Prídel do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie
3. Použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie
na dofinancovanie investičných akcií schválených
v Zastupiteľstve KSK v predchádzajúcich rokoch,
ale k 31. 12. 2020 neukončených, resp. neuhradených

26 843 eur
31 445 093 eur

12 766 882 eur

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

Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2020

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
BOD č. 9
1. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2021
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 9 – 1. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja
v roku 2021. Vážené poslankyne, vážení poslanci, v uvedenej úprave sú premietnuté výsledky
zo Záverečného účtu KSK za rok 2020, z uznesenia č. 511/2021 prijatého na zasadnutí
Zastupiteľstva KSK 19. 02. 2021, ktorým bola poskytnutá bezúročná návratná finančná
výpomoc Sociálnemu podniku KSK, s. r. o., r. s. p. a rozpočtové opatrenia predsedu KSK,
ktorými bolo schválené použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie a presun
z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov. V samotnej 1. Úprave rozpočtu KSK v roku
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2021 ide o úpravy rozpočtu vyplývajúce zo zvýšených nedaňových príjmov, z grantov,
z poskytnutých dotácií zo štátneho rozpočtu a z Európskej únie, z presunov z bežných
výdavkov do kapitálových výdavkov a z použitia fondu na výdavky a výdavkové finančné
operácie. Úpravou sa navrhuje zvýšenie bežných príjmov o 1 535 820 eur, v prípade bežných
výdavkov ide taktiež o zvýšenie o 3 785 470 eur. Navrhuje sa zvýšenie kapitálových príjmov
o 3 980 eur a taktiež zvýšenie kapitálových výdavkov o 20 860 eur. V prípade finančných
operácií sa navrhuje zvýšenie príjmových finančných operácií o 2 266 530 eur. Zdôvodnenie
jednotlivých úprav je podrobnejšie špecifikované v hlavnom dokumente s podrobným
prehľadom ich špecifikácie v tabuľke č. 1 až č. 7. Stanoviská jednotlivých komisií
sú súčasťou materiálu. Ováram 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) Úpravu bežného rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2021 takto:
zvýšiť bežné príjmy

o

1 535 820 eur

zvýšiť bežné výdavky

o

3 785 470 eur

b) Úpravu kapitálového rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2021 takto:
zvýšiť kapitálové príjmy

o

3 980 eur

zvýšiť kapitálové výdavky

o

20 860 eur

c) Úpravu finančných operácií Košického samosprávneho kraja v roku 2021 takto:
zvýšiť príjmové finančné operácie

o

2 266 530 eur

Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 10

1. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2021

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
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BOD č. 10
Územný plán veľkého územného celku Košický kraj, preskúmanie 2021
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 10 - Územný plán veľkého územného celku Košický
kraj, preskúmanie 2021. Vážené poslankyne, vážení poslanci, územným plánovaním
sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia
samosprávneho kraja, čo zároveň vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností
v území. Úlohy územného plánovania sa okrem iného zabezpečujú aj územnoplánovacou
činnosťou medzi ktorú patrí aj udržiavanie aktuálneho stavu územného plánu samosprávneho
kraja. V rámci udržiavania aktuálneho stavu je samosprávny kraj povinný pravidelne, najmenej
však raz za štyri roky, preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo
doplnky, alebo či netreba obstarať nový územný plán. Správa o výsledku preskúmania
je naplnením tejto povinnosti, pričom obsahuje taktiež návrh ďalšieho postupu. Predkladaným
materiálom sa navrhuje zastupiteľstvu zobrať na vedomie:
1. správu o výsledku preskúmania Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj
vrátane tabuľky vyhodnotenia podnetov, pripomienok a požiadaviek,
2. návrh spôsobu riešenia pripomienok uvedený v tabuľke vyhodnotenia podnetov,
pripomienok a požiadaviek,
3. závery uvedené v uvedenej správe,
4. začatie obstarávania zmeny Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj
v rozsahu vychádzajúcom z uvedenej správy,
a poveriť predsedu KSK odsúhlasiť zadanie na spracovanie zmeny Územného plánu veľkého
územného celku Košický kraj. Podrobnejšie informácie sú súčasťou dôvodovej správy.
Správa o výsledku preskúmania územnoplánovacej dokumentácie tvorí hlavný dokument č. 1,
a vyhodnotenie podnetov, pripomienok a požiadaviek je súčasťou hlavného dokumentu č. 2.
Stanoviská jednotlivých komisií sú súčasťou materiálu. Otváram k tomuto bodu rozpravu.
Nech sa páči. Pán poslanec Rovinský, nech sa páči.“
Poslanec Rovinský: „Moja otázka k tomuto je. Nakoľko boli preskúmané nové potreby
Košického samosprávneho kraja vo vzťahu k územnému plánu. Myslím o uvažovaných
aktivitách ako GLIP, GeoSurvey, InoBat atď. To sú aktivity, s ktorými počítal kraj, alebo
počíta kraj? Nakoľko boli premietnuté do tejto správy? Ja som asi zle čítal. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Ja by som poprosil kolegu s regionálneho rozvoja. Kolegyňu,
nech sa páči, odpovedzte pánovi poslancovi. Ďakujem.“
Ing. Mareková, Referát územného plánovania a životného prostredia Úradu KSK:
„Dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne pán predseda za umožnenie dovysvetlenia. Vážení
poslanci, pán poslanec Rovinský, GLIP je súčasťou už schváleného územného plánu a ďalšie
projekty, je to samozrejme otvorené. Nič čo by nebolo v súlade s našim územným plánom
sme ani nepostrehli, že by sme to nemohli podporiť. Ani jeden projekt, ktorý sa v súčasnosti
pripravuje na území Košického samosprávneho kraja. Čiže našim územným plánom je toto
prekryté a GLIP je súčasťou územného plánu, treba si to načítať. Asi bude doplňujúca otázka
ešte.“
Predseda: „Pán poslanec hlásiš sa ešte, alebo nie? Poprosím zapnúť pána poslanca.“
Poslanec Rovinský: „Myslím na to, ako to bolo premietnuté ako požiadavka na zmenu
územného plánu. Pokiaľ viem GeoSurvey napríklad bude tiež vyžadovať určité zmeny
v Územnom pláne vyššieho územného celku KSK, nebolo to tam. InoBat tak isto neviem
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o tom, že by tam bol. A to už nehovorím o ďalších projektoch Košického samosprávneho
kraja. Vy hovoríte, že to nie je v rozpore. Čo nie je pravda, lebo keď sme prejednávali
strategický park Haniska, tam sme práve upozorňovali na to, že ten zámer v rozpore
s projektom bol. Má tu byť vodík, kyslík v kraji, čo bude mať určite požiadavky na územný
plán. Takže, to mi tam chýbalo. Ale keď nikomu inému to nechýba len mne, tak sa budem
pýtať neskôr.“
Ing. Mareková, Referát územného plánovania a životného prostredia Úradu KSK:
„Pán predseda môžem na to reagovať? Takže otázka neznela k strategickému parku.
Samozrejme strategické parky a táto téma bude dopĺňaná do územného plánu. Tento krok táto
informatívna správa je len také entrée k celému procesu, ktorý sa bude otvárať. Čiže v rámci
otvorenia zmien a doplnkov budú zase oslovené všetky subjekty, všetky relevantné podklady,
pokiaľ to bude v tom balíku pre zadanie, sa budú spracovávať, prerokovávať. Čiže celý ten
proces je ešte len otvorený. Takže vôbec nie je problém, že niečo konkrétne nenachádzate
v tej správe, pretože sa to robilo v nejakom časopriestore a keď sa bude prerokúvať a budeme
koncipovať zadanie pre zmeny a doplnky územného plánu, tak v tom čase všetky relevantné
podklady sa prehodnotia, či fakt do toho balíku zmien a doplnkov pôjdu. Ešte chcem
upozorniť, že keby ten balík bol veľmi veľký, tak sa aj predlžuje ten čas na schválenie
územného plánu. Takže na mnoho podnetov sme dali takú pripomienku, že budú predmetom
nového územného plánu. Tak, aby sme si ešte aj tieto balíky tém, problémov, problematiky
rozdelili.“
Predseda: „Dobre. Čiže aby som to zhrnul, momentálne ešte nie sme v tej fáze kedy by sme
tieto otázky riešili. A čo sa týka vodíka a kyslíka ten tu bol, je a bude bez ohľadu na stav
územného plánu. Pán poslanec Petrik, nech sa páči.“
Poslanec Pertrik: „Ďakujem za slovo. Ja celkom rozumiem kolegovi Rovinskému. Pretože
v podstate, ak budeme mať v tomto materiály a nám chýbajú tam niektoré strategické
a dôležité veci, tak nám môže unikať aj tá podstata, že či je potrebné robiť zmeny a doplnky,
alebo nový územný plán. Alebo, že aj čo nás bude stáť takáto zmena. Pretože od tohto rozsahu
tých prác sa odvíja aj cenová kalkulácia celej ten zmeny. Takže rozumiem pánovi
Rovinskému a podporujem to, aby takto dokument do budúcna bol viacej vyprecizovaný.
Ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem aj ja. Ale ešte raz opakujem, nie sme ešte v tejto fáze, aby sme riešili
tieto projekty. Pán poslanec Rovinský, nech sa páči.“
Poslanec Rovinský: „Ja som len chcel poďakovať pánovi poslancovi Petrikovi
a aj zamestnancom za ubezpečenie, že je to len entrée. Keď len entrée tak dobre.“
Predseda: „Pán poslanec Kravčík, nech sa páči.“
Poslanec Kravčík: „Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, ja len chcem doplniť,
že tá štruktúra, ktorá je predložená je dosť tak inžiniersko, schematicky, sektorovo
spracovaná. Ja by som odporúčal, aby oddelenie regionálneho rozvoja ešte predtým kým zadá
vypracovanie územného plánu na základe týchto podmienok, aby sa rozdebatovala istým
spôsobom filozofia komplexného prístupu integrovaného riešenia územného plánu. Tam
vidím veľké príležitosti, ktoré nám môžu otvoriť celkom zaujímavé veci z hľadiska
perspektívy a trvalo udržateľného rozvoja. Ďakujem.“
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Predseda: „Ďakujem pekne. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu a prosím
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
A) berie na vedomie
1. správu o výsledku preskúmania Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj
podľa § 30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
vrátane tabuľky vyhodnotenia podnetov, pripomienok a požiadaviek,
2. návrh spôsobu riešenia pripomienok uvedený v tabuľke vyhodnotenia podnetov,
pripomienok a požiadaviek,
3. závery uvedené v správe o výsledku preskúmania Územného plánu veľkého územného
celku Košický kraj,
4. začatie obstarávania zmeny Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj
v rozsahu vychádzajúcom zo správy o výsledku preskúmania Územného plánu veľkého
územného celku Košický kraj,
B) poveruje
predsedu Košického samosprávneho kraja odsúhlasiť zadanie na spracovanie zmeny
Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 11

Územný plán veľkého územného celku Košický kraj, preskúmanie 2021

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
BOD č. 11
Spolufinancovanie projektu s názvom „Ochrana a obnova biodiverzity
v lesných ekosystémoch Košického kraja – projekt č. 2“
Predseda: „Môžeme teda prejsť k bodu č. 11 - Spolufinancovanie projektu s názvom
„Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja – projekt č. 2“.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, Košický samosprávny kraj prijal v októbri 2018
Program obnovy krajiny Košického kraja a následne akčné plány v roku 2019, 2020 a 2021.
Cieľom navrhovaných opatrení v programe je zachovanie a obnovenie biodiverzity, zvýšenie
pôdnej úrodnosti, zvýšenie zásoby vodných zdrojov a ozdravenie klímy. Zámerom projektu
Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja je realizácia opatrení,
ktoré prispejú k ozdraveniu ekosystémov a k zlepšeniu podmienok pre zachovanie biodiverzity
v regióne Gemer a Spiš. Projekt bude podaný v rámci 29. výzvy operačného programu kvalita
životného prostredia. Predkladaným materiálom sa navrhuje zastupiteľstvu schváliť:
1. predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy
za účelom realizácie tohto projektu,
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
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3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške 300 000 eur,
4. financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu KSK,
5. doplnenie projektu do prílohy č. 6 Zoznamu projektových zámerov – oprávnené podľa
IROP v Regionálnej integrovanej územnej stratégii Košického kraja na roky 2014 – 2020.
Stručný popis projektu je uvedený v dôvodovej správe a v hlavnom dokumente materiálu.
Stanoviská jednotlivých komisií sú súčasťou materiálu a zároveň otváram rozpravu v tomto
bode. Nech sa páči. Pán poslanec Rovinský.“
Poslanec Rovinský: „Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážený pán predseda, na komisii
sme prijali uznesenie, ktorým sme žiadali, aby pred predložením projektu č. 2 bolo vysvetlené
ako dopadol projekt č. 1. Či projekt č. 1 biodiverzita skončil, či pokračuje, aké bolo finančné
vyjadrenie a vôbec informácia, bol úspešný, nebol. Dozvedeli sme sa, že ten prvý projekt mal
problémy s tým, že zasahoval do vtáčích území. Tento zrejme nebude. Prosím stručnú
informáciu o tom, ako dopadol ten projekt č. 1. Ďakujem.“
Predseda: „Dobre, stanovisko bolo pripravené. Neviem práve, či bolo odoslané štvrtok,
či v piatok, ale poprosím kolegu s regionálneho rozvoja, pána vedúceho odboru,
aby zareagoval.“
Ing. Ovčiarka, vedúci Odboru regionálneho rozvoja Úradu KSK: „Vážený pán predseda,
vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, tak ako pán predseda povedal, pripravili sme
stanovisko. V stanovisku sa hovorí, že čakáme na rozhodnutie ministerstva životného
prostredia, čo sa týka chráneného vtáčieho územia Volovské vrchy. Neexistuje, respektíve
nie je prijatý program starostlivosti o toto územie. Viackrát sme sa obracali na vedenie
Ministerstva životného prostredia SR prostredníctvom pána predsedu. Nakoľko sme
identifikovali, že existuje návrh tohto programu starostlivosti, v roku 2015 ho zverejnila
na svojej stránke Štátna ochrana prírody SR. Zatiaľ sme nedostali k týmto otázkam, čo sa týka
programu starostlivosti žiadne vyjadrenie. Tak ani od samotného Ministerstva životného
prostredia SR, čo sa týka procesu odborného hodnotenia, to znamená stále čakáme
ako dopadne. Predtým, ako sme podávali projekt vo výzve je podmienka poskytnutia mať
kladné alebo súhlasné stanovisko s návrhom opatrení od sekcie ochrany prírody
a biodiverzity. Tam sme dostali podmienečný súhlas. Ale tento podmienečný súhlas hovorí
o realizácii aktivít, nie o samotnom konaní. To znamená, že my máme za to, že sme splnili
všetko čo sme mali pri príprave a podaní projektu. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Stanovisko Vám bude odoslané dnes, zajtra, všetkým
poslancom, ako to bolo požadované. Nasleduje pán poslanec Staško, nech sa páči.“
Poslanec Staško: „Dobrý deň. Opäť sa prihlásim, opäť je to taká klauzulka, čakajte ste
v poradí. Ja už tiež som keď sme prejednávali tento bod, prípravu tohto bodu, som povedal,
že náš región, nie len región Sobranecko, ale región Sobrance – Michalovce - Trebišov
je úžasný región, čo sa týka, môj názor, uchovania a je oveľa pestrejší, ako je región,
o ktorom tu teraz pojednávame. Máme tu Karpatské bukové pralesy, Živné bučiny a končíme
Latorickým luhom dole. Pri Bratislave, pri Gabčíkove musia umelo vháňať vodu do kanálov,
my tie močariská máme dané. Bolo mi odpovedané, že trochu je problém v našom regióne,
teda v širšom regióne s tým, že je problematické jednanie so Štátnymi lesmi SR. Či je to
skutočný dôvod? Ak nie, tak by som, ako som aj minule žiadal, aby v najbližšom období
sa bolo zamerané práve tento environmentálny projekt na Karpatské bukové pralesy, alebo
dlho Latorický luh. Neviem či je kritérium nejaká výmera. Lebo sú do toho zapojené určite
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rôzne subjekty, u nás je to vojenské lesy, štátne lesy, urbariáty, komposesoráty, cirkevné lesy,
či sa musí jednať o takú podstatnú výmeru veľkú, či to nemôžeme zúžiť na nižšiu výmeru.
Ale v každom prípade sa prihováram v budúcnosti riešiť práve región Južného
a Vihorlatského Zemplína. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Pre informáciu pán poslanec, rokujeme aj so Štátnymi lesmi SR
o podobnom, obdobnom projekte. Zatiaľ nedošlo k záveru k nejakému, keďže sa menil
aj generálny riaditeľ, myslím, štátnych lesov. My oslovujeme všetky subjekty, ktoré majú
v podstate najväčšie rozlohy lesov na území Košického kraja. Pán poslanec Rovinský,
nech sa páči.“
Poslanec Rovinský: „Doplňujúce otázky mám. Bolo podpísané memorandum medzi
Košickým samosprávnym krajom a Mestom Košice ku projektu č. 1. Bola podpísaná zmluva
s Mestskými lesmi. Myslím si, že partneri tohto projektu by mali vedieť o tom, či ten projekt
pokračuje, alebo nie. Som členom dozornej rady Mestských lesov. Názor zo strany Mestských
lesov je ten, že projekt exspiroval, pretože v lehotách, v ktorých mali byť učinené určité
kroky, tieto kroky nenastali. Čiže musí si to kraj vybaviť, lebo partneri potrebujú vedieť,
či projekt trvá, alebo nie. Či budeme do nekonečna čakať, kým niekto sa neozve? Alebo
tá druhá časť je taká, Mestské lesy sú jedny z najväčších v strednej Európe. Dala by sa nájsť
nejaká lokalita, kde by neboli vtáčie územia a projekt by mohol prebiehať? Lebo takým
spôsobom to nie je fér od nás, od kraja, ako od partnera, že nechávame partnerov v neistote.
Povedzme, že projekt skončil, nevydaril sa, summa summarum toľko eur sa minulo a koniec.
Aj také veci sa v živote stávajú. Ale nemôžeme sa tváriť, že čakáme na nejaké vyjadrenie
nejakého úradu, nejakú dobu, ktorá nie je určená. To takto sa v živote postupovať nedá.
Prosím pán predseda v tejto veci zjednať nejaký poriadok. Ďakujem.“
Predseda: „Pán poslanec, vieš keď sa máme brať vážne, tak nemôžeme takýmto spôsobom
komunikovať. Niekoľko krát sme sa už o tomto bavili, niekoľko krát som ti to aj vysvetľoval
ako to je. Tak ja neviem, keď niečo tri krát poviem, a stále na to isté sa pýtaš, neviem už viac
urobiť. Pán poslanec Kravčík, nech sa páči.“
Poslanec Kravčík: „Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, iste si pamätáte, že pred
dvomi mesiacmi sme tu schválili 19. februára 2021 Plán vodných rád pre celý kraj
v nadväznosti aj na vodozádržné opatrenia, v nadväznosti na ozdravenie klímy v procese
prevencií pred povodňami, suchom a istým spôsobom aj hospodársky rast, pretože sa ukazuje,
keď ste si všimli tie tabuľky aké veci sa môžu robiť a čo sa môže robiť a aký bude výsledok
tak jedna z nich je, že práve to zavodňovanie krajiny, ktoré historicky sme dlhodobo
vysušovali a najviacej aj Zemplín, aj ďalšie regióny v rámci Košického kraja, potrebujeme
každú kvapku vody nechať v priestore, aby nám podporovala aj biodiverzitu atď. To znamená,
samozrejme že treba začať od lesov a k tejto téme by sme si mali ešte spolu sadnúť a rozvinúť
tak ako budú pracovať aj Vodné rady, ktoré v podstate, jedna je aj pre ozrejmenie pánovi
kolegovi Staškovi, je Vodná rada pre Zemplín, pre Sobrance a Michalovce, kde celkom
zaujímavým spôsobom sa dá rozvinúť regeneráciu prírodného prostredia, ktoré súvisí
s lokálnymi záplavami, s biodiverzitou, atď. Bolo by dobré, keby aj kolegovia boli aktívnejší
v tom. A čo sa týka toho projektu biodiverzity, predpokladám, že Mestské lesy Gelnica,
že tam je ešte ďalšie tuším, že keď ten prvý krok, ktorý sa v rámci prvého projektu
biodiverzity nedarí napĺňať časovo tak ako bolo, tak budem veľmi rád, keď tie ďalšie
samosprávy, alebo kolegovia, ktorí patria do tých oblastí, kde projekt biodiverzita č. 2 sa bude
aplikovať, ak bude podporený samozrejme, aby sme získali skúsenosti a ktoré by dobre
zapadli do celej stratégie v rámci kontextu, ktorý je v pláne obnovy krajiny, pretože nás
25

čakajú veľmi ťažké časy a biodiverzita ako taká je jedna z kľúčových parametrov, aby sme
mali na pamäti aj zvýšenú odolnosť proti rôznym, nielen lykožrútom v prírode,
ale aj vírusom, ktoré nás budú atakovať v budúcnosti, aj v krátkej budúcnosti, pretože sme
narušili ekosystémy tak, že sa premnožujú škodcovia, ktorý potom páchajú zlo, nielen
na prírode, ale aj na ľudskej populácii. Takže skúste o tom porozmýšľať a ja predpokladám,
že aj v rámci úradu dôjde ku istej efektívnej koordinácii všetkých týchto aktivít, aby sme tieto
veci posúvali ďalej. Takže toľko, ďakujem pekne.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Určite všetci majú otvorené dvere, ktorí chcú konštruktívne
na tieto témy diskutovať. Čiže budeme aj naďalej spolupracovať, pán poslanec aj v tejto
otázke s tebou. Uzatváram rozpravu, prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu
na uznesenie. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. c) a d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy
s kódom OPKZP-P01-SC131-2017-29 za účelom realizácie projektu „Ochrana a obnova
biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja – projekt č. 2“,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške 300 000 eur,
d) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Košického samosprávneho
kraja,
e) doplnenie projektu do prílohy č. 6 Zoznamu projektových zámerov – oprávnené podľa
IROP v Regionálnej integrovanej územnej stratégii Košického kraja na roky 2014 – 2020.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 12

Spolufinancovaniu projektu s názvom „Ochrana a obnova
biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja – projekt č. 2“

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
BOD č. 12
Aktualizácia uznesenia č. 483/2020 z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja: „Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu v oblasti
podpory envirovýchovy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia –
KlimaPark Kysak“
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 12 – Aktualizácia uznesenia č. 483/2020
z 22. zasadnutia Zastupiteľstva KSK: „Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu
v oblasti podpory envirovýchovy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia
– KlimaPark Kysak“. Vážené poslankyne, vážení poslanci, predkladaným materiálom
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sa navrhuje zastupiteľstvu schváliť zmenu uznesenia číslo 483/2020 z 22. zasadnutia
Zastupiteľstva KSK s názvom „Schválenie realizácie a spolufinancovania projektu v oblasti
podpory envirovýchovy v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia“ v časti:
b)zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške 100 000 eur. Na základe dostupných informácií z monitorovacieho výboru
Operačného programu Kvalita životného prostredia o očakávanej výzve, dôjde k navýšeniu
maximálnej alokácie na projekt z 1 mil. eur na 2 mil. eur. Navýšenie alokácie na projekt
predstavuje príležitosť na realizáciu viacerých aktivít spojených s envirovýchovou
a vzdelávaním mládeže. Z tohto dôvodu sa KSK rozhodol o doplnenie infraštruktúrnych
aktivít do projektu. Vyššie uvedená zmena si vyžaduje aj zmenu uznesenia zastupiteľstva
KSK, vďaka ktorej dôjde k navýšeniu spolufinancovania z 50 tis. eur na 100 tis. eur.
Podrobnejšie informácie sú súčasťou dôvodovej správy a hlavného dokumentu materiálu.
Stanoviská jednotlivých komisií sú súčasťou materiálu. Otváram rozpravu v tomto bode.
Nech sa páči. Pán poslanec Rovinský.“
Poslanec Rovinský: „Keď sa budú uzatvárať príslušné zmluvy, tak ja odporúčam,
aby v zmluve nebolo ustanovenie také, ako na ten projekt, ktorý sme preberali pred chvíľou.
V ňom je uvedené, citujem: „Článok 3 – doba podnájmu. Podnájom podľa tejto zmluvy končí
podľa bodu 2 písm. d) k 31. 12. 2020, pokiaľ k uvedenému dátumu nebude podpísaná zmluva
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, o ktorý sa podnájomca uchádza.“
Predseda: „Pán poslanec, len ťa chcem upozorniť, že rozprávaš o úplne inom bode. Toto
zariadenie v Kysaku je majetok Košického samosprávneho kraja, teda nie je potrebná
nájomná zmluva. Máme majetkovoprávny vzťah.“
Poslanec Rovinský: „ Ja len hovorím, že tak isto v tomto prípade, vieš prečo som to povedal
tu pán predseda, takže vieš o tom teraz. To čo si ma nechcel pustiť v predchádzajúcom bode.
K tomuto bodu poviem toľko, že na Komisii územného plánovania a životného prostredia sme
sa bodom zaoberali a konštatovali sme, že celý projekt je v inundačnom, záplavovom území.
Kraj by nemal robiť stavebnú činnosť v území, v ktorom sa táto činnosť robiť nemá. Preto
sme neboli jednotný v tom, aby sme vedeli ako komisia tento bod podporiť. To je moje
upozornenie, ako predsedu Komisie územného plánovania a životného prostredia a ako
poslanca Košického samosprávneho kraja. Ďakujem.“
Predseda: „Ďakujem. Ja ti niekoľký krát vysvetlím alebo odpoviem to isté, keďže v rámci
oprávnených výdavkov boli doplnené aj protipovodňové opatrenia v rámci toho objektu,
kde tento projekt realizujeme a zo zákona máme povinnosť takéto objekty zabezpečiť týmito
protipovodňovými opatreniami, tak je výhodnejšie tieto peniaze prefinancovať
cez štrukturálne fondy, čo momentálne aj robíme. Preto tu je toto uznesenie, v zásade šetríme
zdroje z rozpočtu Košického samosprávneho kraja. To je ďalšia z výhod tohto uznesenia.
Ak sa nikto ďalší nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu a prosím návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
schvaľuje
zmenu uznesenia číslo 483/2020 z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja v časti:
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b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške 100 000 eur.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 13

Aktualizácia uznesenia č. 483/2020 z 22.
Košického
samosprávneho
kraja:
a spolufinancovania projektu v oblasti
v rámci Operačného programu Kvalita
KlimaPark Kysak“

zasadnutia Zastupiteľstva
„Schválenie
realizácie
podpory envirovýchovy
životného prostredia –

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh na uznesenie bol schválený.“
BOD č. 13
Informatívna správa – Vyhodnotenie 3. výzvy cezhraničného programu
ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 13 – Informatívna správa – Vyhodnotenie 3. Výzvy
cezhraničného programu ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, predkladaným materiálom je podaná informatívna
správa o programe cezhraničnej spolupráce ENI HU-SK-RO-UA na obdobie 2014 – 2020.
Cieľom tohto programu je prehĺbiť spoluprácu medzi oblasťami Zakarpatská, Ivanofrankivská
a Černovická na Ukrajine a oprávnenými územiami členských štátov – Slovenska, Maďarska
a Rumunska, za účelom iniciácie pokroku v oblastiach existujúcich sociálnych,
ekonomických, infraštruktúrnych a environmentálnych ťažkostí. Tento program poskytuje
finančnú podporu v rámci štyroch tematických cieľov, ktoré sú uvedené v hlavnom
dokumente materiálu a vyhlásil a uzavrel 3. výzvu na predkladanie žiadostí o finančný
príspevok. O výsledkoch výzvy je podaná krátka informatívna správa. Celkovo bolo v rámci
3. výzvy predložených 119 žiadostí o finančný príspevok. Počet úspešných žiadostí
schválených monitorovacím výborom je 30. Z celkového počtu 30 schválených projektov
vystupujú subjekty z Košického kraja v piatich žiadostiach. Podrobnejšie informácie
o úspešných projektoch sú uvedené v hlavnom dokumente materiálu. Stanoviská jednotlivých
komisií sú súčasťou materiálu. Nech sa páči, otváram rozpravu v tomto bode. Ak sa nikto
nehlási uzatváram rozpravu a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
berie na vedomie
Informatívnu správu – Vyhodnotenie 3. výzvy cezhraničného programu ENI Maďarsko –
Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
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Hlasovanie č. 14

Informatívna správa – Vyhodnotenie 3. výzvy cezhraničného
programu ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina
2014 – 2020

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený. Ďakujem pekne.“
BOD č. 14
Splnené opatrenia prijaté Košickým samosprávnym krajom na odstránenie nedostatkov
z kontroly „Tepelné hospodárstvo škôl a školských zariadení v pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja“ vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 14 – Splnené opatrenia prijaté KSK na odstránenie
nedostatkov z kontroly „Tepelné hospodárstvo škôl a školských zariadení v pôsobnosti KSK“
vykonanej NKÚ SR. Vážené poslankyne, vážení poslanci, na základe výsledku kontroly
NKÚ SR a protokolu o výsledku kontroly Tepelného hospodárstva škôl a školských zariadení
v pôsobnosti KSK zo dňa 11. 02. 2019 boli prijaté opatrenia vypracované dňa 16. 12. 2019
poverenými zamestnancami, ktorými sa KSK zaviazal k ich splneniu. Z dôvodu mimoriadnej
situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a ním spôsobenou pandémiou bola Najvyššiemu
kontrolnému úradu SR doručená žiadosť o predĺženie termínu na predloženie správy o plnení
opatrení, s ktorým súhlasil a termín predĺžil do 28. 02. 2021. Správa o plnení opatrení KSK
k zisteniam NKÚ vrátane dokladov preukazujúcich ich plnenie bola NKÚ SR doručená dňa
26. 02. 2021. Predmetná správa je súčasťou hlavného dokumentu materiálu. Stanoviská
jednotlivých komisií sú súčasťou materiálu. Otváram rozpravu v tomto bode. 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 splnení opatrení prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie
nedostatkov z kontroly „Tepelné hospodárstvo škôl a školských zariadení v pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja“ vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 15

Splnené opatrenia prijaté Košickým samosprávnym krajom na
odstránenie nedostatkov z kontroly „Tepelné hospodárstvo škôl
a školských zariadení v pôsobnosti Košického samosprávneho
kraja“ vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené.“

29

BOD č. 15
Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Predseda: „Bod č. 15 – Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Vážené poslankyne, vážení
poslanci, predkladaným materiálom sa navrhuje zastupiteľstvu schváliť:
1. návrh dohody o úprave vzájomných práv a povinností v súvislosti s výchovno –
vzdelávacím procesom medzi PSK a KSK,
2. predloženie žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR na zaradenie
elokovaného pracoviska Bystrany 46, 053 62, Bystrany do siete škôl a školských zariadení
SR pre Strednú odbornú školu techniky a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves,
od 1. septembra 2021.
Podrobnejšie informácie sú súčasťou dôvodovej správy. Dohoda o úprave vzájomných práv
a povinností v súvislosti s výchovno – vzdelávacím procesom medzi PSK a KSK
je súčasťou hlavného dokumentu materiálu. Stanovisko školskej komisie je súčasťou
materiálu. Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. 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 § 4 ods. 1 písm. k) a § 11 ods. 2 písm.
c) zákona č. 302/2001 Z .z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov a § 9 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení neskorších predpisov
schvaľuje
1. návrh dohody o úprave vzájomných práv a povinností v súvislosti s výchovno –
vzdelávacím procesom medzi Prešovským samosprávnym krajom a Košickým
samosprávnym krajom,
2. predloženie žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
na zaradenie elokovaného pracoviska do siete škôl a školských zariadení Slovenskej
republiky pre Strednú odbornú školu techniky a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská
Nová Ves, od 1. septembra 2021:
Elokované pracovisko, Bystrany 46, 053 62, Bystrany ako súčasť Strednej odbornej školy
techniky a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 16

Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Predseda: „Konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené.“
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BOD č. 16a)
Správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2020
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 16a) – Správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych
služieb v Košickom kraji za rok 2020. Vážené poslankyne, vážení poslanci, informatívna
správa predložená v hlavnom dokumente materiálu je rozčlenená podľa schválených oblastí
a priorít s cieľom poskytnúť prehľad o priebežnej realizácii opatrení za rok 2020. Jednotlivé
priority z koncepcie sú každoročne rozpracované do akčných plánov na príslušný kalendárny
rok, s určením konkrétnych aktivít, ktoré smerujú k napĺňaniu cieľov v rámci schválenej
koncepcie. V priebehu roka 2020 bola koncepcia realizovaná Odborom sociálnych vecí,
zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, neverejnými
poskytovateľmi sociálnych služieb v kraji, ako aj ďalšími inštitúciami. Podrobnejšie
informácie sú súčasťou dôvodovej správy a hlavného dokumentu materiálu. Stanovisko
sociálnej komisie je súčasťou materiálu. Otváram rozpravu v tomto bode. 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
Správu o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2020.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 17

Správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb
v Košickom kraji za rok 2020

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „Konštatujem, že tento návrh bol schválený.“
BOD č. 16b)
Návrh na aktualizáciu Uznesenia č. 318/2016 zo dňa 22. 02. 2016 –
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016 –2020
Predseda: „Bod č. 16b) – Návrh na aktualizáciu Uznesenia č. 318/2016 zo dňa 22. 02. 2016 –
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016 – 2020. Vážené
poslankyne, vážení poslanci, predkladaným materiálom sa navrhuje zastupiteľstvu predĺženie
platnosti Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016 – 2020
do roku 2022. Koncepciu rozvoja sociálnych služieb Košického kraja na roky 2016 – 2020
ako základný strategický dokument rozvoja sociálnych služieb kraja schválilo Zastupiteľstvo
KSK uznesením č. 318/2016 dňa 22. 02. 2016. Vymedzením jej platnosti do roku 2020
vyplynula potreba jej aktualizácie na ďalšie obdobie. Podrobnejšie informácie sú súčasťou
dôvodovej správy. Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016 –
2020 je súčasťou hlavného dokumentu materiálu. Taktiež súčasťou materiálu je aj stanovisko
sociálnej komisie. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči. Ak sa nikto nehlási
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uzatváram rozpravu a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. h) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
predĺženie platnosti Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky
2016 – 2020 do roku 2022.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 18

Návrh na aktualizáciu Uznesenia č. 318/2016 zo dňa 22.02.2016
– Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky
2016 –2020

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Predseda: „Konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 17)
Návrh na zrušenie Uznesení č. 280/2019 v bode 2) a č. 410/2020 – Optimalizácia siete
sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja – 9. etapa
Predseda: „Bod č. 17 – Návrh na zrušenie Uznesení č. 280/2019 v bode 2) a č. 410/2020 –
Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK – 9. etapa. Vážené poslankyne, vážení poslanci, predkladaným materiálom
sa navrhuje zastupiteľstvu zrušiť Uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 280/2019 v bode 2)
a č. 410/2020 – Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa z dôvodu,
že vytipované priestory v zariadení sociálnych služieb IDEA – Domov sociálnych služieb,
Prakovce si vyžadujú rozsiahlu prestavbu, pričom priestory nespĺňajú podmienky
na vytvorenie plánovaných 25 miest, ale maximálne 10 miest špecializovaného zariadenia,
vzhľadom na špecifiká prijímateľov s cieľovou skupinou pervazívna vývinová porucha, tzn.
autizmus, aspergerov syndróm a iné poruchy autistického spektra. Vzhľadom na túto
skutočnosť sa tak rozsiahla prestavba, ako aj predpokladané prevádzkové náklady
na poskytovanie sociálnej služby 10 prijímateľom oproti plánovaným 25 javia ako
nehospodárne a neúčelné. Podrobnejšie informácie sú súčasťou dôvodovej správy a hlavného
dokumentu materiálu. Stanovisko sociálnej komisie je súčasťou tohto materiálu. Otváram
k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči. Pán poslanec Petrik.“
Poslanec Petrik: „Ďakujem za slovo pán predseda. Keď som si to analyticky pozeral to
zrušenie uznesení a čo v konečnom dôsledku to znamená. Ak sa dnešné uznesenie schváli, tak
v podstate to čo bolo pred tými dvoma uzneseniami, ktoré boli citované, tak sa nám vytratí
z predmetu činnosti zariadenia podporovaného bývania. Keďže pred týmto celým zámerom
IDEA Prakovce malo k dispozícii tento predmet činnosti, ja odporúčam do budúcna, aby sa
tento predmet činnosti zariadenie podporovaného bývania naspäť vrátil. Pretože jednoducho
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tak to bolo pred tými všetkými uzneseniami, pred tým uznesením 280/2019 a pred uznesením
410/2020. Pretože v konečnom dôsledku sa tento predmet činnosti nám vytratil. Ďakujem
pekne.“
Predseda: „Ďakujem a súhlasím s tým, aby sa to potom vrátilo. On sa v zásade ale nevytratil,
len sa znižuje do doby, kým to materiálovo nezabezpečíme tak, ako to má byť. Ak sa nikto
nehlási do rozpravy, uzatváram rozpravu a prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu
na uznesenie. Nech sa páči.“
Návrhová komisia:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. h) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
zrušuje
Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 280/2019 v bode 2)
a č. 410/2020 – Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa.
Predseda: „Ďakujem pekne, prosím hlasujte o tomto návrhu na uznesenie. Nech sa páči.“
Hlasovanie č. 19

Návrh na zrušenie Uznesení č. 280/2019 v bode 2) a č. 410/2020
– Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných
zariadeniami
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Košického
samosprávneho kraja – 9. etapa

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Predseda: „Konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené.“
BOD č. 18
Otvorená samospráva
Predseda: „Ako som už v úvode avizoval, keďže sa do rozpravy k bodu č. 18 – Otvorená
samospráva niekto neprihlásil, tento bod teda neotváram.“
BOD č. 19
Rôzne
Predseda: „Môžeme prejsť k bodu č. 19 – Rôzne. Upozorňujem, že v rámci bodu rôzne
nie je možné prijímať uznesenia. Otváram rozpravu, nech sa páči. Pán poslanec Hlinka.“
Poslanec Hlinka: „Chcel by som v tomto bode upozorniť kolegov poslancov na splnenie
povinnosti podať oznámenia o svojich majetkových, osobných, pracovných pomeroch
v zmysle príslušného tlačiva. Na to je podľa ústavného zákona lehota do konca tohto mesiaca,
takže do 30. apríla. Pokiaľ mám informáciu z piatka, som sa na to pýtal koľko týchto
oznámení došlo, tak zatiaľ je ten stav pomerne nízky. Je to menej ako polovica počtu
poslancov celého zastupiteľstva, k piatku minulého týždňa. Takže upozorňujem a pripomínam
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túto povinnosť, aby sme ako komisia verejného záujmu nemuseli potom v máji a v júni
na najbližšom zastupiteľstve prípadne začínať nejaké konanie voči jednotlivcom, ktorý
si nesplnili povinnosť, čo nikdy nie je príjemná záležitosť.“
Predseda: „Ďakujem pekne. Ja len doplním, máte ešte štyri dni na tieto majetkové priznania.
Prosím zariadiť sa podľa toho. Pán poslanec Kaplan, nech sa páči.“
Poslanec Kaplan: „Ďakujem pekne. Ja len na krátko, skôr takú informatívnu záležitosť.
Oslovili ma niektorí študenti najmä stredných škôl v Michalovciach, že by chceli pomôcť
ako dobrovoľníci pri prevádzke očkovacieho centra v Michalovciach. Chcem sa spýtať,
či je taká možnosť a ak áno, kde by sa mohli eventuálne nahlásiť alebo informovať.
Ďakujem.“
Predseda: „Ak sa bavíme o zdravotnom personáli, tak to zabezpečuje poskytovateľ
zdravotnej starostlivosti a čo sa týka toho ostatného personálu, tak to nám zabezpečuje
Dobrovoľnícke centrum Košického kraja. Ak sa nikto ďalší nehlási do rozpravy, uzatváram
rozpravu.“
BOD č. 20
Záver
Predseda: „Vážené dámy, vážení páni, týmto sme program 24. zasadnutia zastupiteľstva
vyčerpali, končím dnešné zasadnutie, na ďalšom riadnom zasadnutí zastupiteľstva
sa stretneme dňa 28. júna 2021. Želám vám šťastnú cestu domov.“

Ing. Rastislav Trnka v. r.
predseda KSK

JUDr. Boris Bilčak v. r.
riaditeľ Úradu KSK

Ing. Ján Jakubov v. r.
overovateľ zápisnice

Mgr. Rastislav Javorský v. r.
overovateľ zápisnice

Podpísal dňa: 07. 06. 2021

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

Podpísal dňa: 25. 05. 2021

Zápisnica vyhotovená dňa 24. 05. 2021
Spracovala na základe zvukového záznamu:
Miroslava Segedová v. r.
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