Zápisnica
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 23. júna 2008

Miesto zasadnutia: Veľká 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 Erdélyi,
poslanec Králik, poslanec Mihalečko, poslanec Boritáš, poslanec Olejník, poslanec Slovák
a poslanec Zsóri.
Podľa predbežného vyhotovenia prezenčnej listiny bolo na zastupiteľstve prítomných 44
poslancov a zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Predseda požiadal predsedu stálej
mandátovej komisie, JUDr. Hlinku, aby túto skutočnosť potvrdil.
poslanec Hlinka, predseda stálej mandátovej komisie: uviedol, že podľa prezentácie je na
zastupiteľstve prítomných 47 poslancov.
Za overovateľov zápisnice, z radov poslancov, predseda určil poslankyňu Alžbetu Tamásovú
a poslanca Jozefa Anďala.
Predseda skonštatoval, že materiály vrátane stanovísk komisií boli sprístupnené na
internom portáli, t. j. v aplikácii Digitálne zastupiteľstvo, naviac dňa 18. 6. 2008 bol doplnený
materiál č. 18 – Analýza nemocníc Košického samosprávneho kraja o tabuľkový prehľad,
rovnako k týmto materiálom poslanci mali prístup na vonkajšom portáli na webovej stránke
kraja. Predseda dal do pozornosti časový plán rokovaní zastupiteľstva na II. polrok 2008, kde
sú termíny rokovaní stanovené v dvojmesačných intervaloch, v párnych mesiacoch
a termínom rokovania zastupiteľstva sú prispôsobené termíny rokovaní komisií vrátane
dodržania zákonných lehôt ohľadne zverejnenia a doručenia programu rokovania
zastupiteľstva. V tejto súvislosti upozornil na zmenu rokovania zastupiteľstva v mesiaci
august, ktoré sa z dôvodu dovolenkového
obdobia nebude konať v pondelok, ale
v stredu 27. 8. 2008.
Ďalej poslancov informoval, že počnúc 18. rokovaním zastupiteľstva poslanec pán
Bauer osobne oznámil 16. 6. 2008, že bude v rámci poslaneckého zboru pôsobiť ako
nezávislý poslanec. Úrad Košického samosprávneho kraja zabezpečil administratívne
a technické podmienky pre jeho prácu ako nezávislého poslanca. Takto je aktualizovaný
zasadací poriadok a hlasovanie. Rovnako dal pozornosti aktualizáciu hlasovania v smere
zabezpečenia bezprostredne po hlasovaní len celkový počet hlasovaní poslancov za, proti
a zdržal sa. Dodal, že štruktúra jednotlivých hlasovaní z hľadiska zverejnenia sa nemení.
Z programu rokovania, ktorý poslanci mali k dispozícii, navrhol stiahnuť bod č. 25e aj na
základe požiadavky Mesta Moldava nad Bodvou.
Následne program rokovania doplnil o materiály:



č. 25 k - Uzatvorenie zmluvy o dlhodobom nájme nehnuteľností v Moldave nad Bodvou.
Dodal, že ide o zaradenie materiálu z dôvodu, že mesto Moldava nad Bodvou
plánuje spracovať projekt v rámci Nórskeho fondu. Je tam potrebné dlhšie
časové obdobie na prenájom.



č. 26 - Mzdové otázky, t. z. 26a- Určenie polročnej odmeny podpredsedom Košického
samosprávneho kraja
a 26b - Určenie polročnej odmeny hlavného kontrolóra
Košického samosprávneho kraja

s tým, že Záver bude ako bod č. 27.
Ďalej program upravil následne:
Pri bode č. 15 –Vstup Košického samosprávneho kraja do projektu kandidatúry Mesta Košice
na titul Európske hlavné mesto kultúry 2013 – navrhol tento presunúť na úvod rokovania za
bod č. 4, t. j. za Správu hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja z dôvodu
pracovných povinností pána Knapíka, primátora mesta Košice, ktorý okolo obeda odchádza
spolu s projektovým tímom Európske hlavné mesto kultúry na dlhodobo plánovanú
zahraničnú služobnú cestu. Dodal, že pán primátor sa zúčastní rokovania zastupiteľstva pri
prejednávaní spomínaného bodu. Materiál bude na zastupiteľstve prerokovávaný ako bod 4a.
Následne požiadal poslancov o ich pripomienky a doplnenia programu.
poslanec Farkašovský: navrhol pri prerokovávaní personálnych otázok odsúhlasiť spôsob
verejného hlasovania v súvislosti s materiálom č . 20 - Delegovanie poslancov Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja za členov do výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade
práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach.
poslanec Novotný: v mene dvoch poslaneckých klubov KDH, SDKÚ – DS dal návrh na
stiahnutie bodov 18 a 24 z rokovania Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
Odôvodnil to tým, že analýza nemocníc KSK, ktorú vypracovala spoločnosť
PricewaterhouseCoopers je rozsiahly a odborne náročný materiál, ktorý si vyžaduje hlbšie
naštudovanie zo strany poslaneckých klubov, ako aj rozsiahlejšie posúdenie v odborných
komisiách Košického samosprávneho kraja. Je presvedčený o tom, že aj po úvodnom
prerokovaní v komisiách a poslaneckých kluboch sa diskusia na tému potreby prenájmu
nemocníc Košického samosprávneho kraja len začala a nie je možné v takej to časovej tiesni
Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja kompetentne zaujať stanovisko.
Ďalej skonštatoval, že dôvodová správa k bodu č. 18 je dosť informatívna a nedáva
dostatočne vyváženú informáciu o obsahu analýzy nemocníc KSK. Takisto návrh uznesenia
k bodu č. 18 ako aj zriadenie komisie navrhovanej v bode č. 24 už jednoznačne navádzajú
k jedinému možnému riešeniu, ktorým má byť prenájom nemocníc, čo nezakladá priestor na
zodpovedné posúdenie všetkých možností. Z tohto dôvodu dal návrh na stiahnutie bodov č. 18
a č. 24. z rokovania Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
Ďalej navrhol stiahnuť z 18. rokovania zastupiteľstva bod č. 25h – Predaj nehnuteľností na
Smetanovej ulici v Košiciach a to z dôvodu, že podľa jeho názoru materiál nie je
najoptimálnejšie pripravený vzhľadom na to, že do tejto budovy bolo opakovane investované
a predávať ju len za cenu určenú znaleckým posudkom nepovažuje za vhodné ani z toho
argumentu, že tam vzniká nejaký malý prevádzkový dlh, ktorý sa dá riešiť omnoho
elegantnejšie iným spôsobom.
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poslanec Zachariaš: poďakoval za pochopenie žiadosti Mesta Moldava nad Bodvou na
stiahnutie materiálu z rokovania zastupiteľstva. Dodal, že v súvislosti s bodom 25k, ktoré
predseda KSK navrhol doplniť, pripravujú projekt na Nórsky mechanizmus a obávajú sa, že
finančne by takýto nátlak nezvládli – kofinancovanie v prípade úspešnosti a ešte kúpu tejto
budovy. Skonštatoval, že Mesto Moldava nestráca záujem o túto budovu a požiadal
o zaradenie tohto materiálu opätovne na rokovanie zastupiteľstva v októbri alebo koncom
roka. Dovtedy na to pripravia finančné prostriedky.
Predseda sa opýtal poslancov, či má ešte niekto pripomienky alebo doplnenia programu. Po
konštatácii, že už nikto nemá pripomienky a doplnenia, túto možnosť uzatvoril a reagoval na
poslanca Novotného s tým, že možno zmení názor. Na vysvetlenie dodal, že doporučil zmenu
uznesenia bodu č. 18 – materiál len zobrať na vedomie, vytvoriť časový priestor na to, aby
odborné komisie a všetci ostatní mohli o materiáli diskutovať, vytvoriť z radov poslancov
z jednotlivých poslaneckých klubov pracovnú komisiu v zastúpení traja poslanci za stranu
SMK, traja poslanci za stranu SMER, traja poslanci za opozíciu a dvaja zamestnanci z Úradu
Košického samosprávneho kraja s tým, že táto komisia by mala prerokovať tieto otázky
a pripraviť pre zastupiteľstvo návrh na ďalšie riešenia. To znamená materiál len brať na
vedomie. Pokiaľ ale poslanec dáva takýto návrh a trvá na ňom, samozrejme, akceptuje to.
Čo sa týka bodu č. 25h skonštatoval, že na Úrade Košického samosprávneho kraja dlhodobo
na túto tému diskutovali v zmysle pravidiel hospodárenia o predaji nehnuteľností na
Smetanovej ulici v Košiciach a môže povedať, že tak, ako je zazmluvnená bývalým vedením
Správy majetku Košického samosprávneho kraja, z hľadiska budúcnosti, prináša medziročnú
stratu. Budova si vyžaduje ďalšie investície, čo činí približne 6 až 7 miliónov korún, ktorých
návratnosť nebude ani za 100 rokov. Dodal, že práve z týchto dôvodov, ak to má byť
majetok, ktorý prináša stratu, tak je potrebné ho predať a postupovať presne v zmysle
pravidiel hospodárenia.
Následne dal hlasovať podľa jednotlivých bodov tak, ako boli navrhované.
Hlasovanie č. 1

o návrhu na doplnenie programu o bod 25k

Za 42 poslancov, proti 0 poslanec, zdržali sa 2 poslanci.
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie č. 2

o návrhu na doplnenie programu o bod č. 26a a bod č. 26b

Za 42 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie č. 3

o návrhu na zaradenie bodu 15 za bod 4 ako bod 4a

Za 44 poslancov, proti 1 poslanec, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie č. 4

o návrhu poslanca Farkašovského o personálnych otázkach
hlasovať verejne

Za 43 poslancov, proti 1 poslanec, zdržali sa 3 poslanci.
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie č. 5

o návrhu poslanca Novotného stiahnuť bod č. 18 z rokovania

Za 23 poslancov, proti 8 poslancov, zdržalo sa 15 poslancov.
Návrh nebol prijatý.
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Hlasovanie č. 6

o návrhu poslanca Novotného stiahnuť bod č. 24 z rokovania

Za 26 poslancov, proti 7 poslancov, zdržalo sa 12 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie č. 7

o návrhu poslanca Novotného stiahnuť bod č. 25 h z rokovania

Za 26 poslancov, proti 8 poslancov, zdržalo sa 10 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie č. 8

o celom programe

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
S faktickou poznámkou vystúpil poslanec Farkašovský k tomu, čo bolo odsúhlasené, a teda
bod č. 18 áno, komisiu nie, t. z., že to bude také vágne obdobie - teraz nevie, čo s tým budeme
robiť do septembra. Každý si to dá asi do šuplíka doma a bude študovať.
Predseda 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 Ondreja Bobíka, KDH
poslanca Jána Kleščinského a SMER – SMK poslankyňu Martu Budišovú.
Predseda sa opýtal, či sú ešte nejaké ďalšie návrhy a následne dal hlasovať o zložení
návrhovej komisie v zložení: poslanec Ondrej Bobík, poslanec Ján Kleščinský a poslankyňa
Marta Budišová.
Hlasovanie č. 9

o zložení návrhovej komisie

Za 43 poslancov, proti 0 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Predseda skonštatoval, že návrhová komisia na 18. zasadnutí zastupiteľstva bude pracovať
v zložení: poslanec Ondrej Bobík, poslanec Ján Kleščinský a poslankyňa Marta Budišová.
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.
Predseda požiadal organizátorov o zabezpečenie osobnej účasti pána Knapíka, primátora
mesta Košice na rokovaní v súvislosti s prerokovávaním bodu č. 4a aj vzhľadom na písomnú
komunikáciu, v ktorej žiadal o vyjadrenia k niektorým otázkam v súvislosti s dohodou Prešov
– Košice, aby osobne informoval poslanecký zbor Košického samosprávneho kraja.
BOD č. 2
Interpelácie
Predseda dal priestor na interpelácie, otázky a pripomienky.
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poslanec Komara: tlmočil poďakovanie starostu a obyvateľov obce Hnilčík, ktorí po dlhej
dobe majú cez dlhú obec nový koberec. Dodal, že nejde o novú akciu, táto bola len presunutá
z roku 2009. Poďakoval Odboru dopravy Úradu Košického samosprávneho kraja, Správe
ciest Košického samosprávneho kraja i zástupcovi riaditeľky úradu.
Predseda skonštatoval, že v prvom rade aj tomuto zastupiteľstvu, ktoré odsúhlasilo skôr
realizáciu akcie.
poslanec Novotný: interpeloval predsedu Košického samosprávneho kraja v súvislosti
s Analýzou nemocníc Košického samosprávneho kraja, ktorú vypracovala spoločnosť
PricewaterhouseCoopers. Spýtal sa:
1. Na základe akého rozhodnutia zadal Úrad Košického samosprávneho kraja úlohu na
vypracovanie tejto analýzy?
2. Ako prebiehalo výberové konanie, na základe ktorého bola vybratá spoločnosť
PricewaterhouseCoopers, ktorá vypracovala túto analýzu, a ktorí poslanci boli vo
výberovej komisii?
3. Prečo dal Úrad Košického samosprávneho kraja vypracovať túto analýzu a prečo ju dal
vypracovať práve teraz, keď sa našim nemocniciam po ťažkom transformačnom období
pomaly začína dariť?
4. Koľko stálo vypracovanie tejto analýzy?
5. Informácie, ktoré majú poslanci o situácii v našich štyroch nemocniciach, predovšetkým,
čo sa týka Rožňavy a Michaloviec, sú značne odlišné od skutočností, ktoré sú uvedené
v spomínanej analýze - ako je to možné?
Dodal, že týchto 5 otázok doručí písomne a požiadal o odpoveď.
Predseda sa následne opýtal, či má ešte niekto otázky a pripomienky. Po konštatácii, že sa už
nik do interpelácií nehlási, túto možnosť ukončil a dodal, že poslancovi Novotnému odpovie
písomne.

BOD č. 3
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Predseda skonštatoval, že všetky materiály boli k dispozícii v rámci aplikácie Digitálne
zastupiteľstvo, resp. na vonkajšom portáli úradu.
K materiálu uviedol, že predloženou informáciou úrad informuje len o uzneseniach
aktuálnych, ktoré z hľadiska evidenčného sú v realizácii. V informácii je odpočet úloh
k termínu 29.05.2008, v tejto informácii nie sú uvedené už splnené uznesenia, informácia
obsahuje stav plnenia uznesení, ktoré sú v realizácii, resp. boli splnené v predchádzajúcom
dvojmesačnom období. V sledovanom období naďalej ostáva v plnení 6 uznesení z prvého
volebného obdobia, predovšetkým ide o projekty. V druhom volebnom období z celkového
počtu 441 prijatých uznesení v realizácii je sledovaných 96 uznesení. Dodal, že
vyhodnocujúca informácia so stavom k 30.06.2008 bude predložená na augustové rokovanie
zastupiteľstva.
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 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 23. júna 2008:

zo

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 plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja,
B) súhlasí s vypustením sledovania uznesení



č. 358 z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo dňa 21. 2. 2005,
č. 221 z 10. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo dňa 26. 2. 2007.

Hlasovanie č. 10

Informácia o plnení
samosprávneho kraja

uznesení

Zastupiteľstva

Košického

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.

BOD č. 4
Správa o výsledkoch kontroly za obdobie apríl a máj 2008
a Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2008
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 do rozpravy nikto nehlási, rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 23. júna 2008:

zo

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 19e ods. 1 písm. b) a d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) berie na vedomie Správu o výsledkoch kontroly za obdobie apríl a máj 2008,
B) schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na obdobie II. polroka 2008
Hlasovanie č. 11

Správa o výsledkoch kontroly za obdobie apríl a máj 2008
a Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2008

Za 43 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 4a
Vstup Košického samosprávneho kraja do projektu kandidatúry Mesta Košice
na titul Európske hlavné mesto kultúry
Predseda privítal na rokovaní primátora mesta Košice Ing. Františka Knapíka.
K materiálu uviedol, že je závažným vzhľadom na skutočnosť, že prijatie uznesenia
predstavuje rozhodnutie Košického samosprávneho kraja o vstupe do projektu, je
strategickým rozhodnutím zastupiteľstva, ktoré bude zasahovať aj do nasledujúceho
volebného obdobia. Zároveň je potrebné aj rozhodnutie o spôsobe vstupu do projektu
prostredníctvom jednej z troch uvedených alternatív, nakoľko toto rozhodnutie bude mať
priamy dopad aj na rozpočet Košického samosprávneho kraja v nasledujúcom päťročnom
období do roku 2013.
Skonštatoval, že v materiáli sú uvedené alternatívy, ktoré sa líšia sumou, ktorú by
Košický samosprávny kraj počnúc rokom 2009 po dobu piatich rokov pravidelne vyčlenil
v rozpočte na tento projekt tak, aby v roku 2013 mal k dispozícii naakumulované potrebné
zdroje na financovanie projektu. Súčasťou materiálu je aj Stanovisko k financovaniu projektu
a v ňom uvedené zdroje, akými je možné zabezpečiť financovanie cez zdroje vlastné
z rozpočtu príslušného roka, cudzie zdroje financovania ako sú úver, emisia cenných
papierov, resp. kombinácia predchádzajúcich foriem. Zároveň v tomto stanovisku sú dané do
pozornosti skutočnosti ohľadne dopadu na rozpočet. Predseda skonštatoval, že v tejto
súvislosti z úrovne pána primátora Knapíka dostal aj list dňa 18. júna 2008, v ktorom sú
z úrovne mesta navrhnuté konkrétne štyri body spolupráce na obdobie do septembra 2008,
kedy sa rozhodne o slovenskom držiteľovi titulu Európske hlavné mesto kultúry 2013. Dodal,
že v liste je aj odpoveď na skutočnosti, na ktoré sa predseda dotazoval, pretože v médiách
sme zachytili, že mesto Prešov a mesto Košice v podstate uzavreli memorandum o takej
vzájomnej spolupráci o konglomeráte v prípade pokiaľ vyhrá Prešov – pripoja sa Košice,
v prípade, že vyhrajú Košice – pripojí sa Prešov. Len treba si uvedomiť, že a to je určitý
moment, ktorý by tu dneska mal aj zaznieť. Projekt Európske hlavné mesto kultúry vníma
v polohe marketingu, len ako mestskú záležitosť. O ostatných partneroch sa tu v zásade
principiálne nehovorí. Košický samosprávny kraj sporadicky spomenutý, že sú v tom aj iné
mestá v rámci kraja, je tu aj ako partner samosprávny kraj, ale rozmer spolupráce je veľmi
málo propagovaný. Predseda skonštatoval, aby aj pán primátor Knapík v tomto smere zaujal
k tomuto stanovisko, lebo zaznievajú dotazy aj našich poslancov, s ktorými sme aj v rámci
porady predsedov klubov, aj v rámci komisií na tieto témy diskutovali. V uvedených
súvislostiach požiadal o vystúpenie primátora mesta Košice.
Ing. František Knapík, primátor mesta Košice: Poďakoval za možnosť stretnúť sa
s poslancami Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a za priestor na ozrejmenie
skutočností uvedených v materiáli, ktorý majú poslanci k dispozícii, rovnako dať odpoveď
aj na otázky odznené pri uvedení materiálu zo strany predsedu, ako predkladateľa materiálu.
V úvode stručne zhodnotil, kde sa nachádza Mesto Košice v tomto projekte. Informoval, že
od mesiaca január, február 2007 pomerne intenzívne začalo mesto pracovať na projekte
EHMK aj v súvislosti s výzvou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, aby sa slovenské
mestá o túto možnosť mohli uchádzať, aby prešli súťažou, okrem Slovenska pre rok 2013
bude projekt EHMK prezentovať aj jedno mesto z Francúzska, teda budú to dvojičky – jedno
slovenské a jedno francúzske mesto. Je snaha naštartovať projekt so zapojením kultúrnych
inštitúcií, so zapojením umelcov, ľudí, ktorí v kultúre a v kultúrnom prostredí sa pohybujú.
Rovnako boli vytvorené aj odborné komisie, ktoré kreovali a spolupracovali v jednotlivých
oblastiach. Vytvorila sa Rada projektu, ktorá oficiálne odštartovala svoju
činnosť 19. marca 2007, v ktorej sú zastúpení zástupcovia kultúrnych inštitúcií,
podnikateľských spoločností, významné osobnosti mesta, vrátane regiónu. Rada je čestným
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orgánom celej kandidatúry a je poradný orgán. Cez radu prechádzali aj všetky návrhy, ktoré
sa do projektu dostali, ktoré boli na jednotlivých stretnutiach prezentované. Projekt do prvého
kola bol posunutý a odovzdaný začiatkom novembra minulého roku. V decembri prešlo prvé
kolo výberového konania, do finále z deviatich slovenských miest sa dostali štyri, vrátane
mesta Košice a pracujeme v čase do prvého júlového týždňa na dopracovaní projektu tak, aby
sme mohli projekt pre hodnotiacu komisiu odoslať. Dôležitý je prvý septembrový týždeň,
kedy medzinárodná hodnotiaca komisia bude projekt hodnotiť, vypočuje si aj prezentáciu
zástupcov miest a s definitívnou platnosťou rozhodne o tom, ktoré mesto vyberie. Zároveň
podal informáciu k projektu. Projekt podľa hodnotiacej komisie bol hodnotený pomerne
dobre, s vysokým stupňom inovácie, s dobrou pridanou hodnotou, teda s myšlienkou pridanej
hodnoty interkulturálneho dialógu a cezhraničnej spolupráce. Komisia doporučila, aby si
spracovatelia vytýčili priority, aby nebolo veľa v ponuke projektu. Dôležitý aspekt, ktorý
správa výberovej komisie pripomenula bolo, aby celá kultúrna stratégia, s ktorou v projekte
pracujeme bola udržateľná, aby nebola nastavená len na rok 2013, ale aby sme s takou
úrovňou a s podobnou štruktúrou mohli pracovať aj po roku 2013. Rovnako doporučila aj
spoluprácu s menším kandidátskym mestom v regióne a tým menším mestom je Prešov. Iné
mestá z východoslovenského regiónu nekandidovali. Projekt je postavený na myšlienke
s názvom, a teda s logom Interface 2013. Interface, ako rozhranie alebo prostredie, kde
komunikujú dve buď rozdielne kultúry, alebo prostredia. Rovnako to možno vnímať nielen
ako rozhranie, ale ako miesto alebo hranicu, ktorá spája. Košice sú vnímané ako mesto
multikultúrne, multinárodné, čiže ten názov Interface, bod spojenia, je pomerne výstižný
a naozaj vyjadruje históriu, aj súčasnosť mesta. V projekte rozvíjame 4 veľké témy. Je to
transformačný Interface, otvorený, Interface dialógu a environmentálny. Azda najviac treba
hovoriť o transformačnom, je to ťažisko toho, čoho sa budú dotýkať aj investičné projekty.
Vychádza sa z toho, že mesto potrebuje doplniť chýbajúce funkcie, ktoré vo svojom
organizme má a má snahu týmto projektom zmeniť aj istú kultúrnu identitu mesta
s prihliadnutím práve na zóny priemyselné i armádne tak, aby boli využívané na kultúru
a tvorivosť, aby podporovalo kreatívne prostredie. V rámci tohto transformačného Interfaceu
sú zaujímavé investičné projekty. Je to projekt kasární, ako projekt kultúrneho parku, kde sa
plánuje umiestniť inkubátor umení, aby tam mohli byť realizované rezidenčné pobyty
umelcov domácich, aj zahraničných, aby tam vznikla aj mestská galéria, tvorivé dielne,
a aby to bolo živé prostredie, ktoré bude slúžiť všetkým obyvateľom mesta aj regiónu
i zahraničiu. V rámci transformačného Interfaceu je zapracovaný aj projekt ostrova kultúry,
ktorý by mal prepájať dve kultúrne inštitúcie - Východoslovenské múzeum
a Verejnú knižnicu Jána Boccatia tak, aby tam vznikol nový priestor, ktorý bude moderným
spôsobom vytvárať prostredie pre rozvoj práve týchto aktivít, aj literárnych, aj muzeálnych.
Návrat a oživenie myšlienky, ktorá tu už bola pripravená a spustená, je aj ulička remesiel na
Hrnčiarskej ulici, kde by sme spoločne, región a mesto, chceli oživiť podmienky pre
turistický ruch, vrátiť sa k tradícii remesiel, ktoré v Košiciach boli kedysi veľmi silné
a zrealizovať tento spoločný projekt, ktorý by bol vyhľadávanou atrakciou pre návštevníkov
mesta s ponukou zaujímavých predmetov alebo so zhliadnutím prostredia, v ktorom sa tvorí,
v ktorom sa vyrábajú originálne predmety aj pre návštevníkov, pre školské výpravy, pre deti,
čiže pre všetkých, ktorí obdivujú a majú blízko k tradičným remeslám a ľudovej kultúre.
K téme Interface dialógu informoval poslanecký zbor o zámere rozvíjania myšlienok, ktoré
sú opäť pre mesto a pre región úplne typické. Košice vnímame ako mesto, v ktorom majú
sídlo dvaja biskupi, ktorí predstavujú, aj z hľadiska religiózity, veľmi silné miesto a silný
fenomén, ktorý tak isto je málo vnímaný a treba o ňom hovoriť. Rovnako mesto spája
prostredie, ktoré je národnostne veľmi pestré a také tie najsilnejšie etniká, ktoré sa tu
nachádzajú, ktoré spolu komunikujú a vytvárajú vlastnú identickú kultúru. Sú to Slováci,
Maďari, Rómovia a potom Rusíni, prezentujú sa aj svojimi inštitúciami ako sú divadlá.
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Košice majú divadlo Romathan, ktoré je istým unikátom aj v európskom prostredí. Rok 2008,
ktorý európska komisia vyhlásila ako rok medzikultúrneho dialógu, treba vnímať z pohľadu
kultúry v širšom kontexte, poznávať aj iné aspekty, iné pohľady na kultúrne prostredie. Cez
túto tému dialógu chceme hovoriť o takých témach ako je fenomén, ktorý je vo svete vnímaný
a porovnávať ho, čo je košický rodák a spisovateľ, filozof a esejista, ktorý tvoril množstvo
diel aj v spojitosti s Košicami, je to Sándor Márai a porovnať ho s takými velikánmi ako je
povedzme pražský Kafka. Hovoriť o intelektuáloch a o úlohe intelektuálov v Strednej Európe
a vnímať aj taký fenomén, ktorý je tak isto veľmi silný, a ktorého téma môže byť zaujímavá
ako Košice najtolerantnejšie mesto v rámci Slovenska, aby sa nám tento atribút podarilo aj
cez tento projekt udržať a rozvíjať. Ďalšia téma v rámci Interfaceu je otvorený Interface, ten
by mal cielene vnášať kultúru do okrajových častí mesta, aby sme kultúru nevnímali len cez
jeho centrum, cez jeho inštitúcie, ktoré sídlia v centre, ale aj cez sídliská a okrajové mestské
časti. Samozrejme, otvorený Interface aj k regiónu tak, aby do projektu, do kultúry, do
kultúrnych podujatí bol zaradený, zapojený celý región a mestá regiónu. Tak isto je to
otvorenosť nielen ku kultúre, ale aj k jednotlivým sociálnym skupinám, hlavne tým, ktoré
majú charakter marginalizovaných skupín, čiže snažiť sa o sociálnu inklúziu. V rámci tejto
témy jeden komplexný balík prezentuje, pripravuje a rozvíja aj región alebo Košický
samosprávny kraj a v spolupráci aj s programovým tímom, festivalovým výborom, ktorý bol
vytvorený v rámci KSK je spracovaný komplexný balík pod názvom Terra Incognita, ktorý
koncepčne, investične a programovo by mal dopĺňať a prepájať tento spoločný projekt. Sú
v ňom zahrnuté také témy, ktoré majú charakter ciest. Dnes sú to veľmi vítané aktivity hlavne
pre návštevníkov, ktorí prichádzajú na Slovensko, a ktorí v tomto východoslovenskom
regióne môžu nájsť zaujímavé stopy histórie, od gotiky cez gotickú cestu, vinnú cestu,
železnú cestu. To je to, čo nás veľmi silno spája so západnou Európou. A po tom historickú
cisársku alebo kráľovskú, poštovú cestu. Ďalšou témou, ktorá hovorí o vzťahu človeka
k životnému prostrediu a zosúlaďuje potreby človeka s prostredím, v ktorom žije, má riešiť
téma environmentálneho Interfaceu. Chceme vychádzať z vízie trvalo udržateľného rozvoja,
nielen v mestskom prostredí, ale plošne v regióne. Chceme veľmi vážne rozvíjať tému vody,
ako istého fenoménu, od ktorého je život človeka v prostredí mestskom veľmi závislý. A na
pozadí tejto témy hovoriť aj o možných dopadoch na klimatické zmeny, či už lokálne alebo
globálne, rozvíjať aj cez túto tému ekologický dialóg. Informoval o navrhnutých projektoch,
cez ktoré mesto má záujem komunikovať. V súčasnosti mesto vychádza z reálnych čísel a
z informácií, ktoré má k dispozícii prostredníctvom štatistiky tým, že Košice navštívi cca 100
tisíc návštevníkov - turistov ročne, z toho zhruba len 20 % tu prichádza za kultúrou, za
historickými pamiatkami, väčšina teda tých 80 % to sú buď obchodné cesty alebo nejaké
návštevy iného charakteru. Čiže ak naplníme zámer, pred ktorým stojíme tak očakávame, že
by sa návštevnosť mohla zvýšiť zhruba trojnásobne, aby ťažisko návštev naozaj smerovalo ku
kultúre, poznávaniu regiónu, poznávaniu kultúrneho a historického dedičstva. Týmto
projektom by sme, samozrejme, radi zmenili aj charakter, vnímanie regiónu, aby nebol
vnímaný ako región, ktorý sa nerozvíja, ale ktorý ma silný potenciál aj v oblasti kultúry, v
oblasti tvorivého myslenia a cez práve tento projekt tento zámer dať do pohybu a naštartovať
ho. Krátko sa vyjadril aj k téme, ktorá súvisela s memorandom s mestom Prešov, ktoré je tiež
kandidátskym mestom v súťaži. V úvode spomenul, že to bolo odporúčanie aj hodnotiacej
komisie. Informoval, že s Prešovom sa dohodli a je to vyjadrené v memorande, že dotýka sa
to úzkej spolupráce obidvoch miest, že sú spoločné témy, ktoré nás spájajú a tieto témy by
obidve mestá v projekte chceli mať zapracované, chceli by v prípade výhry, ktoréhokoľvek
mesta ich rozvíjať, čiže nejaká požiadavka na finančný príspevok alebo finančné krytie na
spolupráci na týchto témach, ktoré sú spomenuté a ktoré sa dotýkajú spolupráce mesta Košice
a mesta Prešov vo vzťahu ku KSK by nemali byť. Snahou je naozaj urobiť všetko preto, aby
východoslovenský región bol v tejto súťaži víťazný, aby sme ho spoločne potom aj na báze
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vzájomnej spolupráce vedeli realizovať. K prezentácii mesta cez marketing a podujatia, ktoré
sa uskutočnia, je tu priestor a mesto je otvorené pre spoluprácu, ak si dohodneme bližšie
podmienky, aj tá spolupráca, vstup regiónu do tohto projektu bude zadeklarovaná, tak pozíciu
regiónu a jeho prezentácia v spolupráci na tomto projekte veľmi jasne vydefinovať
a následne nemuseli by byť žiadne obavy, že cez projekt sa bude realizovať alebo
predstavovať len mesto. Od začiatku bolo povedané ešte v roku 2006 o tom, že nechceme
tento projekt stavať a nebudeme ho stavať ako mestský projekt, ale ako projekt, ktorý bude
regionálny dokonca sú tam zahrnuté aj oblasti, ktoré sa dotýkajú širšieho rámca, teda aj našich
susedov za hranicami, či už Ukrajina, Severné Maďarsko alebo Južné Poľsko.
K investičným projektom kandidatúry primátor informoval, že čísla, ktoré vychádzajú
z konkrétnych analýz, z konkrétnych nápočtov, sú k dispozícii a je predpoklad, že investičné
projekty by mali byť spoločné mestá a KSK a projekty privátnych subjektov predstavuje
čiastku zhruba 46,6 – 47 miliónov Eur. Program pre prípravné obdobie a potom pre rok 2013
predstavuje čiastku okolo 32 miliónov Eur, čiže spolu je to okolo 78,3 miliónov Eur.
Predpokladaná suma zdrojov na organizáciu podujatia je uvedená s tým, že veľmi značná časť
prostriedkov by mala byť využitá a prefinancovaná cez štrukturálne fondy. Potom je tam
vklad mesta, vklady SR, regiónu, oslovenia a spolupráca so súkromnými partnermi. Treba
povedať, že mesto má podpísané dohody so všetkými mestami, ktoré majú svoje sídlo v KSK
a boli oslovení a vyjadrili podporu tomuto projektu, chcú tak isto spolupracovať,
v programovej fáze sa vytvára priestor na to, aby si tam našli svoje miesto. Vyslovil
presvedčenie, že je rád ak Košický samosprávny kraj schváli financie na projekt, aby sa
vytvoril predpoklad pre to, aby v roku 2013 mohli na európskej úrovni spoločne sa
prezentovať, aby to bola dobrá prezentácia, dobrá vizitka nielen regiónu, mesta, ale
Slovenska. Primátor mesta Košice poďakoval za pozornosť.
Predseda poďakoval pánovi primátorovi Knapíkovi za vystúpenie a ešte pred otvorením
rozpravy dal do pozornosti niekoľko postrehov. Projekt z pozície podielu KSK je rozdelený
do dvoch rovín. Jedna rovina je zapojenie regiónu cez štyri cesty a druhá rovina sú aktivity v
rámci mesta. Aktivity v rámci mesta, ktoré sa opierajú o profesionálne inštitúcie, je v gescii
našej. Pretože všetky organizácie mimo knižnice sú v zriaďovateľskej kompetencii KSK.
Mesto schvaľovalo mnohé z tých projektov, pri ktorých KSK do týchto cez nórske fondy už
teraz, Hrnčiarska ulica konkrétne i Katova bašta, úspešný projekt cez nórske fondy. Finančné
prostriedky z Európskej investičnej banky, rekonštrukcia historickej budovy
Východoslovenského múzea - prvá etapa. V tej ďalšej KSK chce tak isto získať zdroje
z európskych fondov. Tak isto Romathan, riešenie ich priestorových podmienok. V tejto
súvislosti predseda KSK apeloval na mesto ústretovo riešiť majetkové pomery Štefánikovej
ulice. Ťahá sa to už viacero rokov, je to ďalej otázka kaštieľa v Barci, ktorý by mal a dnes je
to na programe rokovania zastupiteľstva, ktorý by sa mal dostať do vlastníctva mesta,
Mestskej časti Košice Barca. Predseda spomenul celý rad projektov, v rámci mesta, ktoré
budú na pleciach tohto zastupiteľstva, samosprávneho kraja v tej rovine, že budeme sa snažiť
o získanie prostriedkov z európskych fondov, samozrejme, s kofinancovaním. Druhá otázka
je odfinancovanie ciest, tých štyroch ciest a tam by som chcel požiadať aj mesto o pohľad
smerom vonku, za hranice mesta, výraznejší, nie len sa sústreďovať do toho intravilánu
Košíc, ale v podstate ísť za hranice, v spolupráci s naším vidiekom. To znamená s tými
rozhodujúcimi centrami, či sú to Michalovce, Gemer - Rožňava, Trebišov, Spišská Nová
Ves. To bola filozofia už z pred pár rokov. Predseda KSK apeloval na primátora mesta, že
mesto doteraz nevpustilo KSK do marketingu a záujem KSK je byť rovnocenným partnerom.
Košice sú metropolitné mesto, sú dôležité nielen pre KSK, ale sú dôležité predovšetkým
z pohľadu juhovýchodnej časti Poľska, západnej časti Ukrajiny, severovýchodnej časti
Maďarska. Košice boli vnímané ako niečo čo rezonuje, ale do veľkého kruhu je potrebné
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zarátať všetkých ostatných a ich podiel a mať to presné spočítané aj cez financie. Preto bola
položená otázka, aký bude v prípade konglomerátu, keď príde Prešov, ako sa na projekte budú
podieľať finančne, dostanú z toho niečo alebo nie, pretože to mení celú ekonomiku. Zásadná
vec je to v prípade schválenia jednej z alternatív Zastupiteľstvom KSK, objektívna
požiadavka je informovať o každej drobnosti. Nie tak, že sa dozvedáme z médií o tom, že sa
niečo podpísalo alebo nepodpísalo.
Následne predseda otvoril rozpravu k tomuto bodu.
poslanec Bauer: svojím vystúpením tento projekt zasadil do širšieho kontextu celosvetového
vývoja v oblasti kultúry. Dal do pozornosti kultúrny priemysel a kreatívny, ktorý má
multiplikatívny dopad na celú ekonomiku. Uviedol to z hľadiska dopadu celého projektu
a tohto rozhodnutia, ktoré je veľmi vážne, veľmi dôležité, lebo môže určiť smerovanie
rozvoja nielen mesta, ale samozrejme aj širšieho regiónu. V tých úvodných etapách je to
prirodzené, keďže je to projekt mesta, kultúry, že mesto pripravovalo samostatne veci,
súhlasil, že mohol byť kraj zapojený, aj viacej mediálne, ale bola to v prvom rade
zodpovednosť mesta. V prvom kole nebolo isté, či mesto sa dostane do druhého kola. Po
druhé uviedol, že Košice aktualizujú program, hlavný rozvojový program, program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja, kde jedno zo smerovaní mesta, rozvoja mesta, môže byť
mesto kultúry, čiže kultúrny rozvoj pokiaľ by mesto získalo tento projekt tak, samozrejme,
získa aj obrovské zdroje, ktoré ináč neprídu do mesta a do kraja a tým pádom je to naozaj
veľká šanca pre mesto, že môže v tejto oblasti urobiť veľký krok smerom k rozvoju kultúry.
Investujeme hlavne v posledných rokoch do hardwaru, do ciest, do infraštruktúry, je to
dôležité pre rozvoj, pre bezpečnosť jazdy, ale skúsenosti iných krajín, ktoré pred nami
vstupovali do európskej úrovne a tiež využívali európske štrukturálne fondy sú také, že je
potrebné hľadať rovnováhu medzi tými tvrdými hardwarovými projektmi a mäkkými, pretože
skúsenosť krajín, ktoré zdôraznili len dopravnú infraštruktúru a hardwarové veci, nie je
dobrá z dlhodobého pohľadu, čo sa týka rastu HDP alebo pokroku dynamiky, rozvoja tejto
spoločnosti, je potrebné hľadať aj mäkké projekty, akým tento projekt určite je. Je dôležité si
uvedomiť, že toto rozhodovanie by nemalo byť politické. Presahuje volebné obdobie čiže rok
2013 bude v ďalšom volebnom období, ale odborné rozhodnutia, aby sme umožnili
obyvateľom nielen mesta, ale celého kraja mať túto príležitosť, využiť túto príležitosť. Tak
isto tá zmluva s Prešovom, aj keď nebola medializovaná, ale myslí si, že bol veľmi dobrý
krok, lebo sa zvyšujú šance, že príde tento projekt na východ Slovenska a nie do Martina
alebo do Nitry. A či v prípade vybratia Prešova alebo v prípade vybratia Košíc tá spolupráca
je zaujímavá pre realizáciu týchto všetkých aktivít. Na záver uviedol, že podporuje od
začiatku tento projekt, pozná skúsenosti miest, ktoré získali taký titul v minulosti, čo to
urobilo v meste, napr. v Gráci alebo v iných, ako to veľmi pozitívne zmenilo prostredie.
Získaním titulu hlavného mesta kultúry pre Košice, imidž mesta, ktorý sa získa, nebude len
imidžom mesta, ale aj kraja, čiže v dopadoch je to nadmestský projekt, dokonca dá sa
povedať nadregionálny projekt, to zdôraznil, aby pri rozhodovaní, o ktorom variante
zastupiteľstvo rozhodne, pretože stanovisko, ktoré sme dostali od finančnej časti úradu je len
z finančného pohľadu, vôbec nezdôrazňuje všetky tieto aspekty a faktory, ktoré treba brať do
úvahy. Nesúhlasil so schválením najjednoduchšej alternatívy a čo najmenej finančne zaťažiť
rozpočet KSK, pretože dopady, ktoré sa získajú sú nie len v rámci mesta, ale aj v rámci
regiónu, sú tak výhodné, že finančne sa jednoznačne vyplatí, pretože zisk imidžu pri tomto
projekte a príchod ďalších návštevníkov - turistov do kraja dáva omnoho väčšie možnosti pri
získavaní aj finančných prostriedkov a aj pre rozvoj mesta aj regiónu.
Predseda dal do pozornosti postreh, prvý krát sa stretol s filozofiou, aby sa Slovensko
zaradilo medzi krajiny, ktoré by mohli mať hlavné mesto európskej kultúry už v roku 2002,
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keď sme ešte neboli ani v Európskej únii. Diskusie v Štrasburgu, pán primátor Knapík to
dobre vie, na úrovni mesta sa začali vytvárať aktivity, aby mesto do tohto projektu vstúpilo.
Následne po roku 2004, po vstupe do Európskej únie, aj vďaka iniciatíve pána Figeľa a ľudí,
ktorí boli okolo toho urobiť tweens city v tom, aby vždy z dvoch krajín, to znamená
priraďovala sa už k jestvujúcemu harmonogramu vždy ďalšia krajina, preto to padlo na trinásť
s Francúzmi. V každom prípade bola predstava o tom, aby to bol nie úzko mestský, ale
nadregionálny projekt, aby mal rozmer široký, aby to bolo silné, odpolitizované. Uviedol, že
niekoľko takýchto stretnutí bolo aj na úrovni predsedu KSK. Dodal, že je treba povedať aj
druhú stranu mince, že nie v každom meste a nie všade to dopadlo dobre. Grác je pozitívny
príklad, to mestu úžasne pomohlo. Skonštatoval, že zhodou okolností aj on bol ten, kto
oslovoval pána primátora Grácu o zaslanie podkladových materiálov, ktoré sa využili aj pri
tomto projekte.
poslanec Kažimír: uviedol, že obidvaja, pán predseda a aj pán poslanec Rudolf Bauer,
vyčerpali tú myšlienku, o ktorej chcel on hovoriť, a to o nadregionálnom význame,
o význame tohto projektu. V tej súvislosti sa opýtal, či bola podpísaná dohoda o spolupráci
medzi Mestom Košice a Košickým samosprávnym krajom, kde boli zadefinované pravidlá
tejto spolupráce, možnože aj to je príčina, že pokiaľ nie sú jasné pravidlá, jasné povinnosti
jednotlivých partnerov, potom môžu nastať také komunikačné šumy, takže moja otázka
a pokiaľ áno sme tu na to všetci a ešte nie je neskoro, aby komunikácia bola na inej úrovni,
a aby do tohto projektu boli zapojené všetky subjekty, ktoré by mali byť, aby to prinieslo
nielen prospech mestu, ale určite aj celému regiónu. Druhá otázka - suma je na prvý pohľad
pri tretej alternatíve 283 miliónov Sk dosť značná. Opýtal sa, ako táto suma bola stanovená,
lebo v dôvodovej správe to nebolo, na základe určitých prepočtov, konkrétnych projektov,
kde sa samosprávny kraj má zapojiť, na tej prezentácii bola spomínaná ulička remesiel, bolo
tam spomínané Východoslovenské múzeum. Ako to ovplyvní potom, pokiaľ by bola
schválená druhá, prvá, alternatíva účasť KSK a realizáciu tých ďalších projektov priamo v tej
kandidatúre.
poslankyňa Blaškovičová: ako predsedníčka kultúrnej komisie predniesla stanovisko
komisie: má takú informáciu, že všetky ostatné komisie sa pozitívne vyjadrili k tomuto
projektu a podporujú alternatívu č. 3. Uviedla, že na niektoré veci sa bude pýtať na mestskom
zastupiteľstve, ktorého je poslankyňou. Uviedla, že Košický samosprávny kraj je
zriaďovateľom kultúrnych inštitúcií sídliacich aj v meste, aj v regióne a vieme ako tieto
inštitúcie pracujú. Najviac financií ide na prevádzku a málo peňazí zostáva na tvorbu. Pokiaľ
chceme, aby tieto naše inštitúcie kultúrne rástli, aby sa ľudia niečo naučili, aby sme zapojili
do toho širokú občiansku verejnosť, tak je tam obrovská šanca pri tých štyroch cestách, ktoré
sú v projekte samosprávneho kraja. Naozaj tam môžu byť zapojené tisícky, desaťtisíce ľudí
do týchto projektov. Môže to byť pre nich úžasné obohatenie, vyjadrila presvedčenie, že
mesto kultúry nie je nikdy o meste kultúry, vždy je to o regióne, o širokom regióne a o celom
Slovensku. Dodala, že návštevníci, ktorí prídu do Košíc, nezostanú len tu, ale určite budú
cestovať po regióne a je to obrovská príležitosť pre nás všetkých. Na záver skonštatovala, že
bude veľmi lobovať za to, aby sa do toho Košický samosprávny kraj pustil.
poslanec Novotný: vystúpením nadviazal na vystúpenia predchádzajúcich poslancov s tým,
že keď mesto začalo ašpirovať na titul EHMK nebol veľkým nadšencom tohto projektu,
pretože sa obával, že do toho pôjde príliš veľa peňazí a nebude z toho žiadny efekt. Postupne,
ako sa tento projekt začal realizovať, sa stáva stále väčším a väčším fanúšikom. Aj prvý
úspech, kedy mesto sa dostalo do užšieho výberu, je pozitívny a potešujúci a dáva nám znovu
nádej, že asi tá cesta, na ktorú sa mesto vydalo má zmysel. Mal požiadavky, aby primátor
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poslancom VÚC mohol ešte vysvetliť, ako to bude so spoluprácou s Prešovom, pretože to
zarezonovalo trošku v médiách. Vyhrá Prešov EHMK na Slovensku, budú participovať aj
Košice, bude participovať aj KSK alebo nie. A v opačnom garde keď vyhrajú Košice, bude
participovať Prešov aj Prešovský samosprávny kraj. Požiadal o odpoveď. Je faktom čo tu aj
odznelo, nie je možné robiť projekt EHMK v Košiciach bez spolupráce s KSK. Nemalo by to
ani zmysel, keďže zriaďovateľská pôsobnosť mnohých z kultúrnych inštitúcii ako tu už
odznelo je v rukách KSK. Takže EHMK bez kultúrnych inštitúcii, ktoré sú v zriaďovateľskej
pôsobnosti VUC to celkom nejde, ani technicky to nejde zrealizovať. Ale myslím si, že tento
materiál je spracovaný zrozumiteľne, sú tam tri alternatívy, pani poslankyňa Blaškovičová sa
vyslovila už v prospech jednej z týchto alternatív. Preto by som poprosil, bolo by dobre, keby
sme dospeli k záveru v tej diskusii. Poďme o tom hovoriť, že koľko peňazí na to vieme
poskytnúť, koľko peňazí do tohto projektu vieme dať a hlasujme, lebo cele je to medzi
nami, veľmi úprimne to hovorím o tom, či vieme dať alternatívu jedna, alebo až alternatívu 3.
Čiže o ochote, odvahe a možnostiach KSK. To nie je len o ochote, to je aj o možnostiach
KSK ekonomicky participovať na tomto projekte.
poslanec Farkašovský: uviedol, že prvýkrát sa ako občan dozvedel, že je to aj regionálny
projekt na komisii územného plánu a životného prostredia, keď im to bolo prezentované, že je
to aj projekt regionálny, nielen mestský. Čiže dosť silne pochybuje, že občania v Rožňave
a Sobranciach nám odpustia, alebo neodpustia, že dnes odsúhlasíme niekoľko sto miliónov
korún na mesto Košice. Takže nie je to celkom tak, ako sa hovorí, ale vidíte, že
masovokomunikačné prostriedky to riešia tak, že je to len projekt mesta. V materiáli je
vyjadrenie pani Vajkunyovej a vedúcej odboru financií, čo všetko, o čo všetko by sme mohli
prísť a či vôbec to zvládneme ak by sme dali variantu 1, 2 alebo 3. Skonštatoval, že pán
poslanec Bauer, ako prvý rečník, ho navnadil na diskusiu, keď sa vyjadril, že robíme len tvrdé
projekty, len dopravnú infraštruktúru. Oponoval poslancovi Bauerovi, že ak by sme cesty
neurobili, tak môžme mať hlavné mesto kultúry alebo EHMK, ale tí ľudia čo sem prídu budú
chodiť na koňoch, lebo tie cesty sú v takom stave. Musíme sami sebe vysvetliť, že ak
napríklad pôjdeme do strednej finančnej náročnosti tohto projektu, t. j. 38 mil. Sk ročne.
Tieto si musíme odložiť a tieto nám v rozpočte budú chýbať. Uviedol, že je jednoznačne za
to, aby Košický samosprávny kraj vstúpil do tohto projektu, spolu s mestom. Požiadal pána
primátora, aby dal odpoveď na odznené otázky, prednesené poslancom Novotným. Rovnako
požiadal o vysvetlenie ohľadom spolupráce s Mestom Prešov. Uviedol, že primátor Prešova
jednoznačne povedal pred novinármi, že ak vyhrá Prešov, tak Košice z toho budú mať osoh
a keď vyhrajú Košice a tu je ten otáznik, bude mať z toho osoh aj Prešov? Na komisii bolo
povedané, že zo všetkých finančných prostriedkov, t. j. cca 800 miliónov korún, ktoré by sme
mali čerpať zo štrukturálnych fondov, pôjde 40 % pre kraj, pre projekty kraja, ale ja viem, že
sa to nedá takto deliť, možno že hneď po mne rečník povie, že Farkašovský tú už rozdelil 40,
60, ale proste na projekty, ktoré by mali ozaj ísť od Sobraniec až po Rožňavu, nielen pre
mesto Košice, tak či z tých 40 % nám nepríde pán primátor Hagyari a povie, tu je 16 %
mojich. Informoval, že on bude hlasovať za vstup do projektu a navrhol variant č. 2.
poslanec Zachariaš: k materiálu hovoril ako vidiecky poslanec, možno toto je jedna
z dôležitejších vecí, že pokiaľ budeme hovoriť o prvom variante, tak sú to aktivity len
v rámci Košíc a nedotýkajú sa samosprávneho kraj teda toho vonkajšku, mimo KSK.
Dotýkajú sa len mesta. Peniaze, ktoré by sme dali len do prvého variantu sú pre nás stratené
peniaze. Pre nás, ktorí žijeme mimo Košíc. Preto z tohto hľadiska my sme vlastne ten prvý
variant hneď aj odmietli. Čo sa týka tretieho variantu, áno je to veľký problém, pretože je to
veľa peňazí, za tých 5 rokov je to nejakých 290 milión korún. Čo je teda čiastka nie malá.
Súhlasil s analýzou, ktorú poslanec Farkašovský povedal, že teda môžeme mať hlavné mesto
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kultúry, ale keď nebudeme vedieť sa priblížiť ku Košiciam, pretože si myslí, že ešte R4 stále
nebude a ešte neviem čo nebude, takže si myslím, že sú podstatné aj tieto veci.
Aj keď to nie je len o cestách, lebo je to aj o iných aktivitách, ktoré chceme urobiť, možno aj
o tých dotáciách, o ktorých budeme hovoriť v niektorom z ďalších bodov. Ďalšia myšlienka,
ktorú povedal, že je to súťaž, že súťažia Košice s Prešovom. Súťaží taký entuziazmus,
odvaha, chcenie vyhrať tento projekt medzi dvomi mestami a dvoma regiónmi, si dovolím
povedať, ktoré sú si blízko a majú možno aj rovnakú odvahu, možno jedno z nich má aj
väčšiu odvahu, možno jedno z nich bude mať aj väčšie problémy, keď vyhrá projekt, možno
jedno z nich bude mať menšie problémy, pretože tá odvaha, s ktorou ide a deklaruje veci,
ktoré sa udejú po vyhratí projektu, možno ani nie sú celkom reálne. Čo videl z tých aktivít,
ktoré boli napísané, ohľadom toho projektu a čo pán primátor tu aj prezentoval, myslí si, že
tento projekt je reálny. Doporučil zastupiteľstvu na schválenie druhý variant, ktorý
zabezpečuje dostatočné aktivity na to, aby boli prezentované veci a aktivity aj mimo Košíc,
pretože pre nás mimo Košíc je táto záležitosť potrebná.
poslanec Konkoly: aby sme sa neprehupli do inej záležitosti, už dopredu chceme rozdeľovať
nejaké zisky, kde je určitá súťaživosť, ktorá je pred nami, ja myslím, že v prospech Košíc
a samosprávneho kraja., určite prinesie, keď uspejeme. Podporil schválenie projektu. Každý
chceme jedno, aby mesto Košice bolo krajšie, modernejšie, a aby nás navštevovali z rôznych
kútov sveta.
Predseda sa opýtal pána primátora, koľko dávajú Prešovčania, nie mesto, ale región?

S faktickou poznámkou poslanec Bauer: predniesol procedurálny návrh ohľadne
hlasovania. Navrhol, aby poslanci hlasovali najprv o tretej alternatíve. Ak by neprešla, tak
potom o druhej alternatíve a v prípade neschválenia, hlasovať ešte o alternatíve prvej.
Predseda žiadal zdôvodnenie procedurálneho návrhu.
poslanec Bauer: uviedol, že keď niekto chce podporiť tú maximálnu alternatívu, tak mal by
možnosť hlasovať o tom hneď na začiatku, nakoľko v prípade schválenia prvej alternatívy už
nebude mať možnosť hlasovať o tej tretej, druhej.
poslanec Farkašovský: uviedol, že normálne prihlásil do diskusie, nebude mať faktickú
poznámku na faktickú.
Neviem, či ste si všimli, či je záznam o tom, ja som navrhoval v mojom diskusnom
príspevku odsúhlasenie druhého variantu. Môj návrh nemôže byť procedurálny návrh, najprv
treba hlasovať o mojom návrhu na druhý variant.
Predseda poslancovi Farkašovskému povedal, že písomný návrh nepredložil návrhovej
komisii.
poslanec Novotný: skonštatoval, že sa poslanci začínajú sporiť o probléme, ktorý ani nie je.
Navrhol hlasovať a postupovať podľa poradia, ako boli predložené návrhy. Prvý návrh dala
pani poslankyňa Blaškovičová, a to tretí variant.
Predseda skonštatoval, že to nebol variant.
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poslanec Novotný: uviedol, že čo sa týka procedurálneho návrhu pána poslanca Bauera,
podporí ho, lebo má logiku v tom, že ak budeme hlasovať hneď o prvom variante a schválime
ho, nemôžme hlasovať o treťom variante, lebo už máme uznesenie so schváleným variantom,
alebo budeme o všetkých troch hlasovať? Opýtal sa, že v prípade schválenia prvého
a tretieho variantu, tak ktorý bude platiť?
Predseda vyzval primátora mesta Košice, aby odpovedal na konkrétne otázky. Zároveň
upozornil na jednu základnú vec, že toto rozhodnutie presahuje rámec tohto volebného
obdobia. Odkladať mesačne, ročne túto sumu peňazí, to pôjde aj na úkor inej kultúry.
Rozpočet kraja je 3,5 mld. a nebude vyšší a pripravuje sa prenos kompetencií z oblasti
sociálnych služieb.
Primátor Knapík uviedol, že pri príprave tohto projektu boli mapované aj náklady miest,
ktoré už projekt realizovali, alebo ktoré sa pripravujú čísla, ktoré sme mali možnosť sledovať,
a ktoré sú v materiáli, pohybujú sa niekde na tej dolnej hranici toho priemeru, ktorý za tie
posledné roky bol dosiahnutý v tých kandidátskych, alebo realizujúcich mestách. Informoval
o využití fondových prostriedkov v tomto programovacom období do roku 2013 využiť aj
mimo rozpočtové zdroje externé. Vyjadril presvedčenie, že región aj mesto Košice, prípadne
inštitúcie, ktoré sa na tomto budú podieľať budú môcť aj tento efekt využiť. V odpovedi na
otázku smerovanú k mestu Prešov a k prešovskému projektu uviedol, že ťažko je sa mu
vyjadrovať ku konkurencii, ale uviedol, že sa pohybujú v číslach, ktoré sú nadreálne
možnostiam, nakoľko Košice sa pohybujú niekde na úrovni 2,5 mld. korún, Prešov na úrovni
o miliardu vyššie, čiže niekde okolo 3,5 –3,9 mld. korún. K podielu Prešovského kraja, teda
prešovskej samosprávy. Uviedol, že to nevie, Košice zaujímalo globálne číslo, s ktorým
Prešov ráta, a s ktorým prezentovali projekt aj v prvom kole. Nakoľko rezonovala aj otázka
memoranda mesta Košice s mestom Prešov o porozumení a budúcej spolupráci. Uviedol, že
naozaj je snaha, spoločné témy, ktoré mesto mi už dnes aj na projekte má zapracované
realizovať v prípade výhry v spolupráci s Prešovom tak, že mesto, ktoré bude spolupracovať
s víťazom, si ho odfinancuje samo. S využitím tých možností, že budú programy alebo
konkrétne aktivity zahrnuté do projektu. Primátor informoval z memoranda, posledný
odstavec, v ktorom predstavitelia miest, podpísaní predstavitelia miest vyjadrujú svoje
odhodlanie podporovať projekty EHMK, spolupracovať a podieľať sa na úspechu mesta
Košice a Prešov v náročnej súťaži a témy, ktoré v rámci spoločných tém a projektov
spolupráce a témy, ktoré tam sú, sú navýsosť také, ktoré naozaj tie mestá prepájajú alebo
regióny. Súmestie Košice - Prešov to je odborná téma, zapojená je v tom fakulta, Technická
univerzita a stavebná fakulta alebo teda mladí architekti, menšiny v regióne východného
Slovenska, kultúra marginalizovaných skupín, predovšetkým Rómovia, čiže toto môže byť
témou, ktorej sa môžeme venovať spoločne mesto aj región, alebo ak tak potom na báze
mestskej spolupráce, ekumena, východná, západná Európa. Kultúra je téma, ktorá nás tak isto
spoločne prepája, Andy Varhol a nová kultúra o vode. A oblasti spolupráce sú v projektoch
amaterského umenia, profesionálneho, projekty lokálnych televízii a vzdelávacie projekty.
Zdôraznil, že to je otázka spolupráce obidvoch miest a mesta, ktoré budú spolupracovať,
a ktoré sa dostanú do toho kalendára aktivít si projekty odfinancujú podľa vlastných možnosti
a podľa rozsahu, s ktorým sa budú na tomto projekte podieľať. Následne odpovedal na
otázky poslancov - pána poslanca Kažimíra ohľadne spolupráce. Mesto a Košický
samosprávny kraj majú podpísanú dohodu o spolupráci na báze štatutárov s tým, že
spolupráca sa dotýkala prípravy projektu a hovoríme o dohode, ktorá bola zhruba podpísaná
pred rokom, začiatkom júla, v prípade úspešnosti pripravíme spoločnú platformu v podobe
neziskovej organizácie, kde presne budú zadefinované podiely obidvoch inštitúcií alebo
samospráv, mestskej a regionálnej. Je snaha, aby bol projekt otvorený aj pre pristúpenie
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ďalších partnerov, či už miest alebo aj súkromného sektora. Na tom sme sa zatiaľ zhodli, toto
je posledný dokument, ktorý na báze vzájomnej spolupráce alebo podpisu máme spracovaný
a od toho sa vieme ďalej odpichnúť. Či bude druhý variant zabezpečovať dostatok zdrojov
pre región, myslím si, že tie objemy, ktoré sú nadefinované, o tom bude rozhodovať
príslušný samosprávny orgán, t. z. zastupiteľstvo kraja. K výhradám, ktoré na rokovaní
odzneli ohľadne prezentácie len mesta uviedol, že považuje tento priestor za otvorený a ak
záujem o spoluprácu bude, tak z úrovne mesta možnosť bola prepojiť tak, aby bola spoločná
prezentácia. Prípadne by mohli byť zapojené aj mestá regiónu. Obdobie minulého roka a prvý
polrok tohto roka bolo prípravné obdobie k vystupňovaniu by malo dôjsť v mesiaci
september 2008. Tu je priestor na to, aby Mesto a Košický samosprávny kraj pripravili
projekty, podieľali sa na nich spoločne a aj kampaň potiahli tak, aby bolo jasné, že je to
spoločný mestský a regionálny záujem. Mesto je pre spoluprácu otvorené a s tým, že na
špecifických podmienkach sa mesto s Košickým samosprávnym krajom dohodnúť.
Poďakoval za pozornosť a zastupiteľstvu zaželal zodpovedné rozhodovanie.
S faktickou poznámkou poslanec Bauer: reagoval na vystúpenie predsedu k vývoju
rozpočtu. Schvaľoval sa rozpočet s výhľadom na ďalšie dva roky, aj z NR SR má také
informácie, že kým bude stúpať, bude ekonomický vývoj taký ako doteraz, pôjde takým
dynamickým rastom, tak aj daň z príjmov fyzických osôb, ktorá je naším hlavným zdrojom
bude stúpať tak, ako stúpajú mzdy. Uviedol, že finančný priestor pre najbližšie roky určite
Košický samosprávny kraj má aj na podporu tohto projektu.
Predseda v kontexte vystúpenia poslanca Bauera uviedol, že treba rátať aj s pripravovaným
prechodom kompetencií na samosprávny kraj bez financií, vyzval poslanca Bauera
o lobovanie v smere samosprávnym krajom poskytnúť aj financie pri prenose kompetencií.
Skonštatoval, že netreba hovoriť o tom, že v budúcich obdobiach cez rast príjmov z dane
príjmov fyzických osôb Košický samosprávny kraj bude mať toľko zdrojov, že to všetko
budeme vedieť ustáť. Zdroje tu budú, len treba veľmi rozumne zvažovať, kde sa umiestnia,
v akých objemoch. Uviedol, že principiálne podporuje vstup samosprávneho kraj do projektu
EHMK ako predseda.
Len otázka stojí, aby to bol spoločný projekt, zároveň upozornil, že do dnešného dňa sa to do
tejto pozície nepodarilo dostať. Navonok považované tak, že je to len projekt mesta Košice
a keď sa to dostalo do určitej fázy, že bez kraja sa to nedá s tým, že projekt ohľadne 4 ciest
vrátane kraja je dobrý. Spoločnej komunikácii predchádzalo množstvo pracovných rokovaní
vrátane pani Blaškovičovej, ako predsedníčky komisie kultúrnikov vrátane pána primátora,
aj pána Kolárčika, kde sme ho žiadali, aby zmenil postoj, chovanie k tým ľuďom, ktorí
predstavujú kultúru v meste. Predseda ešte raz apeloval na zastupiteľstvo, aby seriózne
zvážilo, koľko financií dá do projektu, či bude dosť peňazí na to, aby odfinancovalo celé
obdobie 2007 -2013, nakoľko peniaze, keď ich budeme odkladať na projekt, budú niekde
chýbať v rámci kofinancovania.
poslanec Farkašovský: žiadal odpoveď od primátora mesta Košice na otázku - úžitkovosť
víťazstva mesta, ako EHMK pre Košický samosprávny kraj, čo to pre Košický kraj znamená,
nakoľko zastupiteľstvo ide schvaľovať a sa zaväzovať už rozpočtom na rok 2009 - už teraz
v júni. Mám možno aj alternatívu. Ak nevieme teraz dostať úžitkovosť, podmieňme,
schváľme projekt, že vstupujeme do projektu, ale či druhým, tretím alebo prvým variantom,
s ktorým mne sa zdá z financií až veľa, ale z hľadiska úžitkovosti málo peňazí. Rozhodnime
sa potom o dva mesiace, ktorý variant, ale najprv by som rád videl na papieri, okrem toho čo
tu máme na týchto 4 stranách, aká je úžitkovosť pre kraj v prípade víťazstva, v prípade prehry
mi je to jasné, pôjdu projekty za naše peniaze, naše projekty, mestské projekty, je to
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v prospech kultúry, v prospech celého kraja, ale ak dostaneme peniaze, už tretíkrát opakujem
túto otázku a nedostal som na ňu odpoveď, čo z toho Košický samosprávny kraj bude mať.
poslanec Novotný: zareagoval s faktickou poznámkou na predsedu a uistil ho, že jeho apely
smerom k pánovi poslancovi Bauerovi a k nemu, čo sa týka hlasovania v národnej rade,
týkajúcich sa ďalšieho prenosu kompetencií na samosprávy bude vyslyšaný. Určite všetky
návrhy, ktoré donesú vládni ministri, budeme hlasovať proti nim, napriek tomu ťa musím
informovať, že vládne koalícia Smer, HZDS, SNS a tá ma väčšinu v parlamente. Takže
napriek tomu, že urobíme všetko, čo bude v našich silách, zrejme to nebudem vedieť
ovplyvniť. Chcem ešte poznamenať aj to, že hlasovali sme aj za tú fiškálnu decentralizáciu,
vďaka ktorej rastú príjmy samosprávy z daní z príjmu fyzických osôb, ale za ďalší prenos
kompetencií bez finančného krytia hlasovať v národnej rade nebudeme.
Predseda ukončil rozpravu, dal hlasovať o procedurálnom návrhu pána Bauera.
Hlasovanie č. 12

o procedurálnom
návrhu
poslanca
Bauera
hlasovať
o alternatívach uznesenia k bodu č. 4a v opačnom poradí, t. j. 3.,
2., 1.

Za 20 poslancov, proti 3 poslanci, zdržalo sa 12 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Predseda následne požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Dal priestor poslancovi Farkašovskému s faktickou poznámkou.
S faktickou poznámkou poslanec Farkašovský: uviedol, že sa začalo hlasovanie, lenže on
bude hlasovať tak, ako mu pán primátor odpovie, čo z toho bude Košický samosprávny kraj
mať, keď Košický samosprávny kraj dá toľko miliónov, či je to úmerné k tomu, koľko
Košický samosprávny kraj poskytne prostriedkov.
Predseda vzhľadom na závažnosť informácie, aj keď ukončil rozpravu, dal ešte priestor
primátorovi na odpoveď.
Ing. František Knapík, primátor mesta Košice: uviedol, že úžitkovosť vstupu a podielu
vstupu Košického samosprávneho kraja v rámci tohto projektu je v tom, že to čo vloží do
projektu, toto si odfinancuje, na to bude získavať aj prostriedky a toto mu zostáva v majetku,
či už inštitúcii, ktoré to budú realizovať Východoslovenské múzeum, knižnica, prípadne
objekty, ktoré budú na Hrnčiarskej ulici, alebo projekty, budú v rámci Inkognity realizované
cez inštitúcie samosprávneho kraja a toto vlastne bude financované a aj dlhodobý trvalý
prínos bude v rámci kraja. Iste prejaví sa to aj tým, že tie hodnoty sa vytvoria v meste, ale
finančne, majetkovo to bude bónus, ktorý dostane krajská samospráva.
poslanec Farkašovský: v prípade víťazstva sa dostavajú finančné prostriedky, tak nám to
bolo na komisiách prezentované. Hovorilo sa o 800 mil. korún, tých 800 mil. korún sa delí
v pomere vkladu mesta a kraja, teraz čo si odpovedal, pán primátor, to čo my teraz dáme
z rozpočtu, to bude naše, no to mi je jasné, ale bude z toho niečo navyše, alebo len si určíme
smer, že teraz až do roku 2013 nerobíme nič iné, ale za tieto peniaze budeme robiť len
kultúru, dostaneme niečo v prípade, hmotné statky ma zaujímajú, finančné vyjadrenie
víťazstva mesta Košice.
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Ing. František Knapík, primátor mesta Košice: Investičné sú tie, ktoré som spomínal,
o tom niet pochýb a teda to, čo získame spoločne, lebo tie čísla, o ktorých sme hovorili
v prehľade, čo boli prezentované na tabuli hovoria o tom, že akým podielom kto do toho
bude vstupovať, ale to, čo bude cez programové prvky regiónu, tak vlastne toto sa získa
z podkladov spoločných, ak vláda na to prispeje, mimorozpočtové zdroje aj prípadne
súkromní sponzori, ale bude to smerovať tam, kde ten projekt vznikol a kde sa bude
realizovať. Neviem to bližšie vyšpecifikovať.
Predseda tiež mal jednu otázku v súvislosti s tým, že sa hovorí o cca o 800 mil. korún, ktoré
prídu od vlády SR. Pre víťazného, v pomere k tým peniazom, ktoré prídu, teraz otázka znela
tak, ak sú tam nejaké percentá podielu z hľadiska vstupov, t. z. z toho, z tej pridanej hodnoty,
ktorá príde, lebo toto je z nášho rozpočtu. Z Vášho rozpočtu mestského, z nášho rozpočtu,
príde nejaká pridaná hodnota, ako bude prerozdelená?
Ing. František Knapík, primátor mesta Košice: Podľa podielu tých, ktorí sú na tom
projekte zainteresovaní, v rozsahu tých projektov a zámerov, ktoré sú schválené a ktoré budú
súčasťou tohto projektu.
Predseda sa dotazoval, či sa to netýka mesta Prešov.
Primátor odpovedal, že Prešova sa to netýka.
Predseda uisťoval sa dotazom, či v prípade výhry Košíc ak Prešov urobil memorandum a ide
do nejakého konglomerátu, kde si to bude financovať, v prípade ak tu nejaké peniaze prídu,
Prešov z toho nedostane ani korunu.
Primátor uistil zastupiteľstvo, že Prešov v tomto prípade nedostane žiadne financie.
Predseda dotazoval sa ohľadne Pentapolisu, s ktorým bolo počítané.
Primátor: Pentapolitána, s tou sa počíta a bude financovaná na báze spolupráce miest a teda
hlavný podiel bude mať mesto Košice.
Predseda následne požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia najprv predniesla návrh na schválenie uznesenia v 3. variante:
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 Vstup Košického samosprávneho kraja do projektu kandidatúry Mesta Košice na
titul Európske hlavné mesto kultúry 2013 - 3 variant.
Hlasovanie č. 13

schválenie uznesenia v 3. variante znenia

Za 21 poslancov, proti 8 poslancov, zdržalo sa 14 poslancov.
Návrh nebol prijatý.
Návrhová komisia následne predniesla návrh na uznesenie z 18. zasadnutia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja zo dňa 23. júna 2008 v znení:
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 Vstup Košického samosprávneho kraja do projektu kandidatúry Mesta Košice na
titul Európske hlavné mesto kultúry 2013 - 2 variant.
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Hlasovanie č. 14

Vstup Košického samosprávneho kraja do projektu kandidatúry
Mesta Košice na titul Európske hlavné mesto kultúry

Za 43 poslancov, proti 1 poslanec, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 5
Podmienky účasti a spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra
Košického samosprávneho kraja
Pod bodom č. 5 v súvislosti s uplynutím funkčného obdobia doterajšieho hlavného
kontrolóra predložil predseda materiál, obsahom ktorého je vyhlásenie Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja o dni konania voľby hlavného kontrolóra, podrobne
ustanovenom spôsobe a vykonaní voľby vrátane náležitostí prihlášky kandidátov na funkciu
hlavného kontrolóra, termínu ukončenia podávania prihlášok, ako aj určenia miesta a spôsobu
ich odovzdania. Všetky tieto náležitosti sú súčasťou vyhlásenia zastupiteľstva, ktoré bude
následne po zastupiteľstve zverejnené jednak formou vyvesenia na úradnej tabuli a spôsobom
v mieste obvyklým, t. j. zverejnením na webovej stránke Košického samosprávneho kraja. Ide
o náležitosti v materiáli, ktoré sú zákonom taxatívne stanovené. Ako predkladateľ materiálu
doplnil náležitosti vyhlásenia týkajúce sa kvalifikačných predpokladov pri vzdelaní
technického smeru. V tomto smere doplnenie je nasledovné: „U kandidátov, ktorí absolvovali
vysokoškolské štúdium technického smeru sa vyžaduje zameranie v oblasti ekonomiky.
Ďalšie doplnenie predstavuje kritérium praxe v riadiacej funkcii minimálne 7 rokov.“ Dodal,
že to sú dve veci, pretože kontrola je, predovšetkým, o tých dvoch aspektoch – ekonomika
a právo. Toto sú základné veci, ktoré by mali v práci kontrolóra fungovať a do takej pozície
akou je pozícia hlavného kontrolóra malo by to byť minimálne 7 rokov praxe. Nemali by to
byť ľudia, ktorí prídu a tu sa budú učiť riadiť. Dodal, že dnes to už nie je malý kolektív, dnes
tam je spolu s hlavným kontrolórom 12 ľudí.
Následne otvoril k materiálu 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 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 23. júna 2008:

zo

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
schvaľuje

podrobnosti o podmienkach účasti, spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra
a náležitosti prihlášky takto:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. l) a § 19a zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
1. v y h l a s u j e deň konania voľby hlavného kontrolóra na 27. augusta 2008,
2. p o v e r u j e
predsedu Košického samosprávneho kraja zverejniť vyhlásenie dňa
konania voľby hlavného kontrolóra formou vyvesenia na úradnej tabuli a spôsobom
v mieste obvyklým – zverejnením na internetovej adrese Košického samosprávneho kraja
v termíne podľa § 19a ods. 2 zákona;
3. u s t a n o v u j e
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a) spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra takto:


Voľba
hlavného
kontrolóra
sa
uskutoční
tajným
poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja;



Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých poslancov zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu
nezíska, ešte na tej istej schôdzi zastupiteľstva sa vykoná druhé kolo volieb,
do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší
počet hlasov;
V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci
kandidáti s najväčším počtom hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten
kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom
hlasovaní sa rozhoduje žrebom;



Každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie
na rokovaní zastupiteľstva v časovom rozsahu 5 minút;

hlasovaním

b) náležitosti prihlášky kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra:


Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa ekonomického, právnického alebo
technického smeru. U kandidátov, ktorí absolvovali vysokoškolské štúdium
technického smeru sa vyžaduje zameranie v oblasti ekonomiky;



Minimálne sedem rokov praxe v riadiacej funkcii.

Písomná prihláška kandidáta musí obsahovať:






Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj (telefón,
e-mail);
súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby hlavného
kontrolóra na rokovaní zastupiteľstva;
údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného
dokladu o dosiahnutom vzdelaní;
profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe s uvedením pracovnej
pozície;
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Termín ukončenia podávania prihlášok je 1. august 2008 do 12.00 hod.
Miesto a spôsob odovzdávania prihlášok:


Prihlášky je potrebné odovzdať osobne na podateľni Úradu Košického
samosprávneho kraja, ktorá sa nachádza na prízemí vľavo v sídle Úradu Košického
samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice.

Obálku označte: Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ.
Hlasovanie č. 15

Podmienky účasti a spôsob vykonania
kontrolóra Košického samosprávneho kraja

voľby

hlavného

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 6
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2008
Predseda k materiálu uviedol, že ide o druhú úpravu rozpočtu v časti bežného
a kapitálového rozpočtu v časti príjmov a výdavkov. Úpravou sa navrhuje zvýšenie bežných
príjmov o 18 miliónov 993 tisíc Sk a zvýšenie bežných výdavkov o 13 miliónov 288 tisíc Sk.
Pokiaľ ide o úpravu kapitálového rozpočtu, táto predstavuje zvýšenie kapitálových príjmov
o 189 tisíc Sk, kapitálové výdavky predstavujú zvýšenie o čiastku 63 miliónov 091 tisíc Sk.
Úprava finančných operácií Košického samosprávneho kraja sa navrhuje zvýšením
príjmových finančných operácií o 70 miliónov 363 tisíc Sk a zvýšenie výdavkových
finančných operácií sa navrhuje vo výške 15 miliónov Sk. Uvedená čiastka predstavuje
poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre Nemocnicu s poliklinikou Rožňava, a.s.
V závere dodal, že zdôvodnenie jednotlivých úprav je podrobne špecifikované v dôvodovej
správe a tabuľkových prehľadoch v prílohách č. 1 až č. 7.
Následne otvoril k materiálu 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 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 23. júna 2008:

zo

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 v roku 2008 takto:
zvýšiť bežné príjmy
zvýšiť bežné výdavky

o
o

18 993 tis. Sk
13 288 tis. Sk

2. Úpravu kapitálového rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2008 takto:
zvýšiť kapitálové príjmy
zvýšiť kapitálové výdavky

o
o

189 tis. Sk
63 091 tis. Sk

3. Úpravu finančných operácií Košického samosprávneho kraja v roku 2008 takto:
zvýšiť príjmové finančné operácie
zvýšiť výdavkové finančné operácie

o
o

70 363 tis. Sk
15 000 tis. Sk

4. Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre Nemocnicu s poliklinikou
Rožňava, a. s. vo výške 15 000 tis. Sk s mesačnými splátkami vo výške 300 tis. Sk
od 1. 1. 2009.
Hlasovanie č. 16

Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok
2008

Za 40 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 8 poslancov.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 7
Poskytnutie dotácií nad 100 tis. Sk podľa Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja č. 3/2006
Predseda uviedol, že má informáciu pre poslancov, pretože na ostatnom zastupiteľstve
sa zaviazal k tomu, že sa stretne s predstaviteľmi cirkevnej komisie – neposlancami.
Skonštatoval, že sa stretli, vysvetlil im metodiku, ktorá v rámci činností komisií je. Hovoril aj
o tom, že tá metodika nie je úplne v poriadku a je treba hľadať ďalšie riešenia tak, aby boli
jasne vyčlenené finančné prostriedky, aby aj tie príslušné komisie podľa svojho rezortizmu sa
vedeli orientovať, aj v priebehu roka, koľko zhruba je a kde sa môže rozhodnúť. Na druhej
strane diskutovali o nosných otázkach v tom, že vznikla taká dohoda, že v priebehu roka je
rozumné investovať do jednej alebo dvoch väčších záležitostí, lebo toľko finančných
prostriedkov nie je, ale v rámci kompetencie, ktorú má ako predseda, resp. v rámci objemu,
ktorý vznikne. Dodal, že dohoda bola taká, že na 18. zasadnutie zastupiteľstva sa predloží
návrh, ktorý prešiel aj komisiami, uvoľniť pol milióna korún pre realizáciu opráv
rekonštrukcie Dómu sv. Alžbety a pol milióna korún na výstavbu Chrámu pravoslávnej
cirkvi v Košiciach, pretože tá nemá žiadny objekt. Skonštatoval, že všetky cirkvi, ako boli
zastúpené, s týmto návrhom súhlasili a myslí si, že si ich následne osvojili všetci ostatní.
Dodal, že návrh bol prerokovaný na porade predsedov poslaneckých klubov a má vedomosť,
že aj v komisiách.
V závere dodal, že pri rokovaní s členmi cirkevnej komisie hľadali aj ďalšie smerovanie
činnosti komisie a našli veľmi veľa vecí, ktoré by sa v budúcom období mohli stať takým ešte
hlbším obsahom činnosti komisie. Je tam záujem predovšetkým v oblasti sociálnej, v oblasti
kultúry, atď.
Následne otvoril k materiálu rozpravu.
poslankyňa Blaškovičová: uviedla, že kultúrna komisia zasadala deň po zasadnutí finančnej
komisie, pretože sa s vedením odboru kultúry termínovo nevedeli zosúladiť. Skonštatovala,
že kultúrna komisia sa zaoberala všetkými žiadosťami, finančná komisia paušálne doporučila
podporiť šesť projektov, ktoré bolo možné podporiť, nakoľko jedna organizácia dostala
finančný príspevok minulý rok a podľa Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja nemôže dostať aj v tomto roku.
Skonštatovala, že po zvážení, veľkej rozprave a zrelej úvahe kultúrna komisia navrhla
v rámci sumy 600 tisíc slovenských korún presuny, ktoré písomne odovzdá návrhovej
komisii a požiadala poslancov o podporu týchto zmien. Dodala, že to nie sú veľké zmeny.
Organizácia Roma Production International Gypsy Festival, ktorej finančná komisia navrhla
výšku 100 tisíc korún, kultúrna komisia sa rozhodla toto podujatie nepodporiť, pretože
nevideli garanciu adekvátneho použitia finančných prostriedkov. Tých 100 tisíc korún
navrhla kultúrna komisia prerozdeliť tak, že pod bodom č. 1 – to sú tri podujatia v Tokajskej
oblasti a na tieto podujatia kultúrna komisia navrhla 140 tisíc korún, bod č. 2 – 0, bod č. 3 – 0,
pretože dostali dotáciu minulého roku, Občianske združenie Kanyapta Buzica - 130 tisíc
korún, Mládežnícke združenie Medzibodrožia – 130 tisíc korún, Csemadok - 100 tisíc korún
a ďalšia základná organizácia Csemadok tiež 100 tisíc korún.
poslanec Farkašovský: uviedol, že v materiáli v bode 7, v tabuľke komisie regionálneho
rozvoja je pod bodom 25. návrh na pridelenie finančnej dotácie vo výške 100 tisíc korún pre
Obec Brzotín na výstavbu dvoch autobusových zastávok s úpravou ich okolia. Skonštatoval,
že na túto tému diskutovali aj na porade predsedov poslaneckých klubov. Doporučil
nevyhovieť tejto žiadosti, pretože je toho názoru, aby sa zastávky autobusov stavali
v jednotlivých obciach, za čo sú zodpovedné obce v rámci svojho rozpočtu. Skonštatoval, že
návrhovej komisii predloží návrh na zmenu uznesenia, a to nevyhovieť tejto žiadosti.
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Navrhol, aby suma vo výške 100 tisíc korún naďalej zostala v rozpočte Košického
samosprávneho kraja a na budúcom zasadnutí zastupiteľstva schváliť poskytnutie týchto
finančných prostriedkov na kultúrne podujatia, alebo niečo konkrétnejšie.
poslankyňa Tamásová: na vysvetlenie uviedla, že Obec Brzorín si je vedomá toho, že ich
žiadosť o poskytnutie dotácie bola zle naformulovaná, účel v žiadosti bol všeobecný a nejasne
odôvodnený, ale pôvodný zámer bol myslený dobre. Skonštatovala, že nakoľko sa jedná
o tzv. informačné centrum, ktoré môžeme považovať aj za bránu do Slovenského krasu, na
základe odporúčania vecnej komisie Obec Brzotín svoju žiadosť prepracuje, vysvetlí v nej
konkrétne ciele i dôvody a opätovne predloží prepracovanú žiadosť o poskytnutie dotácie na
rokovanie zastupiteľstva.
Predseda reagoval na vystúpenie poslankyne Tamásovej a uviedol, že to bude rozumné dať
novú prepracovanú žiadosť na poskytnutie dotácie. Ak sú to aktivity v cestovnom ruchu a je
to informácia pre široký okruh ľudí tak nech sa páči...
Predsedníčka návrhovej komisie uviedla, že prvý pozmeňujúci návrh predložila poslankyňa
Blaškovičová v znení: Občianskemu združeniu Tokaj Regnum Malá Tŕňa poskytnúť finančné
prostriedky vo výške 140 tisíc korún na projekt Rok na Tokaji, Občianskemu združeniu
Roma production Trebišov navrhla neposkytnúť finančný príspevok vo výške 100 tisíc
korún, poskytnúť Občianskemu združeniu v Buzici dotáciu vo výške 130 tisíc korún na 30.
Čerehátsky folklórny festival detí a mládeže a Mládežnícke združenie Medzibodrožia
Kráľovský Chlmec vo výške 130 tisíc na kultúrny festival.
Hlasovanie č. 17

o pozmeňovacom návrhu poslankyne Blaškovičovej

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 3 poslanci.
Návrh bol prijatý.
Druhý pozmeňujúci návrh predložil poslanec Farkašovský v znení: Obci Brzotín vo výške 0
korún na výstavbu dvoch autobusových zastávok, t. z. zo 100 tisíc korún na 0.- Sk.
Hlasovanie č. 18

o pozmeňovacom návrhu poslanca Farkašovského

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 4 poslanci.
Návrh bol prijatý.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 23. júna 2008:

zo

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
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Poskytnutie dotácie z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v zmysle VZN KSK
č. 3/2006 o poskytovaní dotácií týmto žiadateľom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

Občianskemu združeniu Tokaj Regnum, Malá Tŕňa vo výške 140 tis. Sk na projekt
Rok na Tokaji,
Občianskemu združeniu Kanyapta, Buzica vo výške 130 tis. Sk na XXX. Čerehátsky
folklórny festival detí a mládeže,
Občianskemu združeniu Mládežnické združenie Medzibodrožia, Kráľovský Chlmec vo
výške 130 tis. Sk na kultúrny festival Királyfeszt Helmec 2008,
Maďarskému spoločenskému a kultúrnemu zväzu, Csemadok Budince vo výške
100 tis. Sk na Festival národnostných menšín,
Maďarskému spoločenskému a kultúrnemu zväzu, Csemadok Kapušianske Kľačany vo
výške 100 tis. Sk na medzinárodný festival Spievajúce Použie – Daloló Ung – vidék,
Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť sv. Alžbety, Košice vo výške 500 tis. Sk na
reštaurovanie Severného portálu Dómu sv. Alžbety,
Pravoslávnej cirkevnej obci Košice vo výške 500 tis. Sk na dostavbu pravoslávneho
chrámu v Košiciach,
Neinvestičnému fondu Ében Haézer, Brzotín vo výške 250 tis. Sk na rekonštrukciu
budovy na Viacúčelový komunitný dom,
Občianskemu združeniu Slovenský poľovnícky zväz, Košice vo výške 100 tis. Sk na
Národnú výstavu psov všetkých plemien s medzinárodnou účasťou,
Občianskemu združeniu Modelársky klub, Košice vo výške 100 tis. Sk na Opravu,
údržbu a vylepšenie modelárskeho areálu na Aničke,
Obci Hraň vo výške 150 tis. Sk na ukončenie stolnotenisovej haly,
Obci Veľaty vo výške 100 tis. Sk na dokončenie priestorov kultúrno – športového
areálu,
Obci Čižatice vo výške 150 tis. Sk na dokončenie multifunkčného športového ihriska,
Obci Zemplín vo výške 200 tis. Sk na obnovu objektu Župný dom Zemplín,
Mestskej časti Košice – Staré mesto vo výške 200 tis. Sk na rekonštrukciu Mestskej
krytej plavárne,
Neziskovej organizácii Voda a život, Moldava nad Bodvou vo výške 150 tis. Sk
na pokračovanie revitalizácie Budulovských rybníkov,
Občianskemu združeniu Združenie pestovateľov a malovýrobcov tokajských vín
Slovenska, Malá Tŕňa vo výške 100 tis. Sk na vydanie publikácie Poklady slovenského
Tokaja,
Občianskemu združeniu Združenie turizmu Slovenský kras, Rožňava vo výške
100 tis. Sk na Gemer Expo 2008,
Združeniu Regionálne združenie turizmu Zemplín, Michalovce vo výške 100 tis. Sk
na vydanie Cyklo – sprievodcu po dolnom Zemplíne.

Hlasovanie č. 19

Poskytnutie dotácií nad 100 tis. Sk podľa Všeobecne záväzného
nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 8
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho
kraja v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
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 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 23. júna 2008:

zo

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 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho
kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií.
Hlasovanie č. 20

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

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 9
Koncepcia rozvoja odborného vzdelávania na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja
Predseda k materiálu uviedol, že táto koncepcia nadväzuje na I. a II. etapu
racionalizácie siete stredných škôl a školských zariadení a v krátkodobom, strednodobom aj
dlhodobom horizonte sa snaží o nasmerovanie stredného odborného vzdelávania v kraji.
Z hľadiska štruktúry, táto vychádza z celospoločenských východísk rozvoja stredného
odborného vzdelávania v kraji a analyzuje súčasný stav stredného odborného vzdelávania na
školách v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja s poukázaním na jeho
vývojové trendy po roku 2002 v špecifikácii podľa jednotlivých okresov vrátane ich
financovania z hľadiska súčasného stavu a predpokladaného vývoja.
Jeho výstupom sú strategické zámery vrátane cieľov a opatrení uvedené pod bodom
č. 5. Výstup Koncepcie je uvedený aj v dôvodovej správe s vytvorením vzdelávacích centier
na základe úzkej spolupráce so zamestnávateľmi. Cieľom tohto kroku je, aby centrá
vytvorením porovnateľných podmienok s praxou dokázali vychovať absolventov stredných
škôl dostatočne pripravených pre prax, ale aj štúdium na vysokých školách.
Skonštatoval, že predložený materiál bol pripravený s participáciou riaditeľov stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, bol prerokovaný poradným
zborom zloženým z riaditeľov stredných škôl a so zástupcami zamestnávateľov. Pripomienky
prednesené v štádiu prípravy materiálu sú v materiáli zapracované.
V závere dodal, že je to reakcia na potrebu toho, čo sa v kraji deje, lebo začíname sa dostávať
do pozície, kde začíname mať pomaly v určitých častiach regiónu dostatok pracovných miest,
prekvalifikovanú pracovnú silu, skôr je tu problém s tým, že nemáme kvalifikovanú pracovnú
silu. Skonštatoval, že keď bol pred pár týždňami v Mníšku nad Hnilcom a rozprával tam
s ľuďmi z Prakoviec, tak v podstate základný problém je, že už dnes si vozia ľudí do roboty.
Dodal, že tento materiál má za cieľ vytvoriť presné podmienky aj pre investorov, ktorí tu
prídu, aby pociťovali aj takú spoluzodpovednosť za to, že sa musia podieľať aj finančne na
príprave ľudí, ktorí u nich kvalifikovaní budú a je to lacnejšie ako to, keď si zoberú
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nekvalifikovaných, rekvalifikujú ich v náročných kurzoch, lebo to nie je jednoduché
a potom dostávajú ľudí a hlavne človek keď ide vo vyššom veku zložitejšie sa rekvalifikuje
ako človek, ktorý je mladý a je schopný absorbovať vedomosti a zručnosti. Dodal, že toto je
jeden zo základných cieľov. Problém tohto materiálu je jeden, zatiaľ, keďže nie sú vyjasnené
otázky financovania celého tohto procesu, na toto, zatiaľ, odpoveď nemáme. Na toto si
odpoveď musíme aj v nasledujúcom období nielen hľadať, ale pracne za tým chodiť. Jedno
vieme, že časť peňazí môže ísť z Košického samosprávneho kraja, časť peňazí môže ísť zo
štrukturálnych fondov, časť peňazí môže ísť od investorov, ale ako sa na tom bude podieľať
štát v tej polohe prípravy, reštrukturalizácie, je tu nový školský zákon, sú tu nové osnovy,
atď.. to všetko bude mať na ten spôsob financovania dopad, to si treba uvedomiť.
Skonštatoval, že Úrad Košického samosprávneho kraja je jeden z prvých na Slovensku, ktorý
má taký seriózny materiál a na odbornej úrovni pripravený. Cítiť tam to, že to robili ľudia
z praxe.
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 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 23. júna 2008:

zo

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 § 9
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov schvaľuje Koncepciu rozvoja odborného vzdelávania na školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.
Hlasovanie č. 21

Koncepcia rozvoja odborného vzdelávania na školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 10
Zmeny v sieti škôl a školských zariadení

Predseda k materiálu uviedol, že sa jedná o vyradenie školského stravovacieho
zariadenia pri Strednom odbornom učilišti energetickom, nakoľko zariadenie bolo už od roku
2000 v ekonomickom prenájme a neposkytovalo žiakom stravu. Uvedené racionalizačné
opatrenie sa navrhuje s účinnosťou k 31. 08. 2008 a následne bude nasledovať zrušenie bez
právneho nástupcu. Zdôvodnenie takto predloženého návrhu je uvedené v dôvodovej správe.
Týmto krokom bude zabezpečené stravovanie prostredníctvom presťahovania Strednej
poľnohospodárskej školy kompletne so stravovacím zariadením, čím sa uvoľní celá budova
na ďalšie využitie. Dodal, že už aj cez odbor správy majetku v kontakte aj na Mesto
Kapušany hľadáme využitie týchto priestorov s tým, že budeme preferovať, aby sa tam
rozvíjali ďalšie vzdelávacie aktivity, pokiaľ to bude možné.
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 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 23. júna 2008:

zo

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 § 9
zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov schvaľuje vyradenie Školskej jedálne pri Domove mládeže SOU energetické,
J. Kráľa 25, Veľké Kapušany zo siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva
Slovenskej republiky s účinnosťou k 31.8.2008 a následné zrušenie bez právneho nástupcu.
Hlasovanie č. 22

Zmeny v sieti škôl a školských zariadení

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 11
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja
v programovacom období 2007 – 2013, I. aktualizácia
Predseda k materiálu uviedol, že je to len to, čo sa dohodlo na zasadnutí zastupiteľstva,
keď sa základný materiál schvaľoval s tým, že sa s materiálom pôjde do terénu, pôjde sa do
miest, obcí na rozdiskutovanie tak, aby materiál bol doplnený v tej ôsmej časti o jednotlivé
plány obcí a miest tak, aby to malo väzby, aby to bolo previazané od vrchu po spodok, aby
sme išli ďalej smerom k centrále aj k vláde Slovenskej republiky, k jednotlivým
ministerstvám v jednom zladenom celku. Dodal, že toto sa autorom tohto materiálu podarilo,
prešli územia. Určite život ešte donesie ďalšie zmeny, pretože sme vo vývoji, to nie je
konzervatívny stav, ktorý je v tejto pozícii a 20 rokov sa potom nezmení nič. Takže ešte sa
určite dopracujeme v budúcnosti možno my nie, možno tí, ktorí tu budú sedieť po nás, že sa
ešte k tomu materiálu vrátia, ale myslí si, že je veľmi seriózne a solídne spracovaný, že
skutočne bol prerokovaný na týchto úrovniach a toto považuje za dôležitý faktor.
Následne k materiálu otvoril rozpravu.
poslanec Zachariaš: uviedol, že chce poďakovať spracovateľom, pretože to, na čom sa na
zasadnutí zastupiteľstva dohodli bolo splnené a bolo to splnené na dobrej úrovni. Požiadal
vedenie Úradu Košického samosprávneho kraja, aby sa k materiálu cyklicky po dlhších
obdobiach vracali, aby ten materiál bol naozaj živý, a aby spĺňal to, čo takýto materiál má
spĺňať, aby sme sa k nemu vedeli obracať vtedy, keď budeme riešiť rozvoj našich obcí
a miest. Na záver dodal, že s plným vedomím a s plnou podporou bude hlasovať za tento
materiál.
Predseda 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 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 23. júna 2008:

zo

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
27

schvaľuje I. aktualizáciu Plánu hospodárskeho a sociálneho
samosprávneho kraja v programovacom období 2007 – 2013.

rozvoja

Košického

Hlasovanie č. 23

Plán hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Košického
samosprávneho kraja v programovacom období 2007 – 2013, I.
aktualizácia
Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 12
Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Národného parku Slovenský kras
K materiálu predseda uviedol, že v podstate ide o postup dohodnutý snáď pred
rokom - rokom a pol, že budeme sa snažiť pripravovať rozvoj tých základných regiónov,
o ktoré sa chceme oprieť v cestovnom ruchu: Slovenský raj, Slovenský kras, Zemplínska
šírava, Tokajská oblasť. To sú tie štyri základné oblasti, kde treba ich rozmeniť na drobné, tú
základnú stratégiu si povedať a ísť ďalej. Je tu jeden problém. A ten problém sa nazýva to, že
táto krajina za celé to fungovanie – tých pomaly 20 rokov – nenašla metodiku na riadenie,
usmerňovanie centrálne cestovného ruchu. V poslednom období začínajú určité pokusy na
ministerstve hospodárstva cestou Slovenskej agentúry cestovného ruchu, cestou skupiny ľudí,
ktorí začali pracovať na príprave nového zákona. My v tejto pracovnej skupine máme
zastúpenie, je v tejto skupine nahlásená Ing. Bránska, nová vedúca referátu cestovného ruchu.
Následne ju predstavil poslaneckému zboru. Dodal, že Ing. Bránska pracovala na Technickej
univerzite na fakulte BERG v špecializácii cestovný ruch, pracovala aj v cestovných
kanceláriách a rozbiehala aj činnosť niektorých cestovných kancelárií, takže má nielen
teoretickú predstavu, ale aj praktickú z toho života. Skonštatoval, že na referáte má slušný tím
a dodal, že sme jeden z dvoch krajov, ktorý má vytvorené útvary. T. z. Banská Bystrica má
vytvorený odbor cestovného ruchu, tam je až osem zamestnancov na odbore, my máme
referát so štyrmi zamestnancami. Ostatné kraje majú jedného, maximálne dvoch, ale cez
odbory regionálneho rozvoja, resp. sú roztratení v rámci odboru územného plánovania alebo
iných. Prečo to všetko hovorí? Pretože vchádzajú títo ľudia na jedno terra inkognita, je to také
biele miesto u nás stále na mape toho priemyslu, pretože cestovný ruch je priemysel. Prináša
obrovské peniaze. V minulom roku si pozrel výsledky, ktoré boli veľmi zaujímavé.
O Slovensko sa zvýšil záujem. Obrat bol niekoľko miliardový v tejto oblasti. Prinieslo to
slušný zisk aj do štátnej kasy, ale hlavne pre podnikateľov, ktorí v tejto oblasti fungujú. Ale
musí to mať určité prvky nielen podpory, ale aj prekrývania toho územia z hľadiska aj potrieb
aj z hľadisko toho, čo treba ponúknuť. Nám sa podarilo jedno za to obdobie. Urobili sme to,
čo sme chceli – dáždnik nad naším krajom z hľadiska cestovného ruchu. Podarilo sa to, že
sme to troška zjednotili, chodíme spolu na veľtrhy cestovného ruchu, na výstavy, stiahli sme
do toho jednotlivé mestá a jednotlivé regióny, mikroregióny s tým že začína tá skupina ľudí,
ktorá sa pohybuje v tomto prostredí začína komunikovať, spolupracovať, začínajú si
pomáhať. To je jeden dôležitý faktor. Už to nie je len o tom, že každý ide absolútne len
svojou cestou. Dodal, že toto je jeden z materiálov, ktorý je zložitý, komplikovaný, ktorý
môže mať veľa kritikov. Ľudia, ktorí poznajú detailne Slovenský kras môžu povedať, že to
nie je dobré, že tam sú veci, ktoré tam nemajú byť a nie sú tam veci, ktoré tam majú byť. Ale
v každom prípade je na svete niečo, čo pre nás môže byť určitým vodítkom, čo nás môže
posúvať dopredu. Takže aj tento materiál považuje za materiál, ku ktorému sa vieme vrátiť,
lebo dáva určitý rámec. Očakáva takýto materiál o Zemplíne, o Tokaji, Slovenský raj už viac
menej túto podobu má. Požiadal poslancov, aby aj cez jednotlivé komisie – ono sa to nezdá,
ale tam sú také medzirezortné doslova prieniky, kde to má dopady od kultúry, školstva,

28

finančnej oblasti, regionálneho rozvoja, atď.. teraz SORO posúva to troška do inej roviny
a myslím si, že tu by to potrebovalo aj pomoc poslancov a chce ich k tomu aj vyzvať. Dodal,
že toľko ako úvodné slovo k téme cestovný ruch. Následne k materiálu otvoril rozpravu.
poslankyňa Blaškovičová: poďakovala sa spracovateľom materiálu za veľmi dobre
pripravený materiál. Doporučila, aby si každý tento materiál prečítal, pretože aj tí, ktorí žijú
v tomto regióne sa môžu dozvedieť množstvo zaujímavých informácií.
poslanec Zachariaš: uviedol, že komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, ktorej
je predsedom, je do určitej miery garantom tohto materiálu a musí povedať, že ako garant,
nie je s ním úplne spokojný. Súhlasí s tým, čo povedala poslankyňa Blaškovičová, že ten
materiál by si mal prečítať každý, lebo je možné v ňom nájsť mnoho zaujímavostí a veľa
takých vecí, o ktorých sme ani nevedeli. Napr., že existuje Slovenský kras, čo v Slovenskom
krase existuje, akí ľudia tam žijú, na čo by bolo treba ísť sa pozrieť do Slovenského krasu.
Dodal, že toto všetko je obsiahnuté v tomto materiáli. To, čo trošku v ňom vzbudzuje
otázniky je tá druhá stránka veci a to, že mal predstavu o tejto koncepcii, teda nie o analýze
Slovenského krasu, ale o koncepcii rozvoja cestovného ruchu, aby to fungovalo ako Biblia pre
tých, ktorí chcú v cestovnom ruchu niečo začať, chcú rozvíjať cestovný ruch, chcú stavať,
chcú zakladať penzióny a nevie čo všetko, čo v cestovnom ruchu je možné urobiť. A v tomto
má, do určitej miery, pocit niečoho, čo mu chýba. Napriek tomu si myslí, že na tom materiáli
sa veľmi veľa pracovalo. Skonštatoval, že bol asi najväčším kritikom tohto materiálu
a ospravedlnil sa všetkým tým, ktorých nútil aj cez komisiu cestovného ruchu a cezhraničnej
spolupráce pracovať na tomto materiáli. Podľa jeho názoru tiež to nie je mŕtvy materiál
a vôbec by to nemal byť materiál do šuplíka. Mal by to byť materiál, na ktorý sa budú ľudia
v Slovenskom krase obracať, budú z neho čerpať a budú vedieť z materiálu prečítať, že ich
nápady Košický samosprávny kraj podporuje. To nemusí byť finančné kofinancovanie, to
môže byť aj morálna podpora, že je to aj v súlade s predstavu o tom, kam by mal smerovať
cestovný ruch v Slovenskom krase. Skonštatoval, že nebude to dávať ako pozmeňujúci návrh
na uznesenie, ale navrhne len takú džentlmenskú dohodu, že na tomto materiáli sa bude
naďalej pracovať, že sa bude aktualizovať, že budeme sledovať, čo sa v cestovnom ruchu
v Slovenskom krase bude robiť a budeme tento materiál neustále, po nejakých dobách,
cyklicky aktualizovať. Dodal, že podobne, ako to bolo pri materiáli Plán hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja.
Predseda 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 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 23. júna 2008:

zo

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
schvaľuje Stratégiu rozvoja cestovného ruchu v regióne Národného parku Slovenský kras.
Hlasovanie č. 24

Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Národného parku
Slovenský kras

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 13
Priebežná správa k projektu vybudovania Integrovaného dopravného systému
koľajovej osobnej dopravy v Košickom regióne a na území mesta Košice
Predseda k materiálu uviedol, že táto správa obsahuje skutočnosti realizované v
období od júna 2007 do mája 2008, kde sa uskutočnilo šesť stretnutí komisie. Lídrom tohto
projektu je Košický samosprávny kraj napriek tomu, že 60 % projektov sa nachádza na území
mesta Košice, ale jedná sa nielen o mesto Košice, ale zintegrovanie celého aj najbližšieho
okolia, t. z. výstavba elektrifikácia trate Moldava - Haniska, výstavba trate Haniska –
Kechnec, predovšetkým v súvislosti s ďalším pokračovaním investičného boomu v rámci
priemyselného parku Kechnec. Nielen že sa to dá očakávať, ale sú tu rôzne rokovania na
rôznych úrovniach, kde majú investori záujem do Kechneca prísť. V každom prípade je to vo
väzbe na R 4, tá by mala byť započatá buď na jeseň 2009 alebo na jar 2010. Následne
k materiálu otvoril rozpravu.
poslanec Betuš: v kontexte uvedeného skonštatoval, ako veľmi je rád, že priebežná správa
k projektu vybudovania Integrovaného dopravnému systému sa dostala na rokovanie
zastupiteľstva, pretože do určitej miery má občan – volič možnosť pozrieť sa, akým
spôsobom alebo ako sa vyvíja vybudovanie tejto integrovanej dopravy. Na druhej strane sa
uvádza, že aj napriek mnohým písomným i osobným rokovaniam sa stavby navrhované do
Regionálneho operačného programu nedostali. Dodal, že je tam načrtnuté aj ďalšie riešenie
a keďže je zvoleným poslancom do vyššieho územného celku za obvod Košice I., ako je
zrejmé z tabuľky, nachádza sa tam aj Mestská časť sídlisko Ťahanovce, ktorá má teraz 23
tisíc 500 obyvateľov a v priebehu niekoľkých rokov pribudne ďalších 12 tisíc a už teraz
komunikácie nestačia na to, aby sa občania nejakým spôsobom dostali pohodlne z tejto
mestskej časti do mesta i do regiónu. Uviedol, že tí, ktorí cestujú týmto smerom majú
možnosť vidieť, čo sa tam deje. Dodal, že bytová výstavba, ako aj ďalší investori stoja pred
hranicami ich mestskej časti, takže jedna z veľmi dôležitých úloh je dobudovať komunikácie
v severnej časti mesta Košice. Skonštatoval, že materiál je veľmi dobrý, preto sa opýta aj na
rokovaní mestského zastupiteľstva, čo v tomto robí Mesto Košice a akým spôsobom sa mesto
na riešení podieľa. Cieľom jeho vystúpenia bolo povedať, že občania sa čoraz ďalej naliehavo
pýtajú, ako budeme postupovať v zabezpečovaní tohto projektu. Poďakoval pánovi
vedúcemu, aj obidvom splnomocnencom, že sa tento materiál dostal na dnešné rokovanie.
Predseda reagoval na vystúpenie poslanca Betuša a uviedol, že k tomuto projektu prebiehajú
časté diskusie od začiatku. Bol to jeden z prvých momentov, keď nastúpil do funkcie
predsedu a štartoval hneď tento projekt. V kontexte uvedeného dodal, že stiahol do tohto
projektu aj Ing. Reipricha, bývalého riaditeľa Dopravného podniku mesta Košice, ktorý je
nestor tohto projektu, ktorý začínal s týmto projektom niekedy už v druhej polovici 80-tych
rokov a v konečnom dôsledku okolo neho sú skutočne odborníci. Skonštatoval, že jedno, o čo
chce požiadať poslancov - Andreju Takáčovú, Ľubku Blaškovičovú, Milana Bereša, Mareka
Kažimíra, Cyrila Betuša, Jara Hlinku, Paľa Mutafova – ako poslancov Mestského
zastupiteľstva Košice, keby aj dopravný podnik mesta, ako partner, a možno aj Oddelenie
dopravy Magistrátu mesta Košice prejavil väčší záujem o tento projekt, lebo je to projekt,
ktorý môže mestu veľmi pomôcť. A treba tam spoločne napnúť sily, lebo zatiaľ si dovolí
tvrdiť, že na 80 % pokiaľ hodnotí podiely v rámci aj toho rozbehu je to tlačené zo
samosprávneho kraja, čo je škoda, pretože tam by to malo byť spoločné.
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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 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 23. júna 2008:

zo

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
Priebežnú správu k projektu vybudovania Integrovaného dopravného systému koľajovej
osobnej dopravy v Košickom regióne a na území mesta Košice.
Hlasovanie č. 25

Priebežná správa k projektu vybudovania Integrovaného
dopravného systému koľajovej osobnej dopravy v Košickom
regióne a na území mesta Košice

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 14
Informácia o vyhodnotení zimnej údržby ciest za obdobie 2007/2008
Predseda k materiálu uviedol, že informácia je predložená veľmi podrobne.
Skonštatoval, že tohoročná zima bola taká prostredná, minulý rok bola miernejšia, aj keď
v materiáli sa píše niečo iné a sám zostal prekvapený, že niekto hodnotí minuloročnú zimu
horšiu, ako bola tohoročná, lebo táto bola silnejšia, predtým bola taká talianska. Suchá
a nebolo to také hrozné. Podľa jeho názoru v rámci opatrení, ktoré sa prijali aj na správe
ciest, mnohé veci sa pohli. Základ je v jednom – skvalitňovať vybavenosť, zlepšovať
organizáciu, možnosť centralizovať ešte nákupy ďalej, ale myslí si, že sa mnohé veci otočili
z hlavy na nohy a začala firma slušne fungovať. Dodal, že materiál je rozpracovaný a pokiaľ
poslanci majú otázky, na rokovaní zastupiteľstva sú prítomní aj kolegovia zo Správy ciest
Košického samosprávneho kraja, pán podpredseda, vedúci odboru, aj keď vedúci odboru do
tejto veci v zásade nevstupoval, ale je tu pán Kohoutek, ktorý na prípadné otázky odpovie.
Následne k materiálu otvoril rozpravu.
poslanec Zachariaš: uviedol, že nebude hovoriť o zimnej údržbe, lebo to je už za nami
a tento materiál je tak na zobratie na vedomie, ale problémy sú teraz, v letnom období
s kosením a teda na nie málo úsekoch. Skonštatoval, že to nechce dávať do uznesenia
a nechcel s tým vystúpiť v rámci interpelácie, lebo si myslí, že sa to dá vyriešiť. Požiadal
správu ciest, aby prehodnotila rozdelenie mechanizmov. Samozrejme, mohol by sa vrátiť
k materiálom, ktoré boli prijímané na minulých zastupiteľstvách, aj tie tabuľky, ktoré
hovorili o tom, akým spôsobom sa budú rozdeľovať personálne, akým spôsobom budú
vybudované jednotlivé správy aj aké bude ich vybavenie mechanizmami. Ale tie rozdelenia
nie sú momentálne v poriadku. Nebude hovoriť podrobnosti, myslí si, že skôr by bolo treba si
sadnúť a dohodnúť sa, než aby sme tu začali kritizovať jednu alebo dve kosačky tu alebo
jeden alebo dva traktory na inom stredisku, ale myslí si že treba sa tomu venovať, lebo vie
o nespokojnosti starostov i ľudí, i samotných ľudí v správe a údržbe miestnych komunikácií,
ktorí nie sú v týchto podmienkach schopní plniť tie úlohy, ktoré príroda im dáva, lebo to nie
sú úlohy, ktoré niekto vymýšľa. Požiadal o zvýšenú pozornosť v tejto oblasti a urobenie
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nápravy. Dodal, že nie je normálne, aby v tomto období nebolo ani raz kosené. Myslí si, že to
je niečo nie dobré a požiadal o pomoc v tejto veci.
Predseda reagoval na vystúpenie poslanca Zachariaša a uviedol, že túto informáciu má,
pretože sa rovnako aj on stretáva so starostami. Vie, že to tak je, už prijímal určité opatrenia
vo vzťahu k vedeniu Správy ciest Košického samosprávneho kraja. V každom prípade a bez
výhovoriek je to aj dlh minulosti. To je otázka – v podstate kde šahneme tam sme
podfinancovaní, tam máme málo techniky. Išli sme do viacerých oblastí a kupovali sme to, čo
sme v danom momente považovali za prioritné svojho času. Dodal, že to je potrebné riešiť aj
vlastnými silami. Dodal, že mnohí starostovia aj v rámci verejných prác doslova zorganizujú
túto kosbu. Zlúčilo sa viacero vecí do kopy, ale tento problém tu je a treba ho riešiť.
Následne odovzdal slovo Ing. Kohoutekovi zo Správy ciest Košického samosprávneho kraja,
aby vysvetlil čo pripravili a ako to budú riešiť.
Ing. Kohoutek, Správa ciest Košického samosprávneho kraja: v kontexte uvedeného
skonštatoval, že je naozaj zlý stav čo sa týka kosby, pretože kosačky sú staré, 20 – 25 rokov,
ktoré sa v teple prehrievajú a často vypadávajú. Uviedol, že už boli prijaté opatrenia,
vypožičali si kosačky z Michaloviec, lebo najhoršia situácie je v okrese Košice – okolie.
Pripustil, že kosiť sa začalo neskôr, než sa malo, ale situácia vyzerá tak, že práce budú
ukončené v najbližších dňoch.
Predseda doporučil, aby hľadali iné spôsoby riešenia. Skonštatoval, že robíme cesty, urobili
sme už relatívne slušnú prácu, z tých 2000 km ciest je zhruba štvrtina v relatívne slušnom
stave. Len keď nevykosíte rigoly a bude tam voda stáť, keď prídu veľké dažde, tak nám to tie
cesty popodmýva a celá naša práce pôjde dole vodou.
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 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 23. júna 2008:

zo

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 vyhodnotení zimnej údržby ciest za obdobie 2007/2008.
Hlasovanie č. 26

Informácia o vyhodnotení zimnej údržby ciest za obdobie
2007/2008

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 16
Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2007
a Plán činnosti Agentúry na rok 2008
Predseda sa opýtal Ing. Rozálie Múdrej, riaditeľky úradu, ako predsedníčky správnej
rady, či chce materiál uviesť. Pani riaditeľka uviedla, že nie je potrebné. Následne predseda
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 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 23. júna 2008:

zo

Zastupiteľstva 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
plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2008,
B) schvaľuje
Výročnú správu Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2007.
Hlasovanie č. 27

Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja
Košice, n. o. za rok 2007 a Plán činnosti Agentúry na rok 2008

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.

BOD č. 17
Správa o hospodárení Správy nebytových priestorov, spoločnosť s ručením
obmedzeným za obdobie od 01. 07. 2007 do 31. 12. 2007
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 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 23. júna 2008:

zo

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
Správu o hospodárení Správy nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným za
obdobie od 01.07.2007 do 31.12.2007;
B) schvaľuje
rozdelenie zisku Správy nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným v zmysle
návrhu takto:
1)
2)
3)
4)
5)

5.065,- Sk na tvorbu rezervného fondu,
23.000,- Sk na doplnenie sociálneho fondu,
43.238,- Sk na tvorbu fondu odmien,
15.000,- Sk odmeny členom dozornej rady,
15.000,- Sk na tvorbu fondu opráv a údržby.
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Hlasovanie č. 28

Správa o hospodárení Správy nebytových priestorov, spoločnosť
s ručením obmedzeným za obdobie od 01.07.2007
do 31.12.2007

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 18
Analýza nemocníc v Košickom samosprávnom kraji
Predseda uviedol, že k materiálu je predložený aj tabuľkový prehľad
o nutných investíciách v jednotlivých nemocniciach s poliklinikami a chýbajúcich
činnostiach v nemocniciach s poliklinikami vrátane odhadovaného zisku, o ktorý nemocnice
mesačne prichádzajú. Ďalej uviedol, že ide o materiál, ktorý ukazuje dopad z hľadiska
ekonomiky nemocníc v
minulosti. Analýza bola vypracovaná spoločnosťou
PricewaterhouseCoopers, ako víťazom výberového konania. Správa definuje hlavné ciele
Košického samosprávneho kraja v oblasti zdravotnej starostlivosti (zachovanie súčasného
rozsahu, štruktúry a dostupnosti zdravotnej starostlivosti, zachovanie, resp. zlepšenie kvality
zdravotnej starostlivosti a súvisiacich služieb), hodnotí súčasný stav zdravotníckych zariadení,
analyzuje hospodárenie nemocníc vrátane predstavenia jednotlivých alternatív vedúce
k zníženiu finančnej náročnosti poskytovania definovaného rozsahu kvalitnej zdravotnej
starostlivosti. Nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
fungujú na báze, čo samosprávnemu kraju už vytýkali dva krát audítori, že odpisy realizuje
Košický samosprávny kraj, a nie nemocnice. To znamená, že ak budú odpisy realizovať
nemocnice, v tom okamihu je každá z týchto nemocníc v strate aj pri seba lepšom
hospodárení. Spoločnosť PricewaterhouseCoopers, ktorá analýzu vypracovala doporučila
Košickému samosprávnemu kraju tri riešenia: zlikvidovať nemocnice, resp. ich predať, čo
bude mať za následok stratu dosahu na tieto nemocnice; urobiť manažérsky systém
v nemocniciach, ktorý je už vo svojej podstate zavedený. Pretože manažérsky systém je
v tejto pozícii, s výnimkou neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru
Michalovce n. o., kde samosprávny kraj navrhuje riešenie zmeny právnej subjektivity na
akciovú spoločnosť, tak ako je to vo všetkých troch ďalších nemocniciach, resp. nájsť
strategického partnera, ktorý zainvestuje za presne a jasne dohodnutých podmienok finančný
dlh, ktorý vznikol v nemocnici za uplynulé roky a ktorý sa prehlbuje. Skonštatoval, že
v konečnom dôsledku je potrebné s nemocnicami niečo urobiť a stav, ktorý dnes v týchto
nemocniciach je, nedáva z dlhodobého hľadiska perspektívu. Predseda navrhol zastupiteľstvu
tento materiál, resp. výsledok tejto analýzy zobrať na vedomie. Povedal, že nevie prečo to
vzbudilo taký neuveriteľný rozruch, pretože po diskusiách sa povedalo, že sa analýza vezme
na vedomie s tým, že sa určí jedna komisia, ktorá sa bude zaoberať tým, ako ďalej. Ak tento
stav Košický samosprávny kraj zamrazí, tento stav neprinesie do budúcna pozitívny vývoj
v týchto nemocniciach. Pripomenul, že keď sa robila reforma zdravotníctva, prišlo sa
z neštátnymi lekármi, nemocnice štrajkovali, nikto nechcel neštátnych lekárov. Dnes už nikto
nepripustí takú možnosť, aby neštátny lekári skončili. Napríklad spoločnosť Penta postavila
polikliniku na KVP. Podľa jeho informácií má spoločnosť problém s prijatím lekárov do
trvalého pracovného pomeru, ktorí by vykonávali zdravotnú starostlivosť v tejto nemocnici
a nie aj vo svojej súkromnej ambulancii, pretože takých lekárov spoločnosť Penta nevie nájsť.
Dôvodom je, že každý lekár chce mať aj svoju súkromnú ambulanciu a chce robiť aj v práci
so stabilným platom. Uviedol, že podľa neho treba vytvoriť stav, aby to nebolo o tom, že to,
čo stojí veľa finančných prostriedkov zostáva v súkromných ordináciách, a to čo stojí veľa
práce ale menej finančných prostriedkov je v štátnych nemocniciach, alebo v druhotypových
nemocniciach Košického samosprávneho kraja, ktoré sú v takej istej pozícii. Treba sa na tento
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problém pozerať tak, že keď sa pozrieme na tabuľku, koľko mesačne robia rýchle záchranné
služby iným, nie nemocniciam, prečo to nemajú nemocnice Košického samosprávneho kraja,
prečo to majú iní. Koľko prináša mesačne, napr. doprava a dopravné systémy v niektorých
nemocniciach, majú to iní, koľko prinášajú dialýzy, koľko prinášajú lekárne a nemajú to
v príjmoch nemocnice samosprávneho kraja. A tu stojí otázka ako ďalej. Ako vytvárať tú
ekonomiku tých nemocníc za tých podmienok, ktoré sa udiali. Samozrejme údaje uvedené
v tomto materiáli sú k termínu júl 2007. Niektoré údaje do konca roka boli dopĺňané, ale
samozrejme tam nie je zaznamenaný rok 2008, pretože audit vychádzal z overovaných a
schválených údajov. Predseda navrhol, resp. dal návrh návrhovej komisii, aby sa tento
materiál zobral na vedomie. Bod na vytvorenie pracovnej komisie, ktorá sa mala začať
zaoberať týmto problémom nebol zaradený do programu rokovania zastupiteľstva. Ako
príklad zlej situácie uviedol Nemocnicu s poliklinikou v Rožňave z hľadiska kvality lekárov.
Od roku 1992 alebo 1993, keď tam bol Paškan, to bol vývoj, že tú nemocnicu „ťahal za
nohy“, zle postavená nemocnica z hľadiska energetiky atď. Dnes je stav taký, že v zmene
rozpočtu zastupiteľstvo schvaľovalo návratnú finančnú výpomoc 15 miliónov Sk,
čo nebude stačiť na to, aby KSK zastrešilo aspoň tie základné veci, ktoré tam vznikli.
Personálne spory, ktoré tam vznikli od októbra 2007 medzi riaditeľom a medzi primármi
vyústili k odchodu riaditeľa. Ten podiel viny by hľadal aj na jednej aj na druhej strane. Dodal,
že toto sú návrhy, ktoré dal audítor a vyzval poslancov na pripravenie iných návrhov.
Nemocnice v týchto ekonomických podmienkach nie sú schopné fungovať v rozšírenej
reprodukcii. Majú čo robiť, aby žili v jednoduchej reprodukcii. Nebude to o zvyšovaní platov,
to bude o inom, začne húfny odchod lekárov a stredného zdravotného personálu do
zahraničia, čo sa už deje a nie je to len úroveň druhotypových nemocníc, odchádzajú aj
z lepšie platených miest. Odporučil zastupiteľstvu zobrať materiál na vedomie a potom
uvažovať ďalej, že do augustového zastupiteľstva je potrebné prísť s návrhom, ako to bude
ďalej. Následne k materiálu otvoril rozpravu.
poslanec Farkašovský: požiadal pána predsedu, v zmysle zákona o konflikte záujmov, aby
každý poslanec, ktorý sa prihlási do diskusie a je priamo alebo nepriamo previazaný
s krajskými nemocnicami (podniká s nimi alebo na nich poslanec osobne alebo jeho firma),
aby toto oznámil auditóriu zastupiteľstva predtým, než začne diskusný príspevok. To je litera
zákona.
poslanec Novotný: na výzvu pána poslanca Farkašovského uviedol, že nepodniká v žiadnej
z nemocníc Košického samosprávneho kraja, ani v žiadnej z týchto nemocníc nepracoval, ale
má s nimi veľa spoločného, pretože bol členom zdravotnej komisie aj v predchádzajúcom
období. Myslí si, že zdravotná komisia urobila veľký kus poctivej práce, aby stratové
príspevkové organizácie, ktoré vykazovali často 10 miliónov Sk straty mesačne dostali do
situácie, v ktorej sú dnes. Možno sa niečo nepodarilo celkom optimálne, možno niečo celkom
optimálne nefunguje, ale bol to kus poctivej práce, ktorú odviedla zdravotná komisia, ale aj
zastupiteľstvo a predseda Košického samosprávneho kraja v predchádzajúcom období, a v
ktorej pokračovala aj v tomto funkčnom období. K materiálu dodal, že by nebolo vhodné,
keby to poslanci zmenili na diskusiu o stratégii zdravotníctva dlhodobej na Slovensku.
Uviedol, že dal procedurálny návrh na stiahnutie bodu č. 18 a bodu č. 24 aj z dôvodu, že
analýza je rozsiahly 40 stranový a odborne náročný materiál. Je o tom presvedčený, že všetci
poslanci v tomto zastupiteľstve tento materiál nepreštudovali a zastupiteľstvo ide rozhodnúť,
ešte možno strategicky vážnejšie ako vtedy, keď sa rozhodlo transformovať tieto nemocnice
na akciové spoločnosti a neziskovú organizáciu. Toto nie je ľahké rozhodnutie, ktoré tu treba
urobiť. Treba mať čo najviac informácií keď ide zastupiteľstvo urobiť takéto vážne
rozhodnutie. Čo sa týka dôvodovej správy uviedol, že je veľmi krátka, veľmi informatívna
a trochu navádzajúca. Pretože, keď si túto správu prečíta niekto, kto nečítal analýzu, vyplynie
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z nej, že jediným riešením je dlhodobý prenájom zariadení strategickému partnerovi, ktorý
bude vybratý vo verejnej obchodnej súťaži.
K návrhu uznesenia, ktorým žiada predsedu KSK, aby zabezpečil všetky právne úkony
vyplývajúce zo záveru analýzy a odporučení poradcu. Inak povedané, aby urobil všetky
právne úkony a pripravil prenájom. Áno, mala byť odborná komisia, ktorá ale pán predseda
nemala posudzovať, ktorá tá alternatíva je lepšia, presne ten bod sa volal „Návrh na
vytvorenie komisie na prípravu súťažných podmienok pre výber strategického partnera na
prevádzkovanie nemocníc.“
To znamená, že zastupiteľstvo malo rozhodnúť o začatí prípravy prenájmu štyroch nemocníc.
Z tohto dôvodu bolo navrhnuté stiahnutie bodu č. 24 z rokovania zastupiteľstva. Doplnil, že
je predsedom výboru pre zdravotníctvo a dva roky v národnej rade nesmierne tvrdo vedie
zápas so zdravotníckou politikou strany SMER, ktorá preferuje štátnych poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti. Podľa názoru SDKÚ – DS Všeobecná zdravotná poisťovňa, ako
najsilnejšia štátna poisťovňa, diskriminačne uprednostňuje štátnych poskytovateľov pred
neštátnymi a netýka sa to len súkromných nemocníc, ale aj nemocníc Košického
samosprávneho kraja, aj neziskových organizácií, kde má štát majoritu a sú to štátne
neziskové organizácie. To, ako bola urobená sieť, bolo dielom vlády na návrh ministra
zdravotníctva SR a kritizovali sme to. Podľa jeho názoru je nehorázne, keď sa zapíšu štátni
poskytovatelia a povie sa, že toto je verejná minimálna sieť. To nemôže pokryť potreby
občanov. A je to zasa odhliadnuc od toho, kto je županom v Košiciach a v Žiline. To nie je
o tom. To je o tom, či vieme zadefinovať tú sieť tak, aby bola dostupná kvalitná zdravotná
starostlivosť aj v Sobranciach, aj v Kráľovskom Chlmci, aj v Gelnici. To, že tam napíšeme
všetky košické nemocnice to nezabezpečí. Vyjadril sa, že je preňho paradoxom, keď SMER
na celoštátnej úrovni diskriminuje neštátnych poskytovateľov a preferuje štátne nemocnice
a na úrovni Košického samosprávneho kraja sa pripravuje prenajatie nemocníc súkromnému
investorovi, ktoré zostali v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
v právnej forme ako akciové spoločnosti a nezisková organizácia. Je to preňho, z politického
pohľadu, veľký paradox a veľká dvojtvárnosť v politike. Nechce ďalej špekulovať, že možno
ten tlak zdravotnej všeobecnej a verejná sieť sú cielené zámery celoštátnej politiky, pretože
nemá žiadne dôkazy. Ďalej uviedol, že keď sa nemocnice pripravovali do transformácie,
mnohé z nich vykazovali 10 miliónov Sk a viac mesačné straty. Už tvrdou fiškálnou politikou
ešte v čase keď boli príspevkové organizácie v predchádzajúcom období sa ich podarilo
postupne dostávať do reálneho zadlžovania. Nakoniec samosprávny kraj v minulom období
pristúpil k vážnemu kroku ich transformácie na akciové spoločnosti a neziskovú organizáciu,
čo sa ukázalo ako efektívne. Konštatoval, že nemocnica v Trebišove je v kladnom
hospodárskom výsledku, nemocnica v Spišskej Novej Vsi je v kladnom hospodárskom
výsledku a nemocnica v Michalovciach je veľmi blízko, alebo je v kladnom hospodárskom
výsledku. Dodal, že je veľmi opatrný, ktorých údajov sa má držať, lebo v poslednom období
bol presvedčený, že v Rožňave sa výrazne zlepšuje situácia a teraz samosprávny kraj
prispieva tejto nemocnici 15 miliónmi Sk na lieky. Obáva sa teraz, že ktoré údaje sú tie pravé,
a ktoré sú menej pravé. Čo sa týka prenájmu jednotlivých činností, aj pri prerokovaní správy o
veriteľovi, ktorú predkladal minister financií v parlamente hovoril áno, keby sme dnes mali
hemodialýzu a laboratóriá v takom ziskovom režime ako sú v našich nemocniciach, bol by to
zaujímavý príjem pre naše nemocnice. Ale toto je len dôsledok, treba vedieť aj príčinu.
V čase keď boli prenajímané to boli ťažko stratové oddelenia, na ktoré neboli peniaze. Chce
sa spýtať pacienta, či sa mu viacej páči na hemodialýze vtedy, keď nad ním svietil neón
a ležal na hrdzavej posteli, na polepenom linoleu a dialyzovali ho na muzeálnom stroji, alebo
sa mu to viacej páči teraz, keď to vyzerá ako vo výskumnom laboratóriu NASA. Treba sa ísť
pozrieť do tých hemodialýz, koľko investícií do nich išlo. Teraz, samozrejme, paralelná
otázka je, že tam to funguje a išlo to do dlhodobého prenájmu. Prečo by nefungovali
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v dlhodobom prenájme nemocnice? Lebo je tu jeden závažný rozdiel. My sme prenajímali
stratové laboratória hemodialýzy, naše nemocnice Trebišov a Spišská Nová Ves sú ziskové.
Prečo ideme prenajímať ziskové nemocnice. To sú legitímne otázky. Preto treba o tom
diskutovať a odborne diskutovať, či tie nemocnice sú ziskové len tak, že šetria na všetkom,
alebo majú aj na reprodukciu, alebo majú aj založené trendy do budúcnosti. To je legitímna
odborná diskusia o týchto nemocniciach. Dodal, že si dovolí ponúknuť určité riešenie, určitý
pohľad. Myslí si, že nemocnice v Trebišove a Spišskej Novej Vsi nepotrebujú investora, ani
ekonomický prenájom. Potrebujú, aby naďalej pokračovali v procese, ktorý započal, aby
naďalej v nich prebiehala reštrukturalizácia, aby dobrý majiteľ, 100 % akcionár Košický
samosprávny kraj naďalej držal pomocnú ruku nad týmito nemocnicami. Nie pomocnú ruku
tak, že im posiela peniaze. My im peniaze neposielame, ale pomohli sme im. S CT sme im
pomohli, pomáhame im s odpismi. Áno, pomáhame týmto nemocniciam. To je normálne, že
zriaďovateľ pomáha svojim nemocniciam. Aj štát pomáha svojim, keď im zvýšil platby od
Všeobecnej zdravotnej poisťovne, niekedy až o 40%. Čo sa týka nemocnice Michalovce
a Rožňava, to je iná téma. Michalovská nemocnica, každá garnitúra jej sľúbi, že dostavia
nový pavilón, že dostavia novú budovu. V predchádzajúcom období, keď sme boli vo vláde
som z jedného štátneho rozpočtu z pokladničnej správy získal 30 miliónov Sk na
pokračovanie a z druhého štátneho rozpočtu zo všeobecnej pokladničnej správy 20 miliónov
Sk. Ja som 50 miliónmi Sk pomohol. Čo sa týka michalovskej nemocnice, ak to samosprávny
kraj myslí s výstavbou nemocnice vážne, tak sa poďme vážne rozprávať o investorovi. Čo sa
týka rožňavskej nemocnice, pozná tú nemocnicu. Nemocnica má vážne problémy a žiadny
manažér nebude mať tú silu mávnuť čarovným prútikom. Tam sú naozaj konštrukčné
problémy v tej nemocnici. Aj tam sa poďme baviť o investorovi. Uviedol, že ak to budú
naozajstné akciové spoločnosti, transformáciu v bode 23. na akciovú spoločnosť Nemocnice
s poliklinikou v Michalovciach podporí. Poďme o tom hovoriť, že do nich vstúpi investor, ale
nie prenájmom, ale kapitálovým vstupom. Poďme sa baviť o tom, že tu budeme
spoluvlastníkmi s iným silným investorom, ktorý napr. povie, že má pol miliardy korún, ktoré
zainvestuje do michalovskej nemocnice, aby postavil novú budovu. Lebo naozaj o 3, 4, 5
rokov budeme v situácii, že hygienicky tie budovy nebudú vyhovovať poskytovaniu
zdravotnej starostlivosti. Skonštatoval, že zobrať analýzu na vedomie a nič nerobiť a čakať
na niečo je síce ústretové a kompromisné, ale nič nehovoriace. Preto dal návrh na uznesenie,
ktoré prijala zdravotná komisia, a ktoré ho oslovilo, v znení: „Zastupiteľstvo Košického
samosprávneho kraja v súlade s príslušnými paragrafmi odporúča prehodnotiť kroky
navrhnuté poradcom v Analýze nemocníc Košického samosprávneho kraja týkajúce sa
prenájmu zdravotníckych zariadení, žiada zdravotnú komisiu vykonať poslanecké prieskumy
v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach za účelom objektivizovania
reálneho
ekonomického stavu a potreby investícií.“ Požiadal poslancov o podporu tohto uznesenia,
ktoré nie je proti analýze, dáva len priestor na začatie zaoberania sa celou touto
problematikou.
Predseda reagoval na vystúpenie pána poslanca Novotného. Uviedol, že pán poslanec
Novotný dal návrh na stiahnutie materiálu č. 24, v ktorom bolo uvedené všetko. Komisia,
ktorá mala byť menovaná z jednotlivých poslaneckých klubov takouto komisiou bola. Možno
by komisia bola zložená z ľudí, ktorí nie sú v nejakom etickom konflikte záujmov.
Konštatoval, že pán poslanec Novotný otvoril uznesenie, ktoré na začiatku rokovania tohto
zastupiteľstva on pozmenil a odporučil zastupiteľstvu vziať analýzu na vedomie. Uviedol na
margo veľkých úspechov, o ktorých hovoril pán poslanec Novotný, že k 1.12.2005 sa tri
nemocnice Košického samosprávneho kraja pretransformovali do právnej formy akciových
spoločností a neziskovej organizácie a zároveň mu položil otázku: Koľko zostalo dlhov mimo
spoločností? Pretože tie dlhy ešte dodnes rieši. Záväzky voči veriteľovi riešil aj s vtedajším
ministrom zdravotníctva SR pánom Zajacom v mesiacoch marec a apríl. Dodal, že pozícia
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akciových spoločností, aby začali fungovať, je lepšia. Ďalej položil ešte otázku: Odkiaľ
nemocnice vezmú peniaze na modernizáciu, na vylepšenie prístrojovej techniky, na zníženie
energetických nákladov, na investovanie do budov, ktoré sú v zlom stave? Uviedol, že ak
tento stav bude pretrvávať, tak v nemocniciach nebudú žiadni schopní a dobrí odborníci.
Súhlasím aj s tou dialýzou. Prečo ste to vtedy neurobili? Prečo ste to prenajali? Prečo ste si
nepožičali peniaze a neurobili v tých nemocniciach také opatrenia, aby tam ľudia nechodili po
rozbitých linoleách? Opísal si tu nemocnicu v 18. storočí. Takže ja sa pýtam, prečo ste to
neurobili, prečo ste to urobili takto a ste to prenajali. To najlukratívnejšie, čo v tých
nemocniciach je, pozor toto si zabudol povedať. Toto sú veci s najvyššou pridanou hodnotou.
Tak to bolo zazmluvnené. Sú tu analýzy, výstupy, je sa o čo oprieť, len dajte na stôl návrhy.
Dnes to tu nevyriešime. Doporučujem zobrať tento materiál zobrať na vedomie. Nech teda
zasadnú poradné orgány Košického samosprávneho kraja, lebo to nie je vec len zdravotnej
komisie, tento problém ma ďaleko širší problém a treba prísť s návrhmi. Ale vytvorme jednu
odbornú skupinu ľudí, ktorá tie návrhy posúdi a s týmto sa príde do zastupiteľstva. Aby to
neboli osobné záujmy.
S faktickou poznámkou poslanec Farkašovký: reagoval na vystúpenie pána poslanca
Novotného. Uviedol, že zdravotná komisia má niekoľko ľudí, ktorí majú jasný konflikt
záujmov pri posudzovaní našich nemocníc. Ďalej chcel vedieť, v ktorej nemocnici, ktorej je
zriaďovateľom Košický samosprávny kraj je dialýza s hrdzavou posteľou, lebo rád by sa šiel
na ňu pozrieť. Uviedol, že ako predseda predstavenstva chce odpovedať na otázku pána
poslanca Novotného, týkajúcu sa hospodárskeho výsledku v Spišskej Novej Vsi. Ako dôvod
kladného hospodárskeho výsledku v Spišskej Novej Vsi uviedol, že nemocnica nemá
v prenájme rýchlu zdravotnú pomoc, pretože, ako predseda predstavenstva, to nedovolil a bol
zásadne proti, aby dali do prenájmu ústavnú lekáreň.
poslanec Novotný: poďakoval za reakcie na svoje vystúpenie. Uviedol, že vo svojom
vystúpení sa snažil byť maximálne odborný a povedať svoj pohľad na problém. Je rád, že pán
Farkašovský, ktorý reagoval faktickou poznámkou na jeho vystúpenie povedal, že je členom
predstavenstva nemocnice v Spišskej Novej Vsi, lebo keď už máme hovoriť kto je alebo nie je
v konflikte záujmov, tak to treba spomenúť. Skonštatoval, že on nie je v žiadnom
predstavenstve, ani v dozornej rade a ani nikde nepodniká. To, že nemocnica v Spišskej Novej
Vsi uspela v súťaži o bod záchrannej služby ho nesmierne teší. Naozaj tá súťaž, ktorá bola sa
znovu zopakuje o dva roky, keď im skončia licencie a znovu všetky naše nemocnice budú
mať šancu sa prihlásiť. Uspejú tí, ktorí budú kvalitní. To, že uspela Spišská Nová Ves svedčí
o tom, že mohli uspieť aj nemocnice VUC, že to nebolo o niečo inom. Chcel len povedať
pánovi Farkašovskému, že asi nedával pozor keď hovoril o hemodialýzach, lebo on hovoril
o tých hemodialýzach, ktoré fungovali v nemocniciach v roku 1998, 1999, 1996, 1993.
poslanec Bartoš: uviedol, že dnes poslanci už zvládli viacero bodov a materiál bol dobrý,
dobre sa čítal, aj bolo vidieť naozaj kus odbornosti. Tento materiál čítal s rozpakmi, pretože
na viacero vecí nevedel dať odpoveď. V dôvodovej správe sa hovorí, že tento model
umožňuje zachovať vysoký stupeň kvality kontroly zo strany KSK nad kvalitou a rozsahom
definovanej zdravotnej starostlivosti. Opýtal sa pána hlavného kontrolóra, či doteraz sme
nemali možnosť kvalitne kontrolovať, keď sú nemocnice 100 % naše? Ďalej sa tu hovorí, že
je to medzinárodne odskúšaný daný model. Jeho zaujíma, kde to takto funguje, nakoľko nemá
skúsenosti, nemá poznanie, pýta sa, aby sa mohol k tomu vyjadriť. Poprípade, ktoré
spoločnosti takto kvalitne z medzinárodného hľadiska riešia poskytovanie zdravotnej
starostlivosti. Položil predsedovi otázku, či v kontexte toho ako to tu bolo prijímané, ako sme
o jeden hlas schválili zaradenie tohto bodu do programu ako sme neschválili vytvorenie
komisie, či je možné bez nejakých problémov, bez vnútorného presvedčenia, že ideme do tak
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vážnej problematiky zahlasovať, že žiadame predsedu KSK, aby zabezpečil všetky právne
úkony vyplývajúce zo záveru analýzy a odporúčaní. Navrhnuté uznesenie mu nedáva logiku,
lebo je v protiklade s tým, o čom hovoril predseda. Návrh, ktorý predniesol pán poslanec
Novotný, je úplne korektný a dáva aj takúto možnosť, aby sme odporúčacím uznesením
schválili prehodnotiť kroky navrhované poradcom v analýze, čo sa týka prenájmu zariadení
a zriadiť komisiu, vytvoriť poslanecké prieskumy v nemocniciach, aby sme objektivizovali
ten stav a čísla. Skonštatoval, že toto bolo celkom korektné a rovnako navrhol toto uznesenie
takto schváliť.
Predseda uviedol, že navrhoval presne to, o čom pán poslanec Bartoš práve diskutoval. Dodal,
že nemocnica je akciová spoločnosť a má svoju dozornú radu, ktorá kontroluje orgány
spoločnosti. Otázka fungovania obchodných spoločností má trochu iný beh. Je navrhovaná
súťaž, t.j. urobiť verejné ponukové konanie, zadeklarovať, čo všetko očakáva samosprávny
kraj od prípadného víťaza súťaže. Navrhoval zadeklarovať, aby sa do súťaže prihlásili také
spoločnosti, ktoré takéto niečo vo svete robia a zaoberajú sa tým.
S faktickou poznámkou poslanec Bartoš: mal otázku na návrhovú komisiu, či má
konkrétny návrh na uznesenie v kontexte, ako pán predseda navrhoval.
Predseda skonštatoval, že komisia má návrh poslanca Novotného.
Predseda na dotaz poslanca Bartoša informoval poslancov, že návrhová komisia má
k dispozícii návrh na uznesenie - zobrať na vedomie. Dal do pozornosti aj rokovací
poriadok, v zmysle ktorého vyzýva vždy na začiatku rokovania zastupiteľstva pred bodom 1
poslancov, aby nahlas informovali všetkých prítomných poslancov o zmene uznesenia alebo
o svojom návrhu a odovzdali návrhovej komisii.
poslanec Bauer: uviedol, že ho veľmi teší výsledok hospodárenia a zisková marža v rokoch
2004 – 2007 uvedený na strane 16 materiálu. Dodal, že proces transformácie nebol
jednoduchý. Je to, samozrejme, o vyriešení dlhovej služby, tak ako hovoril poslanec Novotný.
Keď samosprávny kraj dostal do pôsobnosti nemocnice, tak sa zadlžovali každá o 10
miliónov mesačne, čiže 40 miliónov mesačne a tie dlhy sa šplhali k miliarde. Bol to asi
najzložitejší problém, ktorý samosprávny kraj musel riešiť v prvom volebnom období.
Nebolo to len o riešení dlhov, ale bolo to aj o prezamestnanosti, o udržaní kvality, o zmene
hospodárenia, o zmene kvality hospodárenia, o zmene pohľadu na hospodárenie, lebo na
začiatku riaditelia ani nevedeli v akej výške majú príjmy a v akej výške majú výdavky. Keď
sa pozrieme na štátne nemocnice za posledné dva roky sa čoraz viacej zadlžujú, čiže tie
krivky sú klesajúce. V porovnaní aj so štátom, aj s inými krajmi si myslí, že si môžeme
spoločne povedať, že tie nemocnice sú v relatívne veľmi dobrom stave za chvíľu budú mať aj
na odpisy. Preto tá motivácia, že práve v tomto okamžiku prišla tá správna chvíľa hľadať
strategického partnera a odovzdať mu ako keby riadenie. Myslí si, že kľúčovou vecou
v celom tomto materiáli je tabuľka na strane 10, ktorá hovorí o odhade budúcich kapitálových
investícií jednotlivých zariadení. Pod tou tabuľkou je uvedený zdroj: Nemocnice Košického
samosprávneho kraja. Začudoval sa, že prečo tento odhad nerobil poradca. Prečo v materiáli
poradca zo svojimi odbornými kapacitami neodhadol potrebu stavieb, rekonštrukcií a potrieb
prístrojového vybavenia, lebo ako zakladateľ by mu to určite zadal. Aby práve niekto
z „vonku“ odhadol, koľko je potrebné investovať v budúcnosti. Pozrel si aj to zadanie, kde je
uvedené len zosumarizovanie odhadov budúcich kapitálových investícií. Myslí si, že tu sa
urobilo trochu nešťastné rozhodnutie, lebo v každom prípade by bolo omnoho lepšie
a presnejšie, keby niekto nezávislý posúdil potrebu týchto investícií a veľmi rád by videl
štruktúru týchto investícií, kde a koľko investícií je potrebných, lebo tie čísla sa mu zdajú
v celku zvláštne. Informoval, že Nemocnica v Rožňave má odhad budúcich kapitálových
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investícií len vo výške 6,5 mil. korún, i napriek tomu, že by bolo potrebné riešiť vonkajší
obklad, čo musí stáť minimálne 20 – 30 mil. korún. V Spišskej Novej Vsi je odhad vo výške
108 mil. korún a nevie, či to nie je zasa veľa. Koľko na stavby, rekonštrukcie v najbližších
rokoch nemocnice potrebujú, koľko na prístrojové vybavenie a zariadenie a pokiaľ je možné
urobiť ešte aj odborný odhad z vonku. Potreba investícií je hlavným argumentom na prijatie
súkromného partnera zo súkromného sektoru. Na druhej strane ale stále samosprávny kraj
počíta s tým, že sú tu štrukturálne fondy, európske peniaze, nenávratné zdroje, a že ich bude
môcť využívať. Jedna z výhod, ktorá je popísaná v analýze je, že doterajšie dobré využívanie
štrukturálnych fondov v nemocnici v Michalovciach. Zdá sa mu trochu nejasné. Na jednej
strane samosprávny kraj chce súkromného investora, aby priniesol prostriedky a na druhej
strane počíta s využívaním štrukturálnych fondov na investície. To znamená, že v prípade
investícií zo štrukturálnych fondov nebudú potrebné finančné prostriedky súkromného
investora, resp. môže byť ich kombinácia. Ale v žiadnom prípade nie je toto ako čistý
argument, že bez súkromných peňazí nemocnice nebudú mať na investovanie, pretože máme
iný zdroj, a to nenávratné prostriedky. Aspoň máme možnosť uchádzať sa o tieto zdroje
a v prvom rade by bolo potrebné využiť túto možnosť. Ďalej chcel ešte reagovať na návrh
poradcu a to sú už požiadavky, ktoré dáva na nájomcu. Jednou z požiadaviek je dokázateľná
skúsenosť s reštrukturalizáciou. Požiadal o vysvetlenie, čo je tým myslené, kto má
skúsenosti s reštrukturalizáciou, o akú reštrukturalizáciu sa jedná. Ak sa príjme takáto
požiadavka, ako sa to bude vyhodnocovať. Dotazoval sa vysvetlenia navrhovanej
reštrukturalizácie. Vychádzajúc z navrhovaného riešenia, dať nemocnice do prenájmu,
navrhol uznesenie: „Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja žiada predsedu
o doplnenie materiálu analýza nemocníc o skúsenosti aspoň troch krajín OECD s modelom
prenájmu nemocníc a o stanoviská ich lekárskych komôr. Termín pred ďalším zasadnutím
zastupiteľstva o prenájme.“
Predseda zareagoval na návrh uznesenia predneseného pánom Bauerom s tým, že
v žiadnom prípade si takúto úlohu ani nezoberie. Toto je úloha pre odborné orgány. Ide o
úlohu práve pre komisiu, ktorá tu mala vzniknúť za účelom nastavenia parametrov, aby si
našla poradcu, odborníka v tejto oblasti, ktorej tieto všetky úlohy pán poslanec mohol zadať
a dávať a na základe toho dostane na ne aj odpoveď. Toto je správa audítora a nie správa
tohto úradu. Audítor dal svoje stanovisko, na základe ktorého bolo navrhnuté nájsť poradcu,
ktorý bude postupovať ďalej vo výberovom konaní. Ja chcem zareagovať len na jedno, lebo tu
neuveriteľne rezonuje jeden moment. Akým zázračným spôsobom sa to podarilo otočiť to
hospodárenie nemocníc. Neuveriteľným spôsobom. Týždeň na týždeň, z mesiaca na mesiac.
Len zabúdate na jedno, že dlhy ste nechali niekde inde. Že tie dlhy sa tu dodnes rozchádzajú.
Veď tu v každom rozpočte schvaľujeme peniaze na to, dnes pán Karafa rokuje s x našimi
veriteľmi, kde sa snaží vyrokovať to, aby to bolo bez príslušenstiev, aby to bola len istina, aby
to neboli príslušenstvá. Tlačíme tých našich veriteľov do situácií takých, že dobre dostaneš
svoje peniaze, ale tak ich očisti. A potom Vám vyčíslime, koľko sme usporili pri tom oproti
tomu balíku, ktorý tu bol. To isté sme robili v Košiciach. Tu sa to dostalo do inej situácie v tej
minulosti, keď ste brali nemocnice. Tu dlhy vyrábali dlhy. To neboli len dlhy, ktoré boli
vyrábané nemocnicami, to boli dlhy ktoré nabiehali cez príslušenstvá, cez vysoké úrokové
sadzby, cez to, že sa neplatili faktúry a nabiehali sankčné úroky, atď. Čiže neboli to len dlhy
z prevádzky a z činnosti, tie mali viacero rozmerov a o tom sa treba baviť, čo sa dá vyčistiť.
S faktickou poznámkou poslanec Bauer: vysvetlil, že návrh na uznesenie v smere
doplnenia predsedu zo svojej pozície zadal úlohu aparátu, aby takáto analýza pred ďalším
rozhodovaním zastupiteľstva bola. Samozrejme, že ten kto takýto materiál vypracuje bude za
neho zodpovedný.
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Predseda zopakoval, že analýzou boli uvedené skutočnosti, fakty v akom stave sa nemocnice
s poliklinikami nachádzajú.
S faktickou poznámkou poslanec Novotný: vyjadril sa k záväzkom nemocníc. Uviedol, že
k 1. 1. 2003 prešla zriaďovateľská kompetencia na Košický samosprávny kraj a 1. 12. 2005
boli tieto nemocnice transformované na akciové spoločnosti, čiže dva roky mali právnu formu
príspevkových organizácií. Časť dlhov bolo vytvorených za to obdobie, kým sa podarilo
nemocnice vôbec zreálniť. Iné riešenie bolo v prípade ak by boli nemocniciam ponechané
dlhy, tieto by neboli likvidné na to, aby začali fungovať v čo i len vyrovnanom rozpočte lebo
by ich dusilo penále. Košický samosprávny kraj urobil istý model ako v štátnej politike.
Transformoval nemocnice na akciové spoločnosti, vytvorená bola Správa záväzkov, ktorá sa
o to starala. Bol to ale správny krok. Ja som za to hlasoval. Správa záväzkov dostala do
určitej miery aj pomoc z celoštátneho veriteľa, ktorý zaplatil pohľadávky voči sociálnej
poisťovni. Uviedol, že pán minister Počiatek to na poslednej schôdzi národnej rady práve
kritizoval, že nemali odísť finančné prostriedky na vyrovnanie záväzkov voči sociálnej
poisťovni. Čiže tým len chcem vysvetliť, že momentálna exekutíva pokračovala v tom trende,
ktorý bol nastúpený v predchádzajúcom období. A keď transformujeme nemocnicu, inú šancu
ako nechať dlhy na zriaďovateľovi zatiaľ nikto nevymyslel.
S faktickou poznámkou poslanec Farkašovský: reagoval na vystúpenie poslanca Bauera
týkajúce sa výroku, „sme urobili“ nie je celkom férové, nakoľko to nebol návrh Úradu
Košického samosprávneho kraja. Bol to poslanecký návrh pána Novotného a pána Biľa.
Následne dal procedurálny návrh na ukončenie diskusie.
Predseda dal hlasovať o procedurálnom návrhu poslanca Farkašovského. Ďalej dodal, že tí
poslanci, ktorí sú prihlásení do diskusie ešte vystúpia.
Hlasovanie č. 29

o procedurálnom návrhu poslanca Farkašovského na ukončenie
rozpravy

Za 27 poslancov, proti 11 poslancov, zdržalo sa 5 poslancov.
Návrh bol prijatý.
poslankyňa Pradová: uviedla, že dnes je predložená analýza 4 nemocníc v pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja, ktorú na základe požiadavky vypracovala spoločnosť
PricewaterhouseCoopers. Táto správa, pomerne rozsiahla a v konečnom dôsledku dosť
závažná, bola prerokovaná na mimoriadnom zasadnutí zdravotnej komisie 19. 05. 2008.
Členovia komisie sa však s ňou nestotožnili a na ďalšom zasadnutí zdravotnej komisie sa
uzniesli na vykonaní poslaneckých prieskumov v nemocniciach s poliklinikou Michalovce,
Trebišov, Spišská Nová Ves a Rožňava. Doposiaľ sa tieto prieskumy neudiali. Dôvodom je,
zdá sa, nepresná analýza, určité nejasnosti v materiáli. Je zrejmé, že dve zo zariadení
vykazujú pozitívny hospodársky výsledok. Nemocnica v Michalovciach je v kladnom
hospodárskom výsledku, dokonca v prvom kvartáli roku 2008 je na tom skutočne lepšie. Preto
si myslí, že tento prístup zo strany Košického samosprávneho kraja je unáhlený. Nemocnice
by ešte mali dostať šancu, aby dokázali, či sú životaschopné, alebo či je skutočne potrebný
strategický investor. Občanov v konečnom dôsledku nezaujíma to, akú má nemocnica právnu
formu, ale či mu môže poskytnúť kompletnú a dostupnú starostlivosť za použitia modernej
diagnostiky a prístrojového vybavenia, samozrejme, erudovaným zdravotníckym personálom.
Sám poradca uvádza, že správu, ktorú spracoval, je nutné považovať iba za jeden z faktorov
pri tvorbe podkladov pri transformácii zdravotníckych zariadení a odporúča dlhodobý
prenájom nemocníc strategickému investorovi, ktorý bude vybratý vo verejnej obchodnej
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súťaži. Ďalej položila otázku pánovi predsedovi, či je schopný garantovať, ak taký investor
bude, aby bola zdravotná starostlivosť zachovaná v plnom rozsahu a dostupná v každom
zariadení. Druhú otázku položila plénu zastupiteľstva, či vie garantovať aj dostavbu nového
pavilónu v tejto nemocnici. Na záver len v krátkosti dodala, že sa plne stotožňuje s návrhom
na uznesenie predloženým pánom poslancom Novotným.
Predseda reagoval na vystúpenie poslankyne Pradovej, nakoľko ide o zjednodušenie pohľadu
na problém a pýtať sa, či on, ako predseda Košického samosprávneho kraja, vie garantovať
vývoj zdravotníctva v kraji to dnes zopakuje možno už piaty krát. Je treba tento problém
posunúť, je potrebné tento problém riešiť tým, že urobiť seriózne podmienky, prísť so
serióznym návrhom ďalšieho riešenia. Tieto nemocnice z dlhodobého hľadiska nebudú mať
zabezpečený svoj ďalší rozvoj, niet toľko ekonomických prostriedkov, aby sa to pohlo
skutočne dynamicky dopredu tam, kde by to malo byť a kde by sme to všetci chceli vidieť.
Preto treba hľadať riešenia. Až potom, keď sa takýto investor vyberie a nájde sa takýto
strategický partner, tak sa dá dať odpoveď na túto otázku poslankyne Pradovej. Iné vám na to
odpovedať neviem.
S faktickou poznámkou poslankyňa Pradová: uviedla, že práve to mala na mysli, či sa
predseda vie zaručiť, že ak sa bude vyberať investor, či to bude spoľahlivý investor, lebo
každý si uvedomuje, že finančné prostriedky sú potrebné pre tieto nemocnice.
Predseda uviedol, že to bude schvaľovať zastupiteľstvo, pokiaľ k takej situácii dôjde.
Vyslovil presvedčenie, že keď to poslanci schvália, on to potom podpíše.
poslanec Jozef Bobík: uviedol, že nemá osobné záujmy v nemocniciach ani v minulosti
nemal. Ale keďže ako bývalý primátor mesta sa musel zaujímať o život Nemocnice
s poliklinikou v Michalovciach, považuje za potrebné uviesť niektoré informácie. Myslí si, že
každá diskusia má význam, pretože iba z dialógu alebo zo širšieho spektra názorov možno
vybrať v takej vážnej veci a citlivej ako je zdravotníctvo to lepšie riešenie. Nie najlepšie, lebo
keď sleduje diskusie v Amerike, vo Francúzsku, v Taliansku, v Čechách, každý štát sa
nejakým spôsobom so zdravotníctvom borí a každý hľadá to najlepšie riešenie, aké v tom čase
vie nájsť. O nemocnicu v Michalovciach je záujem stále aj z úrovne mesta aj občanov, ide o
najstaršiu nemocnicu na Zemplíne. Mesto Michalovce v minulosti záujem o dianie
v nemocnici riešilo aj určitými finančnými vkladmi v snahe podporiť jej činnosť. Dodal, že
prvým pokusom mesta bola snaha o to, aby nemocnica bola nemocnicou 3 typu. Tento zámer
sa nepodaril. Bola aj snaha z úrovne mesta, aby táto bola jeho majetkom. Vtedy
zastupiteľstvo takýto postup neodsúhlasilo z dôvodu, aby michalovská nemocnica bola
súčasťou kraja. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja prijalo uznesenie, ktorým
bolo uložené vtedajšiemu odboru zdravotníctva pripraviť návrh riešenia nemocníc ako celku
v rámci Košického samosprávneho kraja a to aj so susednými krajmi v podobe analýzy, t. j.
Prešovského samosprávneho kraja, Banskobystrického samosprávneho kraja, nakoľko
Michaloviec sa dotýka činnosť nemocnice vo Vranove, v Humennom. V Spišskej Novej Vsi
sa dotýka činnosť nemocníc v Levoči a v Poprade. Vzhľadom na to, že toto uznesenie sa
nerealizovalo, Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach prijalo uznesenie o právnej forme
michalovskej nemocnice vo forme neziskovej organizácie. Išlo o dôvody, ako bolo získanie
finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov na rekonštrukciu kotolne, ale aj vplyv
mesta v personálnych otázkach. Taktiež reagoval na výsledky s tým, že práve michalovská
n. o. má najlepšie výsledky v roku 2007 – 32 mil. a za prvý štvrťrok tohto roku 8 mil. Je si
vedomý toho, že to nepostačuje na dokončenie rozostavanej stavby, ale nezisková
organizácia sa ukázala životaschopnou. Apeloval na zastupiteľstvo, aby sa nenasmerovalo
len na jedno rozhodnutie, či to bude zahraničný partner alebo nebude, vychádzajúc
z kompetencií v tejto oblasti.
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Predseda dodal, že všetko, čo povedal pán poslanec Bobík sa nachádza v predloženej analýze.
Chýba iba jedna vec, že Košický samosprávny kraj na to nemá finančné prostriedky.
poslanec Bereš: uviedol, že nebude mať nejaký ucelený diskusný príspevok, skôr to bude
súhrn úvah, ktoré ho napadli pri predrečníkoch. Uviedol, že analýzu vníma nie z odborného
hľadiska ako lekár, ale z hľadiska kde nie je odborník. Na začiatok uviedol, že je v Dozornej
rade Nemocnice v Spišskej Novej Vsi. Z ekonomického hľadiska, každý súkromník, ktorý ide
do nejakej investície chce zisk. Ten zisk je z hospodárenia. Vieme ako tieto nemocnice
hospodária, sú tam určité rezervy. Ale tie rezervy nie sú ani z hľadiska audítora také
významné, aby zabezpečili investície v takom objeme ako ten investor by chcel dať. Ak
v nemocniciach mesto chce investovať 2 miliardy korún plus bolo povedané, že sa zvýšia
platy lekárom a zdravotníckym pracovníkom v týchto nemocniciach, aby neodchádzali do
zahraničia a ešte naopak, aby sme si pritiahli odborníkov zo zahraničia do týchto našich
nemocníc, aby boli na špičkovej úrovni. Vychádzajúc z uvedeného chce skutočne veľké
finančné investície. Zisk z týchto nemocníc nie je možné kumulovať, aby sa to vrátilo naspäť.
A to my potvrdil aj audítor, že skutočne že pri takýchto plánovaných realizovaných
investíciách na tých 25 rokov, že je to dosť riskantné. A potom človeka napadne len taká
myšlienka, že či tam nie sú aj nejaké iné záujmy, napr. vyradenie konkurencie, prípadne si
povedal, že kúpim lekárov z tej nemocnice a privediem ju do krachu. No prečo by som
kupoval lekárov, keď si môžem kúpil celú nemocnicu a utlmiť ju. Sú úvahy, ktoré sú na
mieste, ja nehovorím, že tak to bude, ale je to jeden z variantov, ktorý prichádza do úvahy.
Ďalšia vec, čo ma napadla. Je to paradox, že ľavica presadzuje privatizáciu a pravica je kvázi
proti. Uviedol, že v jeho príspevku nie sú žiadne osobné záujmy, je aj za vstup strategického
investora, aj za to, aby to bol súkromný kapitál. Len má obavy v mene tohto súkromného
investora, lebo máme skúsenosti ako SMER pristupuje k ľuďom alebo partnerom zo
súkromného sektora, ktorí chcú podnikať v oblasti zdravotníctva. A možno by bolo dobré pri
tých podmienkach, ktoré budeme vypisovať, aby sme prípadného víťaza ubezpečili alebo
upozornili na to, že je možné, že mu zakážeme zisk, lebo v podstate na Slovensku je to
možné. Aj keď bude mať skúsenosti ako je to v iných Európskych krajinách, ako sa pýtal pán
Bauer, tak teda neviem, či tam majú takéto skúsenosti so zakazovaním zisku. A možno že je
to riziko tiež toho strategického investora, že vyhrá súťaž, začne produkovať zisk a my mu ho
zakážeme. To je len taká štipľavá politická poznámočka. Ak dobre pochopil návrh pána
Novotného, tak tá komisia, ktorá mala byť zriadená už bola priamo na prevádzkovanie
nemocníc, tak je to v návrhu na uznesenie. Skôr ide o komisiu, ktorá by jej mala predchádzať
na posúdenie tých alternatívy, ktorá je skutočne najvhodnejšia. Moja posledná poznámka, pri
všetkých veciach, ktoré sa týkali zdravotníctva, stále zvykol vystúpiť predseda zdravotnej
komisie a s veľkou vážnosťou povedal záver alebo uznesenie zo zdravotnej komisie. A dnes
mi to chýbalo.
Predseda uviedol, že ak si poslanci pozorne prečítali tento materiál, ktorý pripravil
PricewaterhouseCoopers, vychádzal pravdepodobne zo skúseností, nielen na Slovensku. Na
Slovensku je to prvý krok tohto charakteru, nečuduje sa, že je veľa otáznikov, ale základný
model spočíva v jednom, zosieťovaných reprofilizácií, v znižovaní nákladov cez
reprofilizáciu s tým, že v konečnom dôsledku v jednotlivých nemocniciach budú bežať podľa
území spádovosti tie úseky, tie oddelenia, ktoré jedno druhé nebude nahrádzať, bude mať
dostatok pacientov na to, aby to bolo ekonomicky účinné s tým, že samozrejme je potrebné
zainvestovať veľmi silne do prístrojovej techniky. V tom materiáli to je. Keď si hovoril, pán
poslanec, ľavica, pravica. Vy si stále pripisujete jedno, keď človek príde s nejakým
racionálnym návrhom je pravicový.
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S faktickou poznámkou poslankyňa Mátéová: uviedla, že diskutovala iba opozícia, preto
chce v krátkosti, nakoľko podniká v zdravotníctve, povedať svoj názor. Táto analýza bola
robená veľmi fundovane. Sú v nej spracované údaje z rokov 2004 – 2007. Podľa jej názoru je
nezmysel analyzovať v jednom hodnotení údaje o príspevkových organizáciách, čiže roky
2004 – 2005 a údaje o akciových spoločnostiach, čiže roky 2006 – 2007. Keby sme sa chceli
dopracovať k objektívnym údajom, tak by sa mali analyzovať roky 2004 – 2005, čiže roky
fungovania príspevkovej organizácie a zvlášť roky 2006 – 2007.
Predseda upozornil poslankyňu, že vo faktickej poznámke mala reagovať na posledného
vystupujúceho.
poslankyňa Mátéová: uviedla, že sa do rozpravy hlásila, iba ju to tam nezobrazilo.
Predseda informoval, že keď bola rozprava ukončovaná, pani poslankyňa Mátéová nebola
prihlásená do diskusie. Zopakoval, že vo faktickej poznámke sa reaguje k vystúpeniu
posledného diskutujúceho. Tak hovorí rokovací poriadok. To znamená, že predrečník bol
zhodou okolností pán poslanec Bereš. Dodal, že prednesenie faktickej poznámky nesmie trvať
dlhšie ako jednu minútu.
poslanec Bačkovský: položil niekoľko otázok. Prvá otázka: Chcel sa opýtať, prečo sa
k tomuto kroku nepristúpilo hneď na začiatku volebného obdobia keď sme vedeli, v akom
stave sú tie nemocnice. Pripadá mu to, ako keby sme ich postupne vyčisťovali, pumpovali do
nich peniaze a teraz keď sú už schopní žitia ideme ich niekomu dať. Myslí si, že tento krok by
bol asi vhodnejší na začiatku. Druhá otázka: Je trochu zmätený z analýzy, ktorá bola
vypracovaná a medzi reálnym stavom, čo bolo prezentované, konkrétne ku rožňavskej
nemocnici. Stále sa tvrdilo, že rožňavská nemocnica je v poriadku a nakoniec sa to ukázalo,
že je to inak. Dodal, že on ako poslanec to berie za zavádzanie a osobne by sa chcel spýtať,
aké vyviedol konzekvencie smerom ku pani Múdrej z titulu toho, že nás zavádzala. Osobne
mu to, ako poslancovi, vadí, lebo analýza ukázala niečo iné. Tretia otázka: Chcel by sa
opýtať, má pocit ako keby sme nevedeli a neboli kompetentní sami urobiť inventúry našich
nemocniciach a zistili v akom stave sa nachádzame, tak sme to nechali niekomu dať tú
analýzu spraviť. To je dôkaz toho, že nedôverujete aparátu, možno ľudom v nemocniciach.
Spýtal sa koľko tá analýza stála Košický samosprávny kraj. A ešte by som chcel jednu
poslednú vec povedať, ak sme sa dopracovali k takému stavu aký je, to znamená, že je tu
určitá nedôvera, že sa tu dá okolo toho veľa diskutovať. Ja si myslím, že by sa mal dať
priestor aj poslancom a urobiť poslanecký prieskum v jednotlivých nemocniciach a ešte sa
oboznámiť s tým stavom, aby sme mali čerstvé informácie, lebo, bohužiaľ, tá analýza, ktorá
bola spracovaná a nám predložená, musím povedať, že trochu bola nedobre spravená, lebo sa
tam pomiešali roky 2004, 2005, to znamená potom 2006, 2007 od kedy vznikli akciovky.
Predseda uviedol, že na začiatku volebného obdobia sa akciové spoločnosti rozbiehali.
Neboli informácie o situácii v nemocniciach. Boli aj personálne problémy v jednotlivých
nemocniciach . V troch nemocniciach došlo k zmene riaditeľov a manažmentu. Za druhé, pán
poslanec ak teda hovoríte o riaditeľke úradu pani Múdrej, v danom momente pani riaditeľka
bola týmto zastupiteľstvom za predsedníčku predstavenstva v akciovej spoločnosti, ktorá
spadá pod jurisdikciu tohto zastupiteľstva, nie predsedu KSK. To je moja odpoveď na to, čo
sa ma pýtate. A po tretie - prečo bolo spracovanie analýzy objednané, lebo bol potrebný aj
pohľad ľudí mimo dovnútra, renomovanú spoločnosť, ktorá skutočne dokáže urobiť jednu
serióznu analýzu. Hlásili sa 3 spoločnosti, vybrali sme PricewaterhouseCoopers. Odpoveď na
túto otázku dostane pán poslanec Novotný interpeloval s tým, že v rámci interpelácie táto
odpoveď pôjde. Odbor zdravotníctva je postavený zhruba na 7 ľudí aj s vedúcim odboru a sú
to hlavná zdravotná sestra, farmaceut, niektoré majetkové veci. Ten kto pozná štruktúru
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a zloženie tohto odboru nemôže byť schopný takúto analýzu urobiť. Proste nemôže byť
schopný personálne. Nemá na to odborníkov, nemá na to ľudí, aby toto posúdili. Takže to je
o niečom inom.
S faktickou poznámkou poslanec Užák: uviedol, že on by chcel k tej kritizovanej analýze
zaujať opačné stanovisko. Odborne by jej nevystavil také vysvedčenie, že je zlá. Naopak, ona
je dosť obsiahla a pomerne odborná s jedinou pripomienkou, tých posunov období.
Skonštatoval, že poslanec Bačkovský, možno ešte nevystihol jednu vážnu vec, ktorá sa
v analýze uvádza úplne správne, ale čo úplne odfiltrovala dôvodová správa a to je vyslovenie
foriem strategického partnerstva, ktoré sú dané na jednu rovinu, a to je predaj, dlhodobý
prenájom a manažérska zmluva. Dôvodová správa ich absolútne tie ďalšie dve možnosti
odfiltrovala. Dôvodová správa nezohľadňuje tie ďalšie možnosti vyslovené práve v analýze,
o ktoré by som sa ja chcel oprieť.
Predseda uviedol, že zastupiteľstvu navrhol tento materiál zobrať na vedomie, možno aj na
základe týchto skutočností, o ktorých sa tu diskutuje a vytvoriť na to priestor vychádzajúc aj
zo stanovísk zdravotníckej komisie a z určitých pohľadov, ktoré tu boli.
S faktickou poznámkou poslanec Kleščinský: reagoval na vystúpenie
poslanca
Bačkovského a dodal, že čím viacej sa diskutuje, tým viac nejasností vychádza na povrch. Pri
porovnávaní tabuľkovej prílohy k bodu 18, kde potreba a investícia, investícia činí skoro 2
miliardy korún, kým v analýze je tabuľka, kde odhad budúcich investícií je 500 miliónov
korún. To sú obrovské rozdiely a preto chce podporiť myšlienku vytvorenia širokej odbornej
skupiny, v ktorej bezpodmienečne musia byť zástupcovia jednotlivých regiónov
a jednotlivých nemocníc, aby údaje a informácie boli pravdivé.
Predseda uviedol, že tam je jeden jednoduchý dôvod 800 miliónov korún v Michalovciach
nebolo zarátaných do investície, ktorá išla v analýze, pretože to bolo v n. o.
S faktickou poznámkou poslanec Bačkovský: reagoval na dve veci - vypočul si na
sociálnej komisii vedúceho odboru zdravotníctva a nemal problém tento človek fundovane
hovoriť a obhajovať toto, čo vy presadzujete. Myslí si, že dostatočne sú fundovaní títo ľudia
na Úrade Košického samosprávneho kraja, že by tam nevidel problém, že by nevedeli
zanalyzovať stav nemocníc atď. Druhá vec - dôvodová správa, ktorú čítal či tak, či tak,
vychádza mu z toho, že je tu len jedno riešenie. Prenájom, nič iné. My tam inú alternatívu
nevidíme.
Predseda uviedol, že nerozumel tej druhej veci.
poslanec Bačkovský: uviedol, že dôvodovej správe, keď si ju prečítal, tak mu tam
nevychádzajú iné alternatívy, ako dať do prenájmu tieto zariadenia.
Predseda uviedol, že tam je zobrať na vedomie. Po diskusiách, ktoré tu boli v komisiách,
v poslaneckých kluboch sme prišli s návrhom zobrať analýzu na vedomie. Ďalej
skonštatoval, že pri uvedení materiálu navrhol zobrať na vedomie.
poslanec Bereš: predniesol poznámku týkajúcu sa uznesenia. Keď bude prijaté uznesenie
v znení berie na vedomie analýzu a citoval z dôvodovej správy: čiže my berieme na vedomie,
že „pri pohľade na súčasný stav zariadení a ciele KSK v oblasti poskytovania zdravotnej
starostlivosti odporúča poradca realizovať dlhodobý prenájom zariadení strategickému
partnerovi, ktorý bude vybraný vo verejnej obchodnej súťaži.“ Konštatoval, že ak
zastupiteľstvo zoberie na vedomie analýzu, tak zoberie na vedomie aj odporúčanie poradcu.
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Predseda uviedol, že ak zastupiteľstvo zoberie na vedomie analýzu, t. z., berie na vedomie že
materiál, v ktorom sú tri varianty. Na to mala byť komisia, aby toto prehodnotila a prišla
s alternatívami. Požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhov na uznesenie.
Predsedníčka návrhovej komisie uviedla, že návrhová komisia obdržala dva pozmeňujúce
návrhy. Prvý pozmeňujúci návrh predložil poslanec Novotný v znení: Zastupiteľstvo
Košického samosprávneho kraja odporúča prehodnotiť kroky navrhnuté poradcom v analýze
nemocníc Košického samosprávneho kraja týkajúce sa prenájmu zdravotníckych zariadení
a žiada zdravotnú komisiu vykonať poslanecké prieskumy v jednotlivých zdravotníckych
zariadeniach za účelom objektivizovania reálneho ekonomického stavu a potreby investícií.
Hlasovanie č. 30

o pozmeňujúcom návrhu poslanca Novotného

Za 22 poslancov, proti 2 poslancov, zdržalo sa 21 poslancov.
Návrh nebol prijatý.
Druhý pozmeňujúci návrh na uznesenie predložil poslanec Bauer v znení: Zastupiteľstvo
Košického samosprávneho kraja žiada predsedu Košického samosprávneho kraja o doplnenie
materiálu Analýza nemocníc Košického samosprávneho kraja o skúsenosti aspoň troch krajín
OECD s modelom prenájmu nemocníc a o stanoviská ich lekárskych komôr. Termín pred
ďalším rokovaním zastupiteľstva o prenájme nemocníc.
Hlasovanie č. 31

o pozmeňujúcom návrhu poslanca Bauera

Za 18 poslancov, proti 4 poslancov, zdržalo sa 23 poslancov.
Návrh nebol prijatý.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 23. júna 2008:

zo

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z.z.
o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení berie na vedomie Analýzu nemocníc
Košického samosprávneho kraja.
Hlasovanie č. 32

Analýza nemocníc v Košickom samosprávnom kraji

Za 27 poslancov, proti 11 poslanci, zdržalo sa 6 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Predseda poďakoval prítomným poslancom a dodal, že očakáva od zdravotnej komisie, ako aj
od ďalších komisií, racionálny prístup aj na základe tejto analýzy a hľadanie rozumného
riešenia.
Následne predseda vyhlásil obedňajšiu prestávku.

BOD č. 19
Poverenie pre predsedu Košického samosprávneho kraja na schválenie riadnych
individuálnych účtovných závierok a výročných správ akciových spoločností za rok 2007
K materiálu predseda uviedol, že sa jedná o naše akciové spoločnosti – Nemocnice
s poliklinikami s tým, že je potrebné prerokovať hospodárske výsledky. 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 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 23. júna 2008:

zo

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 Čl. IX. bod 5 Stanov akciových spoločností: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory
Rožňava, a. s., Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s., Nemocnica s poliklinikou
Trebišov, a. s. poveruje predsedu Košického samosprávneho kraja schválením riadnej
individuálnej účtovnej závierky za rok 2007
Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s.
a schválením výročnej správy za rok 2007
Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s.
na valných zhromaždeniach akciových spoločností.
Hlasovanie č. 33

Poverenie pre predsedu Košického samosprávneho kraja na
schválenie riadnych individuálnych účtovných závierok
a výročných správ akciových spoločností za rok 2007

Za 34 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.

BOD č. 20
Delegovanie poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za členov do
výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach
Predseda uviedol, že materiál predkladá na základe oznámenia Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny v Košiciach o skončení funkčného obdobia vo výbore pre otázky
zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach u poslancov Novotného
a Zachariaša. Materiál sa predkladá z dôvodu, aby zastupiteľstvo formou voľby delegovalo
zástupcov z poslancov zastupiteľstva do funkcie členov spomínaného výboru. Otázka
delegovania bola predmetom pracovného rokovania predsedov poslaneckých klubov dňa 16.
júna 2008 a následne pracovného rokovania predsedov komisií dňa 18. 6. 2008, na základe
záverov z týchto rokovaní je návrh opätovne delegovať formou voľby za členov výboru
poslanca p. Zachariaša a ďalej p. Hlinku.
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 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 23. júna 2008:

zo
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Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 16 zákona č. 5/2004
Z. z. o službách zamestnanosti a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
volí poslancov Ing. Istvána Zachariaša a JUDr. Jaroslava Hlinku za členov výboru pre otázky
zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach.
Hlasovanie č. 34

Delegovanie
poslancov
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja za členov do výboru pre otázky
zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Košiciach

Za 38 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 21
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na II. polrok 2008
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 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 23. júna 2008:

zo

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov schvaľuje Rámcovú
rokovaní
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho
kraja
obsahovú
náplň
na II. polrok 2008.
Hlasovanie č. 35

Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja na II. polrok 2008

Za 39 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.

BOD č. 22
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2008
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 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 23. júna 2008:

zo

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 4
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov schvaľuje Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na II. polrok 2008.
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Hlasovanie č. 36

Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho
krajana II. polrok 2008

Za 38 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 23
Založenie akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce,
a.s. a návrh zakladateľa na zrušenie neziskovej organizácie
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru, n. o.
Predseda k materiálu uviedol, že objektívne treba povedať, že všetky ostatné nemocnice
sú akciové spoločnosti a táto nemocnica je nezisková organizácia s tým, že bol tam problém
v jednom, či peniaze, ktoré išli z fondov môžu spôsobiť problém a bude ich treba vracať alebo
nie. Po právnej a ekonomickej analýze to problém nie je, t. z. dá sa to urobiť tak, že toto čo je
ten rozostavaný pavilón zostane v neziskovej organizácii a akciová spoločnosť začne
fungovať normálne v parametroch tak, ako všetky ostatné obchodné spoločnosti
v nemocniciach. Dodal, že to bolo prerokované s vedením mesta Michalovce, s primátorom
mesta s tým, že je tu návrh na uznesenie, ktorý je alternatívny, v prípade ak orgány
v Michalovciach – lebo majú 10 % - neschvália v rámci neziskovej organizácie tento postup
a Zastupiteľstvo mesta Michalovce neschváli vstup do akciovej spoločnosti s 10-timi
percentami, tak je to všetko pasé. Celý ten proces by prebehnúť mal. Následne k materiálu
otvoril rozpravu.
poslanec Novotný: uviedol, že už pri prerokovávaní bodu číslo 18 avizoval, že chce podporiť
tento projekt založenia akciovej spoločnosti Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru
v Michalovciach. Už aj pôvodný zámer v roku 2004 bol o tom, že všetky naše štyri
nemocnice budú akciové spoločnosti. Vtedy sme narazili práve na ten problém, že tá
predvstupová pomoc sa čerpala len na občianske združenia alebo neziskové organizácie. Teda
mali sme problém, že obchodná spoločnosť by nemohla súťažiť o európske peniaze, resp.
nemohla by ich čerpať. Dnes sme v situácii, na základe slov, ktoré povedal predseda
Košického samosprávneho kraja vieme, že o tieto peniaze neprídeme, ktoré boli čerpané na
neziskovú organizáciu, čo sa týka do budúcnosti operačný program zdravotníctvo je
nastavený tak, že keď bude môcť nemocnica čerpať finančné prostriedky, jej právna forma nie
je dôležitá, t. z. môže to byť aj príspevková organizácia, nezisková organizácia, akciová
spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným. Z tohto dôvodu sa mu zdá byť logická táto
transformácia na akciovú spoločnosť, len chcel pripomenúť, že ide o 90 percentnú vuckársku
akciovú spoločnosť, čiže o žiadnu privatizáciu a ide o verejnú akciovú spoločnosť, t. z.
samospráva v nej bude mať rozhodujúci alebo celý balík akcií. To bola jedna vec, čo chcel
povedať a druhá vec je tá, že akciová spoločnosť má a ukazuje sa aj v praxi, má určité
výhody, čo sa týka vonkajšieho, vnútorného auditu, nastavenia orgánov, zodpovednosti
jednotlivých orgánov. To znamená – ukazuje sa byť ako pomerne efektívna forma
fungovania pre zdravotnícke zariadenie. V závere dodal, že tento materiál podporí.
poslanec Jozef Bobík: uviedol, že v návrhu uznesenia je, že schvaľuje založenie atď..,
ktorého jediným zakladateľom je Košický samosprávny kraj. Tu počul niečo iné, čiže by bolo
dobré povedať to ešte raz a zvýrazniť a po druhé možnože išlo o nepresnosť, pán predseda,
spomenuli ste vo svojom vystúpení, že rozostavaná budova zostane v majetku neziskovej
organizácie, či je to tak, lebo keď je to tak, tak si to ujasníme a bude vedieť, že nezisková
organizácia vlastní rozostavanú budovu alebo či išlo o nejaký iný majetok. Čiže to sú také
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jeho otázky. Dodal, že je zástancom neziskovej organizácie, ale nie preto, že sa podieľal na
zakladaní predchádzajúcej, ktorá do dnes funguje, ale aj tie dôvody keď si pozrieme ten audit
tak oproti akciovej spoločnosti nezisková organizácia má tiež viaceré plusy. Niekto môže
vidieť aj niektoré mínusy, ale z jeho pohľadu nezisková organizácia voči akciovej spoločnosti
nemá nijaký zásadný mínus, ak neberie do úvahy to, že všetko čo naakumuluje zo svojho
podnikania, musí sama aj tam investovať čo on považuje v týchto zdravotníckych prípadoch
za plus. Požiadal predsedu o odpovede na svoje otázky.
Predseda sa poslancovi ospravedlnil s tým, že návrh na uznesenie je v návrhovej komisii
a oboznámi s ním teraz aj poslanca Jozefa Bobíka. Dodal, že mal tak urobiť hneď na
začiatku. V kontexte uvedeného uviedol, že na túto tému diskutovali s primátorom mesta
Michalove a prejednávali to aj vo vedení Mesta Michalovce a dopracovali sa k takému návrhu
na uznesenie: Zastupiteľstvo A: schvaľuje založenie akciovej spoločnosti Nemocnica
s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s., so sídlom ul. Špitálska č. 1, 071 01
Michalovce, ktorej zakladateľmi sú Košický samosprávny kraj a Mesto Michalovce, pričom
Košický samosprávny kraj upíše 90 % akcií, Mesto Michalovce 10 % akcií a peňažný vklad
Košického samosprávneho kraja do tejto akciovej spoločnosti vo výške 900 000,-Sk;
v prípade neschválenia alternatívy a) Mestom Michalovce:
založenie akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
so sídlom ul. Špitálska č. 1, 071 01 Michalovce, ktorej jediným zakladateľom je Košický
samosprávny kraj a peňažný vklad Košického samosprávneho kraja do tejto akciovej
spoločnosti vo výške 1 000 000,-Sk. T. z., že ak by sa Mesto Michalovce rozhodlo neísť do
toho, nebude nás blokovať dva mesiace alebo štyri mesiace, ale v konečnom dôsledku
samosprávny kraj založí akciovú spoločnosť s tým, že táto môže začať svoju činnosť. Ak do
toho nechcete ísť - 10 % máte možnosť. Dodal, že nepredpokladá takýto variant.
B: navrhuje Správnej rade Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, n. o.
rozhodnúť o zrušení neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru
Michalovce, n. o., IČO 35581778, k 30.09.2008;
C: žiada predsedu Košického samosprávneho kraja, aby za budúceho akcionára Košický
samosprávny kraj, zabezpečil všetky právne úkony súvisiace so založením akciovej
spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. a zrušením neziskovej
organizácie Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, n. o. T. z., že ak
nezisková organizácia povie, že nechce byť zrušená, lebo 10 % môžu ovplyvniť, aj keď to
hlasovanie tam je v inej pozícii, zostane alebo nezostane. Podľa toho, ako sa bude hlasovať.
Ak sa Mesto Michalovce rozhodne, že chce 10 % akcií, dá 100 tisíc korún, je v akciovej
spoločnosti, ktorá má milión korún základné imanie, 900 tisíc Košický samosprávny kraj, 100
tisíc korún Mesto Michalovce, ako je to doposiaľ. Mesto Michalovce vstupuje do všetkých
tých udalostí, ktoré sa budú odvíjať následne. Tak, ako to bolo v čase, keď poslanec Jozef
Bobík bol primátorom mesta Michalovce. Predseda dodal, že tento návrh na uznesenie má
návrhová komisia.
S faktickou poznámkou poslanec Jozef Bobík: skonštatoval, že predseda vo svojom
vystúpení okrajovo uviedol, že nezisková organizácia zostane vlastníkom rozostavanej časti.
Máme teraz tomu rozumieť tak, že tá rozostavaná časť monoblok alebo niečo iné?
Požiadal zástupcu riaditeľky úradu,
vysvetlil.

Ing. Bernáta, aby

tieto ekonomické súvsťažnosti
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Ing. Bernát, zástupca riaditeľky Úradu Košického samosprávneho kraja: uviedol, že
podobne ako pri akciových spoločnostiach a pri neziskových organizáciách majetok bol stále
majetkom Košického samosprávneho kraja. Majetok mali len zverený do správy, resp.
prenajatý. To znamená, že ten majetok je majetkom Košického samosprávneho kraja, tam sa
len zruší zmluva zverenia do správy, ktorá bola medzi Košickým samosprávnym krajom
a neziskovou organizáciou a urobí sa nájomná zmluva medzi Košickým samosprávnym
krajom a medzi akciovou spoločnosťou. Čiže vždy je to majetok Košického samosprávneho
kraja, ktorý vstupuje len peňažným vkladom 900 tisíc alebo milión korún, podľa toho, ktorú
alternatívu poslanci schvália. V závere dodal, že majetok sa neprevádza, majetok zostáva
majetkom Košického samosprávneho kraja.
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 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 23. júna 2008:

zo

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 čl. V. bod 2. písm. d) Štatútu neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Štefana
Kukuru Michalovce, n. o.
A) schvaľuje
a) založenie akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.,
so sídlom ul. Špitálska č. 1, 071 01 Michalovce, ktorej zakladateľmi sú Košický
samosprávny kraj a Mesto Michalovce, pričom Košický samosprávny kraj upíše 90 %
akcií, Mesto Michalovce 10 % akcií a peňažný vklad Košického samosprávneho kraja do
tejto akciovej spoločnosti vo výške 900 000,-Sk;
v prípade neschválenia alternatívy a) Mestom Michalovce:
b) založenie akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
so sídlom ul. Špitálska č. 1, 071 01 Michalovce, ktorej jediným zakladateľom je Košický
samosprávny kraj a peňažný vklad Košického samosprávneho kraja do tejto akciovej
spoločnosti vo výške 1 000 000,-Sk;
B) navrhuje
Správnej rade Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, n. o. rozhodnúť
o zrušení neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, n. o.,
IČO 35581778, k 30.09.2008;
C) žiada
predsedu Košického samosprávneho kraja, aby za budúceho akcionára Košický samosprávny
kraj, zabezpečil všetky právne úkony súvisiace so založením akciovej spoločnosti Nemocnica
s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. a zrušením neziskovej organizácie Nemocnica
s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, n. o.
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Hlasovanie č. 37

Založenie akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou
Štefana Kukuru Michalovce, a.s. a návrh zakladateľa na zrušenie
neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Štefana
Kukuru, n. o.

Za 38 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.

BOD č. 25a
Predaj objektu „Modrý pavilón“ v Rožňave
Predseda k materiálu uviedol, že tento pavilón pôvodne slúžil ako interné oddelenie,
súčasný správca objektu – Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave, a. s. budovu
dlhodobo nevyužíva, táto je v súčasnosti prázdna a je vo veľmi zlom technickom stave.
Dodal, že samosprávny kraj realizoval ponukové konanie, pre účely ktorého znaleckým
posudkom bola stanovená minimálna cena vo výške 4 832 tis. Sk. V tejto cene boli
pripočítané priame a nepriame náklady spojené s predajom. V stanovenom termíne ponuku
predložili dvaja záujemcovia. Komisia k hospodáreniu s majetkom vo vlastníctve Košického
samosprávneho kraja vybrala ako víťaznú ponuku obchodnej spoločnosti GOODMAN, s.r.o.
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 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 23. júna 2008:

zo

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 „interné oddelenie“ súpisné č. 3764 na parcele
č. 446/13 a pozemku KN-C parcelné č. 446/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 877 m²,
evidovaných Správou katastra Rožňava na liste vlastníctva č. 427, katastrálne územie
Rožňava, pre spoločnosť GOODMAN s.r.o., so sídlom Letná č. 45, Košice, 040 01, IČO
31365353, za kúpnu cenu vo výške 5 100 000,- Sk (slovom: päťmiliónovstotisíc slovenských
korún).
Hlasovanie č. 38

Predaj objektu „Modrý pavilón“ v Rožňave

Za 35 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 25b
Predaj areálu dielní v obci Rudňany
Predseda k materiálu uviedol, že Obec Rudňany prejavila o tento areál záujem. Dodal,
že kúpna cena je 1 milión 205 tisíc korún. 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 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 23. júna 2008:

zo

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 dielne súpisné č. 109 na parcele č. 566, skladu súpisné
č. 110 na parcele č. 567, skladu súpisné č. 111 na parcele č. 568, vrátnice súpisné č. 112 na
parcele č. 565/2 a pozemkov KN-C parcelné č. 565/1, ostatné plochy o výmere 11849 m²,
parcelné č. 565/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m², parcelné č. 566, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 395 m², parcelné č. 567, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 431 m², parcelné č. 568, zastavané plochy a nádvoria o výmere 434 m²,
evidovaných Správou katastra Spišská Nová Ves na liste vlastníctva č. 447, katastrálne
územie Rudňany, pre Obec Rudňany, so sídlom Rudňany č. 234, 053 23, IČO 329533, za
kúpnu cenu vo výške 1 205 000,- Sk (slovom: jedenmilióndvestopäťtisíc slovenských korún).
Hlasovanie č. 39

Predaj areálu dielní v obci Rudňany

Za 35 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 25c
Predaj rekreačného zariadenia pre Obec Danišovce
Predseda uviedol, že v prípade tohto materiálu predložený návrh na odpredaj je
podložený vysokými prevádzkovými nákladmi na prevádzku objektu, jeho nízkou
vyťaženosťou, ktorá celoročne predstavuje len cca 33 %, čím zariadenie vykazuje každoročne
vysokú účtovnú stratu 600 – 700 tisíc korún ročne, ktorá neprimerane zaťažuje rozpočet
samosprávneho kraja. Objekt rekreačného zariadenia sa nachádza v strede obce, slúži nielen
na školenie a rekreáciu zamestnancov Košického samosprávneho kraja a ich rodinných
príslušníkov, ale aj pre širokú verejnosť. Košický samosprávny kraj sa s ponukou obrátil
prednostne na Obec Danišovce, ktorá o jeho odkúpenie prejavila záujem. Dodal, že časť
zariadenia tam ponecháme a všetky veci - televízory, mikrovlnné rúry, chladničky – všetko,
čo sme tam nakúpili zhruba pred 2 rokmi, presunieme do Školy v prírode v Kysaku, ktorá
tieto spotrebiče potrebuje doplniť. V Danišovciach zostanú len základné veci vybavenia.
V závere dodal, že za sumu 600 – 700 tisíc korún, čo je ročná strata, vieme nechať vyškoliť
zamestnancov na iných zariadeniach.
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 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 23. júna 2008:

zo

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 súpisné č. 99 na parcele KN-C č. 55/1
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a pozemkov parcela KN-C č. 55/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 256 m², parcela
KN-C č. 55/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 346 m², parcela KN-C č. 55/3, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 98 m², evidovaných Správou katastra Spišská Nová Ves na liste
vlastníctva č. 296, katastrálne územie Danišovce, pre Obec Danišovce, so sídlom Danišovce
č. 33, 053 22, IČO 00689556, za kúpnu cenu vo výške 5 311 000,- Sk (slovom: päťmiliónov
tristojedenásťtisíc slovenských korún).
Hlasovanie č. 40

Predaj rekreačného zariadenia pre Obec Danišovce

Za 36 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 25d
Predaj zdravotného strediska v obci Kysak
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 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 23. júna 2008:

zo

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 súpisné č. 327 na parcele č. 12/4 a pozemku
KN-C parcelné č. 12/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2786 m², evidovaných Správou
katastra Košice - okolie na liste vlastníctva č. 439, katastrálne územie Kysak, pre Obec
Kysak, so sídlom Kysak č. 146, 044 81, IČO 00324400, za kúpnu cenu vo výške 1 100 000,Sk (slovom: jedenmiliónstotisíc slovenských korún).
Hlasovanie č. 41

Predaj zdravotného strediska v obci Kysak

Za 35 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.

BOD č. 25f
Predaj Zichyho kaštieľa pre Mestskú časť Košice - Barca
Predseda k materiálu uviedol, že sa jedná o druhý kaštieľ, ktorý sa nachádza v parku
v Mestskej časti Košice – Barca. Objekt je nevyužívaný a pomaly chátra. Starosta mestskej
časti Košice – Barca aj Mesto Košice prejavili záujem, chcú tam mať sídlo úradu, chcú tam
urobiť múzeum Jána Pavla II., chcú tam urobiť nejakú expozíciu o vzniku Barce. Prvá
písomná zmienka o vzniku Barce je strašia ako zmienka o Košiciach, a teda prvá bola Barca
a až potom boli Košice podľa toho, ako je to doložené. V každom prípade je to aj o tom, že
budeme musieť rokovať aj s Mestom Košice, hľadať nejaké mechanizmy, aj pri tom ďalšom
bode, lebo sú tu aj iné majetky, aby sme to s mestom zamenili a vyriešili niektoré veci, kde
Košický samosprávny kraj je vlastníkom budov a Mesto Košice vlastní pozemky a zase
opačne. Dodal, že to treba vyčistiť a vyriešiť tieto vzťahy.
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 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 23. júna 2008:

zo

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 kaštieľa súpisné číslo 1 na parcele č. 71,
budovy učební súpisné číslo 1 na parcele č. 68, pivnice bez súpisného čísla na parcele č. 63/5
a pivnice bez súpisného čísla na parcele č. 63/6 evidovaných Správou katastra Košice na liste
vlastníctva č. 2244, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Barca, za kúpnu
cenu 10 631 000,- Sk (slovom: desaťmiliónovšesťstotridsaťjedentisíc slovenských korún) pre
Mestskú časť Košice - Barca, Abovská 24, 040 17 Košice - Barca, IČO 00 691 003.
Hlasovanie č. 42

Predaj Zichyho kaštieľa pre Mestskú časť Košice - Barca

Za 35 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 25g
Predaj zdravotného strediska na Abovskej ulici pre Mestskú časť Košice – Barca
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 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 23. júna 2008:

zo

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 súpisné číslo 160 na parcele KN – C č. 886/1
a pozemkov, parcela KN - C č. 886/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 370 m2, parcela
KN - C č. 886/2, ostatné plochy o výmere 314 m2, evidovaných Správou katastra Košice na
liste vlastníctva č. 936, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Barca za kúpnu
cenu 2 202 000,- Sk (slovom: dvamiliónydvestodvatisíc slovenských korún) pre Mestskú časť
Košice – Barca, Abovská 24, 040 17 Košice - Barca, IČO 00 691 003.
Hlasovanie č. 43

Predaj zdravotného strediska na Abovskej ulici pre Mestskú časť
Košice – Barca

Za 36 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Predseda pre uvedením ďalšieho materiálu skonštatoval, že bod č. 25h – Predaj nehnuteľností
na Smetanovej ulici v Košiciach bol stiahnutý, ale opätovne ho predloží poslancom
zastupiteľstva, aby videli, čo všetko do toho Košický samosprávny kraj investoval, ako to
funguje, ako je to zazmluvnené z dlhodobého hľadiska, aby videli aká je ekonomika.
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BOD č. 25i
Schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene v katastrálnom
území Vajkovce s Východoslovenskou distribučnou, a. s.
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 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 23. júna 2008:

zo

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. 1 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov a § 13 ods. 1 písm. l) v spojitosti s § 1 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom
Košického samosprávneho kraja schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena s Východoslovenskou distribučnou, a.s., so sídlom Mlynská č. 31, Košice,
IČO 36599361, na základe ktorej sa Košický samosprávny kraj a Východoslovenská
distribučná a.s. dohodli uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena v lehote do 31.12.2008 s
nasledujúcimi podstatnými náležitosťami: Obsahom vecného bremena bude povinnosť
Košického samosprávneho kraja strpieť umiestnenie vzdušnej NN siete v dotyku s cestami č.
III/050201 a č. III/050202 v dĺžke cca 213 m v šírke 0,6 m na obe strany, t.j. celkovo
v rozsahu 255,6m2 na pozemku KN-C č. 473/1 v katastrálnom území Vajkovce, vstup
zamestnancov Východoslovenskej distribučnej, a.s., prípadne ňou poverených osôb a vjazd
vozidiel na pozemok za účelom opravy a údržby NN siete. Presné umiestnenie NN siete bude
určené úradne overeným geometrickým plánom na porealizačné zameranie stavby. Vecné
bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú finančnú náhradu, ktorej výška bude
určená znaleckým posudkom na náklady Východoslovenskej distribučnej, a.s.
Hlasovanie č. 44

Schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o vecnom
bremene v katastrálnom území Vajkovce s Východoslovenskou
distribučnou, a. s.

Za 36 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 25j
Zrušenie uznesenia č. 313/2007 na predaj pozemkov na Markušovskej ceste
v Spišskej Novej Vsi
K materiálu predseda uviedol, že potrebujeme zrušiť toto uznesenie, aby sme mohli
postupovať ďalej, lebo Mesto Spišská Nová Ves sa rozhodlo, že tieto pozemky nebude
kupovať. Následne k materiálu otvoril rozpravu.
poslanec Bartoš: uviedol, že rád by pripomenul, lebo je to naozaj taký zaujímavý predaj,
s ktorým sa zastupiteľstvo zaoberá asi tri a pol roka, keď si dobre pamätá, niekedy zo začiatku
roka 2005 ešte v závere predchádzajúceho volebného obdobia. V podstate o čo tu ide – jednu
časť vlastní vlastník pozemku, ktorý sa nemôže dostať na svoj pozemok, aby neprešiel cez
pozemok Košického samosprávneho kraja. Preto celkom logicky, keď to asi pre pol rokom
s predsedom prediskutovávali na porade predsedov poslaneckých klubov logickou
argumentáciou došli k takému názoru, čo si osvojil aj poslanecký zbor, že sme zriadili vecné
bremeno. Pokiaľ sa informoval, vecné bremeno je nevykonateľné, čo je uvedené aj
v dôvodovej správe, čiže teraz ideme zrušiť aj predaj, aj vecné bremeno. Dotazoval sa, ako
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potom ďalej uvažuje samosprávny kraj v konaní s týmto pozemkom, či uvažuje aj to vecné
bremeno naplniť v zmysle litery zákona tak, aby bolo v tom kontexte ako je uvádzané, že
musí byť na určitú dobu, alebo na neurčitú dobu a odplatne - neodplatne. Proste tie veci sú
v dôvodovej správe, alebo aká je ďalšia úvaha. Toto ho zaujíma aj z toho dôvodu, pretože aj
preukázateľne vie, že Mesto Spišská Nová Ves, ktoré pôvodne prejavilo záujem o kúpu tohto
pozemku v podstate argumentačne to bolo podložené na zriadenie cesty komunikácie
k priemyselnému parku. Toto vecne nie je možné zriadiť. Minimálne takto sú tam pomery,
že reálne sa to zriadiť nedá táto cesta a museli by odkupovať a búrať, aby cesta sa zriadila
a minimálne keď by aj to šlo, tak najprv sa dá vypracovať geometrický plán a potom sa dá
ten výkup realizovať. To isté je aj u vlastníka susedného pozemku. Pokiaľ by mal dať zriadiť
vecné bremeno, kde to musí byť ohraničené geometrickým plánom, tak takisto potrebuje
najprv mať principiálne schválenie, či takto sa bude uvažovať, aby nevyhodili peniaze na
geometrický plán, ktorý Košický samosprávny kraj ani neprerokuje. Na záver skonštatoval,
že tieto súvislosti ho zaujímajú, že ako ďalej.
Predseda vyslovil názor, že obdivuje poslanca Bartoša, že je vynikajúci poslanec, lebo mať
taký prehľad o jednom pozemku – klobúk dolu. Dodal, že je tu komisia pre hospodárenie
s majetkom vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, sú tu pravidlá predaja majetku,
prenájmu majetku, v spomínanej komisii pracujú páni poslanci a si myslí, že vygenerujú také
riešenie, aby prišlo na zastupiteľstvo v tej rovine, aby to bolo objektívne.
S faktickou poznámkou poslanec Bartoš: uviedol, že nielen o tomto pozemku má prehľad
a podľa jeho názoru je to poslanecká robota a pokiaľ sa to vyskytne v dvoch volebných
obdobiach a občan – vlastník požiada, tak je jeho povinnosťou sa tým zaoberať. Dodal, že
tento vlastník pozemku podal začiatkom apríla žiadosť o kúpu, resp. o zámenu nehnuteľností
tak, aby sa mohol dostať na svoj pozemok. Dodal, že doposiaľ na to odpoveď nedostal ani
formálnu odpoveď.
Predseda skonštatoval, že je platné uznesenie, dnes je na rokovaní zastupiteľstva návrh na
zrušenie tohto uznesenia a v každom prípade – nevie, prečo poslanec Bartoš tak citlivo
reaguje, keď on ho práve za to pochválil, že má hlboký prehľad o veciach.
Poslanec Bartoš sa poďakoval za pochvalu.
S faktickou poznámkou reagovala poslankyňa Fedorová na poslanca Bartoša, pozemok,
o ktorom sa viedla diskusia, je tak výrazný a je na takom priestore, kde si všimnú hostia, či
cudzinci a myslí si, že tam je taký neupravený aj ten pozemok kvôli tomu, že nie sú
vysporiadané vzťahy. Dodala, že bude v komisii k hospodáreniu s majetkom veľmi dbať na
to, aby sa to čo v najkratšom čase predalo a to takému súkromníkovi, ktorý sa o to bude starať
a dá ten pozemok do poriadku.
Predseda uviedol, že tu sa nič iné nestalo, len to, že sme postupovali podľa pravidiel. Najprv
to bolo ponúknuté Mestu Spišská Nová Ves, ktoré o pozemok prejavilo záujem o kúpu,
nakoniec kúpu nerealizovalo, preto je na rokovaní zastupiteľstva návrh na zrušenie uznesenia
a postupuje sa ďalej v zmysle pravidiel v tom, že ide ponukové konanie.
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 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 23. júna 2008:

zo
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Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zrušuje uznesenie
č. 313/2007 prijaté na 13. zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konanom
dňa 27.8.2007 v Košiciach, ktorým bol schválený predaj pozemkov na Markušovskej ceste
v Spišskej Novej Vsi pre Mesto Spišská Nová Ves.
Hlasovanie č. 45

Zrušenie uznesenia č. 313/2007 na predaj pozemkov na
Markušovskej ceste v Spišskej Novej Vsi

Za 35 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 25k
Uzatvorenie zmluvy o dlhodobom nájme nehnuteľností v Moldave nad Bodvou
Predseda k materiálu uviedol, že sa jedná o to, aby nájom bol pojatý v tom časovom
rozsahu, t. z. na dobu určitú 30 rokov, aby mohlo Mesto Moldava nad Bodvou požiadať
o finančné prostriedky z Nórskych fondov, lebo tam sú predpísané lehoty. 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 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 23. júna 2008:

zo

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. 2 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a § 13 ods. 1 písm. l) Zásad hospodárenia s majetkom Košického
samosprávneho kraja schvaľuje uzatvorenie zmluvy o dlhodobom nájme nehnuteľností,
budovy súpisné číslo 629 na parcele č. 1157 a pozemkov KN – C parcela č. 1157 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 2764 m2 a KN – C parcela č. 1158 ostatné plochy
o výmere 685 m2 evidovaných Správou katastra Košice – okolie na liste vlastníctve č. 513,
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Moldava nad Bodvou, za nájomné
vo výške 20 000.-Sk ročne (slovom: dvadsaťtisíc slovenských korún) pre Mesto Moldava nad
Bodvou, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO 00 324 451 na dobu určitú 30 rokov.
Hlasovanie č. 46

Uzatvorenie zmluvy o dlhodobom
v Moldave nad Bodvou

nájme

nehnuteľností

Za 36 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.

BOD č. 26a
Určenie polročnej odmeny podpredsedom Košického samosprávneho kraja
Predseda k materiálu uviedol, že zdôvodnenie je predmetom aj písomného materiálu
s tým, že treba povedať jedno, že aj podpredseda Szöllös, aj podpredseda Ďurovčík majú
rozdelené agendy v rámci výkonu svojich pracovných povinností na úrade. Vychádza to zo
záberu, ktorý obaja majú. V prípade podpredsedu Ing. Szöllösa to sú úlohy smerované na
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koordináciu riadenia investičných akcií v oblasti dopravy od plánovania a realizácie opráv
ciest I. a II. triedy, dnes bol predkladateľom viacerých materiálov, zimná údržba ciest,
následné opravy. Predseda pozitívne hodnotí aj koordináciu riadenia zo strany podpredsedu
Szöllösa pri investičných akciách, konkrétne pri prípravných prácach na zabezpečenie
rekonštrukcie Divíznej budovy, budovy Východoslovenského múzea v Košiciach a realizácii
výstavby telocvične pri Gymnáziu P. J. Šafárika v Rožňave, ktorá pokračuje plus niektoré
ďalšie akcie vo vzťahu k nášmu investičnému, kde máme problémy z minulosti ešte
z čerpania fondov v roku 2004 – 2005, hlavne Šemša.
Pokiaľ ide o pána podpredsedu Ďurovčíka ocenil vnesenie systému a stransparentnenie
práce na úseku nakladania s majetkom Košického samosprávneho kraja. Tam došlo
v poslednom období k zásadným zmenám. V praxi vidíme, že systém priniesol a prináša
finančný efekt z odpredaja majetku cez ponukové konania. Ten systém je transparentný,
jasný. Rovnako pozitívne hodnotil aj prácu Ing. Ďurovčíka pri koordinácii činnosti v oblasti
kultúry, jednak jeho prácu pri príprave Koncepcie rozvoja tradičnej ľudovej kultúry
Košického samosprávneho kraja a t. č. pri koordinácii prípravy ďalšieho koncepčného
materiálu na tomto úseku a to „Stratégie rozvoja kultúry v Košickom kraji“. V Zemplínskom
regióne to bol pán podpredseda Ďurovčík, ktorý koordinoval všetky aktivity, bral účasť na
stretnutiach obcí, miest a mikroregiónov pri tvorbe projektov a programov hospodárskeho
a sociálneho rozvoja. Skonštatoval, že obidvaja za tú svoju prácu, ktorú odviedli návrh vo
výške toho jednomesačného, vlastne priemerného platu, t. z. aj u jedného aj u druhého je to
po 70 tisíc korún brutto. Dodal, že podľa jeho názoru je tento návrh objektívny. Následne
k materiálu otvoril rozpravu.
poslanec Bereš: uviedol, že podľa jeho názoru je tu taká obligátna otázka z radov opozície,
ktorú, pravdepodobne, predseda aj čakal a ktorá príde stále pri každých odmenách. Dotazoval
sa, čo z tých vecí, ktoré predseda spomenul boli nejakou nadprácou, lebo odmena, v podstate,
čo z toho by neurobili v rámci svojich riadnych plnení a riadnych pracovných povinností za
svoju riadnu odmenu, čo z toho bolo takou to nadprácou.
Predseda reagoval na poslanca Bereša, že poveril pána podpredsedu Szöllösa, ktorý má pod
riadením taký medziodvetvový medziodborový systém používania finančných prostriedkov
z Európskej investičnej banky. Vo vzťahu k riadeniu aj v našej správe ciest odboru dopravy
a referátu strategického financovania, plus odboru financií. Podľa jeho názoru tieto úlohy
boli veľmi dobre zvládnuté, nebolo jednoduché tento systém rozbehnúť. Veľmi sa venuje,
a nemusel by, lebo to nie je úplne v jeho popise práce, Košickému integrovanému
dopravnému systému – tam je viacero vecí, o ktorých môže povedať, že sa aj jeho osobnými
aktivitami posunuli výrazne dopredu. Skonštatoval, že nevie pomenovať všetky tieto
momenty, ale môže povedať, že tá práca skutočne nie je o 8-ich hodinách. Dodal, že to isté
môže povedať o podpredsedovi Ďurovčíkovi, kde aj z hľadiska obsiahnutia územia to je
u oboch podpredsedov, pretože majú to územie rozdelené. Spiš, Gemer je Ing. Szöllös
a Zemplín, Medzibodrožie a Trebišovsko je Ing. Ďurovčík. Je to skutočne živý kontakt so
starostami, s poslancami, s inými regiónmi, pôsobenie v oblasti cestovného ruchu vo vzťahu
k iným regiónom, u podpredsedu Ďurovčíka špeciálne a nemusel by to robiť k mikroregiónu
Zemplín, k celej tej oblasti Zemplína. Dostal konkrétne úlohy v otázke cezhraničnej
spolupráce, kde to nie je v jeho kompetencii. Vlastne celá tá spolupráca s Ukrajinskou
stranou je v cezhraničnej komisii medzivládnej na úrovni štátneho tajomníka Čečota on tam
zabezpečuje úlohy.
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.
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Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 23. júna 2008:

zo

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 určuje za polročné
plnenie úloh odmenu podpredsedom Košického samosprávneho kraja Ing. Jánovi Szöllösovi
vo výške 70.000,- Sk a Ing. Emilovi Ďurovčíkovi vo výške 70.000,- Sk.
Hlasovanie č. 47

Určenie polročnej
samosprávneho kraja

odmeny

podpredsedom

Košického

Za 33 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.

BOD č. 26b
Určenie polročnej odmeny hlavnému kontrolórovi Košického samosprávneho kraja
K materiálu predseda uviedol, že je to obdobný materiál. Ide o odmeny za polročné
plnenie úloh hlavnému kontrolórovi. Odmena je navrhovaná vo výške 65 tisíc korún, to je
mesačný plat hlavného kontrolóra. V každom prípade je to aj o tom, že končí toto funkčné
obdobie s tým, že pokiaľ bude zvolený do ďalšieho obdobia to je iná situácia. V každom
prípade aj v súvislosti s vedením celého úseku, posilnili sme mu úsek, má dnes 12
zamestnancov na úseku kontroly s tým, že zvládli otázky – povedal by zmeny pôsobenia,
zmeny organizácie vnútornej práce.
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 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 23. júna 2008:

zo

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. l) zákona č. 302/2001
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov určuje za polročné
plnenie úloh odmenu hlavnému kontrolórovi Košického samosprávneho kraja JUDr.
Vojtechovi Farkašovi vo výške 65.000,- Sk.
Hlasovanie č. 48

Určenie polročnej odmeny hlavnému kontrolórovi Košického
samosprávneho kraja

Za 34 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 27
Záver
Predseda ukončil 18. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
poďakoval poslancom aj zamestnancom Úradu Košického samosprávneho kraja. Poprial
všetkým príjemné dovolenky a šťastnú cestu domov. Dodal, že na ďalšom zasadnutí
zastupiteľstva sa poslanci stretnú 27. augusta 2008.

JUDr. Zdenko Trebuľa
predseda KSK

Mgr. Alžbeta Tamásová
overovateľ zápisnice

JUDr. Melánia Kolesárová
za správnosť

Ing. Rozália Múdra
riaditeľka Úradu KSK

MUDr. Jozef Anďal
overovateľ zápisnice

Anna Bónová
zapísala
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