Zápisnica
zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 29. októbra 2007

Miesto zasadnutia: Malá zasadačka Magistrátu mesta Košice
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zasadnutie otvoril a viedol predseda Košického samosprávneho kraja (ďalej len
„predseda“) JUDr. Zdenko Trebuľa.
Predseda informoval, že z rokovania zastupiteľstva sa ospravedlnil poslanec Novotný,
poslankyňa Takáčová, poslankyňa Fedorová, poslanec Bauer, poslanec Slovák a poslanec
Babič.
Podľa predbežného vyhotovenia prezenčnej listiny bolo na zastupiteľstve prítomných 35
poslancov a zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Predseda požiadal člena stálej mandátovej
komisie, JUDr. Betuša, aby túto skutočnosť potvrdil.
poslanec Betuš, člen stálej mandátovej komisie: uviedol, že podľa prezentácie je na
zastupiteľstve prítomných 40 poslancov.
Za overovateľov zápisnice, z radov poslancov, predseda určil poslanca Jozefa Konkolyho
a poslanca Michala Komaru.
Predseda skonštatoval, že návrh programu spolu s materiálmi dostali poslanci poštou. Okrem
nich poslanci obdržali na rokovací stôl stanoviská komisií k materiálom, materiál č. 11 –
Udelenie verejných ocenení – Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov
a kolektívy v roku 2007 - materiál podľa Zásad a postupu udeľovania verejných ocenení
vygenerovala na ten účel komisia na pracovnom rokovaní dňa 24.10.2007, materiál č. 16 Aktualizovaná informácia o zimnej údržbe ciest vo vlastníctve Košického samosprávneho
kraja v zimnom období 2007–2008 - predkladá sa aktualizovaný tabuľkový prehľad a materiál
č. 18 – Návrh na zmenu Zakladateľskej listiny Správy majetku Košického samosprávneho
kraja s. r. o. K materiálu dodal, že je to len doplnenie predmetu podnikania.
Následne z rokovania zastupiteľstva stiahol body č. 9 - Návrh Všeobecne záväzného
nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií a č. 10 - Zriadenie
neinvestičného fondu Košického samosprávneho kraja z dôvodu formálnych a legislatívnych
nejasností, ktoré v materiáli sú a je potrebné ich odstrániť. Dodal, že plánuje ich zaradiť na
rokovanie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja v mesiaci december.
Následne požiadal poslancov o ich pripomienky a doplnenia programu.
poslanec Farkašovský: navrhol o personálnych otázkach hlasovať verejne.
Predseda sa opýtal poslancov, či má ešte niekto pripomienky alebo doplnenia programu. Po
konštatácii, že už nikto nemá pripomienky a doplnenia k programu, túto možnosť uzatvoril
a dal hlasovať.

Hlasovanie č. 1

o návrhu poslanca Farkašovského

Za 35 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 6 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie č. 2

o celom programe

Za 41 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Predseda poslancov v krátkosti informoval o stave riešenia aplikácie Digitálne zastupiteľstvo
a v tejto súvislosti na zabezpečenie notebookov a dátových kariet pre poslancov. Tieto sú pre
poslancov pripravené na odovzdanie, zatiaľ chýbajú dátové karty na pripojenie na internet
a portál digitálneho zastupiteľstva, pretože nie je zmluvne ukončený výber mobilného
operátora. Dodal, že toho času sa rieši aj legislatívne obmedzenie – príprava zmluvy
o výpožičke notebookov a príslušenstva. Následne po zabezpečení týchto úkonov z úrovne
úradu bude pripravené školenie na používanie aplikácie Digitálne zastupiteľstvo vrátane
mobilného prístupu k tejto aplikácii cez notebook tak, aby každý s tým vedel pracovať.
Ďalej v úvode upozornil, že ani na októbrovom rokovaní zastupiteľstva nie je možné
zabezpečiť obed klasicky, nakoľko nie sú ukončené rekonštrukčné práce v priestoroch jedálne
a bufetu. Dodal, že úrad zabezpečil suchú stravu.
Následne požiadal predsedov poslaneckých klubov, aby navrhli svojich zástupcov do
návrhovej komisie, ktorá pripraví návrhy uznesení k jednotlivým bodom rokovania tak, ako
vyplynú z diskusie.
Poslanecký klub SDKÚ do návrhovej komisie navrhol poslanca Jozefa Anďala, KDH
poslanca Martina Boritáša a SMER – SMK poslanca Štefana Zsóriho.
Predseda sa opýtal, či sú ešte nejaké ďalšie návrhy a následne dal hlasovať o zložení
návrhovej komisie v zložení: poslanec Jozef Anďal, poslanec Martin Boritáš a poslanec
Štefan Zsóri.
Hlasovanie č. 3

o zložení návrhovej komisie

Za 40 poslancov, proti 0 poslanec, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.

Predseda skonštatoval, že návrhová komisia na 14. zasadnutí zastupiteľstva bude pracovať
v zložení: poslanec Jozef Anďal, poslanec Martin Boritáš a poslanec Štefan Zsóri.
Požiadal ich, aby zaujali svoje miesta pre návrhovú komisiu.
Ostatným poslancom oznámil, aby svoje návrhy k jednotlivým bodom programu rokovania
predkladali písomne návrhovej komisii po ústnej informácii prítomných poslancov.
BOD č. 2
Interpelácie
Predseda dal priestor na interpelácie, otázky a pripomienky a po konštatácii, že sa
nik do interpelácií nehlási, túto možnosť ukončil.

2

BOD č. 3
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Predseda k materiálu uviedol, že predloženou informáciou úrad informuje len
o uzneseniach aktuálnych, ktoré z hľadiska evidenčného sú v realizácii. Ide o 15 uznesení
z prvého volebného obdobia a 82 uznesení v realizácii z tohto volebného obdobia. Z hľadiska
vecného záberu prevažujú uznesenia majetkového charakteru a uznesenia o realizácii
projektov. Aktuálny stav v ich plnení od ostatného rokovania zastupiteľstva v mesiaci august
je podrobnejšie uvedený pri jednotlivých uzneseniach. Následne k tomuto bodu otvoril
rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási, rozpravu ukončil a požiadal
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo
dňa 29. októbra 2007:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov berie na vedomie
Informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a súhlasí
s vypustením sledovania uznesení
 č. 540 z 26. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 7.10.2005
 č. 542 z 26. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 7.10.2005.
Hlasovanie č. 4

Informácia o plnení
samosprávneho kraja

uznesení

Zastupiteľstva

Košického

Za 42 poslancov + 1 - poslanec Boritáš, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Prednesenie reklamácie poslanca Boritáša k nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia s tým,
že pri hlasovaní č. 4 hlasoval za aklamačne.

BOD č. 4
Správa o výsledkoch kontroly za obdobie august 2007 a september 2007
Predseda sa opýtal hlavného kontrolóra, JUDr. Vojtecha Farkaša, či chce materiál
doplniť. Hlavný kontrolór uviedol, že nie je potrebné. Následne predseda otvoril rozpravu.
Po konštatácii, že sa nikto nehlási, požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na
uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo
dňa 29. októbra 2007:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 19e ods. 1 písm. d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov berie
na vedomie Správu o výsledkoch kontroly za obdobie august 2007 a september 2007.
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Hlasovanie č. 5

Správa o výsledkoch kontroly za obdobie august 2007
a september 2007

Za 43 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 5
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2007
K materiálu predseda uviedol, že ide o piatu úpravu rozpočtu v časti bežného
a kapitálového rozpočtu v časti príjmov a výdavkov. Úpravou sa navrhuje zníženie bežných
príjmov celkovo o 65 miliónov 728 tisíc Sk a zníženie bežných výdavkov predstavuje čiastku
49 miliónov 883 tisíc Sk.
Dodal, že toto zníženie bežných príjmov je kompenzované vo výške 29 miliónov 591 tisíc Sk
príjmovými finančnými operáciami, ďalej je premietnuté do zníženia bežných výdavkov vo
výške 49 miliónov 883 tisíc Sk a z rozdielu vo výške cez 13 miliónov Sk sa navrhuje vytvoriť
prebytok v rozpočte v súvislosti s plnením úverovej zmluvy s Európskou investičnou bankou
vo výške cez 13 miliónov Sk, čiastka 351 tisíc Sk bude presunutá do kapitálových výdavkov.
Pokiaľ ide o úpravu kapitálového rozpočtu, táto predstavuje zvýšenie kapitálových
príjmov o 5 miliónov 870 tisíc, kapitálové výdavky predstavujú zvýšenie o čiastku 6 miliónov
992 tisíc Sk. Zvýšenie príjmových finančných operácií sa navrhuje o čiastku 30 miliónov 362
tisíc Sk. Skonštatoval, že porovnanie jednotlivých úprav je podrobne špecifikované
v dôvodovej správe a v tabuľkových prehľadoch. Predseda následne otvoril rozpravu. Po
konštatácii, že sa nikto nehlási, požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na
uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo
dňa 29. októbra 2007:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
1. Úpravu bežného rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2007 takto:
znížiť bežné príjmy
znížiť bežné výdavky

o
o

65 728 tis. Sk
49 883 tis. Sk

2. Úpravu kapitálového rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2007 takto:
zvýšiť kapitálové príjmy
zvýšiť kapitálové výdavky

o
o

5 870 tis. Sk
6 992 tis. Sk

3. Úpravu finančných operácií Košického samosprávneho kraja na rok 2007 takto:
zvýšiť príjmové finančné operácie
Hlasovanie č. 6

o

30 362 tis. Sk

Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2007

Za 40 poslancov, proti 1 poslanec, zdržali sa 2 poslanci.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 6
Poskytnutie dotácií nad 100 tis. Sk podľa Všeobecne záväzného nariadenia
KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
Predseda uviedol, že materiál bol prerokovaný vo všetkých komisiách a následne
k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa nikto nehlási, požiadal návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo
dňa 29. októbra 2007:
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, § 8
ods. 4 a 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 2 a § 5 ods. 6
Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní
dotácií schvaľuje Poskytnutie dotácie z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v zmysle
VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií týmto žiadateľom:
1. Obci Bánovce nad Ondavou vo výške 100 tis. Sk na bustu „Pavol Horov“ pred
budovou Literárneho múzea P. Horova,
2. Reformovanej kresťanskej cirkvi Lastomír vo výške 100 tis. Sk na odvodnenie
a rekonštrukciu kostola,
3. Reformovanej kresťanskej cirkvi, cirkevný zbor Bačka vo výške 150 tis. Sk na
rekonštrukciu strechy kostola,
4. Neziskovej organizácii Rolen, Blatné Remety vo výške 100 tis. Sk na rekonštrukciu
zariadenia sociálnych služieb – Dom pokoja sv. Heleny, Olšovany,
5. Občianskemu združeniu Stolnotenisový klub Lokomotíva Košice vo výške 140 tis. Sk
na Extraligu mužov v stolnom tenise,
6. Obci Debraď vo výške 200 tis. Sk na rekonštrukciu Eko – Kaplnka sv. Ladislava –
Debraď.
Hlasovanie č. 7

Poskytnutie dotácií nad 100 tis. Sk podľa Všeobecne záväzného
nariadenia KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 7
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho
kraja podľa VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
Predseda k materiálu uviedol, že predloženým materiálom úrad informuje o zmenách,
ku ktorým došlo u dvoch žiadateľov, ktorým už bola poskytnutá dotácia. Obec Danišovce
odstúpila od poskytnutia dotácie vo výške 10 tisíc Sk a obec Vojčice nevyčerpala poskytnutú
dotáciu v plnej výške a vrátila finančné prostriedky vo výške 46 tisíc Sk. Vyššie uvedené
čiastky boli na základe rozhodnutia predsedu Košického samosprávneho kraja poskytnuté
ďalším dvom žiadateľom, a to v prospech olympijského klubu a mužskej folklórnej skupine
Hnojňane, pri príležitosti 30. rokov od vzniku speváckej skupiny. Následne k materiálu
otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási, rozpravu ukončil a požiadal
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
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Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo
dňa 29. októbra 2007:
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 § 8
Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní
dotácií berie na vedomie Informáciu o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického
samosprávneho kraja v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií.
Hlasovanie č. 8

Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov
Košického samosprávneho kraja podľa VZN č. 3/2006
o poskytovaní dotácií

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 8
Zásady tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia
Košického samosprávneho kraja
Predseda k materiálu uviedol, že je veľmi dobre pripravený a vyjadril pochvalu pre
odbor financií, ako spracovateľa materiálu, pretože pripravili kvalitný materiál. Následne
k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási, rozpravu ukončil
a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo
dňa 29. októbra 2007:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 14 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov schvaľuje Zásady tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel
rozpočtového hospodárenia Košického samosprávneho kraja.
Hlasovanie č. 9

Zásady tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel
rozpočtového hospodárenia Košického samosprávneho kraja

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 11
Udelenie verejných ocenení – Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov
a kolektívy v roku 2007
K materiálu predseda uviedol, že predložené návrhy na ocenenie Cenou Košického
samosprávneho kraja, ktoré vygenerovala podľa Zásad a postupu udeľovania verejných
ocenení na tento účel zriadená komisia zložená z predsedov poslaneckých klubov
a predsedov komisií. Skonštatoval, že komisia rokovala dňa 24. októbra 2007, a že výsledok
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jej posúdenia všetkých došlých návrhov je uvedený v predloženom materiáli. Dodal, že
predpokladom udelenia ocenení zastupiteľstva je posúdenie všetkých došlých návrhov
komisiou v súlade s čl. 5 ods. 1 Zásad a postupu pre udeľovanie ocenení. Upozornil na
skutočnosť, že bez prerokovania došlých návrhov v komisii nie je možné priamo na rokovaní
zastupiteľstva dopĺňať ďalšie návrhy. Následne k materiálu otvoril rozpravu.
poslanec Forgáč: uviedol, že podľa jeho názoru by sa poslanci pri výbere ocenených mali
trošku odpolitizovať, pretože sa zúčastnil na rokovaní komisie zloženej z predsedov
poslaneckých klubov a predsedov komisií a mimo návrhov SMK a SMER-u iné návrhy
neprešli. Mrzí ho jedna vec – bol tam daný návrh jedného pána, ktorý dostal cenu
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR za charitatívnu činnosť, ktorú robí v našom
Košickom samosprávnom kraji. Jednalo sa o vybudovanie Charitného domu Edity Steinovej
vo Vojčiciach, ktorý má 16 lôžok, zároveň poskytuje stravu pre dôchodcov v danom regióne.
Charitný dom profesora Hlaváča v Michalovciach, Občianske združenie Teresa Benedicta.
Tento dom bol ocenený Ministerstvom práce, sociálnych veci a rodiny SR, ako sociálny čin
roku 2003 a taktiež v roku 2005 Charitný dom Eriky Jakabovej vo Vojčiciach s kapacitou 9
lôžok. V roku 2007 bola dokončená novostavba charitného domu profesora Hlaváča
v Michalovciach s kapacitou 36 lôžok. Chcel len dokumentovať, že ako sa tento pán bez
požiadaviek na rozpočet od štátu alebo čo všetko tento pán urobil a neboli sme schopní sa ani
vysloviť k tomu, že nejakú tú cenu mu dať.
predseda: uviedol, že komisia je zložená z predsedov poslaneckých klubov a z predsedov
komisií. Dodal, že videl len hlasovanie a výsledky počtu bodov u jednotlivých návrhov, ale
nevie kto ako hlasoval a nevie ako diskutovali, pretože sa zasadnutia komisie nezúčastnil.
Skonštatoval, že je na poslancoch, aby to posúdili. On ako predseda rešpektuje toto
rozhodnutie a je na poslancoch, ako sa rozhodnú. Uviedol, že nepozná tento návrh, preverí si,
nevie o koho sa jedná. Dodal, že má určité možnosti, ako predseda, udeliť ocenenie pre
spomínaného pána udelením plakety alebo ceny predsedu KSK. Zvážime podľa ďalších
návrhov, lebo tých návrhov je veľa, čo by udelil.
poslanec Bartoš: uviedol, že sa tiež zúčastnil rokovania tejto komisie ako predseda
poslaneckého klubu a v úvode rokovania komisie aj upozornil na to, aby to malo dôstojný
priebeh, keďže to udeľovanie cien predpokladá že má mať určitú dôstojnosť a v podstate
rokovanie komisie sa skĺzlo len na hlasovanie. Podľa jeho názoru by tam nemali hľadať
nejaké politikum, on aj na to upozornil, aby poslanci zastupiteľstva hľadali konsenzom
naozaj to najlepšie, čo v Košickom samosprávnom kraji si to ocenenie zaslúži a myslí si, že
autorita otca arcibiskupa je dostatočná na to, aj ten text, ktorý tam bol priložený. To znamená
– navrhovanie ocenení si minimálne zaslúžilo pozornosť a trošku sa tým aj zaoberať a nielen
sucho odhlasovať a prideľovať body.
poslanec Farkašovský: uviedol, že aj on bol pri tom, keď sa hlasovalo, bol členom tejto
komisie ako predseda komisie a aj ako predseda poslaneckého klubu a nebudeme tu teraz
vyťahovať kto a koho navrhoval, bolo tam 43 navrhnutých a nemysli si, že niekto z nich bol
lepší a lebo horší. O tomto to je. Komisia hlasuje, bolo to tajné hlasovanie a mohli by sme tu
teraz do večera pri tomto bode stále vyťahovať niekoho, kto neprešiel a kto si zaslúžil udeliť
ocenenie. Nechcel menovať - nechcel použiť nejaký konkrétny návrh, pretože niektoré
návrhy dostali aj dva hlasy, aj tri hlasy, aj päť hlasov, ale tí piati - pokiaľ si dobre pamätá,
tak dvaja alebo traja dostali hlasy skoro od všetkých členov komisie vrátane jeho dvoch
predrečníkov. Navrhol, aby to nebolo vnímané ako politické rozhodnutie a zajtra bude
v Korzári veľký nadpis, že zase koalícia prevalcovala opozíciu pri navrhovaní udeliť
vyznamenanie, lebo potom vy z toho robíte politiku a nie tí ľudia, ktorí boli navrhnutí na
ocenenie a neprešli. Bolo povedané hneď na začiatku, že komisia navrhuje podľa zásad na
ocenenie najviac 5 návrhov. Sú tí piati najlepší alebo nie sú, je to na základe odporúčania
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tejto komisie. Boli tam rôzne iné vážené inštitúcie, ktoré navrhli svojich najlepších
jednotlivcov, svoje najlepšie kolektívy a neprešli.
predseda: uviedol, že aj on osobne zváži udelenie Ceny a Plakety predsedu Košického
samosprávneho kraja. Došlo veľa návrhov, ale chcel povedať jednu vec – sú okresy, z ktorých
nedošiel ani jeden návrh, alebo ich prišlo málo. Skonštatoval, že z okresu Rožňava a Spišská
Nová Ves je ich tiež málo. Z Gemera neprišiel ani jeden návrh a slávnostné zhromaždenie
predstaviteľov a zástupcov Košického samosprávneho kraja spojené s odovzdávaním
verejných ocenení sa bude konať na Gemeri v Rožňave. Minulý rok sa konalo v Spišskej
Novej Vsi, tento rok to bude v Rožňave, aby sa obišiel kraj. Vyzval poslancov byť
iniciatívnymi aj v tomto smere, pretože je veľa ľudí v regiónoch, ktorí majú výrazný podiel
na tom živote v regióne. To uviedol ako nedostatok vo vlastných radoch. Následne
k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy už nikto nehlási, rozpravu
ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo
dňa 29. októbra 2007:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a podľa Zásad
a postupu pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja v znení
neskorších dodatkov schvaľuje udelenie verejných ocenení „Cena Košického samosprávneho
kraja“
1. Sándorovi Gálovi,
2. Milanovi Hvižďákovi,
3. MUDr. Jánovi Michalkovi,
4. Dr. h. c. Ing. Rudolfovi Schusterovi, PhD.,
5. kolektívu – ženskej speváckej skupine Živena.
Hlasovanie č. 10

Udelenie verejných ocenení – Ceny Košického samosprávneho
kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2007

Za 40 poslancov, proti 1 poslanec, zdržali sa 4 poslanci.
Návrh bol prijatý.
Predseda ešte informoval poslancov, že 18. decembra 2007 sa v Rožňave sa uskutoční
zhromaždenie predstaviteľov a zástupcov Košického samosprávneho kraja spojené
s odovzdávaním verejných ocenení a dopredu všetkých na túto akciu pozval. Ďalej uviedol, že
si uvedomuje, že je to niekedy komplikovanejšie
presunúť sa z Trebišova alebo
z Michaloviec do Rožňavy alebo do Spišskej Novej Vsi, ale zase aj opačne, ale je to aj taká
úcta k oceneným a druhá vec aj skutočne taká spolupatričnosť tohto zastupiteľstva, ktoré
o týchto ocenených rozhodlo.
BOD č. 12
Úprava č. 1 smernej časti Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného
celku Košický kraj
Predseda k materiálu uviedol, že už realizované kroky v záujme úpravy smernej časti
Územného plánu veľkého územného celku uvedené v dôvodovej správe boli vyvolané
v súvislosti so zmenou trasy modernizovanej železničnej trate a rýchlostnej cesty R 4.
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Skonštatoval, že to hovorí preto, lebo mnohí, ktorí tu sedia vedia dobre koľko rokov sme sa
usilovali o to, aby R4 sa dostala do plánov Ministerstva dopravy SR, aby sa dostala do
plánovacích období z hľadiska Ministerstva financií SR a z hľadiska prípravy
predprojektovej dokumentácie. Dodal, že dnes sme už v takom stave, že je reálne podľa
posledných informácií, aby sa budúci rok začalo, aj keď sú ešte stále niektoré veci nie úplne
vyjasnené. Aj keď sedí tu náš poslanec a starosta obce Kechnec, ktorej sa to bytostne dotýka,
pretože ide to cez územie, kde sídli priemyselný park a nie je to tam celkom zatiaľ
dojasnené. Sú tam problémy hlavne kvôli tomu, že súčasťou investičnej zmluvy, ktorá bola
podpísaná s Getrakfurdom je aj riešenie tohto problému, takže požiadal poslancov, keby
počuli, že na vine je JUDr. Konkoly, že on je ten, ktorý to všetko brzdí, tak celkom tak to nie
je, lebo skutočne sú tam niektoré záväzky, ktoré boli podpísané pri podpise investičnej
zmluvy.
Úprava trasy železnice vyvoláva len úpravu smernej časti, nepredstavuje zásah do v roku
2004 schváleného Územného plánu veľkého územného celku Košického samosprávneho
kraja a Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 2/2004, ktorým
sa vyhlásili zmeny a doplnky záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku
Košického kraja.
Hlavné dôvody pre obstaranie úpravy č. 1 smernej časti zmien a doplnkov Územného plánu
veľkého územného celku Košického kraja vychádzajúc z požiadavky investora Železnice
Slovenskej republiky aktualizovať v Územnom pláne veľkého územného celku Košického
kraja trasu západo – východnej železničnej trasy v úseku hranica kraja – Košice, ktorá je
súčasťou európskeho koridoru č. V, ďalej spresnenie trasy rýchlostnej cesty R 4 Košice –
Milhosť a vyhodnotenie záberu poľnohospodárskej a lesnej pôdy vyvolané uvedeným
zámerom. Všetky realizované kroky v zmysle stavebného zákona sú uvedené v dôvodovej
správe.
K materiálu ešte dodal, že týka sa to len týchto dvoch vecí, aj keď by bol možno rád, keby sa
to týkalo ešte podrobnejšie, ale to je do budúcna, aj keď to má jasne zadefinované.
Skonštatoval, že na úrade by sme boli radi, keby sa to rešpektovalo. Územie Tokajskej
oblasti, kde sú neustále snahy spustiť ťažbu perlitu a územie Jahodná a Spišská Nová Ves,
kde je snaha ťažiť urán. Skonštatoval, že to hovorí len preto, lebo verí a dúfa, že v zmysle
platnej legislatívy to, čo sa dnes schváli bude záväzné pre všetky dotknuté organizácie, ktoré
do procesu vstupujú. V závere dodal, že využije svoju kompetenciu ako predseda a budeme
hľadať, ak bude potrebné aj súdnu cestu na to, aby sme sa domohli svojich práv z hľadiska
tých troch vecí, o ktorých hovoril, to znamená aj urán, aj perlit. Následne k materiálu otvoril
rozpravu.
poslanec Kujnisch: opýtal sa predsedu ohľadne modernizácie železničnej trate Žilina Košice, vraj je naplánované odklonenie z Krompách smerom na Prešov, čo by neprospelo
rozvoju Hnileckého regiónu, či je táto informácia pravdivá a v akom je to štádiu, pretože
z materiálu to nebolo jasné.
Predseda uviedol, že tie informácie, ktoré má on, lebo takisto do týchto vecí vstupoval viacmenej zatiaľ na úrovni diskusií. Zatiaľ sme do týchto otázok nevstupovali z hľadiska
plánovacej dokumentácie. Na otázku poslanca Kujnischa predseda odpovedal, že naozaj sú aj
také úvahy. Na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky sú tlaky z úrovne Prešovského
samosprávneho kraja. Nie je to také jednoduché, pretože to je otázka nie malých finančných
nákladov. Sú tam úvahy z ich strany, pokiaľ vie, dostať to do plánovacích dokumentov
z hľadiska čerpania štrukturálnych fondov z operačného programu doprava. Takže nie sú tieto
otázky pouzatvárané, diskutuje sa o nich. Jednoznačne za nás aj taký je pokyn smerom
k odboru, zaujímať stanovisko z hľadiska toho, aby sa to nedotklo tak, ako bola filozofia
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v rámci Hnileckej doliny, aby nedošlo k likvidácii niektorých vlakových spojov. Odbor
dopravy Úradu Košického samosprávneho kraja v tejto veci urobil dosť veľa aj v spolupráci
so starostami, ale je potrebné byť v strehu, aby to nebolo na úkor. Ale zase na druhej strane
tiež nemôžme my trvať len na tom, že zase zostane Prešov a celá táto severnejšie časť
mimo. My musíme hľadať argumenty, ktoré sú racionálne a logické, ale v tom, aby sme
upozornili na to, aké to môže mať dôsledky, a aby sa hľadali optimálne riešenia.
Po konštatácii, že sa do rozpravy už nikto nehlási, rozpravu ukončil a požiadal návrhovú
komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo
dňa 29. októbra 2007:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. c) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, § 3
písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy
na obce a vyššie územné celky a § 31 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov berie na vedomie
Úpravu č. 1 smernej časti Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Košický kraj.
Hlasovanie č. 11

Úprava č. 1 smernej časti Zmien a doplnkov Územného plánu
veľkého územného celku Košický kraj

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 13
Stratégia rozvoja vidieka Košického samosprávneho kraja
K materiálu predseda uviedol, že je to jeden z plánovacích dokumentov, ktorý má veľkú
vypovedaciu schopnosť, len pôjde o to, či sa ho budeme držať a do akej miery my a tí, ktorí tu
budú po nás, pretože stratégia je vždy o plánovaní dlhodobom a nie o plánovaní v tom
strednodobom alebo krátkodobom horizonte do piatich rokov. Skonštatoval, že materiálu bola
venovaná veľká pozornosť, bol pripravovaný na vysoko odbornej úrovni. Cieľom tohto
materiálu bolo naformulovať základne strategické smery rozvoja vidieka v kraji s dôrazom na
zlepšenie úrovne života vidieckeho obyvateľstva skvalitnením sociálno-ekonomických
podmienok regiónu. Ide o projekt so začiatkom jeho realizácie v mesiaci apríl 2004 a jeho
trvanie podľa harmonogramu bolo stanovené na 18 mesiacov, do 30. septembra 2007. Bol
schválený v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra. Materiál z hľadiska
štruktúry sa skladá z dvoch častí – analytickej a strategickej, jej samostatnou časťou je
Analýza mikroregionálnych združení v kraji. Svojím obsahom je rozpracovaním súčasného
Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja, globálneho cieľa
č. 6 „Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka“. Výstupy z analytickej časti boli použité do
aktualizovanej verzie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho
kraja. Dodal, že priebeh realizácie projektu a dosiahnuté výsledky sú zhrnuté v dôvodovej
správe, úplné znenie návrhu poslanci dostali na CD nosiči. Vypracovaná stratégia definuje
predpoklady na identifikovanie rozvojových príležitostí ako východísk pre vypracovanie
konkrétnych projektov. Tieto následne by mali postupne eliminovať či už ekonomické,
sociálne, ale aj environmentálne problémy na vidieku. K tejto stratégii úrad považoval za
potrebné dať vypracovať aj oponentský posudok, ktorý vypracovali na Katedre regionálneho
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rozvoja Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre s tým, že aj do budúcna, tak sa dohodlo aj vedenie úradu, že k materiálom
tohto typu budeme vždy žiadať a dávať vypracovať oponentské posudky, pretože vždy je to
optika určitej jednej skupiny ľudí a vždy je dobré, keď sa na to pozrie niekto aj z iného uhla
pohľadu. Následne k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto
nehlási, rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo
dňa 29. októbra 2007:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. c) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 5
a § 7 zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona
č. 351/2004 Z. z. schvaľuje Stratégiu rozvoja vidieka Košického samosprávneho kraja.
Hlasovanie č. 12

Stratégia rozvoja vidieka Košického samosprávneho kraja

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 14
Informácia o prijatých opatreniach KSK na základe výsledku kontroly hospodárenia
s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom obcí a samosprávnych krajov,
vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky
v neziskovej organizácii Lux, Košice
Predseda uviedol, že súčasťou materiálu a správy, ktorú úradu predložil a odporučil
Najvyšší kontrolný úrad bolo predložiť naše opatrenia zastupiteľstvu a spätne informovať
Najvyšší kontrolný úrad o našich opatreniach. Podľa jeho názoru, toto nie je len otázka
neziskovej organizácie Lux, Košice, toto je otázka pre viacerých a je potrebné nastoliť
systémové kroky a na základe tejto kontroly si myslí, že tie systémové kroky zo strany úradu
boli nastolené a v nasledujúcom období jednoznačne už sa bude trvať na podstatne tvrdšom
prístupe. Jednak k činnosti, ale jednak k informovanosti o nakladaní s tými finančnými
prostriedkami. Aj keď je to niekedy ťažké s neziskovými organizáciami, pretože neradi
dávajú informácie, neradi púšťajú do vnútorných štruktúr aj tú kontrolu, aj keď my sme tí,
ktorí tam tie peniaze dávajú. Ale je to otázka aj korektnosti z jednej aj z druhej strany.
V každom prípade bolo prijatých 13 opatrení s tým, že nie je to symbolika, ale je to zhoda
náhod. Rozmýšľali sme ešte aj o tvrdších opatreniach. Dokonca sa diskutovalo aj o tom, že
navrhneme zastupiteľstvu ukončenie tohto vzťahu, aj keď zase na druhej strane výkon
činnosti v určitých oblastiach je pozitívny, ale na druhej strane sme považovali tieto
pochybenia za veľmi vážne. Je aj na strane druhej, na správnej rade tejto neziskovej
organizácie, ako sa k týmto otázkam postaví, ako bude ďalej spolupracovať, pokiaľ tá
spolupráca nebude mať skutočne charakter zásadnej zmeny a povedal by ďaleko väčšej
otvorenosti, tak určite prídeme pred toto zastupiteľstvo aj s inými návrhmi. Ale chceme
systémovo vojsť aj do ostatných neziskových organizácií tam, kde sme poskytovatelia
finančných zdrojov. Dodal, že uvidíme, čo bude v budúcom období z hľadiska novely zákona
o sociálnych službách, ktorý pripravuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky, sú tam rôzne návrhy, ale dúfa, že to ustojíme. Takže opatrenia sú tu, idú
k nám do vnútra organizácie, my im nemôžme ukladať opatrenia, s pánom hlavným
kontrolórom to bolo konzultované. Následne k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že
11

sa do rozpravy nikto nehlási, rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie
návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo
dňa 29. októbra 2007:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č.302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 20a ods. 1 zákona
č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR v znení neskorších predpisov berie na
vedomie Informáciu o prijatých opatreniach KSK na základe výsledku kontroly hospodárenia
s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom obcí a samosprávnych krajov, vykonanej
Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky v neziskovej organizácii Lux, Košice.
Hlasovanie č. 13

Informácia o prijatých opatreniach KSK na základe výsledku
kontroly hospodárenia finančnými prostriedkami a nakladania
s majetkom obcí a samosprávnych krajov, vykonanej Najvyšším
kontrolným úradom Slovenskej republiky v neziskovej
organizácii Lux, Košice

Za 42 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 15
Informácia o realizácii stavebných úprav ciest vo vlastníctve KSK v roku 2007 (PPP)
Predseda uviedol, že predloženým materiálom chce úrad informovať zastupiteľstvo
o pokračovaní procesu realizácie stavebných úprav ciest formou PPP vrátane harmonogramu
prijatého jednak na prípravu a samotnú realizáciu, ďalej o aktuálnom stave prác, taktiež
o finančných aspektoch týchto stavebných úprav ciest. Vychádzajúc zo zmluvného dojednania
ukončenie stavebných prác je plánované do 76 dní od podpísania zmluvy a tieto stavebné
práce potrvajú najneskôr do polovice mesiaca november 2007. Skonštatoval, že to hovorí aj
kvôli Spišskej Novej Vsi, lebo tam sa v meste cesty vyfrézovali a kvôli nepriaznivému
počasiu sa práce pozastavili, ale teraz sa v prácach už opäť pokračuje. Dodal, že by bolo
dobré, aby ľudia v Spišskej Novej Vsi vedeli, že opravy týchto ciest dookola zabezpečuje
Košický samosprávny kraj, lebo zatiaľ to všetci berú tak, že to zabezpečuje mesto Spišská
Nová Ves a tu nejde len o to, aby sme dostávali medaily, ale je potrebné, aby vedeli, že kto čo
v správe má, lebo to nielen kritizovať, ale je potrebné zabezpečiť na to finančné prostriedky
a aj to urobiť.
Skonštatoval, že v závere informácie je zdôraznená nevyhnutnosť pri dohodnutom modeli
financovania zabezpečiť prísnu finančnú disciplínu v oblasti budúcich splátok, nakoľko tieto
sú fixne stanovené na obdobie 7 rokov, vrátane ďalších záväzných postupov v záujme
vylúčenia negatívneho dopadu na celkový termín ukončenia diela a na celkový rozpočtový
náklad. V tejto súvislosti upozornil aj na irelevantnosť odporúčania vecne príslušnej
dopravnej komisie návrh na uznesenie doplniť o bod 3 v schvaľovacej časti uznesenia tak, ako
je uvedený v materiáli stanoviska komisie na strane 7, nakoľko „Realizácia stavebných úprav
ciest v roku 2007“ schválená uznesením č. 242 umožňuje takúto zámenu realizácie
požadovaného úseku Veľké Raškovce – križovatka Drahňov na ceste II/552 v dĺžke 1,8 km
v zmene staničenia. Následne k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy
nikto nehlási, rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na
uznesenie.
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Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo
dňa 29. októbra 2007:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) berie na vedomie
Informáciu o realizácii stavebných úprav ciest vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja
v roku 2007 (PPP);
B) schvaľuje
1. Zmenu uznesenia č. 242/2007 zo 16. 4. 2007, vo forme zámeny realizácie úseku cesty
II/546 okresná hranica Prešov - Margecany v dĺžke 880 metrov za úsek cesty II/546
v dĺžke 442 metrov a úsek cesty III/54620 v dĺžke 206 metrov v obci Margecany, so
zachovaním pôvodných predpokladaných rozpočtových nákladov;
2. Zmenu bodu 1 uznesenia č. 242/2007 zo 16. 4. 2007 v nasledujúcom znení: „realizáciu
stavebných úprav ciest vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja v roku 2007 (PPP)
v objeme spolu 304 203 357,- Sk vrátane DPH a financovania.“
Hlasovanie č. 14

Informácia o realizácii stavebných úprav ciest vo vlastníctve
KSK v roku 2007 (PPP)

Za 41 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 16
Informácia o zimnej údržbe ciest vo vlastníctve KSK v zimnom období 2007 – 2008
Predseda uviedol, že v tomto materiáli sa spracovatelia snažili dať presnejšiu
a podrobnejšiu informáciu, ako sme pripravení, čo nám zostalo z minulému roku a čo je
potrebné doplniť. Podľa jeho názoru aj tie tabuľky, ktoré poslanci dostali na stôl pred
rokovaním zastupiteľstva sú podstatne presnejšie a dávajú jednoznačne lepší obraz. Na
druhej strane on sám má troška problém, táto štatistika ukazuje jednu vec - z hľadiska
predovšetkým mechanizmov. Robíme draho preto, lebo držíme v podstate účelové stroje celý
rok, aj keď sú staršie. Mnohé sú síce už odpísané, ale treba zase do nich investovať veľa
peňazí. Nevyužívame vôbec spôsob vyslovene na inkriminované obdobie počas zimnej
údržby objednávať zariadenia, to znamená – je veľa firiem, ktorých mechanizmy v zime stoja,
nepoužívajú ich, je veľa poľnohospodárov, ktorí majú v podstate mechanizmy odložené
a uložené a nám by stačilo a je to lacnejšie. Skonštatoval, že sa znova vráti, aj keď si už na to
dáva pozor, ale v Košiciach to tak robili a objednávali veľa mechanizmov len na to
inkriminované obdobie a vyšlo to lacnejšie. Takže aj po tejto zime, my urobíme jasný
odpočet, dopraváci už dostali úlohu, robíme ekonomickú analýzu celého toho prostredia, čo
ďalej tak, aby sme zlacnili túto prevádzku, aby sme potom podľa jednotlivého stupňa
pohotovosti zabezpečili to, čo potrebujeme. Dodal, že toto by mal byť jeden z krokov, ktoré
by sme chceli urobiť. Následne k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do
rozpravy nikto nehlási, rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu
na uznesenie.
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Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo
dňa 29. októbra 2007:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov berie na vedomie
Informáciu o zimnej údržbe ciest vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja v zimnom
období 2007/2008.
Hlasovanie č. 15

Informácia o zimnej údržbe ciest vo vlastníctve KSK v zimnom
období 2007 – 2008

Za 41 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 17
Odvolanie zástupcov zriaďovateľa z rád škôl a delegovanie zástupcov zriaďovateľa
do rád škôl a školského zariadenia
K materiálu predseda uviedol, že v súvislosti s prvým kolom reštrukturalizácie a s tým,
že od septembra nabehla do realizácie tá úprava uznesenia, ktoré bolo schválené. Vyvstala
otázka z hľadiska delegovania zástupcov zriaďovateľa, to znamená je potrebné z tých
bývalých odvolať zástupcov zriaďovateľa a delegovať do školských rád, a to do Združenej
strednej školy na Filinského v Spišskej Novej Vsi, do Združenej strednej školy na
Partizánskej 1, v Michalovciach a pri Domove mládeže na Werferova 10 v Košiciach. Dodal,
že návrh je písomne predložený a následne k materiálu otvoril rozpravu.
Ing. Ďurovčík, podpredseda Košického samosprávneho kraja: po dohode s poslaneckým
klubom KDH navrhol do Rady školy pri Združenej strednej škole na Partizánskej 1
v Michalovciach delegovať a následne schváliť namiesto neho Ing. Jána Paľovčíka.
Predseda požiadal návrhovú komisiu, aby si osvojila návrh pána podpredsedu Ďurovčíka
a opýtal sa poslanca Paľovčíka, či s návrhom súhlasí. Následne sa opýtal poslancov, či chce
niekto k návrhu v rozprave vystúpiť alebo či má niekto ďalšie pozmeňujúce návrhy. Po
konštatácii, že sa do rozpravy už nikto nehlási, rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia najprv predniesla pozmeňujúci návrh pána Ďurovčíka.
Hlasovanie č. 16

o návrhu podpredsedu
Ing. Ďurovčíka

Košického

samosprávneho

kraja

Za 39 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo
dňa 29. októbra 2007:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 25 ods. 6, 7 a 13
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písm. h) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
A) odvoláva
1. MUDr. Jozefa Makohusa z člena rady školy pri:
- SPŠ elektrotechnickej, Partizánska 1, Michalovce
- Strednej priemyselnej škole, Ľ. Štúra 26, Michalovce
- SOU poľnohospodárskom, Kapušianska 2, Michalovce
- SOU stavebnom, Partizánska 23, Michalovce
2. Ing. Emila Ďurovčíka z funkcie člena rady školy pri:
- SPŠ elektrotechnickej, Partizánska 1, Michalovce
- Strednej odbornej škole, Kapušianska 6, Michalovce
- SOU poľnohospodárskom, Kapušianska 2, Michalovce
3. MUDr. Mariána Biľa z funkcie člena rady školy pri:
- SOU strojárskom, Močarianska 1, Michalovce
4. Ing. Jozefa Bobíka z funkcie člena rady školy pri:
- SOU strojárskom, Močarianska 1, Michalovce
5. MUDr. Jána Mihalečka z funkcie člena rady školy pri:
- SOU stavebnom, Partizánska 23, Michalovce
6. MUDr. Gabrielu Pradovú z funkcie členky rady školy pri:
- Strednej priemyselnej škole, Ľ. Štúra 26, Michalovce
7. Mgr. Michala Bartoša z funkcie člena rady školy pri:
- Spojenej škole, Markušovská cesta 2, Spišská Nová Ves
8. MUDr. Mariána Hojstriča z funkcie člena rady školy pri.
- Spojenej škole, Markušovská cesta 2, Spišská Nová Ves
- Strednej priemyselnej škole drevárskej, Filinského 7, Spišská Nová Ves
9. RSDr. Juraja Beňu z funkcie člena rady školy pri:
- Strednej priemyselnej škole drevárskej, Filinského 7, Spišská Nová Ves
B) deleguje
zástupcov zriaďovateľa za členov do týchto rád škôl:
1. pri Združenej strednej škole, Filinského 7, Spišská Nová Ves
- RSDr. Juraja Beňu
- Mgr. Michala Bartoša
2. pri Združenej strednej škole, Partizánska 1, Michalovce
- Ing. Jána Paľovčíka
- MUDr. Jozefa Makohusa
3. pri Domove mládeže, Werferova 10, Košice
- Doc. RNDr. Františka Olejníka, PhD.
- Alexandra Szaniszlóa
Hlasovanie č. 17

Odvolanie zástupcov zriaďovateľa z rád škôl a delegovanie
zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školského zariadenia

Za 38 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 18
Návrh na zmenu Zakladateľskej listiny Správy majetku
Košického samosprávneho kraja, s. r. o.
K materiálu predseda uviedol, že nejedná sa o nič iné, ide len o doplnenie predmetu
podnikania o obchodovanie s teplom. Následne k nemu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že
sa do rozpravy už nikto nehlási, rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie
návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo
dňa 29. októbra 2007:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. h) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje zmenu a doplnenie Zakladateľskej listiny Správy majetku Košického
samosprávneho kraja spol. s r. o. nasledovne:
čl. 4 „Predmet činnosti“ sa dopĺňa o tieto činnosti:
•
•
•
•

predaj tepla a teplej úžitkovej vody,
rozvod tepla a teplej úžitkovej vody,
rozvod a predaj tepla,
rozvod a predaj elektrickej energie.

Hlasovanie č. 18

Návrh na zmenu Zakladateľskej listiny Správy majetku
Košického samosprávneho kraja, s. r. o.

Za 41 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 19a
Návrh na vymenovanie riaditeľa Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi
Predseda k materiálu uviedol, že personálnu zmenu vo funkcii riaditeľa Spišského
divadla v Spišskej Novej Vsi si vyžiadalo vzdanie sa funkcie riaditeľa pánom Štefanom
Fejkom. Na obdobie do ukončenia výberového konania bol vedením Spišského divadla
poverený pán Miroslav Dziak – Košický. Podľa ustanovenia § 11 ods. 2 písm. h) zákona
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov na návrh predsedu
Košického samosprávneho kraja je predložený návrh vymenovať do tejto funkcie pána Mgr.
Emila Spišáka, ktorého na túto funkciu navrhla výberová komisia na základe stanovených
predpokladov a požiadaviek. Jeho profesijný životopis je v krátkosti zhrnutý aj v dôvodovej
správe materiálu. Dodal, že pán Mgr. Emil Spišák je človek, ktorý roky pôsobí v oblasti
kultúry, známy režisér, človek, ktorý na mnohých scénach Slovenska už svoje režijné
a riadiace schopnosti preukázal. Skonštatoval, že to nie je človek, ktorý začína. Následne sa
opýtal, či sa chce niekto v rámci rozpravy pána Mgr. Spišáka niečo opýtať. Po konštatácii, že
sa do rozpravy nikto nehlási, rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie
návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo
dňa 29. októbra 2007:
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Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. h) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) berie na vedomie
výsledky výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Spišského divadla v Spišskej
Novej Vsi, Radničné námestie č. 4;
B) na návrh predsedu Košického samosprávneho kraja vymenúva
Mgr. Emila Spišáka do funkcie riaditeľa Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi, Radničné
námestie č. 4.
Hlasovanie č. 19

Návrh na vymenovanie
v Spišskej Novej Vsi

riaditeľa

Spišského

divadla

Za 38 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Predseda poblahoželal Mgr. Spišákovi k vymenovaniu do funkcie a poprial mu veľa
úspechov.
Mgr. Emil Spišák poďakoval za prejavenú dôveru.
BOD č. 19b
Informácia o opatreniach prijatých voči riaditeľovi Domova dôchodcov a domova
sociálnych služieb, Skladná 4, Košice
Pred uvedením materiálu č. 19b - Informácia o opatreniach prijatých voči riaditeľovi
Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb, Skladná 4, Košice predseda uviedol, že
ráno pred rokovaním zastupiteľstva sa v nemenovanom denníku dočítal, že pri tomto bode
prijal veľmi slabé a riedke opatrenia. Skonštatoval, že chce len upozorniť na to, že treba si
zobrať zákonník práce, po tom to je už len vyhadzov. Nič iné neexistuje. Skonštatoval, že to
je len tak na margo, aby sme aj odborne pristúpili k riešeniu problému. Dodal, že dal
preveriť aj na základe vlastnej iniciatívy, pretože požiadal pána hlavného kontrolóra aj na
základe interpelácie poslanca Novotného. To, čo sa udialo na Skladnej v Domove dôchodcov
a domove sociálnych služieb s tým, že sa tieto skutočnosti potvrdili v tej miere, že išlo
o iniciatívu z dvoch strán, aj časti obyvateľov, aj riaditeľa. Na základe týchto skutočností
v zmysle zákonníka práce, ako vedúci organizácie pracovnoprávnych vzťahov, prijal tie
opatrenia, ktoré prijal. Dodal, že pokiaľ dôjde v nasledujúcom období ku konaniu, ktoré bude
v rozpore so zákonníkom práce alebo inou platnou legislatívou, predloží zastupiteľstvu ďalší
návrh, ale ten už bude definitívny a iný. Následne otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do
rozpravy nikto nehlási, rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu
na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo
dňa 29. októbra 2007:
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Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja berie na vedomie Informáciu o opatreniach
prijatých voči riaditeľovi Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb, Skladná č. 4,
Košice.
Hlasovanie č. 20

Informácia o opatreniach prijatých voči riaditeľovi Domova
dôchodcov a domova sociálnych služieb, Skladná 4, Košice

Za 39 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 19c
Návrh na menovanie nových členov Dozornej rady
Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
K materiálu predseda uviedol, že funkčné obdobie dozornej rady je trojročné
a z dôvodu, že funkčné obdobie súčasnej dozornej rady uplynulo, je potrebné, aby
zastupiteľstvo navrhlo nových členov dozornej rady, ktorých následne zvolí správna rada.
Jednotlivé poslanecké kluby, to znamená taká bola aj dohoda, poslanecký klub KDH, resp.
SDKÚ podľa toho, ako sa dohodli a potom poslanecký klub SMK - SMER majú navrhnúť
po jednom členovi. Požiadal predsedov poslanecký klubov, aby predniesli svoje návrhy.
poslanec Bačkovský: za SDKÚ a KDH navrhol JUDr. Jozefa Konkolyho.
poslanec Zachariaš: za poslanecký klub SMK navrhol Ing. Ervina Petrika.
poslanec Staško: za poslanecký klub SMER navrhol Martina Hrunku.
Predseda sa opýtal, či je ešte nejaký iný návrh. Po konštatácii, že už nie je iný návrh, túto
možnosť uzavrel a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo
dňa 29. októbra 2007:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
navrhuje za nových členov dozornej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja
Košice, n. o. týchto zástupcov: JUDr. Jozef Konkoly, Ing. Ervín Petrík, Martin Hrunka.
Hlasovanie č. 21

Návrh na menovanie nových členov Dozornej rady Agentúry na
podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.

Za 41 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 19d
Doplnenie Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky o nových členov
Predseda požiadal poslanca Forgáča, ako predsedu komisie pre cirkevné a spoločenské
otázky, aby predniesol návrh na doplnenie komisie o nových členov.
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poslanec Forgáč: uviedol, že vzhľadom na to, že v poslednej dobe boli vyvinuté dosť veľké
tlaky aj na predsedu aj na komisiu pre cirkevné a spoločenské otázky o účasť malých cirkví
v práci tejto komisie, bolo jedno jednanie, na základe ktorého bol prijatý doplňujúci návrh, že
áno rozširujeme túto komisiu o zástupcov malých cirkví a židovskej náboženskej obce. Aby
sme splnili aj zákonnú povinnosť je treba zároveň komisiu doplniť o dvoch poslancov, a to
MVDr. Jozefa Figeľa a MVDr. Vladimíra Anďala, CSc. Za neposlancov potom budú
jednotlivé cirkvi zastupovať Mgr. Ján Liba za apoštolskú cirkev a Yossi Steiner, Židovská
náboženská obec.
Predseda následne otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási, rozpravu
ukončil s dovetkom, že podľa jeho názoru je to rozumné riešenie, viackrát sa na túto tému
diskutovalo aj so zástupcami ekumeny a myslí si, že aj vytvorenie komisií cirkví a jej
pôsobenie v súčasnej období ukazuje, že to bol veľmi správny krok a zaťahuje to do
ekumeny v podstatne viac ľudí a tú atmosféru, ktorú sa podarilo dosiahnuť sa darí postupne
dostávať aj na kraj, čo je dobre. Následne požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na
uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo
dňa 29. októbra 2007:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 1
a ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov volí
1. za členov Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky týchto poslancov:
MVDr. Jozef Figeľ
MVDr. Vladimír Anďal, CSc.
2. za členov Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky týchto neposlancov:
Mgr. Ján Liba (Apoštolská cirkev)
Yossi Steiner (Židovská náboženská obec)
Hlasovanie č. 22

Doplnenie Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky o nových
členov

Za 40 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 19e
Dodatok č. 1/2007, ktorým sa mení a dopĺňa Poriadok odmeňovania zamestnancov
Košického samosprávneho kraja
K materiálu predseda uviedol, že v podstate sa jedná o zosúladenie valorizácií miezd.
Ide o úpravu v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa tak, aby sme si to zladili.
Každoročne sa valorizujú platy v zmysle kolektívnych zmlúv, to znamená, aby tie termíny
boli dané do súladu s kolektívnou zmluvou. Následne k materiálu otvoril rozpravu. Po
konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási, rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu na uznesenie.
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Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo
dňa 29. októbra 2007:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. f) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) schvaľuje
Dodatok č. 1/2007, ktorým sa mení a dopĺňa Poriadok odmeňovania zamestnancov Košického
samosprávneho kraja podľa priloženého návrhu s účinnosťou od 1. 11. 2007;
B) splnomocňuje
predsedu Košického samosprávneho kraja uskutočňovať v oblasti odmeňovania všetky
zmeny, ktoré vzniknú v súvislosti s novelizáciou pracovnoprávnych predpisov o odmeňovaní
zamestnancov.
Hlasovanie č. 23

Dodatok č. 1/2007, ktorým sa mení a dopĺňa Poriadok
odmeňovania zamestnancov Košického samosprávneho kraja

Za 41 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 19f
Informácia o vzdaní sa Ing. Michala Iľka z funkcie riaditeľa Správy ciest
Košického samosprávneho kraja
Predseda uviedol, že pán riaditeľ Iľko sa na neho obrátil s návrhom z pohľadu toho, že
výkon tejto funkcie a myslí si, že aj to minulé obdobie troška zanechali stopy na jeho
zdravotnom stave, takže ho požiadal o uvoľnenie z funkcie s tým, že je predpoklad, že by bol
zaradený v štruktúrach firmy, pretože sa nechystá do dôchodku. Úrad bude postupovať
v zmysle platnej legislatívy, bude vypísané výberové konanie a na decembrové zastupiteľstvo
by sa predložil návrh výsledkov výberového konania. V tomto období by riaditeľa zastupoval
jeden z vedúcich zamestnancov, pravdepodobne Ing. Václav Kohoutek, ktorý je dopravným
námestníkom. Keďže pán Ing. Iľko sám požiadal o uvoľnenie z funkcie, nie je potrebné ho
odvolávať. Jedná sa o vzatie na vedomie tejto skutočnosti. Následne otvoril rozpravu. Po
konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási, rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo
dňa 29. októbra 2007:
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 berie
na vedomie vzdanie sa Ing. Michala Iľka z funkcie riaditeľa Správy ciest Košického
samosprávneho kraja.
Hlasovanie č. 24

Informácia o vzdaní sa Ing. Michala Iľka z funkcie riaditeľa
Správy ciest Košického samosprávneho kraja

Za 42 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
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Predseda poďakoval Ing. Michalovi Iľkovi za jeho doterajšiu vykonanú prácu na tomto poste.
Dodal, že to nebolo jednoduché, firma prechádzala a prechádza mnohými zmenami. Ide o
firmu, ktorá s určitým majetkom v inej pozícii prišla z pozície štátu do pozície samosprávy –
nie je to jednoduché. Verí, že pán Ing. Iľko ešte svoje bohaté skúsenosti odovzdá zase na
inom poste, na inej pozícii tak, aby to bolo v prospech firmy i v prospech samosprávneho
kraja.
BOD č. 19g
Návrh na zrušenie uznesenia č. 6/2006, č. 35/2006 a č. 34/2006, voľba Ing. Emila
Ďurovčíka za podpredsedu Košického samosprávneho kraja a určenie odmeny
podpredsedom Ing. Emilovi Ďurovčíkovi a Ing. Jánovi Szöllösovi
K materiálu predseda uviedol, že v zmysle platnej legislatívy do 31. augusta 2007
podľa zákona č. 302/2001 bolo možné mať na vyšších územných celkoch len jedného
podpredsedu. Ostatní, ktorí vykonávali túto činnosť aj na území SR v každom kraji
vykonávali túto funkciu ako poslanci dlhodobo uvoľnení na výkon funkcie. Novela zákona
číslo 302 z roku 2001, ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra 2007 v podstate vytvorila
priestor na to, aby jednotlivé samosprávne kraje mohli mať vo svojich vedeniach a riadiacich
tímoch viac podpredsedov. Dodal, že sú kraje, kde počet podpredsedov dosahuje dokonca
štyroch podpredsedov, väčšinou sú traja. V Košickom samosprávnom kraji máme jedného
podpredsedu a jedného uvoľneného poslanca. Osvedčil sa tento systém v našej pozícii, takže
z toho dôvodu predložil návrh na zrušenie uznesení, ktoré sa týkali poslanca uvoľneného na
výkon funkcie Ing. Ďurovčíka. Týka sa to aj platov, ktoré s tým išli, pretože platy určuje
zastupiteľstvo s tým, že v tej druhej časti navrhujeme zvoliť pána Ing. Ďurovčíka za
podpredsedu v súlade s novelou zákona číslo 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších
územných celkov s určením platov v obidvoch prípadoch 70 tisíc korún. Pretože táto
kompetencia v zmysle zákona patrí zastupiteľstvu.
Predseda následne otvoril rozpravu.
poslanec Boritáš: opýtal sa predsedu, či tam nemá byť aj termín, a to odkedy končí
a odkedy začne, či to má byť ku koncu mesiaca atď., lebo chýba mu tam jednoznačný termín,
aby tieto veci boli doriešené. Skonštatoval, že návrh nemá, ale pýta sa zodpovedných, ktorí by
toto vedeli dať do poriadku, aby poslanci jasne stanovili, kedy končí a kedy začína.
predseda: dal za pravdu poslancovi Boritášovi a dodal, aby to bolo jasné z hľadiska aj
mzdových a ostatných náležitostí. Doplnil návrh na uznesenie – s účinnosťou od 1. 11. 2007.
Poďakoval sa poslancovi za upozornenie. Následne sa opýtal, či chce ešte niekto v rozprave
vystúpiť. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási, rozpravu ukončil a požiadal
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo
dňa 29. októbra 2007:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. j) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) zrušuje
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1.) uznesenie č. 6/2006 zo dňa 9. januára 2006, ktorým schválilo poslanca pána
Emila Ďurovčíka na výkon samosprávnej funkcie, ktorú bude vykonávať ako dlhodobo
uvoľnený zo zamestnania;
2.) uznesenie č. 35/2006 zo 6. februára 2006, ktorým vymedzilo právomocí poslanca
uvoľneného na dlhodobý výkon funkcie Ing. Emila Ďurovčíka a schválenie mesačnej
odmeny;
3.) uznesenie č. 34/2006 zo 6. februára 2006 v časti A, ktorým vymedzilo právomoci
podpredsedu Košického samosprávneho kraja Ing. Jána Szöllösa;
B) volí
poslanca Ing. Emila Ďurovčíka, za podpredsedu Košického samosprávneho kraja;
C) určuje
1.) Ing. Emilovi Ďurovčíkovi, podpredsedovi Košického samosprávneho kraja mesačnú
odmenu vo výške 70 000,- Sk,
2.) Ing. Jánovi Szöllösovi, podpredsedovi Košického samosprávneho kraja mesačnú odmenu
vo výške 70 000,- Sk
s účinnosťou od 1. 11. 2007.
Hlasovanie č. 25

Návrh na zrušenie uznesenia č. 6/2006, č. 35/2006 a č. 34/2006,
voľba Ing. Emila Ďurovčíka za podpredsedu Košického
samosprávneho kraja a určenie odmeny podpredsedom Ing.
Emilovi Ďurovčíkovi a Ing. Jánovi Szöllösovi

Za 40 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 20a
Predaj rekreačného objektu v Remetských Hámroch
Predseda uviedol, že materiál je písomne predložený, prešiel cez majetkovú komisiu
ako všetky návrhy. Následne otvoril rozpravu.
poslanec Bartoš: skonštatoval, že mu, ako poslancovi, v dôvodovej správe chýba informácia
o cene nehnuteľnosti. Pokiaľ sa predáva pozemok s budovou, tak v dôvodovej správe je len
celá cena. Uviedol, že chce vedieť, za akú cenu sa predáva pozemok a za akú cenu budova.
Ďalej uviedol, že mu nie sú jasné – je to ku všetkým predajom, ktoré sú predmetom rokovania
októbrového zastupiteľstva je cena navrhovaná znaleckým posudkom, potom je navrhovaná
cena komisiou a sú tam nevyhnutné priame a nepriame náklady. Tie priame a nepriame
náklady - chcel by vedieť, z čoho vychádzajú a ako sa tvorí tá celková suma priamych
a nepriamych nákladov. Nie je tam zásada. Keď si to chcel matematicky spočítať, aké je to
percento priamych a nepriamych nákladov, tak mu to nijako nevychádza. Skonštatoval, že
nechce ísť do detailov, poprípade keď priebežne budeme schvaľovať, tak sa potom ešte
prihlási.
predseda: predseda vyzval vedúceho odboru správy majetku, Ing. Juhásza, aby zaujal
stanovisko.
Ing. Juhász, vedúci odboru správy majetku: uviedol, že predaj sa uskutočňuje na základe
pravidiel predaja, ktoré schválilo vedenie - porada pána predsedu Košického samosprávneho
kraja. Ceny nehnuteľností - základné ceny vychádzajú zo znaleckého posudku zo znaleckej
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ceny a na túto cenu pri ponukovom konaní prirátame k tejto cene 10 % plus ďalšie náklady,
ktoré súvisia s priamymi nákladmi súvisiace so zavkladovaním nehnuteľnosti a ďalšie
administratívne úkony, ktoré sú vyčísliteľné. Takto vychádza ponuková cena a ten, kto sa
hlási do ponukového konania, musí ponúknuť minimálne túto cenu. Ponuky doručené úradu
vyhodnocuje Komisia k hospodáreniu s majetkom Košického samosprávneho kraja na svojom
rokovaní. Berie sa ohľad na najvyššiu cenovú ponuku obvykle, ale v niektorých prípadoch,
ktoré sú takého charakteru, že je treba brať ohľad aj na verejno prospešný účel, tak v prvom
rade oslovujeme samosprávy a berieme do úvahy všetky kompetencie samosprávneho kraja,
ktoré s týmito nehnuteľnosťami môžu byť spojené.
predseda: predseda skonštatoval, že ešte tam bola prvá časť otázky. Dodal, že chce len
upozorniť na jedno, že nie vedenie schvaľovalo tieto zásady, ale zastupiteľstvo. V každom
prípade sa uplatňuje ponukové konanie, postup je štandardný - najprv materiál ide na
prerokovanie do porady predsedu, z porady predsedu odíde na rokovanie komisie s tým, že
najprv nehnuteľnosť smeruje na príslušnú samosprávu – obce a mesto, v ktorej sa
nehnuteľnosť nachádza. V prípade, ak to oni potrebujú pre vlastné účely, prejavia záujem,
potom sa nejde do ponukového konania, ale sa predáva priamo obciam a mestám. V každom
prípade sú tu také tendencie, aby sa nepredávalo za cenu znaleckého posudku, v prípade ak
sú to obce alebo mestá, ale aby sa išlo s cenami dole. Každý jeden z nás na tej svojej pozícii,
kde sa nachádza, nakladá a hospodári s tým majetkom a ak pripustíme takýto proces
v jednom prípade alebo sa urobia výnimky, potom celý systém môžeme zabaliť. Požiadal
poslancov, keď sú takéto prípady a nechcel ich na zastupiteľstve vyťahovať, pretože mal pár
jednaní v priebehu uplynulých týždňov s viacerými primátormi z miest kraja, aby sme hľadali
iné riešenia, aby sme to dali tým mestám za iné ceny. Sú tu aj také riešenia, že môže dôjsť
k zápočtu nejakého majetku pokiaľ my tam potrebujeme majetok. Na druhej strane požiadal
poslancov o jedno - máme mnoho objektov v kraji v rámci kultúry – divadlá, múzeá,
knižnice, atď.. Košický samosprávny kraj robí kultúru za peniaze, ktoré sú tu, ale robí ich v
rámci tých miest a obcí a tieto samosprávy od nás žiadajú platenie dane z nehnuteľností, aj
keď sme povedali, že tieto peniaze, keby odpustili, tak ich vrátime nazad do systému. A na
druhej strane keď oni si majú kúpiť majetok, tak, samozrejme, ho chcú za iné. Keby ste nám
aj v tomto trošku pomohli, čo sa týka majetku. Predseda poslancovi Bartošovi povedal, že ho
môže ubezpečiť, že predaj majetku je absolútne transparentný, ide v zmysle zásad, všetky
ceny, ktoré sú generované sú generované systémom, ktorý je v každom prípade všade
rovnaký, to znamená znalecký posudok plus náklady, ktoré s tým súvisia. Od vkladu do
katastra cez ostatné, ako hovoril pán vedúci odboru správy majetku. Dodal, že sa všetci
snažíme o to, aby ani tieň podozrenia nebol vrhnutý na hospodárenie s majetkom.
poslanec Bartoš: uviedol, že nie je spokojný s odpoveďou pána vedúceho odboru správy
majetku, lebo on nenamieta, že za akú cenu sa to predáva, nenamieta, že to v komisii
prebehlo tak, ako to prebehlo. Dodal, že sa len pýta – keď náhodou je, povedzme, nevyhnutné
náklady, keď budeme ďalej schvaľovať predaj v Čečejovciach, tak sú nevyhnutné náklady 22
tisíc, keď budeme to schvaľovať v Moldave nad Bodvou – tam sú nevyhnutné náklady 7
tisíc, keď budeme schvaľovať ďalej sú tam náklady nevyhnutné 50 tisíc. Čiže on sa len pýta,
aký je mechanizmus, ako sa to proste deje, napočítavania a to je všetko. Čiže tým pádom
nespochybňuje, že komisia alebo povedzme, že keď samosprávny kraj započíta majetok, atď.
Skonštatoval, že to je v poriadku, že on to vôbec nenamieta, len ako poslanec má záujem
chrániť majetok, a teda čo najviac prispieť k tomu, aby majetok samosprávneho kraja
neubúdal, ale sa zveľaďoval a predával sa za čo najlepšie ceny. Dodal, že ten mechanizmus,
ktorý tu je mu nepasuje a nedáva mu to logický podklad.

23

Ing. Juhász, vedúci odboru správy majetku: uviedol, že svoju odpoveď doplní s tým, že
nie sú to nevyhnutné náklady, ale priame a nepriame náklady. Nepriame náklady sme
ohodnotili podľa našich postupov pri cene, ktorá je štartovacia cena pri ponukových
konaniach na 10 %, takže sme celý rok aplikovali všetky predaje s takým systémom, že ku
znaleckej cene sme prirátali 10 % -tné nepriame náklady. Na základe rokovania komisie
v ďalšom období odbor pripravuje iné percentuálne ohodnotenie nepriamych nákladov,
predložili určitý návrh komisii, ktorý bude doplnený a plánujú v roku 2008 nepriame náklady
ešte viac diferencovať, takže nebude to v každom prípade 10 %, ale budú to iné percentá,
aby v prípadoch, keď sa jedná o veľkú hodnotu nehnuteľnosti, napríklad pripravujeme predaj
nehnuteľnosti areálu Bačíkova, kde už máme súdnoznalecký posudok vo výške 129 miliónov
korún. Tu sa domnievame, že nebude možné aplikovať 10 %-tné navýšenie, aby sme vyhoveli
trhovým podmienkam, pretože sledujeme aj realitnú činnosť v tejto oblasti a ešte raz
zdôraznil, že je to vždy tých 10 % je prirátaných v takých prípadoch, keď dávame do
otvoreného ponukového konania a ak nie sú záujemcovia, tak týmto v podstate otestujeme trh
a potom nasleduje priamy predaj konkrétnemu záujemcovi, predovšetkým samosprávam
a pre verejnoprávne účely.
poslanec Bartoš: uviedol, že s vedúcim správy majetku súhlasí do tej miery, až kým sa
nepozrie vedúci odboru správy majetku do materiálu, že to čo hovorí, nesedí s matematikou
samotného predaja. Keď ideme predávať v Spišskej Novej Vsi za 480 tisíc a predávame to za
nevyhnutné náklady 530 tisíc tak sa pýta, že prečo niekde sú také priame a nepriame náklady.
Zdôraznil, že nespochybňuje, len chce vedieť.
Ing. Juhász, vedúci odboru správy majetku: uviedol, že priame náklady sú vždy
vyčísliteľné, pretože sa robia na základe objednávky obstarávania geometrického zamerania,
súdnoznaleckého posudku a ďalších katastrálnych úkonov. Katastrálne poplatky pri
zavkladovaní do katastra, to sú presne vyčísliteľné priame náklady, ktoré vychádzajú pri
predaji a tie sú rôzne, pretože je rôzna náročnosť týchto úkonov a nepriame náklady už
vysvetľoval, že sme vychádzali percentuálne a dodal, že sa nebude opakovať, pripravuje iné
riešenie.
predseda: doplnil vedúceho odboru správy majetku, že to už hovoril, ale tiež nie dobre.
Ing. Juhász, vedúci odboru správy majetku: pokračoval, že celý predaj ako pán predseda tu
spomínal, kontroluje a reguluje komisia k hospodáreniu s majetkom, ktorá pozostáva iba
z poslancov samosprávneho kraja.
predseda: navrhol, aby bola dohoda, nájsť si čas s pánom poslancom Bartošom ohľadne
prepočtu.
Ing. Juhász, vedúci odboru správy majetku: požiadal pána predsedu o možnosť doplniť
ešte jednu vetu – odbor správy majetku spolu s komisiou pripravil v tomto roku 25
nehnuteľností na predaj v celkovej výške - ak páni poslanci dnes schvália všetko – bude to 84
miliónov korún.
Predseda poprosil vedúceho odboru správy majetku o ukončenie vystúpenia. Poďakoval sa
mu za poskytnuté informácie.
poslanec Boritáš: uviedol, že využije príležitosť tej diskusie vzhľadom na prípravu kúpnej
zmluvy. Opýtal sa, či pri uzatváraní kúpnej zmluvy máme určitú zábezpeku, napr. do 5 rokov,
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ak kupujúci by chcel tento majetok odpredať ďalej, či je tam povinnosť ponúknuť najprv
Košickému samosprávnemu kraju. Je to dobrá vec, vzhľadom na to – dodal, že nikoho
nepodozrieva z tých kupujúcich nielen teraz, ale aj v budúcnosti, ak je v kúpnej zmluve
klauzula, najprv musí ponúknuť Košickému samosprávnemu kraju, ak Košický samosprávny
kraj nemá záujem, tým sa preverí vlastne niekto, kto by chcel špekulovať s majetkom, to len
dal doporučenie, ak to tak nie je, bolo by vhodné uvažovať nad tým, aby v každej kúpnej
zmluve napr. do piatich rokov, niektoré mestá a obce to majú, že v prípade, že chce tento
majetok o mesiac odpredať ďalej za lepšiu cenu, samozrejme, inak by to nechcel, tak najprv
to ponúkne naspäť Košickému samosprávnemu kraju.
predseda: uviedol, že máme zásady, ktoré boli v zastupiteľstve schválené. Dodal, že ak je
potrebné zásady doplniť, aby dal poslanec návrh na doplnenie zásad. Podľa jeho názoru by
to bol taký normálny štandardný postup.
poslanec Staško: uviedol, že by sa k tomu rád vyjadril, pretože pozná dotknutý objekt. Tento
objekt slúži rekreačnému turizmu a to je smerom na Morské okno. Dodal, že ak si poslanci
pamätajú, už pred 3 rokmi bola ponuka, kde aj pred tým obec určitým spôsobom uvažovala,
keďže s pani starostkou o tom rozprávali, ale ani pani starostka a ani on nevidel záruky, že by
potenciálne nejaký sociálny stacionár tam bol. Jedným z dôvodov je aj to, že tento objekt
kazí dojem pri vstupe do rekreačnej oblasti - Remetských Hámrov. Pri vstupe vedľa je ústav
pre deti a samotný vstup to veľmi kazí. Dal do pozornosti argument, že tento objekt sa stráži,
myslí, že to financuje michalovská nemocnica. O tento objekt prejavili záujem rôzni
podnikatelia, ale stále od toho ustúpili na zriadenie nejakej turistickej ubytovne. Podľa jeho
názoru je to správne, že sa tento objekt predáva a dodal, že chce len vyjadriť presvedčenie, že
tento stacionár, alebo táto firma, ktorá to kupuje nenaruší svojimi pacientami režim tejto
obci a po druhé verí, že aj v rozpočte Košického samosprávneho kraja na budúci rok z tej
sumy sa nejaký objem pre sobranecký región nájde.
Následne sa predseda opýtal, či chce ešte niekto v rozprave vystúpiť. Po konštatácii, že sa do
rozpravy nikto nehlási, rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu
na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo
dňa 29. októbra 2007:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, § 9
ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a § 13 ods. 1 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom Košického
samosprávneho kraja schvaľuje predaj budovy OLÚ súpisné č. 29 na parcele č. 122/2, budovy
zasadačky bez súpisného čísla na parcele č. 122/3, budovy kuchyne, jedálne bez súpisného
čísla na parcele č. 122/4, hospodárskej budovy bez súpisného čísla na parcele č. 122/5
a pozemkov KN-C parcelné č. 122/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 7320 m²,
parcelné č. 122/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 307 m², parcelné č. 122/3, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 125 m², parcelné č. 122/4, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 99 m², parcelné č. 122/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 187 m², parcelné
č. 122/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m², evidovaných Správou katastra
Sobrance, na liste vlastníctva č. 277, katastrálne územie Remetské Hámre,

25

za cenu 2 700 000,-Sk (slovom: dvamiliónysedemstotisíc slovenských korún), pre REAL
MEN SLOVAKIA, spol. s.r.o., so sídlom Tomašíkova 2, 040 01 Košice, IČO 36576085.
Hlasovanie č. 26

Predaj rekreačného objektu v Remetských Hámroch

Za 41 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 20b
Predaj internátnej budovy v Čečejovciach
Predseda k materiálu uviedol, že tu je použitý presne ten istý spôsob, o ktorom hovoril
pán vedúci odboru správy majetku, že ponukové konanie, najprv s ponukou obci. Obec má
záujem o kúpu, takže je tu návrh na predaj obci. Následne otvoril rozpravu. Po konštatácii, že
sa do rozpravy nikto nehlási, rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie
návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo
dňa 29. októbra 2007:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, § 9
ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a § 13 ods. 1 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom Košického
samosprávneho kraja schvaľuje predaj domova mládeže súpisné č. 7 na parcele č. 35/5,
učební bez súpisného čísla na parcele č. 35/4, skleníka bez súpisného čísla na parcele č. 35/6
a pozemkov KN-C parcelné č. 35/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 302 m², parcelné
č. 35/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 490 m², parcelné č. 35/6, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 54 m², parcelné č. 35/17, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1710 m²,
evidovaných Správou katastra Košice - okolie, na liste vlastníctva č. 814, katastrálne územie
Čečejovce, za cenu 3 022 000,- Sk (slovom: trimiliónydvadsaťdvatisíc slovenských korún),
pre Obec Čečejovce, so sídlom Buzická 55, 044 71 Čečejovce, IČO 00324078.
Hlasovanie č. 27

Predaj internátnej budovy v Čečejovciach

Za 42 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 20c
Predaj prevádzkového objektu na Fabíniho ulici v Spišskej Novej Vsi
K materiálu predseda uviedol, že je predložený písomne. Následne k nemu otvoril
rozpravu.
poslanec Bartoš: uviedol, že aj vzhľadom k tomu, že nedostal odpoveď na predchádzajúce
vystúpenie, aj v tomto prípade je to typický príklad, keď je potrebné uviesť cenu
nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku a cenu pozemku, pretože takto nevieme, že čo za čo
predávame.
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predseda: vyzval vedúceho odboru správy majetku, aby podal vysvetlenie ešte aj k tomu
predchádzajúcemu bodu, lebo tam si to tiež neuvedomil, že odpoveď nebola daná, a teda aká
je cena nehnuteľnosti – objekt a pozemok.
Ing. Juhász, vedúci odboru správy majetku: uviedol, že podľa znaleckého posudku
č. 49/2007 vyhotoveným Ing. Máriou Rusnákovou je 480 tisíc korún a je to uvedené
v dôvodovej správe.
poslanec Bartoš: skonštatoval, že to si prečítal aj on.
predseda: povedal vedúcemu odboru správy majetku, že otázka stojí ináč. Koľko je cena
budovy a koľko je cena pozemku a dodal, že toto tam musí byť uvedené.
Ing. Juhász, vedúci odboru správy majetku: nehovoril na mikrofón – nie je počuteľnosť
na zázname.
predseda: uviedol, že je to jasné, ale dodal, že poslanec Bartoš má úplnú pravdu v tom,
keď sa pýta, čo stojí dom a čo stojí pozemok. Následne sa opýtal vedúceho odboru, či vie
v tomto momente poslancovi Bartošovi odpovedať, či má so sebou podklady. Dodal, že podľa
fotografií v materiáli – je to búda.
poslanec Bartoš: uviedol, že mu práve o to ide, aby sme búdu nepredávali príliš draho
a pozemky príliš lacno, lebo z podkladov to nevie.
predseda: opýtal sa poslanca Bartoša, či chce dať návrh na stiahnutie materiálu.
poslanec Bartoš: uviedol, že žiada do budúcna, aby takéto informácie boli v materiáli
uvedené.
predseda: požiadal vedúceho odboru správy majetku, aby zastupiteľstvo informoval o cene.
Dodal, že do budúcnosti materiál, ktorý bude predložený na rokovanie zastupiteľstva bude
jasne rozčlenená cena – cena za pozemok, cena za budovu a spoločná cena.
Ing. Juhász, vedúci odboru správy majetku: nehovoril na mikrofón – nie je počuteľnosť
na zázname (vysvetlenie nápočtu priamych a nepriamych nákladov k stanovenej cene
znaleckým posudkom).
predseda: k poslancovi Bartošovi uviedol, že ceny sú dané znaleckým posudkom, že to
nemusí prerátavať.
poslanec Bartoš: uviedol, že podľa toho mu vychádza, že predávame pozemok v centre
mesta Spišská Nová Ves za 309,- Sk/m2, čo je absurdum. Dodal, že by sme to mali predať
podstatne drahšie a uviedol, že dáva návrh na stiahnutie toho predaja pre dobrý účel, aby sme
to predali výhodnejšie.
predseda: skonštatoval, že je tu procedurálny návrh od poslanca Bartoša na stiahnutie
materiálu a dal o tom hlasovať. Vzápätí sa opravil – návrh na neodsúhlasenie predaja
a prehodnotenie. Ďalej k poslancom uviedol, že toto je vždy najhoršie, keď sa materiál otvorí
až na zasadnutí zastupiteľstva. Preto je vždy dobré, keď sa tieto veci prediskutujú tak, kde sú
všetky podklady pripravené. Dodal, že preto sa snaží zastupiteľstvá pripraviť a urobiť tak,
aby tieto veci boli oddiskutované tam, kde sa diskutovať majú.
poslanec Zachariaš: uviedol, že celkom chápe starostlivosť aj poslanca za Spišskú Novú
Ves o tieto veci, ale si nemyslí, že by sme mali spochybňovať súdnoznalecké posudky.
Pokiaľ začneme touto cestou ísť, tak nevie, kde skončíme. Nikdy nebudeme vedieť nič
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odsúhlasiť. Súdnoznalecký posudok je súdnoznalecký posudok a s tým polemizovať sa,
samozrejme, dá, ale napriek tomu je to úradný doklad. Dodal, že nevidí dôvod na stiahnutie
materiálu. Pokiaľ by to bolo navrhnuté na začiatku, problém s tým nemá, pretože si ani
nevšimol, že ideme predávať niečo také a že by s tým mal byť nejaký problém, ale teraz
sťahovať a spochybňovať súdnoznalecký posudok, - veď ten materiál si každý mohol prečítať
v dostatočnom predstihu.
poslanec Bartoš: uviedol, že nechce byť zle pochopený kolegom, vôbec mu nejde
o spochybňovanie súdnoznaleckého posudku a dodal, že to všetci dobre vedia, ale na druhej
strane si myslí, má len záujem, aby majetok KSK vedel čo najlepšie predať. Veď dnes predať
v centre mesta oproti železničnej stanici, kde je absolútne zaujímavý pozemok za 300.- Sk/m2
– zhruba mu to tak vychádza, tak, podľa jeho názoru, to nie je adekvátne a ako poslanec má
povinnosť ten majetok dostať do čo najlepšej ceny, preto navrhol, aby v záujme toho, aby sme
to predali výhodnejšie a lepšie, navrhol nehlasovať pri tomto bode pozitívne.
predseda: uviedol, že sa na rokovanie zastupiteľstva nedostane materiál v takejto podobe.
Musí tam byť jasne zadefinované, koľko stojí. Súhlasí aj s tým, čo hovorí poslanec Zachariaš
ohľadne spochybňovania znaleckých posudkov. V konkrétnom prípade nepozná cenu
pozemkov v Spišskej Novej Vsi.
poslanec Komara: uviedol, že je to areál, kde sa nachádzajú dva subjekty – jeden subjekt,
ktorý kupuje a druhým subjektom je úrad práce. V závere dodal, že tretia osoba by asi
v tomto prípade neprichádzala do úvahy.
predseda: skonštatoval, že sa do rozpravy nikto nehlási, rozpravu ukončil a požiadal
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo
dňa 29. októbra 2007:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods.2 písm. b) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, § 9
ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších zmien a doplnkov a § 13 ods. 1 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom
Košického samosprávneho kraja schvaľuje predaj pozemku parcela KN-C č. 1864/4,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 392 m², evidovaného Správou katastra Spišská Nová
Ves, na liste vlastníctva č. 9469, katastrálne územie Spišská Nová Ves a budovy garáže
súpisné č. 3159 na parcele č. 1864/4, evidovanej Správou katastra Spišská Nová Ves, na liste
vlastníctve č. 9469, katastrálne územie Spišská Nová Ves za cenu vo výške 530 000,-Sk
(slovom: päťstotridsaťtisíc slovenských korún) pre spoločnosť GK Plus, s.r.o. so sídlom Nám.
1. mája 5, 811 06 Bratislava, IČO 35760061.
Hlasovanie č. 28

Predaj prevádzkového objektu na Fabíniho ulici v Spišskej
Novej Vsi

Za 27 poslancov, proti 10 poslancov, zdržalo sa 7 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Predseda povedal Ing. Juhásovi, vedúcemu odboru správy majetku, aby sa už neopakovalo, že
sa takéto materiály dostanú na rokovanie zastupiteľstva.
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BOD č. 20d
Predaj pozemku v areáli NsP v Trebišove
K materiálu predseda uviedol, že je to pozemok pod budovou. Následne k nemu otvoril
rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási, rozpravu ukončil a požiadal
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo
dňa 29. októbra 2007:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, § 9
ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších zmien a § 13 ods. 1 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom Košického
samosprávneho kraja schvaľuje predaj pozemku parcelné č. 2427/22, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 105 m², evidovaného Správou katastra Trebišov na liste vlastníctva
č. 8778, katastrálne územie Trebišov za cenu 103 200,- Sk (slovom jednostotritisícdvesto
slovenských korún) pre Máriu Kolesárovú, trvale bytom Kukučínova 2218/25, 075 01
Trebišov.
Hlasovanie č. 29

Predaj pozemku v areáli NsP v Trebišove

Za 43 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 20e
Predaj pozemku v obci Smižany
K materiálu predseda uviedol, že bolo ponukové konanie a najvyššia cena, ktorá bola
v ponukovom konaní ponúknutá je 300 tisíc. Následne k materiálu otvoril rozpravu.
poslanec Bartoš: uviedol, že tento prípad je príkladom toho, keď sa vygeneruje najvyššia
cena a vychádza cena zhruba na 600.- Sk/m2. Skonštatoval, že je to dobrá cena a odporúčal
ju schváliť.
predseda: skonštatoval, že si treba uvedomiť, že tam bola stanovená 213 korún a išlo sa
na 300 korún. Dodal, že cena bola daná znaleckým posudkom, čiže to ponukové konanie
prináša tento efekt.
Po konštatácii, že sa do rozpravy už nikto nehlási, rozpravu ukončil a požiadal návrhovú
komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo
dňa 29. októbra 2007:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, § 9
ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a § 13 ods. 1 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom Košického
samosprávneho kraja schvaľuje predaj pozemku KN-C parcela č. 183/11, zastavané plochy
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a nádvoria, o výmere 446 m², evidovaného Správou katastra Spišská Nová Ves na liste
vlastníctva č. 226, katastrálne územie Smižany za cenu vo výške 300 000,- Sk (slovom:
tristotisíc slovenských korún) pre Mgr. Erika Markoviča, trvale bytom Dubová 12/13, 052 01
Spišská Nová Ves.
Hlasovanie č. 30

Predaj pozemku v obci Smižany

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 20f
Predaj garáží v obci Leles
Predseda k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási,
rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo
dňa 29. októbra 2007:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, § 9
ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a § 13 ods. 1 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom Košického
samosprávneho kraja schvaľuje predaj stavby garáže súpisné č. 194 na parcele č. 6/3,
evidovanej Správou katastra Trebišov na liste vlastníctva č. 2028, katastrálne územie Leles za
cenu vo výške 395 000,- Sk (slovom: tristodeväťdesiatpäťtisíc slovenských korún) pre Rád
premonštrátov – Opátstvo Jasov, so sídlom Pasteurovo námestie č. 6, 040 01 Košice,
IČO 00587125.
Hlasovanie č. 31

Predaj garáží v obci Leles

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 20g
Zmena doby nájmu pozemku v Margecanoch
Predseda k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási,
rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo
dňa 29. októbra 2007:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, § 9
zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a § 13 bod 1 písm. l) Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
schvaľuje uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve č. 0523/05/NZ zo dňa 1. 6. 2005 medzi
prenajímateľom: Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice,
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IČO 35541016 a nájomcom: Obec Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany, IČO
00329347, o prenájme pozemku vedeného Správou katastra Gelnica, nachádzajúceho sa v
katastrálnom území Margecany, zapísaného na liste vlastníctva č. 541, parcelné číslo 749
o výmere 4300 m2 – zastavané plochy a nádvoria, ktorého obsahom je zmena doby nájmu
z doby neurčitej na dobu určitú 30 rokov.
Hlasovanie č. 32

Zmena doby nájmu pozemku v Margecanoch

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 20h
Predaj pozemku v Michalovciach
Predseda k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási,
rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo
dňa 29. októbra 2007:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, § 9
ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a § 13 ods. 1 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom Košického
samosprávneho kraja schvaľuje predaj pozemku - novovytvorených parciel č. 417/11
o výmere 482 m2 – zastavané plochy a nádvoria a č. 417/12 o výmere 602 m2 – zastavané
plochy a nádvoria, ktoré boli od pozemku parcelné číslo 417/2 o výmere 9848 m2 - zastavané
plochy a nádvoria vedeného Katastrálnym úradom v Košiciach, Správou katastra Michalovce
na liste vlastníctva č. 3073 v katastrálnom území Vrbovec oddelené geometrickým plánom
č. 36582972-27/2007 vyhotoveným dňa 26.2.2007 spoločnosťou G.K.T. spol. s r.o.,
za cenu 378 200,- Sk (slovom: tristosedemdesiatosemtisícdvesto korún slovenských) pre Jána
Saba, trvale bytom Komenského 18, 071 01 Michalovce.
Hlasovanie č. 33

Predaj pozemku v Michalovciach

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 20i
Predaj domu na Letnej ulici v Moldave nad Bodvou
Predseda k materiálu otvoril rozpravu.
poslanec Zachariaš: uviedol, že ako primátor mesta Moldava nad Bodvou, by mal jednu
prosbu pri tomto bode. Skonštatoval, že má so sebou výpis uznesenia zastupiteľstva
v Moldave nad Bodvou, ktorý nákup domu presne v tom istom rozsahu ako je to povedané aj
v návrhu na uznesenie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja schvaľuje za cenu 957
tisíc korún za účelom zriadenia virtuálneho tvorivého centra. Jeho prosba smeruje k tomu, že
keď urobili výpočet, akým spôsobom môžu túto sumu splatiť a majú problémy s projektami
Intereg, kde refundácia výdavkov prostriedkov zo štátneho rozpočtu je v omeškaní cca 6
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mesiacov, teda mal by prosbu, aby sme zahrnuli do tohto uznesenia, že Košický samosprávny
kraj predáva mestu Moldava nad Bodvou túto nehnuteľnosť s dovetkom s úhradou kúpnej
ceny do 30. 4. 2008 a vklad do katastra by sa uskutočnil po uhradení celkovej kúpnej ceny.
Požiadal, aby sme
zaplatenie za túto nehnuteľnosť posunuli uznesením
do termínu 30. apríla 2008.
Predseda sa následne opýtal, či chce ešte niekto v rozprave vystúpiť. Po konštatácii, že sa do
rozpravy nikto nehlási, rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu
na uznesenie k pozmeňovaciemu návrhu poslanca Zachariaša.
Hlasovanie č. 34

o návrhu poslanca Zachariaša

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo
dňa 29. októbra 2007:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, § 9
ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a § 13 ods. 1 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom Košického
samosprávneho kraja schvaľuje predaj domu súpisné číslo 394 na parcele číslo 399
a priľahlého pozemku parcelné číslo 399 o výmere 1345 m2 – zastavané plochy a nádvoria,
vedených Katastrálnym úradom v Košiciach, Správou katastra Košice - okolie, na liste
vlastníctva č. 513, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Moldava nad Bodvou, za cenu
957.000,- Sk (slovom: deväťstopäťdesiatsedemtisíc korún slovenských) Mestu Moldava nad
Bodvou, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 00324451 s úhradou kúpnej ceny
do 30. 4. 2008. Vklad do katastra sa uskutoční po uhradení celkovej ceny nehnuteľnosti.
Hlasovanie č. 35

Predaj domu na Letnej ulici v Moldave nad Bodvou

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 20j
Kúpa garáže a pozemku v Strážskom
K materiálu predseda uviedol, že po dlhej dobe nemáme predaj, ale kúpu. V podstate je
to pre naše potreby - pre DSS v Strážskom. Dodal, že písomne je to zdôvodnené. Následne
k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási, rozpravu
ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo
dňa 29. októbra 2007:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, § 9
ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
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neskorších predpisov a § 13 ods. 1 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom Košického
samosprávneho kraja schvaľuje kúpu garáže súpisné číslo 1002 na parcele číslo 607/30
a pozemku na parcele číslo 607/30 o výmere 19 m2 – zastavané plochy a nádvoria, zapísaných
na liste vlastníctva č. 1165, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Strážske, evidovaných
Správou katastra v Michalovciach a Katastrálnym úradom v Košiciach, od predávajúcich
Matúš Meňovčík a manželka Monika Meňovčíková rod. Masiarová, trvale bytom
Družstevná 504, 072 22 Strážske za cenu 105 000,- Sk (slovom: stopäťtisíc korún
slovenských).
Hlasovanie č. 36

Kúpa garáže a pozemku v Strážskom

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 20k
Predaj prevádzkového objektu na Rázusovej ulici v Spišskej Novej Vsi
K materiálu predseda uviedol, že tí poslanci, ktorí sú poslancami dlhšie, vedia o aký
objekt sa jedná. Tam to bolo o dohode aj s nemocnicou v tej pozícii, že teda vložia sa
peniaze do neurológie a predá sa následne gynekológii a boli tam presťahované objekty.
Dodal, že Úrad Košického samosprávneho kraja ponúkol tento objekt mestu Spišská Nová
Ves, mesto Spišská Nová ves chce tento objekt kúpiť, mali vo štvrtok rokovanie rady, pokiaľ
vie, alebo zastupiteľstva, je tam aj prijaté uznesenie, je to za cenu 37 miliónov 777 tisíc
korún. Následne k materiálu otvoril rozpravu.
poslanec Komara: uviedol, že poslanci mestského zastupiteľstva Spišská Nová Ves minulý
týždeň schválili kúpu za 37 miliónov 777 tisíc slovenských korún, čo je viac v zmysle zásad
10%, čiže 3 milióny 440 tisíc slovenských korún. Nie je to malá čiastka a pokiaľ tu sedí
v laviciach šiesty rok, tak sa nepamätá, alebo bolo iba veľmi málo prípadov, aby obec alebo
mesto kupovalo za takúto čiastku nehnuteľnosť. Preto na zastupiteľstve minulý týždeň odzneli
aj pripomienky nielen k cene, ale aj k tomu, že Košický samosprávny kraj ma určité záväzky
vo vzťahu k mestu Spišská Nová Ves, myslí tým určité nájomné. Otázka je otvorená, cesty na
Mlynky a podobne. Preto požiadal predsedu, aby sa vzájomne hľadali určité kompromisy
a ústretové kroky medzi vedením Košického samosprávneho kraja a vedením mesta Spišská
Nová Ves aj z tohto aspektu možno tejto neobvyklej ceny predaja.
predseda: uviedol, že táto cena tiež vychádza zo znaleckého posudku a navýšenie ide presne
podľa zásad. To zase berte z toho pohľadu – tu sme schválili nejaké zásady. Dodal, že
v piatok, keď bol na odovzdávaní CT prístroja, rozprávali aj na túto tému s primátorom mesta
Spišská Nová Ves, Mgr. Volným. Viete ako – argumentovať - ja beriem sú tam aj iné
objekty, iné budovy, určite sa na mnohé témy diskutovať dá a bude na poslancoch, či to
príjmu alebo nepríjmu, keď je to ekvivalent, ale zase hovoriť o tom, že cesta na Mlynky – pán
poslanec Komara – nehnevajte sa, ale ide sa tam robiť nová cesta. Ledva sme zohnali troška
peniaze na to, aby sme cestu postavili. Logika veci to nepustí, to zase sme rozumní ľudia
všetci, ako tu sedíme, tak toto nie je argument, ale sú tam iné objekty – je tam gymnázium,
v akom stave je – to je druhá vec, resp. tá časť gymnázia, ale určite budeme hľadať určité
riešenia. V závere dodal, že dal aj návrh pánovi primátorovi, nech určitú predstavu spracujú,
prídu s návrhom, budeme diskutovať, predložíme do zastupiteľstva a bude na poslancoch, ako
ďalej. On nebude brániť týmto momentom. Vždy sa jedná o jedno, aby sa s tým majetkom
dobre hospodárilo, nech sa nám nerozpadne, lebo kým sa my tu budeme hádať a dohadovať
2 – 3 roky, tak sa to rozpadne, rozkradne a za chvíľu už majetok neexistuje.
33

poslanec Bartoš: uviedol, že podľa jeho názoru cena pre Košický samosprávny kraj je
veľmi dobrá, takže je toho názoru, že je treba za to zahlasovať. Dodal, že na druhej strane
chápe poslanca Komaru, ktorý je poslancom aj v Mestskom zastupiteľstve Spišská Nová Ves,
ale nech má dobrý pocit, že tam to odsúhlasil a tu to kvalitne predá.
predseda: uviedol, že na začiatku prerokovávania majetkových vecí nie náhodou
upozorňoval, že sú tu rôzne lobingy, že si treba uvedomiť a vie, že je zložité, keď človek má
byť v dvojjedinej úlohe aj tam aj tu a tak potom vznikajú rôzne nepríjemnosti a tlaky.
Následne sa opýtal, či chce ešte niekto v rozprave vystúpiť. Po konštatácii, že sa do rozpravy
už nikto nehlási, rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na
uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo
dňa 29. októbra 2007:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, § 9
ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a § 13 ods. 1 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom Košického
samosprávneho kraja schvaľuje predaj budovy bývalého gynekologicko - pôrodnického
oddelenia súpisné č. 790 na parcele č. 2566 a pozemkov KN-C parcelné č. 2565/1, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 271 m², parcelné č. 2565/2, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 23 m², parcelné č. 2565/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 97 m², parcelné
č. 2566, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1748 m², parcelné č. 2567, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1688 m², parcelné č. 2568/2, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 19 m², evidovaných Správou katastra Spišská Nová Ves, na liste vlastníctva č. 9469,
katastrálne územie Spišská Nová Ves, za cenu 37.777.000,-Sk (slovom: tridsaťsedemmiliónov
sedemstosedemdesiatsedemtisíc slovenských korún) pre Mesto Spišská Nová Ves, so sídlom
Radničné námestie 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 329614.
Hlasovanie č. 37

Predaj prevádzkového objektu na Rázusovej ulici v Spišskej
Novej Vsi

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Predseda pre uvedením posledného bodu rokovania zastupiteľstva oznámil poslancom, že vo
foyer je pre nich pripravené občerstvenie a následne odovzdal slovo Ing. Ďurovčíkovi,
podpredsedovi Košického samosprávneho kraja.
Ing. Ďurovčík, podpredseda KSK: oznámil poslancom, že v lete sa dožil životného jubilea
a pri tejto príležitosti pozval poslancov po ukončení zasadnutia na času vína do snack baru
v budove magistrátu.
poslanec Zachariaš: oznámil poslancom Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, že
zomrel Mgr. Gabriel Kovács, ktorý bol v prvom volebnom období poslancom Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja a v súčasnosti bol členom – neposlancom komisií
zastupiteľstva. Požiadal poslancov o uctenie si jeho pamiatky minútou ticha.
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BOD č. 21
Záver
Predseda ukončil 14. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
poďakoval sa im za konštruktívne rokovanie a poprial im šťastnú cestu domov. Dodal, že na
ďalšom zasadnutí zastupiteľstva sa poslanci stretnú 10. decembra 2007.

JUDr. Zdenko Trebuľa
predseda KSK

Ing. Rozália Múdra
riaditeľka Úradu KSK

JUDr. Jozef Konkoly
overovateľ zápisnice

JUDr. Michal Komara, PhD.
overovateľ zápisnice

JUDr. Melánia Kolesárová
za správnosť

Anna Bónová
zapísala
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