Zápisnica
z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 22. júna 2009

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 Konkoly,
poslanec Bereš, poslanec Makohus, poslanec Kažimír a poslanec Olejník.
Predseda požiadal členov stálej mandátovej komisie, aby preverili počet prítomných
poslancov na zasadnutí zastupiteľstva.
Poslanec Hlinka, predseda stálej mandátovej komisie: uviedol, že podľa prezentácie je na
zastupiteľstve prítomných 42 poslancov.
Predseda skonštatoval, že z 57 poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja je
prítomných 42 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina a zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Za overovateľov zápisnice, z radov poslancov, predseda určil poslankyňu Gabrielu Pradovú
a poslanca Jenı Csoltkóa.
Predseda ďalej skonštatoval, že materiály vrátane stanovísk komisií a Časového plánu
zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2009 boli sprístupnené
na internom portáli, t. j. v aplikácii Digitálne zastupiteľstvo, rovnako k týmto materiálom
poslanci mali prístup na vonkajšom portáli na webovej stránke kraja. Dodatočne dňa 18. júna
2009 po rokovaní predsedov komisií bol sprístupnený materiál č. 5 Poskytnutie dotácií nad
3 300 €
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
č. 3/2006 o poskytovaní dotácií a dňa 19. 6. 2009 materiál č. 25d) Založenie Nemocnice
s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s. Rovnako oznámením riaditeľky Úradu
Košického samosprávneho kraja zo dňa 12. júna 2009 boli poslanci informovaní
o technickom nedopatrení, v dôsledku ktorého im bol expedovaný Návrh programu
rokovania bez bodu č. 25 – Personálne otázky. Pozvánka podpísaná predsedom Košického
samosprávneho kraja dňa 10. júna 2009 bola správne zverejnená na internom portáli
v aplikácii Digitálne zastupiteľstvo a na webovej stránke Košického samosprávneho kraja zo
dňa 11. júna 2009.
Zároveň predseda poslancov informoval a spresnil, že v rámci bodu č. 25 – Personálne
otázky sú navrhnuté pod bodom č.: 25a) Personálne zmeny v komisiách zdravotnej, sociálnej,
školskej a Komisie na prípravu súťažných podmienok na výber strategického partnera na
prenájom majetku za účelom prevádzkovania nemocníc, ktorých zakladateľom je Košický
samosprávny kraj, 25b) Personálne zmeny v Predstavenstve Nemocnice s poliklinikou
sv. Barbory Rožňava, a.s., 25c) Personálne zmeny v
Dozornej rade Nemocnice
s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., 25d) Založenie Nemocnice s poliklinikou Štefana
Kukuru Michalovce, a. s. Dodal, že ide o pokračujúci proces podľa prechádzajúcich uznesení

z roku 2008 a schválenie členov Predstavenstva a Dozornej rady Nemocnice
s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s..
Ďalej program rokovania zastupiteľstva doplnil o bod č. 28 – Úprava uznesení Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja č. 596, 597, 598, 599 a 600 zo dňa 16.2.2009. Ide
o uznesenia prijaté na Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny
operačný program, prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú
obslužnosť regiónov – v uzneseniach išlo o 5 projektov „Cesty KSK 1 až KSK 5“.
Dňa 19. júna bolo z úrovne riadiaceho orgánu Úradu Košického samosprávneho kraja
oznámené, že prv prijaté uznesenia zastupiteľstva je žiaduce v schvaľovacej časti uznesenia
pod písm. a) doplniť, že projekty sú v súlade nielen s Programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Košického samosprávneho kraja, ale aj s Územným plánom veľkého územného celku
KSK. Dodal, že toto je dôvod prijať takto upravené uznesenia v počte 5 tak, aby sme
kompletný materiál mohli zaslať na riadiaci orgán.
Ďalej poslancov informoval, že dňa 19. júna 2009 písomne oznámil predseda frakcie SMK, že
z poslaneckého klubu vystúpili traja poslanci, a to poslanec Elemér Jakab, poslankyňa
MUDr. Alžbeta Mátéová a poslankyňa Mgr. Alžbeta Tamásová. Nakoľko uvedení poslanci
osobitne neoznámili, v ktorom poslaneckom klube budú pôsobiť, Úrad Košického
samosprávneho kraja zabezpečil ich usadenie podľa možností v rámci zasadacieho poriadku
zastupiteľstva v 6. rade s presunom poslancov v rámci spoločného klubu – SMER a SMK.
Predseda ďalej uviedol, že aktuálny zasadací poriadok je k dispozícii pri vstupe do zasadacej
sály a je k dispozícii u zodpovedného zamestnanca organizačného odboru. Táto skutočnosť
je aj dôvodom už ohlásených personálnych zmien týkajúcich sa poslancov v štyroch
komisiách. V tejto súvislosti sa uvedení poslanci, na základe vlastného uváženia, majú
možnosť rozhodnúť, v ktorých komisiách chcú pôsobiť do konca volebného obdobia bez
nominácie SMK tak, ako to oznámil pán poslanec Zachariaš.
Predseda ďalej uviedol, že doteraz nebola písomne oznámená zmena ohľadne odchodu 3
poslancov z klubu SMER – SMK (frakcie SMK). Rovnako Úrad Košického samosprávneho
kraja nemá k dispozícii oznámenie poslancov o ich pôsobení v rámci iných klubov, resp.
NEKA. Z uvedeného dôvodu zostáva nezmenené hlasovanie týchto poslancov, t. z., že
hlasujú v rámci spoločného klubu SMER – SMK.
Následne požiadal poslancov o ich pripomienky a doplnenia programu.
Poslanec Novotný: uviedol, že zdravotná komisia na svojom rokovaní 1. júna 2009 schválila
uznesenie nasledujúceho znenia: Zdravotná komisia žiada predsedu Košického
samosprávneho kraja predložiť na najbližšie 25. zasadnutie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja dňa 22. júna 2009 informáciu o stave hospodárenia nemocníc
Košického samosprávneho kraja k 31. máju 2009 a plnením uznesenia 549/2008 z 24.
novembra 2008. A keďže predseda napriek uzneseniu zdravotnej komisie tento bod nezaradil,
požiadal o zaradenie nového bodu 21a s nasledujúcim názvom – Stav plnenia uznesenia
549/2008 z 24. novembra 2008 a hospodárska situácia nemocníc Košického samosprávneho
kraja. Dodal, že v predmetnom bode predloží návrh uznesenia.
Predseda na margo poslanca uviedol, že plánuje túto informáciu v závere rokovania. Nie je to
v tejto rovine podstatná informácia, preto to nezaraďoval ako samostatný bod.
Ing. Ďurovčík, podpredseda Košického samosprávneho kraja: navrhol pri prerokovávaní
personálnych otázok odsúhlasiť verejné hlasovanie, a to pri bodoch 25a, 25b, 25c a 25d.
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Poslanec Zachariaš: uviedol, že personálne zmeny, ktoré už naznačoval aj predseda a budú
prerokovávané pri bode číslo 25, má pripravené návrhy na uznesenie, ktoré odovzdá
návrhovej komisii.
Predseda sa opýtal, či má ešte niekto návrhy alebo pripomienky k programu rokovania.
Následne túto možnosť uzatvoril a dal hlasovať podľa jednotlivých bodov tak, ako boli
navrhované.
Hlasovanie č. 1

o doplnení do programu rokovania bod č. 28 - Doplnenie
uznesení k spolufinancovaniu projektov zo štrukturálnych
fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5
regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť

Za 42 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie č. 2

o návrhu poslanca Novotného doplniť do programu rokovania
bod č. 21a – Stav plnenia uznesenia 549/2008 z 24. novembra
2008 a hospodárska situácia nemocníc
Košického
samosprávneho kraja

Za 23 poslancov, proti 3 poslanci, zdržalo sa 19 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie č. 3

o návrhu
Ing.
Ďurovčíka,
podpredsedu
Košického
samosprávneho kraja, pri bodoch 25a, 25b, 25c a 25d hlasovať
verejne

Za 30 poslancov, proti 6 poslancov, zdržalo sa 9 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie č. 4

o celom programe

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Predseda skonštatoval, že program zasadnutia zastupiteľstva bol schválený.
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 Mariana Užáka, SMER poslanca Jána Babiča a frakcia SMK poslanca Ladislava
Bartóka.
Predseda sa opýtal, či sú ešte nejaké ďalšie návrhy a následne dal hlasovať o zložení
návrhovej komisie v zložení: poslanec Ondrej Bobík, poslanec Marian Užák, poslanec Ján
Babič a poslanec Ladislav Bartók.
Hlasovanie č. 5

o zložení návrhovej komisie

Za 41 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
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Predseda skonštatoval, že návrhová komisia na 25. zasadnutí zastupiteľstva bude pracovať
v zložení: poslanec Ondrej Bobík, poslanec Marian Užák, poslanec Ján Babič a poslanec
Ladislav Bartók.
Požiadal ich, aby zaujali svoje miesta pre návrhovú komisiu.
Ostatným poslancom oznámil, aby svoje návrhy k jednotlivým bodom programu rokovania
predkladali písomne návrhovej komisii po ústnej informácii prítomných poslancov.
BOD č. 2
Interpelácie
Predseda dal priestor na interpelácie, otázky a pripomienky.
Poslanec Bauer: Interpeláciu predniesol k problematike polyfunkčného areálu bývalých
kasární na Bačíkovej ulici v Košiciach. Na tento majetok, podľa uznesenia, ktoré poslanci
prijali na poslednom rokovaní, bola vyhlásená verejná obchodná súťaž, na ktorú sa prihlásil
len jeden záujemca, ktorý ponúkol cenu, ktorá je nižšia ako minimálna cena, ktorú ste
odhadli. Uviedol, že minimálna cena nie celých 100 mil. Sk na tento veľmi lukratívny
majetok (3,28 mil. €) sa mu zdá veľmi nízka. Uviedol, že si myslí, že ide o možno
najlukratívnejší majetok, ktorý Košický samosprávny kraj má, ktorý ani podľa pôvodného
znenia zákona pri vzniku samosprávnych krajov nemal byť majetkom samosprávneho kraja,
až pri vybavovaní divíznej budovy, sídla pre samosprávny kraj, aj tento areál bývalých
kasární prešiel na samosprávny kraj s tým, že sa tento majetok bude využívať pre potreby
samosprávneho kraja. Interpeláciou požiadal predsedu Košického samosprávneho kraja ako
chce v čase prehlbujúcej sa finančnej a hospodárskej krízy zabezpečiť, aby tento predaj nebol
nevýhodný pre samosprávny kraj, aby bol aspoň čiastočne alebo aspoň dostatočne výhodný
pri hľadaní záujemcu o kúpu tohto areálu.
Predseda zareagoval, že odpovie priamo na rokovaní zastupiteľstva bez písomnej odpovede.
Dal na pravú mieru podstatnú časť, že Úrad Košického samosprávneho kraja nestanovil cenu
objektu, cenu stanovil znalec. Za druhé – opýtal sa, mimo tej hlavnej budovy, ktorej opravu
z peňazí získaných z fondov EÚ zabezpečil samosprávny kraj a bol tam prenájom firmy
NESS, ostatné objekty ako boli využívané? Konštatoval, že to chátralo a chátra to ďalej, lebo
nie je o to záujem. Informoval o tom, že na využitie objektu boli realizované tri súťaže.
V každom prípade je to otázka aj pre komisiu k hospodáreniu s majetkom. Vychádzajúc
z informácií, tak to bolo uverejnené aj v Korzári, malo sa rokovať s tou firmou, ktorá dala
ponuku či v rámci tej ponuky naplní predstavy, ktoré komisia stanovila, pokiaľ nie, predseda
predpokladá, že komisia k hospodáreniu s majetkom v zmysle pravidiel hospodárenia bude
reagovať. Určite nebude komisia reagovať tak, aby poškodila majetok samosprávneho kraja.
Konštatoval, že nevie o skutočnosti, aby za štyri roky alebo tri a pol sa niečo také tu stalo.
Určite o výstupe z práce komisie k hospodáreniu s majetkom budem informovať aj
zastupiteľstvo.
Poslanec Bartók: interpeloval predsedu Košického samosprávneho kraja vo veci konkrétnej
angažovanosti Košického samosprávneho kraja v ďalšej podpore partnerstiev pripravujúcich
ISR - stratégie programu LEADER. Dal do pozornosti, že koncom mája 2009 Ministerstvo
pôdohospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo výsledky výzvy programu „LEADER“
a os č. 4 PRV. Konštatoval, že východné Slovensko dopadlo s jednou schválenou
integrovanou stratégiou zo štyroch podaných veľmi zle a Košický samosprávny kraj
s neschválenou stratégiou ešte horšie (z dvoch podaných), Nitriansky kraj dostal
5 schválených ISR (integrovaných stratégií). Toľko o minulosti.
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Za účelom lepších výsledkov v druhom kole do blízkej budúcnosti odporučil, resp. navrhol
pripraviť opatrenia na podporu rozvoja vidieka smerom na leadrovské integrované stratégie.
Druhé kolo výzvy je vyhlásené s termínom odovzdania december 2009. Je predpoklad
schválenia minimálne troch integrovaných stratégií, čiže pridelenia štatútu MAS pre tri naše
partnerstvá. V peniazoch to znamená niečo viac ako 200 mil. Sk dotácie, čo by mohlo
obohatiť regióny Košického samosprávneho kraja a prispieť k znižovaniu regionálnych
disparít. Pomoc, resp. spoluprácu by si poslanec Bartók predstavoval minimálne v týchto
bodoch:
1. Zadefinovanie spolufinancovania z verejných zdrojov, spoluúčasť Košického
samosprávneho kraja, napr. uznesením zastupiteľstva.
- pri hodnotení takéto uznesenie pre naše stratégie môže znamenať minimálne dva body
navrch pri hodnotení (ide o hodnotiace kritérium č. 4 časti Strategický rámec);
2. Doporučil, aby Košický samosprávny kraj cez svoje odborné útvary spracoval
hodnotenie pripravenosti jednotlivých žiadateľov o štatút MAS – môže to byť podklad
k rozhodnutiu o spolufinancovaní, zlepší prehľad Košického samosprávneho kraja
o budovaní partnerstiev na realizáciu rozvojových aktivít, ale môže to byť aj príloha
žiadosti na podporu a deklaráciu spolupráce pri príprave.
3. Na roky 2010 a ďalej pripraviť mechanizmus pomoci na financovanie realizácie ISR pre
regióny, ktorým sa pridelí štatút MAS. Vyjadril obavy, že partnerstvá sami nie sú
schopné zvládnuť refundačný systém pri programe LEADER.
Uviedol, že si uvedomuje, že v dobe hospodárskej krízy pri klesajúcich príjmoch Košického
samosprávneho kraja nebude jednoduché nájsť riešenie, ale napriek tomu vyjadril
presvedčenie, že táto pomoc pre MAS bude tou najlepšou investíciou. Skúsenosti z Európy
totiž dokazujú, že pri programe LEADER je najlepšia efektivita investovania. Pripomenul, že
tento návrh je v súlade s časťou 9. Návrh systému implementácie Stratégie rozvoja vidieka
Košického samosprávneho kraja z roku 2007 a s doplnením uznesenia k bodu č. 12
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo dňa 20.06. 2005.
Uviedol, že keď najneskôr 12. 10. 2009 sa o veci bude rokovať a pozitívne rozhodovať, budú
môcť regióny zapracovať výsledok do svojich ISR a tak zvýšia šance na úspech.
Predseda zareagoval na vystúpenie poslanca Bartóka s poukázaním na realizáciu projektu
s UNDP, kde sa začalo s prípravou školenia ľudí k realizácii projektu. Aj preto sa na rokovaní
zastupiteľstva pred časom schvaľovalo pokračovanie tretej etapy projektu UNDP a vyčlenili
sa na to ďalšie finančné prostriedky. Informoval, že v poslednom roku sa stretol so starostami
a poslancami v rámci jednotlivých mikroregiónov. Toto bol jeden z momentov, na ktorý sme
z úrovne Košického samosprávneho kraja upozorňovali neustále aj starostov a primátorov, že
považujeme toto za jeden veľmi dôležitý moment. Jediný, ktorý problematiku pochopil je
MAS zo Zemplína. Treba povedať aj to, že sme ich upozorňovali, aby spolupracovali s našou
agentúrou, aby spolupracovali s naším SO/ROm. Z uvedeného dôvodu dnes aj SO/RO pod
vedením JUDr. Jurkovej vytvára aktivity smerom k týmto skupinám ľudí, vyzývame ich
k tomu, aby prišli a všetky materiály a projekty, ktoré predkladajú, aby konzultovali na úrovni
SO/RO, aby došlo k odstráneniu aj formálnych nedostatkov, pre ktoré niektoré tieto projekty
neprešli. Predseda vyjadril presvedčenie, že na jeseň, tak ako povedal poslanec Bartók, resp.
začiatok zimy by mohol dopadnúť podstatne pozitívnejšie. Nemyslí si, že je to záležitosť len
úradu, pretože úrad podáva pomocnú ruku. Apeloval, že mnohí v tomto období pochopia, že
bez takejto spolupráce tieto projekty úspešné nebudú. Problém je aj v komunitách, ktoré
v konečnom dôsledku by sa mali ujednotiť vždy na tom spoločnom projekte. Zemplínčania
vedia veľmi dobre, čo to znamenalo, kým sa tá skupina ľudí z jednotlivých obcí mikroregiónu
DUŠA dohodla na tom, že toto je prioritné. Uviedol, že na interpeláciu zodpovedáme.
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Poslanec Bačkovský: interpeloval predsedu Košického samosprávneho kraja vo veci
zabezpečovania sociálnych služieb Košickým samosprávnym krajom pre sociálne odkázaných
občanov. Uviedol, že spolu s poslancom Novotným, ktorý tento problém chce naniesť aj na
pôde Národnej rady SR, t. z. bude interpelovať pani ministerku, že Košický samosprávny kraj
začal v dôsledku svetovej hospodárskej krízy šetriť. Ale nie na kapitálových výdavkoch, ako
by sa zdalo pomerne rozumné, ale na občanoch odkázaných na sociálne služby.
V januári 2009 Košický samosprávny kraj zazmluvnil neverejných poskytovateľov sociálnych
služieb rovnako ako v roku 2008, t. j. Košický samosprávny kraj zazmluvnil toľko miest
v týchto sociálnych zariadeniach ako minulý rok. V marci však údajne na základe rozhodnutia
predsedu Košického samosprávneho kraja Odbor sociálnych vecí Úradu Košického
samosprávneho kraja zmenil názor. S odôvodnením nedostatku peňazí sa rozhodol, že
Košický samosprávny kraj zaplatí len za tých klientov, o ktorých prijatí sa rozhodlo v roku
2008 a za žiadneho nového prijatého v roku 2009 nezaplatí. Každým úmrtím a odchodom
klienta so zariadenia sa počet klientov, za ktorých chce prispieť Košický samosprávny kraj
znižuje. Je to v príkrom rozpore so zákonom o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z., § 106
ods. 17, ktorý hovorí jasne o prechodnom období do konca roku 2008, kedy za sociálne
služby mimo obecných zariadení má platiť samosprávny kraj. Košický samosprávny kraj ide
ešte ďalej, podľa našich informácií zakazuje prijímať nových klientov aj do vlastných
zariadení, ak nie je podpísaná zmluva s obcou alebo mestom odkiaľ občan prichádza o úhrade
tejto služby. Tým sociálne zariadenia Košického samosprávneho kraja ako rozpočtové
organizácie Košického samosprávneho kraja nelogicky prichádzajú aj o platby od občanov za
sociálne služby, čím si komplikujú hospodársku situáciu a predražujú si svoje služby na
nasledujúci rok, čo im v konkurenčnom boji s ostatným sociálnymi zariadeniami asi
nepomôže.
Košický samosprávny kraj svojím rozhodnutím:
- nedáva možnosť občanom tohto kraja čerpať sociálne služby,
- porušuje platný zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. - § 106 ods. 17,
- zhoršuje hospodárenie vlastných sociálnych zariadení,
- núti samosprávy miest a obcí platiť za niečo, čo nemali rozpočtované a čo od nich
zákon vyžaduje až od 1. 1. 2010.
Je to o to prekvapivejšie, že pri zmene rozpočtu, ktorý schválilo Zastupiteľstvo Košického
samosprávneho kraja na svojom rokovaní 27. apríla sa nesiahlo na kapitálové výdavky
s odôvodnením, že sa tieto vraj obozretne navrhli už v decembri 2009. Ale začalo sa šetriť na
sociálne odkázaných občanoch! Podľa našich informácií šetrenie začalo už v marci údajne na
základe rozhodnutia predsedu Košického samosprávneho kraja, ale zmena rozpočtu bola
schválená až koncom apríla. Tento problém sa podľa našich zistení nevyskytol v ostatných
VÚC, len v Košickom samosprávnom kraji.
Poslanec informoval, že v mesiaci júl – august vykonajú niekoľko návštev týchto sociálnych
zariadení, majú informácie, že pokles služieb začína byť citeľný. Tomu nasvedčuje aj kontrola
hlavného kontrolóra v DSS Šemši, ktorú ste si všetci preštudovali, že nedostatky sa prejavujú
a sú. Preto využijú svoju právomoc a tieto zariadenia v letných mesiacoch navštívia. Uviedol,
že v prípade, ak sa dopracujú k závažným porušeniam alebo nedostatkom, budú informovať
predsedu Košického samosprávneho kraja aj hlavného kontrolóra. Chcú upozorniť, aby
pokles týchto služieb nebol taký viditeľný a títo ľudia dostali to, čo im zo zákona patrí.
Interpeloval predsedu Košického samosprávneho kraja, prečo sa Košický samosprávny kraj
rozhodol neplatiť za občanov odkázaných na sociálne služby a prečo porušuje platný zákon
o sociálnych službách.
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Predseda reagoval na vystúpenie poslanca Bačkovského. Upozornil ho, že podobne ako
odzneli informácie vo vysielaní TV Markíza deň pred tým o kaštieli Barca, tak vo svojom
vystúpení poslanec Bačkovský zmiešal prednesené informácie. Skutočnosť, že z úrovne
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja nedošlo k zoškrtaniu kapitálových výdavkov,
nie je pravdivé. V kapitálových výdavkoch v súčasnosti v podstate mimo toho, čo platíme
z Európskej investičnej banky už nemáme nič. Uviedol, že nosné šetrenia, ktoré sa urobili,
boli urobené práve v kapitálových výdajoch, to je za prvé. Rovnako predseda Košického
samosprávneho kraja dal na pravú mieru odznené informácie o Šemši. Zistenia v DSS Šemši,
ktoré zistil hlavný kontrolór, išlo o pochybenia pracovníkov. Nešlo o ekonomiku v tejto firme.
Predpokladá, že aj z dnešného zastupiteľstva bude taká filozofia a je pripravený takýto záver
urobiť. Apeloval na poslanca Bačkovského, aby si dal urobiť seriózny výstup a nie takouto
formou napádal veci, ktoré sú v inej rovine.
Ing. Jusková, vedúca odboru sociálnych vecí: zaujala stanovisko k interpelácii, najprv ku
kráteniu. Krátenie rozpočtu v oblasti sociálnych služieb bolo v časti verejné subjekty
vo výške 5 %. Predchádzala tomu dôsledná analýza, bolo to najnižšie možné krátenie tak,
aby sa nedotklo kvality poskytovaných sociálnych služieb. Smerom k neverejným
poskytovateľom Úrad Košického samosprávneho kraja nekrátil nič, ani jedna zmluva nebola
menená dodatkom. Tak, ako boli zazmluvnené subjekty, tak zmluvy trvajú dodnes. Uviedla,
že problém je v rozdelení pôsobnosti nového zákona, ktorý je účinný od 1. 1. 2009, ktorý
rozdelil pôsobnosť samosprávnym krajom a obciam. Zariadenia pre seniorov, o čom poslanec
nehovoril, ale všetko ním uvedené sa dotýkalo zariadení pre seniorov. Zariadenia pre
seniorov prešli od 1.1.2009 do pôsobnosti obcí. Sú v zákone mnohé prechodné ustanovenia, je
tam aj prechodné ustanovenie § 106 ods. 17 zákona, ktoré ale hovorí, že financovanie
sociálnych služieb v roku 2009 ide podľa zákona účinného do 31.12.2008, ale týka sa to
výšky finančných prostriedkov, pretože finančné prostriedky podľa nového zákona sú úplne
inak počítané. Z úrovne Úradu Košického samosprávneho kraja snaha vyrovnať výšku
finančného príspevku vo verejných subjektoch a neverejných subjektoch, čiže je to
o ekonomicky oprávnených nákladoch o vyrovnávaní, ale práve toto ustanovenie hovorí
o tom, že tohto roku financujeme ešte podľa prílohy č. 14 starého zákona, čiže účinného do
31.12.2008.
Predseda sa Ing. Juskovej opýtal, koľko je klientov, ktorých Košický samosprávny kraj
umiestňoval do 31.12.2008 a všetkých, pán Bačkovský, nielen z roku 2008, to znamená
cez 1 700 klientov.
Ing. Jusková, vedúca odboru sociálnych vecí: dodala, že Košický samosprávny kraj
financuje k termínu 30. 5. 2009 1 700 seniorov a bude ich financovať dokiaľ im služba bude
poskytovaná, čiže problém je v senioroch, ale problém nie je na úrovni Košického
samosprávneho kraja, ale problém je na obciach, o tom, že neprebrali pôsobnosť. Zákon je
účinný od 30. 8. 2008, bol tam priestor na pripravenie si rozpočtu z úrovne obcí. Možno
niektoré samosprávne kraje pristupujú k tomu, že financujú aj naďalej seniorov,
nepochybujeme o tom, že môžeme financovať aj všetko ostatné, aj čo nám zákon neukladá
povinnosť, ale rozhodli sme sa ísť touto cestou a skôr sa snažíme zvýšiť informovanosť
povedomia, pomôcť tým obciam. Uviedla, že tie samosprávne kraje, ktoré idú tento rok
cestou financovania, budú mať problém na budúci rok. Dodala, že vie minimálne o troch
samosprávnych krajoch, že postupujú takýmto istým spôsobom, ako Košický samosprávny
kraj. Všetky ostatné služby okrem zariadenia pre seniorov, okrem služby pre seniorov, sú
poskytované priebežne bez problémov.
Predseda poďakoval Ing. Juskovej a požiadal ju, aby v rámci odpovede na interpeláciu dala
presnú analýzu, hlavne spracovanú zrozumiteľne.
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Poslanec Bačkovský s faktickou poznámkou: uviedol, že požiadavky vznesené
interpeláciou žiada ako člen sociálnej komisie a má právo sa pýtať a predseda je tu na to, aby
odpovedal.
Predseda dal na pravú mieru svoje postavenie ako predsedu Košického samosprávneho kraja
s tým, že vo vzťahu k poslancovi nie je jeho podriadený.
Poslanec Zachariaš s faktickou poznámkou: reagoval na projekty LEADRu a pre
informáciu ostatných poslancov uviedol, že aktívne pracovala nielen MAS DUŠA, ale aj
ďalšia skupina MAS z údolia Bodvy, ktorá bola pripravená na podanie projektu. Táto veľmi
dobre spolupracuje aj s UNDP aj s ARR. Uviedol, že bolo v záujme veci dohodnúť, že nebude
podávať projekt v prvom kole. Program LEADER má aj iný význam, pripravuje vidiek,
pripravuje skupiny ľudí, ktorí sa zaoberajú projektami na obdobie po roku 2013, ako bude
treba rozmýšľať o európskych peniazoch, o európskych projektoch a toto je hlavný význam
programu LEADER. Nie náhodou aj minule dával návrh, aby z úrovne Úradu Košického
samosprávneho kraja bolo zmapované, čo do kraja prišlo, pretože súčasné rozdeľovanie
peňazí zo štrukturálnych fondov pôsobí proti filozofii LEADER. To, čo tieto dve skupiny
v tomto smere urobili je príkladné a verí tomu, že aj v budúcom období, keď budeme podávať
projekt – ten náš, tak to bude také, ktorým vieme ukázať príklad. Podľa jeho názoru SORO
dobre naštartovalo, odkedy tam pracuje doktorka Jurková.
Poslanec Boritáš: v rámci interpelácie predniesol požiadavku na riaditeľku Úradu Košického
samosprávneho kraja. Požiadal pripraviť ponuku na odkúpenie technických zariadení, napr.
výpočtovej techniky, notebookov, tlačiarní atď.., ktoré poslanci vyššieho územného celku
obdržali na základe zmluvnej dohody a doručiť ju poslancom KSK. To budú môcť využiť
iba tí poslanci, ktorí by mali záujem o takúto ponuku. Požiadal o to v súvislosti s ukončením
volebného obdobia tohto zastupiteľstva.
Predseda zareagoval na požiadavku s tým, že uvedená výpočtová technika sa začala využívať
len pred rokom a vyjadril presvedčenie, že táto by sa mala využívať aj v ďalšom volebnom
období. Dodal, že poslanec dostane písomnú odpoveď.
Poslanec Farkašovský s faktickou poznámkou: reagoval, že zmluva v tomto duchu
existuje.
Následne sa následne opýtal, či má ešte niekto otázky a pripomienky. Po konštatácii, že sa už
nik do interpelácií nehlási, túto možnosť ukončil a uviedol, že na tie otázky, na ktoré nebola
daná odpoveď, dostanú poslanci písomnú odpoveď.
BOD č. 3
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Predseda k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási,
rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenia.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 22. júna 2009:

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
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Informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
B) súhlasí
1. s vypustením sledovania uznesení
 č. 415 zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo dňa 28. 4. 2008
 č. 416 zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo dňa 28. 4. 2008
 č. 417 zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo dňa 28. 4. 2008
 č. 418 zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo dňa 28. 4. 2008
 č. 419 zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo dňa 28. 4. 2008
 č. 420 zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo dňa 28. 4. 2008
 č. 421 zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo dňa 28. 4. 2008
2. s vyhodnocovaním uznesení
 č. 530 z 20. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo dňa 27. 10. 2008
 č. 410 zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo dňa 28. 4. 2008
v trojročných intervaloch.
Hlasovanie č. 6

Informácia o plnení
samosprávneho kraja

uznesení

Zastupiteľstva

Košického

Za 43 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
Poslanec Zachariaš s faktickou poznámkou: uviedol, že je to taká jeho fixná idea, ale myslí
si, že nie je potrebné čítať všetky návrhy uznesení tak, ako boli napísané, lebo to zbytočne
predlžuje. Požiadal návrhovú komisiu, pokiaľ sa nezmení pôvodné uznesenie, aby nečítali
celý návrh, pretože zbytočne si poslanci kradnú čas.
BOD č. 4
Správa o výsledkoch kontroly za obdobie apríl a máj 2009, Plán kontrolnej činnosti
na obdobie II. polroka 2009
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.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 22. júna 2009:

zo

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 19e ods. 1 písm. b) a písm. 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 2009,
B) schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na obdobie II. polroka 2009.

9

Hlasovanie č. 7

Správa o výsledkoch kontroly za obdobie apríl a máj 2009, Plán
kontrolnej činnosti na obdobie II. polroka 2009

Za 43 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 5
Poskytnutie dotácií nad 3300 eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
Predseda uviedol, že materiálom o poskytnutí dotácií nad 3300 eur podľa Všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií sa
navrhuje na základe odporúčania finančnej komisie poskytnutie dotácií pre uskutočnenie
športových podujatí, ktorých realizácia, resp. príprava bude v letných mesiacoch. Toto
odporúčanie vyplynulo zo zmeny Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií, ktoré schválilo Zastupiteľstvo
Košického samosprávneho kraja na aprílovom rokovaní 2009. Uviedol, že z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov úrad sa rozhodol neprispieť tento rok na podporu športu,
ale vypadli nám niektoré vážne podujatia, ktoré boli v opakujúcich sa podujatiach, resp.
podujatia medzinárodného charakteru.
V období od 1. 3. 2009 do 20. 5. 2009 bolo Úradu Košického samosprávneho kraja
doručených 19 žiadostí o poskytnutie dotácií nad 3 300 € v požadovanej
čiastke 197 tisíc 631 €. Z uvedeného počtu žiadostí finančná komisia odporúča poskytnúť
dotácie 3 žiadateľom - Maratónskemu klubu Košice, o. z., na 86. ročník MMM v Košiciach,
nakoľko ide o trvalo podporované podujatie a podujatia medzinárodného a regionálneho
významu – na podujatie 26. Majstrovstvá sveta v kulturistike mužov a fitness žien, ktoré sa už
uskutočnilo a 14. ročník Jazdy Sv. Huberta v Betliari. V troch navrhnutých prípadoch
poskytnutá dotácia predstavuje čiastku 16 tisíc 576 €. Ostatné žiadosti finančná komisia
odporúča presunúť na októbrové zasadnutie zastupiteľstva, ktoré budú prerokované spolu so
žiadosťami predloženými do konca mesiaca august podľa Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja. Požiadal poslancov, osobitne u majstrovstiev sveta
v kulturistike vo fitness – komisia tam doporučila nižšiu sumu, preto požiadal poslancov tak,
ako to bolo aj na porade predsedov komisií, o navýšenie tejto sumy podľa predloženého
materiálu, pretože mali tí organizátori čo robiť a bolo to podujatie, ktoré posunulo mesto, kraj
a aj Slovensko výraznejšie dopredu. Slovenská reprezentácia bola úspešná, takže aby sme
organizátorom pomohli, pretože z tých finančných prostriedkov, ktoré mali pôvodne
plánované na uskutočnenie tohto podujatia, museli veľmi skresať, robili to v skromných
podmienkach, ale je toho názoru, že sme sa nemuseli hanbiť za organizáciu tohto podujatia.
Dodal, že tí, ktorí tam boli to môžu potvrdiť a posúdiť. Následne k materiálu otvoril
rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási, rozpravu ukončil a požiadal
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 22. júna 2009

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 podľa § 2 a § 5
ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006
o poskytovaní dotácií schvaľuje
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Poskytnutie dotácií z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií týmto
žiadateľom:
1. Maratónsky klub Košice, o. z., Pri jazdiarni 1, Košice v sume 6 638 € na podujatie
86. ročník MMM v Košiciach (trvalo podporované podujatie),
2. Slovenský zväz kulturistiky, fitness a body fitness, Juhoslovanská 2/A, Košice v sume
15 000 € na podujatie 26. Majstrovstvá sveta v kulturistike mužov a body fitness žien,
3. Obec Betliar, Šafárikova 67, Betliar v sume 3 300 € na podujatie 14. ročník Jazdy
Sv. Huberta v Betliari.
Hlasovanie č. 8

Poskytnutie dotácií nad 3300 eur v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006
o poskytovaní dotácií

Za 43 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 6
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho
kraja v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja 3/2006 o poskytovaní dotácií
Predseda k materiálu uviedol, že ide o dotácie, ktoré sú poskytované z úrovne
predsedu. Následne k nemu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási,
požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 22. júna 2009:

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. 9

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

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 7
Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja,
počtu poslancov v nich, sídla volebnej komisie Košického samosprávneho kraja
a sídiel obvodných volebných komisií
Predseda k materiálu uviedol, že predložený návrh určenia počtu volebných obvodov
a počtu poslancov vychádza z aktuálneho počtu obyvateľov v Košickom kraji k 31. 12. 2008,
ktorý je 775 tisíc 509 obyvateľov. Údaj bol poskytnutý z úrovne Štatistického úradu
Slovenskej republiky. Skonštatoval, že materiál predkladá s návrhom určiť volebné obvody
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v počte 11 tak, ako boli určené aj pre druhé volebné obdobie, v ktorých bude volených 57
poslancov podľa počtu v jednotlivých volebných obvodoch v závislosti od ich veľkosti čo do
počtu obyvateľov. Rovnako sídlo volebnej komisie Košického samosprávneho kraja sa
navrhuje určiť v budove Úradu Košického samosprávneho kraja a sídla obvodných volebných
komisií v okresných mestách v našich školských zariadeniach. Ich identifikácia je uvedená
v materiáli vrátane počtu a zoznamu obcí, ktoré patria do príslušného volebného obvodu.
Dodal, že v podstate je to ten istý návrh, ktorý zastupiteľstvo schvaľovalo v uplynulom
volebnom období, a podľa ktorého dnes toto zastupiteľstvo funguje v tejto podobe vo
volebných obvodoch a počte poslancov, čiže nenavrhujeme žiadnu zmenu.
Poslanec Novotný: v úvode poďakoval za tento materiál a skonštatoval, že je korektné
zachovať tých 11 volebných obvodov tak, ako je zaužívané, pretože žijeme v tých volebných
obvodoch, už sme si na to zvykli a aj voliči si zvykli na tieto volebné obvody. Takže z tohto
pohľadu nemá žiadne výhrady. Uviedol, že na zdravotnej komisii diskutovali o určitých
presunoch obcí, ktoré by eventuálne prichádzali do úvahy v dôsledku toho, aby sme sa, čo sa
týka počtu občanov na jeden volený mandát, držali nejakých, povedal by, presnejších
odporúčaných hraniciach. Skonštatoval, že materiál, ktorý je predložený do zastupiteľstva
neobsahuje presuny týchto obcí. Podotkol, že vzhľadom na to by si predsa len dovolil
navrhnúť jeden presun, ktorý sa mu zdá byť logický aj z diskusie, ktorá bola na komisii a na
komisiách to tak vyplynulo. Navrhol, aby sa v rámci Spiša presunuli tri obce z volebného
obvodu č. 6 Gelnica, a to obce: Hrišovce, Kluknava a Richnava do volebného obvodu č. 10
Spišská Nová Ves. Pôvodne boli iné dve obce navrhnuté do okresu Košice - okolie, čo sa mu
nezdalo už také logické vzhľadom na to, že počet občanov na jeden volený mandát v okrese
Gelnica sa pohybuje nad 15 000, v súčasnosti nad 15 629, čiže logickým presunom týchto
troch obcí do volebného obvodu Spišská Nová Ves by sa v podstate do určitej miery aj
vyrovnal počet občanov na jeden volený mandát v Gelnici, aj v Spišskej Novej Vsi.
V Spišskej Novej Vsi by sa pohyboval nad 14 000 a v Gelnici by sa pohyboval pod 15 000,
čiže by sa to do určitej miery vyrovnalo. Podotkol, že tento návrh sa mu zdá logickejší tento
návrh ako presun do okresu Košice – okolie, aby sme ten Spiš zas nerozbíjali ako nejakú
logickú enditu v rámci Košického samosprávneho kraja. Dal pozmeňujúci návrh, ktorý ak sa
odhlasuje, tak potom by sa hlasovalo o návrhu na uznesenie, ktorý je uvedený v materiáli.
Predseda dodal, že zo zdravotnej komisie, ako jedinej, bola zásadnejšia pripomienka v tom,
že tá alternatíva bola iná ako uviedol pán poslanec Novotný. Hovorilo sa o Nálepkove,
Hnilčíku a Kojšove. Tam bol Kojšov a Folkmar, ale to inak nemá absolútne logiku, to je
skutočne mimo logiky, lebo oni sú úplne excentrickí, za kopcom, mimo okres Košice –
okolie. V konečnom dôsledku dal poslanec Novotný návrh, tak zastupiteľstvo bude reagovať.
Poslanec Farkašovský: uviedol, že nemá žiadny konkrétny návrh, chcel sa len vrátiť k úvodu
tohto bodu a k diskusii. Konštatoval, že poslanec Novotný v úvode zhodnotil tento materiál
ako perfektný a potom ho ide „trhať na kusy“, lebo tak to je, jemu to tak pripadá. Zúčastnil sa
na dvoch poradách, kde vôbec takýto názor od nikoho nevznikol. Predpokladá, že toto je
osobný názor pána poslanca, lebo zo zdravotnej komisie, ako ho už predbehol, bol úplne iný
výstup na porade predsedov komisií, a ak z 57 poslancov, resp. 44 prítomných poslancov,
každý si začne „prihrievať svoju polievočku“ a svojich alebo iných voličov, ktorí ho zastavili
niekde na chodbe v obchode presadzovať názor, tak tu budeme sedieť ešte dva dni
a nedostaneme sa k ničomu. V súvislosti s tým apeloval na to, že tento materiál, ktorý tu majú
bol po dlhých týždňoch pripravovaný, po dlhých dňoch na rokovaniach v rôznych komisiách
bezpripomienkovaný, takže doporučil, aby sa vrátili k pôvodnému návrhu a nemenili ho
podľa osobného názoru, resp. domnienok.
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Predseda uviedol, že bolo viac alternatív tohto materiálu, ale táto alternatíva bola silno
väčšinová, preto bola predložená na zasadnutie zastupiteľstva.
Poslanec Novotný s faktickou poznámkou: uviedol, že si tú alternatívu nevymyslel, keď
diskutovali na zdravotnej komisii, naozaj boli tri možnosti. Jedna bola - presun obcí z obvodu
Michalovce do obvodu Sobrance, potom bola možnosť presunu spomínaných dvoch obcí
z obvodu Gelnica do obvodu Košice-okolie a odznela aj alternatíva k riešeniu presunu týchto
obcí do obvodu Košice-okolie. Tiež ju nepovažuje za logickú, ani správnu, práve presun
týchto troch obcí do obvodu Spišská Nová Ves, čiže si to naozaj nevymyslel. Keď o tom
diskutovali predovšetkým so „Spišiakmi“, tak im sa viacej páči alternatíva, aby sa ten Spiš
nezačal krájať a nepresúvali obce, aby to ostalo v rámci Južného Spiša, ktorý je
v samosprávnom kraji. Takže keď to poslanci nechcú, tak nech za to nehlasujú. Podľa neho je
to logický návrh a je to aj dobrý návrh, aby to bolo v tých odporúčaných číslach počtu
voličov na jeden volený mandát.
Predseda uviedol, že sa vychádzalo jednoznačne aj z minulosti, aj z toho, že je tu dosť
poslancov, ktorí absolvovali aj pred štyrmi rokmi takúto diskusiu. A toto bol nakoniec
rozumný kompromis, ktorý život overil a presvedčil v tom, že každý bol vo svojej podstate
uspokojený a tie čísla, ktoré tam sú, sú odporúčacie, to znamená, celý kraj je v konečnom
dôsledku vyriešený. Dodal, že s dotknutýmii obcami to nebolo konzultované, nie sú známe
ich názory, v konečnom dôsledku si myslí, že ten konzervatívny prístup, ktorý sa zvolil,
obsahuje to, že mal by byť skoro každý spokojný. Skonštatoval, že nie za každú cenu robiť
zmeny, aby sa robili tie zmeny.
Poslanec Kujnisch: doporučil, aby sa hlasovalo za pôvodný návrh z dôvodu, aby sa netrhal
okres Gelnica. Druhý dôvod je ten, že je tesne pred voľbami a v mnohých stranách sú vybraní
kandidáti. Dodal, že je množné sa k návrhu vrátiť, ale doporučil až pre ďalšie volebné
obdobie, nie teraz.
Poslanec Bartoš s faktickou poznámkou: povedal, že nechce do toho vniesť nič, ani
pohľad taký, ani onaký, len keď si otvoril zákon 302/2001 o VUC a § 11 hovorí, že explicitne
zastupiteľstvo určí počet poslancov, na celé volebné obdobie v pomere 12 až 15 000
obyvateľov na jedného poslanca a určí volebné obvody. Keď to právnik vysvetlí, že je to
odporúčacie a presvedčí, tak on by nemal s tým problém. Možno pred 4 rokmi tak isto
schválili volebné obvody. Nevie, aký bol počet obyvateľov, možno bol pod 15 000, možno
nebol, dneska to nevie povedať. Dodal, že len z toho dôvodu to chcel pripomenúť.
Poslanec Zachariaš: uviedol, že to, čo chcel povedať, povedal už pán Bartoš. V zákone je
rozmedzie od 12 000 do 15 000, každý volebný obvod sa do tohto rozmedzia zmestí. V tomto
smere absolútna spravodlivosť nikdy nebude, aby tie čísla boli rovnaké na jedného poslanca.
Dodal, že keď sa tento zákon tvoril, tak v prílohe bolo napísané, že volebný obvod tvorí
jeden okres. Počty poslancov podľa jednotlivých obvodov boli vypočítané na základe toho, že
sa vypočítal počet obyvateľov a počet poslancov. Tento pomer sa určil, to vyhovuje tomuto
zákonu. Je už úplne iná otázka, otázka Spiša, či to teritoriálne rozdelenie, ktoré momentálne
na Slovensku platí, či je voči Spišiakom spravodlivé alebo nie. Dodal, že táto vec by sa tu
nemala riešiť a mali by schváliť volebné obvody tak, ako sú navrhnuté. Myslí si, že ľudia si
zvykli a niektoré návrhy, ktoré boli aj v minulom období, boli podobné návrhy, veď proti
tomu sa ohradili samotní obyvatelia týchto obcí, pretože nie je to logické. Myslí si, že tu je to
rozdelené pomerne dobre, bez nejakých problémov a netreba to meniť.
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Predseda uviedol, že Bratislavský samosprávny kraj teraz znížil počet poslancov, bolo to
krvavé, lebo to bola diskusia a nakoniec to skončí niekde inde. Predpokladá, že pôjde tam o
protest prokurátora. Dodal, že je to veľmi citlivý problém, lebo čo človek, to názor. Následne
k materiálu rozpravu ukončil. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási, rozpravu
ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Predseda návrhovej komisie skonštatoval, že návrhová komisia obdržala pozmeňujúci návrh
poslanca Novotného: Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov schvaľuje
presun troch obcí z volebného obvodu číslo 6, t. j. Gelnica - Hrišovce, Kluknava, Richnava
do volebného obvodu č. 10 – Spišská Nová Ves.
Hlasovanie č. 10

o návrhu poslanca Novotného

Za 12 poslancov, proti 24 poslancov, zdržalo sa 10 poslancov.
Návrh nebol prijatý.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 22. júna 2009:

zo

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 1 zákona č.302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 2 zákona
č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho
súdneho poriadku určuje 11 volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického
samosprávneho kraja, v ktorých bude volených 57 poslancov, sídlo volebnej komisie
Košického samosprávneho kraja a sídla obvodných volebných komisií.
Príloha k uzneseniu: Volebné obvody
Volebné obvody, počet poslancov, aký sa má v nich voliť, sídlo volebnej komisie
Košického samosprávneho kraja a sídla obvodných volebných komisií
Sídlo volebnej komisie samosprávneho kraja:

Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Počet poslancov volených vo volebnom obvode:

57

Volebný obvod č. 1 - Košice I.
Tvoria mestské časti v počte 6
Košice – Džungľa
Košice – Kavečany
Košice – Sever
Počet obyvateľov
Sídlo obvodnej volebnej komisie

Košice – Sídlisko Ťahanovce
Košice – Staré Mesto
Košice – Ťahanovce
67 342
Stredná priemyselná škola strojnícka
Komenského 2, 040 01 Košice
5

Počet poslancov

Volebný obvod č. 2 – Košice II.
Tvoria mestské časti v počte 8
Košice – Lorinčík
Košice – Luník IX

Košice – Poľov
Košice – Sídlisko KVP
14

Košice – Myslava
Košice – Pereš

Košice – Šaca
Košice – Západ

Počet obyvateľov
Sídlo obvodnej volebnej komisie
Počet poslancov

80 448
Športové gymnázium
Trieda SNP 104, 040 11 Košice
6

Volebný obvod č. 3 – Košice III.
Tvoria mestské časti v počte 2
Košice – Dargovských hrdinov
Košice – Košická Nová Ves
Počet obyvateľov
Sídlo obvodnej volebnej komisie
Počet poslancov

29 814
Gymnázium, Exnárova 10
040 22 Košice
2

Volebný obvod č. 4 – Košice IV.
Tvoria mestské časti v počte 6
Košice – Barca
Košice – Nad jazerom
Košice – Juh
Košice – Šebastovce
Košice – Krásna
Košice – Vyšné Opátske
56 055
Počet obyvateľov
Sídlo obvodnej volebnej komisie
Stredná odborná škola, Moldavská cesta 2
040 01 Košice
Počet poslancov
4

Volebný obvod č. 5 – Košice - okolie
Tvoria obce a mestá v počte 114
Bačkovík

Hosťovce

Nižný Čaj

Svinica

Baška

Hrašovík

Nižný Klátov

Šemša

Belža

Hýľov

Nižný Lánec

Štós

Beniakovce

Chorváty

Nová Polhora

Trebejov

Bidovce

Chrastné

Nováčany

Trstené pri Hornáde

Blažice

Janík

Nový Salaš

Trsťany

Bočiar

Jasov

Obišovce

Turnianska Nová Ves

Bohdanovce

Kalša

Olšovany

Turňa nad Bodvou

Boliarov

Kecerovce

Opátka

Vajkovce

Budimír

Kecerovský Lipovec

Opiná

Valaliky

Bukovec

Kechnec

Paňovce

Veľká Ida

Bunetice

Kokšov - Bakša

Peder

Veľká Lodina

Buzica

Komárovce

Perín - Chym

Vtáčkovce

Cestice

Kostoľany nad Hornádom

Ploské

Vyšná Hutka

Čakanovce

Košická Belá

Poproč

Vyšná Kamenica

Čaňa

Košická Polianka

Rankovce

Vyšná Myšľa

Čečejovce

Košické Oľšany

Rákoš

Vyšný Čaj

Čižatice

Košický Klečenov

Rešica

Vyšný Klátov

Debraď

Kráľovce

Rozhanovce

Vyšný Medzev
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Drienovec

Kysak

Rudník

Zádiel

Družstevná pri Hornáde

Malá Ida

Ruskov

Zlatá Idka

Dvorníky – Včeláre

Malá Lodina

Sady nad Torysou

Žarnov

Ďurďošík

Medzev

Seňa

Ždaňa

Ďurkov

Milhosť

Skároš

Geča

Mokrance

Slančík

Gyňov

Moldava nad Bodvou

Slanec

Hačava

Mudrovce

Slanská Huta

Haniska

Nižná Hutka

Slanské Nové Mesto

Háj

Nižná Kamenica

Sokoľ

Herľany

Nižná Myšľa

Sokoľany

Hodkovce

Počet obyvateľov

113 971

Sídlo obvodnej volebnej komisie

Obchodná akadémia, Watsonova 61
041 38 Košice

Počet poslancov

8

Volebný obvod č. 6 - Gelnica
Tvoria obce a mestá v počte 20
Gelnica
Margecany
Helcmanovce
Mníšek nad Hnilcom
Henclová
Nálepkovo
Hrišovce
Prakovce
Jaklovce
Richnava
Kluknava
Smolnícka Huta
Kojšov
Veľký Folkmar
Počet obyvateľov
Sídlo obvodnej volebnej komisie
Počet poslancov

Smolník
Stará Voda
Švedlár
Úhorná
Závadka
Žakarovce

31 257
Gymnázium, SNP 1, 056 01 Gelnica
2

Volebný obvod č. 7 - Michalovce
Tvoria obce a mestá v počte 78
Bajany
Kačanov
Bánovce nad Ondavou
Kaluža
Beša
Kapušianske Kľačany
Bracovce
Klokočov
Budince
Krásnovce
Budkovce
Krišovská Liesková
Čečehov
Kusín
Čičarovce
Lastomír
Čierne Pole
Laškovce
Drahňov
Lesné

Oreské
Palín
Pavlovce nad Uhom
Petrikovce
Petrovce nad Laborcom
Poruba pod Vihorlatom
Pozdišovce
Ptrukša
Pusté Čemerné
Rakovec nad Ondavou

Trhovište
Trnava pri Laborci
Tušice
Tušická Nová Ves
Veľké Kapušany
Veľké Raškovce
Veľké Slemence
Vinné
Vojany
Voľa

16

Dúbravka
Falkušovce
Hatalov
Hažín
Hnojné
Horovce
Iňačovce
Ižkovce
Jastrabie pri Michalovciach
Jovsa

Ložín
Lúčky
Malčice
Malé Raškovce
Markovce
Maťovské Vojkovce
Michalovce
Moravany
Nacina Ves
Oborín

Počet obyvateľov
Sídlo obvodnej volebnej komisie
Počet poslancov

Ruská
Senné
Slavkovce
Sliepkovce
Staré
Strážske
Stretava
Stretavka
Suché
Šamudovce

Vrbnica
Vysoká nad Uhom
Zalužice
Závadka
Zbudza
Zemplínska Široká
Zemplínske Kopčany
Žbince

109 807
Stredná odborná škola, Partizánska 1
071 79 Michalovce – pracovisko Kapušianska 6
8

Volebný obvod č. 8 - Rožňava
Tvoria obce a mestá v počte 62
Ardovo

Gemerská Poloma

Kružná

Rozložná

Betliar

Gočaltovo

Kunova Teplica

Rožňava

Bohúňovo

Gočovo

Lipovník

Rožňavské Bystré

Bôrka

Hanková

Lúčka

Rudná

Brdárka

Henckovce

Markuška

Silica

Bretka

Honce

Meliata

Silická Brezová

Brzotín

Hrhov

Nižná Slaná

Silická Jablonica

Čierna Lehota

Hrušov

Ochtiná

Slavec

Čoltovo

Jablonov nad Turňou

Pača

Slavoška

Čučma

Jovice

Pašková

Slavošovce

Dedinky

Kečovo

Petrovo

Stratená

Dlhá Ves

Kobeliarovo

Plešivec

Štítnik

Dobšiná

Koceľovce

Rakovnica

Vlachovo

Drnava

Kováčová

Rejdová

Vyšná Slaná

Gemerská Hôrka

Krásnohorská Dlhá Lúka Rochovce

Gemerská Panica

Krásnohorské Podhradie Roštár

Počet obyvateľov
Sídlo obvodnej volebnej komisie
Počet poslancov

61 830
Gymnázium, ul. Akademika Hronca 1
048 01 Rožňava
5

Volebný obvod č. 9 - Sobrance
Tvoria obce a mestá v počte 47
Baškovce
Inovce
Beňatina
Jasenov
Bežovce
Jenkovce
Blatná Polianka
Kolibabovce

Ostrov
Petrovce
Pinkovce
Podhoroď

Sobrance
Svätuš
Tašuľa
Tibava
17

Blatné Remety
Blatné Revištia
Bunkovce
Fekišovce
Hlivištia
Horňa
Husák
Choňkovce

Koňuš
Koromľa
Krčava
Kristy
Lekárovce
Nižná Rybnica
Nižné Nemecké
Orechová

Porostov
Porúbka
Priekopa
Remetské Hámre
Ruská Bystrá
Ruskovce
Ruský Hrabovec
Sejkov

Počet obyvateľov
Sídlo obvodnej volebnej komisie

Úbrež
Veľké Revištia
Vojnatina
Vyšná Rybnica
Vyšné Nemecké
Vyšné Remety
Záhor

23 214
Spojená škola, Námestie Slobody 12
073 01 Sobrance
2

Počet poslancov

Volebný obvod č. 10 – Spišská Nová Ves
Tvoria obce a mestá v počte 36
Chrasť nad Hornádom
Arnutovce
Betlanovce
Iliašovce
Bystrany
Jamník
Danišovce
Kaľava
Harichovce
Kolinovce
Hincovce
Krompachy
Hnilčík
Letanovce
Hnilec
Lieskovany
Hrabušice
Markušovce

Matejovce nad Hornádom
Mlynky
Odorín
Olcnava
Oľšavka
Poráč
Rudňany
Slatvina
Slovinky

Počet obyvateľov
Sídlo obvodnej volebnej komisie

Smižany
Spišská Nová Ves
Spišské Tomášovce
Spišské Vlachy
Spišský Hrušov
Teplička
Vítkovce
Vojkovce
Žehra

96 788
Gymnázium, Školská 7
052 01 Spišská Nová Ves
7

Počet poslancov

Volebný obvod č. 11 - Trebišov
Tvoria obce a mestá v počte 82
Bačka

Hrčeľ

Novosad

Trnávka

Bačkov

Hriadky

Nový Ruskov

Veľaty

Bara

Kašov

Parchovany

Veľká Tŕňa

Biel

Kazimír

Plechotice

Veľké Ozorovce

Boľ

Klin nad Bodrogom

Poľany

Veľké Trakany

Borša

Kožuchov

Pribeník

Veľký Horeš

Boťany

Kráľovský Chlmec

Rad

Veľký Kamenec

Brehov

Kravany

Sečovce

Viničky

Brezina

Kuzmice

Sirník

Višňov

Byšta

Kysta

Slivník

Vojčice

Cejkov

Ladmovce

Slovenské Nové Mesto

Vojka

Čeľovce

Lastovce

Soľnička

Zatín

Čerhov

Leles

Somotor

Zbehňov

Černochov

Luhyňa

Stanča

Zemplín

18

Čierna

Malá Tŕňa

Stankovce

Zemplínska Nová Ves

Čierna nad Tisou

Malé Ozorovce

Strážne

Zemplínska Teplica

Dargov

Malé Trakany

Streda nad Bodrogom

Zemplínske Hradište

Dobrá

Malý Horeš

Svätá Mária

Zemplínske Jastrabie

Dvorianky

Malý Kamenec

Svätuše

Zemplínsky Branč

Egreš

Michaľany

Svinice

Hraň

Nižný Žipov

Trebišov

Počet obyvateľov
Sídlo obvodnej volebnej komisie
Počet poslancov
Hlasovanie č. 11

104 983
Stredná odborná škola, Komenského 12
075 01 Trebišov
8

Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického
samosprávneho kraja, počtu poslancov v nich, sídla volebnej
komisie Košického samosprávneho kraja a sídiel obvodných
volebných komisií

Za 40 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 5 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 8
Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu
projektu „SK0108 – Rekonštrukcia objektu kaštieľa v areáli DSS Prakovce – Matilda
Huta za účelom zriadenia hydroterapeutického/rehabilitačného centra“ a vytvorenie
fondu na udržanie výsledkov realizovaného projektu z rozpočtu
Košického samosprávneho kraja
Predseda k materiálu uviedol, že sa jedná o finančné prostriedky z Nórskeho
finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Dodal, že ten, kto tam nebol
a kto tam bol možno pred 15 – 20 rokmi, tak to sú dva svety. To, čo je tam dnes a to, čo tam
bolo, to bolo obdobie konca 19. storočia začiatok 20. storočia. Dnes sú to moderné zariadenia
a keď sa tento projekt zrealizuje, tak to bude niečo úžasné. Úžasné predovšetkým pre tých
klientov, ktorí sú tam v ťažkých stavoch, až srdiečko zabolí, keď to človek vidí. Skonštatoval,
že sa nemáme za čo hanbiť, že tam máme veľmi schopných a šikovných ľudí, ktorí tam
urobili obrovský kus práce. Následne k materiálu otvoril rozpravu.
Poslanec Bartoš: uviedol, že sociálna komisia tento projekt preberala, členovia sa ním
zaoberali, osobne tam niekoľkokrát bol a môže povedať, že pokiaľ by takto vyzerali všetky
ostatné zariadenia, tak sa oplatí nechať si poskytovať sociálne služby. Odporúčal tento projekt
schváliť a určite to bude do budúcna pýcha v tejto oblasti.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 22. júna 2009:

zo
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Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods.2 písm. d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 262/2007 zo dňa 14. 03. 2007 ku
„Pravidlám implementácie finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru
a Nórskeho finančného mechanizmu“
A) berie na vedomie
schválenie žiadosti Košického samosprávneho kraja pre projekt „SK0108 – Rekonštrukcia
objektu kaštieľa v areáli DSS Prakovce – Matilda Huta za účelom zriadenia
hydroterapeutického/rehabilitačného centra“ Výborom pre finančný mechanizmus EHP
a Ministerstvom zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva;
B) schvaľuje
uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v celkovej výške
1 079 392 € medzi Košickým samosprávnym krajom a Úradom vlády SR a vytvorenie fondu
z rozpočtu Košického samosprávneho kraja na udržanie výsledkov realizovaného projektu
„SK0108 – Rekonštrukcia objektu kaštieľa v areáli DSS Prakovce – Matilda Huta za účelom
zriadenia hydroterapeutického/rehabilitačného centra“, do ktorého bude Košický
samosprávny kraj prispievať finančnými prostriedkami 0,5 % z celkových oprávnených
výdavkov na realizáciu projektu, t.j. 5 396,96 € po dobu 10 rokov od schválenia Správy
o ukončení projektu.
Hlasovanie č. 12

Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku na realizáciu projektu „SK0108 – Rekonštrukcia
objektu kaštieľa v areáli DSS Prakovce – Matilda Huta za
účelom zriadenia hydroterapeutického/rehabilitačného centra“
a vytvorenie fondu na udržanie výsledkov realizovaného
projektu z rozpočtu Košického samosprávneho kraja

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 9
Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný
program 2007 – 2013, Prioritná os č. 2 „Infraštruktúra sociálnych služieb,
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately“
Predseda po krátkom uvedení 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 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 22. júna 2009 pri an bloc hlasovaní:

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,
v súlade s uznesením vlády SR č. 318/2009 z 29. apríla 2009 k stratégii financovania
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzii 2.0
schvaľuje
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a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP – 2.1 a-2009/01 ROP, za účelom
realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia objektu DSS Park mládeže Košice“,
ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom veľkého územného celku
(ÚPN VÚC) Košického kraja, platným Programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Košického samosprávneho kraja v programovacom období 2007 – 2013
a Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v Košickom samosprávnom kraji na roky
2007 – 2013;
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok;
c) financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j.
vo výške 52 778,34 €.
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona
č. 302/2001 Z. z. samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, súlade
s uznesením vlády SR č. 318/2009 z 29. apríla 2009 k stratégii financovania štrukturálnych
fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzii 2.0
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP - 2.1.a-2009/01 ROP za účelom
realizácie projektu ,,DSS RAMIREZ - Domov sociálnych služieb Rakovec – miesto pre
integráciu, rovnaké šance a lepší život pre mentálne postihnutých klientov
v Košickom kraji“, ktorý je realizovaný pre „Domov sociálnych služieb, Rakovec nad
Ondavou 45“, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom veľkého
územného celku (ÚPN VÚC) Košického kraja, platným Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja v programovacom období
2007 – 2013 a Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v Košickom samosprávnom
kraji na roky 2007 – 2013;
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok;
c) financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j.
vo výške 114 353,07 €.
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
v súlade s uznesením vlády SR č. 318/2009 z 29. apríla 2009 k stratégii financovania
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzii 2.0
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP - 2.1a-2009/01 ROP za účelom
realizácie projektu ,,Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti
v ZpS aDSS Trebišov“, ktorý je realizovaný pre „Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb, Jilemnického 1707/1, Trebišov“, ktorého ciele sú v súlade
s platným Územným plánom veľkého územného celku (ÚPN VÚC) Košického kraja,
platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho
kraja v programovacom období 2007 – 2013 a Koncepciou rozvoja sociálnych služieb
v Košickom samosprávnom kraji na roky 2007 – 2013;
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok;
c) financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j.
vo výške 166 000,00 €.
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Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
v súlade s uznesením vlády SR č. 318/2009 z 29. apríla 2009 k stratégii financovania
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzii 2.0
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP - 2.1a-2009/01 ROP za účelom
realizácie projektu ,,Rekonštrukcia a modernizácia objektu DSS Prakovce – Matilda
Huta“, ktorý je realizovaný pre „Domov sociálnych služieb, Breziny 264, Prakovce“,
ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom veľkého územného celku
(ÚPN VÚC) Košického kraja, platným Programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Košického samosprávneho kraja v programovacom období 2007 – 2013
a Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v Košickom samosprávnom kraji na roky
2007 – 2013;
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok;
c) financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j.
vo výške 44 186,85 €.
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
v súlade s uznesením vlády SR č. 318/2009 z 29. apríla 2009 k stratégii financovania
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzii 2.0
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP - 2.1a-2009/01 ROP za účelom
realizácie projektu ,,TIS - Technická Inovácia Služieb zariadenia pre seniorov a domova
sociálnych služieb“, ktorý je realizovaný pre „Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb, Skladná č. 4, Košice“, ktorého ciele sú v súlade s platným
Územným plánom veľkého územného celku (ÚPN VÚC) Košického kraja, platným
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja
v programovacom období 2007 – 2013 a Koncepciou rozvoja sociálnych služieb
v Košickom samosprávnom kraji na roky 2007 – 2013;
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok;
c) financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j.
vo výške 130 000,00 €.
Hlasovanie č. 13

Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny operačný program 2007 – 2013, Prioritná os č. 2
„Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany
a sociálnej kurately“

Za 43 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrhy boli prijaté.
Poslanec Biľo s faktickou poznámkou: uviedol, že v materiáli sa dočítal o povinnosti
priložiť k žiadosti o nenávratný finančný príspevok prílohu, a to uznesenie zastupiteľstva
samosprávneho kraja pre každý projekt samostatne, a že z toho dôvodu sú uznesenia
predkladané pre zariadenia sociálnych služieb pre každý projekt osobitne. Dotazoval sa, či by
sa nemalo hlasovať jednotlivo o každom uznesení.
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Predseda reagoval na poslanca Biľa a uviedol, že uznesenia budú vyhotovené jednotlivo
a každé sociálne zariadenie bude mať samostatné uznesenie.
BOD č. 10
Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Dolný Zemplín
Predseda k materiálu uviedol, že tento a aj nasledujúci materiál svedčí aj o tom, že krok,
ktorý sme urobili a zriadili sme referát cestovného ruchu bol správny. Treba povedať, že
zmysel vzniku referátu cestovného ruchu sa ukazuje ako veľmi pozitívny a podarilo sa urobiť
za to obdobie viacero pozitívnych vecí, ale v prvom rade jedno základné, ktoré sme si dali za
cieľ. Napriek neexistujúcej legislatíve, ktorá by zásadným spôsobom riešila túto oblasť sa
podarilo spojiť ľudí, ktorí v cestovnom ruchu pôsobia, čo považuje za veľmi silný faktor.
Bola vytvorená rada, ktorá dnes v sebe spája ľudí v rámci celého kraja, ľudí z prostredia
podnikateľského, z prostredia odborného, školského, ľudí zo samospráv, z mimovládnych
organizácií, ktorí majú priestor na to, aby si mnoho vecí vydiskutovali. Dodal, že keď sa
porovnajú prvé materiály, ktoré išli aj po stratégiách podľa jednotlivých území, kým sme sa
dopracovali k tomuto materiálu, verí tomu, že keď sa budeme vracať k napĺňaniu tých
stratégií v jednotlivých oblastiach, či Slovenský raj, Slovenský kras, atď..., že už aj poučení z
ďalších momentov sa tieto materiály a stratégie dopracujú, hlavne v tých častiach keď už to,
čo sme splnili a čo sa podarilo splniť nie len nám, ale predovšetkým terénu, že budeme vedieť
vhodne doplniť, ale to podstatné vidí v tom, aby konečne v tejto krajine bol prijatý
strategický zámer a strategické materiály. Dodal, že má vedomosti o tom, že sa na takom
zákone v súčasnosti robí, ktorý jasne povie čo ďalej v cestovnom ruchu. Čo všetko obnáša,
aké sú práva a povinnosti subjektov, ktoré sa v ňom pohybujú, a že to dostane organizovanú
filozofiu, ktorá prinesie jedno, že sa začne narábať s cestovným ruchom ako s priemyslovým
odvetvím, ako s niečím, čo je schopné uživiť obrovské množstvo ľudí. Je to ťažký proces, to
nie je jednoduchý proces, treba na to ľudí, ktorí tomu rozumejú, treba ich hľadať, treba si ich
vážiť. Preto sa poďakoval aj tímu ľudí, ktorí sa zúčastnili 25. zasadnutia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja na čele s Ing. Jánom Ďurovčíkom, s pánom Frenom a s Ing.
Balážom. Dodal, že toto je tím, ktorý na týchto materiáloch pracoval, a ktorí odpovedia na
prípadné otázky poslancov. Skonštatoval, že on na nich otázky nemá, pretože na jeho otázky
dostal odpovede a požiadal ich aj o dopracovanie niektorých vecí, čo sa aj stalo. Následne
k materiálu otvoril rozpravu.
Poslanec Bauer: uviedol, že je to veľmi dôležitý rozvojový dokument, je spracovaný naozaj
veľmi kvalitne a je veľmi dobré, že dokumenty takéhoto typu úrad má nielen pre Dolný
Zemplín, ale aj ďalšie, pretože to je taký základný kompas alebo orientácia, ako rozvíjať toto
územie. Dodal, že mali podrobne aj na výbore diskusiu o tomto materiáli a o tejto stratégii
a povedal to, čo povedal aj tam, že kľúčom pre realizáciu tohto rozvojového dokumentu
a tohto rozvojového programu je finančné zabezpečenie, čiže získanie finančných zdrojov, či
európskych alebo aj našich, takže pokračovanie tohto procesu by malo byť podrobnejšie
rozpracovať finančné možnosti, pripraviť akčný plán a urobiť aj akýsi finančný plán, kedy
a v akej rýchlosti, ako ten proces by mal pokračovať. Dodal, že čo sa týka aj tých častí na
implementáciu inštitucionálneho zabezpečenia a možnosti financovania, tak je naozaj veľmi
dobré spracovať tento materiál a aj on osobne ho určite podporí.
Predseda uviedol, že podľa jeho názoru druhým krokom, v rade pre cestovný ruch bude
základné lobby v tom, aj v jednotlivých regiónoch, aby urobili to, o čom hovorí aj poslanec
Bauer, to znamená dostať to z polohy teórie do polohy praxe a realizácie. Následne sa opýtal,
či chce ešte niekto v rozprave vystúpiť. Po konštatácii, že sa do rozpravy už nikto nehlási,
rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie
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Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 22. júna 2009:

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 Dolný Zemplín.
Hlasovanie č. 14

Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Dolný Zemplín

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Predseda poďakoval autorom celej stratégie a poprial celému tímu, aby sa im naďalej darilo.

BOD č. 11
Stratégia rozvoja vidieka mikroregiónu Použie – informatívna správa
Predseda uviedol, že materiál plne nadväzuje na to, čo hovoril poslanec Bartók
a poslanec Zachariaš a čo hovoril aj on k interpelácii pána Bartóka. 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 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 22. júna 2009:

zo

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. c), § 4 zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 11
zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja berie na vedomie Stratégiu rozvoja
vidieka mikroregiónu Použie – informatívnu správu.
Hlasovanie č. 15

Stratégia rozvoja vidieka mikroregiónu Použie – informatívna
správa

Za 41 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.

BOD č. 12
Stratégia rozvoja vidieka mikroregiónov Borolo a Koromľa – informatívna správa
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 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 22. júna 2009:

zo

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. c), § 4 zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 11
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zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja berie na vedomie Stratégiu rozvoja
vidieka v mikroregiónoch Borolo a Koromľa – informatívnu správu.
Hlasovanie č. 16

Stratégia rozvoja vidieka mikroregiónu Borolo a Koromľa
– informatívna správa

Za 43 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.

BOD č. 13
Schválenie realizácie projektu „SK0098 – MIKADO – Minimalizácia komunálneho
odpadu a likvidácia čiernych skládok v mikroregióne Laborecká niva“
Predseda k materiálu uviedol, že v tomto prípade sa rovnako jedná o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku z Nórskeho finančného mechanizmu a finančného
mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Dodal, že projekt bol schválený 30. apríla
2009. 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 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 22. júna 2009:

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
A) berie na vedomie
schválenie žiadosti Košického samosprávneho kraja pre projekt „SK0098 – MIKADO –
Minimalizácia komunálneho odpadu a likvidácia čiernych skládok v mikroregióne Laborecká
niva“ Výborom pre finančný mechanizmus EHP a Ministerstvom zahraničných vecí
Nórskeho kráľovstva
B) súhlasí
s vyčlenením rozpočtových prostriedkov v stanovenej výške 2% z celkových oprávnených
výdavkov na udržanie výsledkov projektu na osobitný účet po dobu 5 rokov od schválenia
Správy o ukončení projektu.
Hlasovanie č. 17

Schválenie realizácie projektu „SK0098 – MIKADO –
Minimalizácia komunálneho odpadu a likvidácia čiernych
skládok v mikroregióne Laborecká niva“

Za 41 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.

BOD č. 14
Informatívna správa o medzinárodnom projekte KNOWBRIDGE
Predseda 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 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 22. júna 2009:

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 berie
na vedomie Informatívnu správu o medzinárodnom projekte KNOWBRIDGE.
Hlasovanie č. 18

Informatívna
správa
KNOWBRIDGE

o medzinárodnom

projekte

Za 41 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.

BOD č. 15
Informácia o plnení Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru Košického
samosprávneho kraja na obdobie 2008 – 2015 za obdobie jedného roka
Predseda uviedol, že materiál dosť jasne hovorí o stave, ktorý v súčasnom období je.
Podľa jeho názoru úrad v tejto oblasti urobil veľmi výrazný krok dopredu. Systém, ktorý
sme zvolili, že KOS-ku začali trošku štiepiť, že to vysúvame smerom von do terénu, že sa
snažíme aj personálne to trošku obmeniť, že sú tam ľudia, ktorí dokážu aj v zložitých
podmienkach robiť, ale predovšetkým ešte jeden moment, že učíme pomaly verejnosť
k tomu, že keď sú organizované nejaké akcie, tak si ľudia začínajú uvedomovať, že to je
Košický samosprávny kraj. Dodal, že dnes aj logom, aj tým všetkým, čo sme urobili, to
verejnosť začína vnímať, že to je Košický samosprávny kraj, jeho zastupiteľstvo, jeho úrad,
že sa tu skutočne prijímajú rozumné a správne rozhodnutia, ktoré vedia ísť aj do terénu
a v mnohom sa tieto naše zariadenia, nielen v oblasti kultúry, stávajú lídrami toho života
v území. Tam, kde je zložitejšia situácia, kde tých subjektov je menej, niekde sú v tej polohe,
že to všetko závisí od nich. Uviedol, že sa v Somotore zúčastnil stretnutia so starostami,
s primátormi, s niektorými poslancami z tohto územia, veľmi dobre mu padlo a mal z toho
dobrý pocit, keď kultúrne stredisko Medzibodrožia a Použia, v ktorom sa stretnutie konalo, že
tie priestory, ktoré užíva verejnosť, sú na úrovni doby a ľudia, ktorí tam fungujú sú ľudia,
ktorí majú záujem. Prvé čo bolo, keď sa pýtal starostov akú majú skúsenosť, tak si to
nevedeli vynachváliť, pretože v každej veci, či metodicky sa pomôže, či sa pomôže
organizovať, či pomôžeme aj finančne v určitých veciach a je to veľmi dôležité. Takže hlavne
v tom smere, ktorý je v tomto materiáli, to znamená v smere tradičnej ľudovej kultúry. Je tu
prítomný pán Sabo so svojou spoločnosťou „Pravé orechové“, sú tu mnohé momenty, kde
sme sa pustili cestou mapovania histórie našich území. Dnes ich zásluhou máme skutočne
zmapované mnohé oblasti tak, že generácie po nás budú mať na čo siahnuť, že toto nevymrie
a to je veľmi dôležité. Ukazuje sa ako správne podpora folklórnych súborov, podpora
podujatí tradičnej ľudovej kultúry, začalo to žiť a treba v týchto krokoch pokračovať, aj keď
je finančná bieda. 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 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 22. júna 2009:

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 berie na vedomie
Informáciu o plnení Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru Košického
samosprávneho kraja na obdobie 2008 – 2015 za obdobie jedného roka.
Hlasovanie č. 19

Informácia o plnení Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú
kultúru Košického samosprávneho kraja na obdobie 2008 –
2015 za obdobie jedného roka

Za 40 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 16
Dramaturgický plán programu Terra Incognita
Predseda k materiálu uviedol, že keď sa minulý týždeň stretol s pánom
Šuchom, riaditeľom odboru kultúry z európskej komisie, jedným z dvoch vysokých
úradníkov, ktorých máme v Bruseli a diskutovali o tom, ako ďalej a z akej vízie treba vnímať
Európske hlavné mesto kultúry, bol veľmi rád, že sa v názoroch veľmi silne zhodli. Je to
neuveriteľná príležitosť pre celý východ, pre celé Slovensko, to nie je otázka len mesta
Košice. Je to jeden veľmi silný moment, ktorý môže naštartovať a ak sa to zvládne, mnohé
procesy do budúcich období nielen z pohľadu kultúrneho života, alebo života v oblasti
kultúry, ale môže naštartovať dokonca aj dynamiku v oblasti podnikateľskej sféry, môže
naštartovať mnohé iné, ktoré tým, že sa vytvoria podmienky, naštartuje turizmus a cestovný
ruch. Je to neuveriteľne veľa príležitostí. Podľa jeho názoru, keď zastupiteľstvo schvaľovalo
materiál týkajúci sa Terra Incognita, všetci pochopili, že tu je príležitosť vytiahnuť to
smerom vonku z tohto mesta, ktoré musí byť tou základňou. Od mesta by mal každý, kto sa
chce realizovať, dostať šancu. Tento program, ktorý tu je, dáva šancu všetkým tým, ktorí
majú záujem sa do neho pustiť a je otvorený stále. To nie sú uzatvorené veci. Ten kto príde
a príde s ďalšími nápadmi a myšlienkami, dá sa to realizovať. Vytvára nám jednu platformu,
aby sme uzavreli rokovania s Mestom Košice ohľadom nášho podielu na celom tomto
veľkom projekte, nielen z pohľadu toho, že tu je vygenerovaných a povedané je v uznesení
zastupiteľstva cca 198 miliónov slovenských korún, čo je cca 6,6 milióna eur. Ale
predovšetkým v tom – to je málo peňazí na to, aby sa to všetko podarilo dostať do života, ale
je to potrebné uzatvoriť zmluvu s mestom. Čo bude ďalej? Na jeseň sú voľby a vlastne rok
2013 bude posledným rokom budúceho volebného obdobia, to si treba uvedomiť s tým, že
celé to tu môže vyzerať ináč personálne, toto zoskupenie môže byť úplne iné, úrad môže
vyzerať úplne ináč, ale je tu potrebné nechať základný dokument, ktorý bude dávať základné
smery predovšetkým tým ľuďom vonku, aby mali istotu, že keď sa do toho pustia a idú do
určitých rizík ohľadne investovania. Tak to by bola tragédia a dopadlo by to zle. Tento
projekt dáva priestor ľuďom, ktorí sú profesionáli v kultúre, dáva priestor na to, aby aj
v meste Košice kreatívny tím ľudí, ktorý tam je pochopí, že my nie sme ich nepriatelia, ale
práve naopak, že chceme spolupracovať, lebo je to spoločný projekt, len treba v tom
vymedziť priestor aj pre ten vidiek, že to dá ľudí do kopy, lebo si myslí, že to je nosné, aký
tím ľudí vznikne, ako tí ľudia budú medzi sebou spolupracovať taký bude výsledok. A toto je
projekt, do ktorého sa musí zapojiť vláda SR, ministerstvo kultúry je súčasťou vlády, je to
jeden z výkonných exekutívnych orgánov, ktoré tam má, vyšší územný celok, samotné mesto
a neuveriteľne veľa iných subjektov, ľudí, ktorí v konečnom dôsledku aj žijú z turistického
a cestovného ruchu, žijú z kultúry, tí ľudia by sa tam mali nájsť. A keď sa podarí vytvoriť
dobrý tím ľudí a podarí sa zohnať aj iné zdroje, ako sú len zdroje domáce, lebo tie zdroje a tie
peniaze sú v rámci rôznych iných projektov, podprojektov, systémov, ktoré dnes v Bruseli
27

bežia, len o nich treba vedieť, požiadať o ne. Dodal, že minulý rok to niekde zle dopadlo
a bolo to tak aj preto, lebo sa nedokázali zladiť segmenty tohto veľkého procesu dokopy.
Uviedol, že v týchto dňoch sa pripravuje výstup a vyjadril presvedčenie, že dôjde k podpisu
dohody už zmluvy, lebo memorandum medzi Mestom Košice, ako lídrom a Košickým
samosprávnym krajom, ako prvým partnerom je podpísané. Doporučil tento materiál schváliť
a ak je záujem ho ešte doplniť, zopakoval, že tento materiál je otvoreným materiálom,
nezatvára sa rôznym iným možnostiam, ak sú zmysluplné. Následne k nemu otvoril rozpravu.
Poslanec Zachariaš: uviedol, že súhlasí so všetkým, čo povedal predseda o tomto projekte,
považuje to za veľmi významný projekt a za taký ho považoval aj poslanecký zbor, keď ho
na zastupiteľstve schvaľovali. Projekt Terra Incognita považuje za zvlášť potrebný a preto
ho doporučil nielen schváliť týmto zastupiteľstvom, ale doporučil všetkým, aby si ho
preštudovali a na základe tohto projektu, ktorý je takým strešným, nosným projektom,
pripraviť vlastné projekty. Dodal, že toto je význam toho projektu, aby sme na základe toho
na vidieku, v Košiciach, aj všade, kde sa to dotýka, vedeli žiť s týmto projektom EHMK
a myslí si, že toto bude najpodstatnejší prínos pre celý Košický samosprávny kraj, aj pre
mesto, aj pre vidiek. Pokiaľ budeme vedieť pracovať tak, že nebude mesto a vidiek súťažiť,
ale budeme vedieť spoločne tento projekt naplňovať, tak to bude skutočne víťazstvom.
Predseda sa následne opýtal, či chce ešte niekto v rozprave vystúpiť. Po konštatácii, že sa do
rozpravy nikto nehlási, rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu
na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 22. júna 2009:

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 Dramaturgický plán programu Terra Incognita.
Hlasovanie č. 20

Dramaturgický plán programu Terra Incognita

Za 43 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Predseda následne vyhlásil 20 minútovú prestávku.
BOD č. 17
Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2008
a Plán činnosti Agentúry na rok 2009
Predseda uviedol, že materiál bol písomne predložený spolu s dôvodovou správou
a následne k nemu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási, rozpravu
ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 22. júna 2009:

zo

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
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A) berie na vedomie
plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2009,
B) schvaľuje
Výročnú správu Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2008.
Hlasovanie č. 21

Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja
Košice, n. o. za rok 2008 a Plán činnosti Agentúry na rok 2009

Za 40 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 18
Informácia o vyhodnotení zimnej údržby ciest za obdobie 2008/2009
Pri uvedení materiálu predseda dal do pozornosti skutočnosti ohľadne spustenia
mýtneho systému a pokiaľ sa nezačne s vážením na mnohých cestách, tak všetko, čo sme dali
na opravu ciest za uplynulé tri roky sa zničí. Najlepšie je to vidieť na ceste medzi Spišskou
Novou Vsou a Mlynkami. To už je problém vôbec zalepiť tie cesty a treba tam neuveriteľne
veľký investičný náklad. Informoval, že zvolal rokovanie na úrovni správy ciest, starostu
z obce Závadka, starostku z obce Mlynky. Požiadal poslancov zastupiteľstva, z ktorých je
veľa starostov, aj miestnych poslancov, v záujme riešenia problému, čo nám robia lesy. Sú to
urbarské spoločenstvá, či sú to obecné lesy, mestské lesy, tak preťažované súpravy, ako sa
dostávajú na cesty, nám cesty totálne zničia. Pritom cesty nie sú stavané na tento typ
dopravy, to čo sa urobilo za tri roky, to podložie je dolámané, prelámané, to je sieťový
rozpad pri tých meteorologickým podmienkach, ktoré sú tam v týchto oblastiach, hlavne sa
jedná o Spiš. Obdobná situácia aj keď je podstatne lepšia, je na Medzibodroží a na Použí.
Tam to tiež nevyzerá dobre, tam problém spôsobujú kamióny, či už od Maďarska, alebo
z Ukrajiny a každý si to skracuje po týchto cestách a výsledok je ten, že aj to, čo sme pred
rokom, pred dvoma opravili, je zničené. Požiadal poslancov, aby vo veci vlastnej
kompetencie urobili opatrenia, alebo dávali informácie pre správu ciest, kde s tými váhami
ísť a keď nezačneme sankcionovať a tvrdo sankcionovať všetkých tých, ktorí toto porušujú,
tak 15 miliárd slovenských korún, to znamená 500 miliónov eur bude málo na to, aby to
niekto dal dokopy. Rovnako požiadal poslancov zastupiteľstva, ktorí sú poslancami národnej
rady, aby v rámci diskusií, ktoré budú pri prejednávaní zákona o mýtnom, požiadal ich, aby
upozornili na to, že tieto parametre, keď sa vysoké mýtne bude platiť na diaľniciach, na
rýchlych cestách, doprava sa bude nutne presúvať na cesty II. a III. triedy, na cesty I. triedy.
Sú okresy v našom kraji, kde cesty I. triedy ani neexistujú. Okres Gelnica a Spišská Nová ves
nemajú ani kilometer cesty I. triedy a tu je otázka prerozdeľovania finančných prostriedkov
do budúcna. Regionálne rozdiely sa budú len prehlbovať v tejto infraštruktúre, keď štát bude
investovať do ciest I. triedy, rýchlych ciest a diaľnic, pomáha sa samosprávnym krajom, na
území ktorých sú takéto celky. V našom samosprávnom kraji, v ktorom je nosná sieť ciest II.
a III. triedy a máme ich financovať z tých istých zdrojov, z toho istého objemu prostriedkov
ako dostáva na hlavu obyvateľa každý kraj, to nemôžme dobehnúť nikdy, to sa nedá. Takže
toto sú veci, nad ktorými sa treba skutočne zamyslieť, a ktoré treba posunúť do inej pozície.
Tu už musíme upozorňovať všetci dlhodobo na to, že treba hľadať aj iné riešenia, lebo na to
dopláca kraj, aj my, aj Prešovský kraj. 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 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 22. júna 2009:

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 berie
na vedomie Informáciu o vyhodnotení zimnej údržby ciest za obdobie 2008/2009.
Hlasovanie č. 22

Informácia o vyhodnotení zimnej údržby ciest za obdobie
2008/2009
Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 19
Zmeny v sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja
Predseda uviedol, že materiálom docizeluvávame to, čo sa schválilo v rámci 2. etapy
reštrukturalizácie. 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 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 22. júna 2009:

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 zmeny v sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja, zahrňujúce:
I. vyradenie zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky s účinnosťou
k 30. júnu 2009 a následné zrušenie týchto stredných škôl:
1. Stredná odborná škola (Učilište poľnohospodárske), Abovská 32, Košice – Barca,
právny nástupca: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku,
Kukučínova 23, Košice,
2. Stredná odborná škola (Učilište), Kukučínova 23, Košice,
právny nástupca: Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice,
3. Stredná odborná škola (Učilište), Kováčska 53, Medzev,
právny nástupca: Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Kováčska 53, Medzev,
4. Stredná odborná škola (Učilište poľnohospodárske), Jelšavská 317, Štítnik,
právny nástupca: Stredná odborná škola, Teplická 213, Štítnik,
5. Stredná odborná škola (Učilište), Zimná 96, Dobšiná,
právny nástupca: Stredná odborná škola, Zimná 96, Dobšiná,
6. Stredná odborná škola (Učilište stavebné), Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves,
právny nástupca: Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves,
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7. Stredná odborná škola (Učilište poľnohospodárske), J. Majlátha 2, Pribeník,
právny nástupca: Stredná odborná škola - Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník.
II. zmeny v sieti týkajúce sa SUŠ, Exnárova 8, Košice
1. zaradenie do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej
republiky s účinnosťou od 1. septembra 2009 a následné zriadenie na základe
zriaďovacej listiny:
Konzervatórium, Exnárova 8, Košice,
2. vyradenie zo siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej
republiky s účinnosťou k 31. decembru 2009 a následné zrušenie:
a) Stredná umelecká škola, Exnárova 8, Košice,
právny nástupca: Spojená škola, Exnárova 8, Košice s organizačnými zložkami
SUŠ, Exnárova 8, Košice a Konzervatórium, Exnárova 8, Košice,
b) Konzervatórium, Exnárova 8, Košice,
právny nástupca: Spojená škola, Exnárova 8, Košice s organizačnými zložkami
SUŠ, Exnárova 8, Košice a Konzervatórium, Exnárova 8, Košice,
3. zaradenie do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky s účinnosťou
od 1. januára 2010 a následne zriadenie na základe zriaďovacej listiny:
Spojená škola, Exnárova 8, Košice s organizačnými zložkami SUŠ, Exnárova 8,
Košice a Konzervatórium, Exnárova 8, Košice.
III. vyradenie zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky s účinnosťou
k 31. augustu 2009 a následne zrušenie:
1. Obchodná akadémia, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice,
právny nástupca: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice.
IV. zaradenie do siete a škôl a školských zariadení Slovenskej republiky s účinnosťou
od 1. septembra 2009 a následne zriadenie na základe dodatku k zriaďovacej listine
týchto školských zariadení:
1. Výdajná školská jedáleň, Močarianska 1, Michalovce ako súčasť Strednej odbornej
školy technickej, Partizánska 1, Michalovce,
2. Školské stredisko záujmovej činnosti, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou ako súčasť
Strednej odbornej školy – Szakközepiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou.
Hlasovanie č. 23

Zmeny v sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 20
Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný
program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania
Predseda k materiálu uviedol, že sme uzavreli 13 projektov, podľa jeho názoru dobrých
projektov a predbežne to vyzerá, že budeme úspešní. Je tu objem finančných prostriedkov,
ktoré majú byť alokované do kraja. Dodal, že bez prijatého uznesenia, nemôžme byť úspešní.
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 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 22. júna 2009 hlasovanie an bloc:

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,
v súlade s uznesením vlády SR č. 318 z 29. apríla 2009 k Stratégii financovania
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzii 2.0
schvaľuje
a)

b)
c)

predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP–1.1.-2009/01 ROP za účelom realizácie
projektu ,,Rekonštrukcia 16 – triedneho Gymnázia Kráľovský Chlmec“, Gymnázium,
Horešská 18, 077 33 Kráľovský Chlmec, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným
plánom Košického samosprávneho kraja a platným Programom hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja;
zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;
financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j.
vo výške 60 745,00 eur.

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
v súlade s uznesením vlády SR č. 318 z 29. apríla 2009 k Stratégii financovania
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzii 2.0
schvaľuje
a)

b)
c)

predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP–1.1.-2009/01 ROP za účelom realizácie
projektu „Gymnázium Trebišov – kvalitná a otvorená škola na ceste k prívlastku
moderná“, Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov, ktorého ciele sú v súlade
s platným Územným plánom Košického samosprávneho kraja a platným Programom
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja;
zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;
financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j.
vo výške 78 686,20 eur.

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
v súlade s uznesením vlády SR č. 318 z 29. apríla 2009 k Stratégii financovania
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzii 2.0
schvaľuje
a)

predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP–1.1.-2009/01 ROP za účelom realizácie
projektu ,,RE - PRE Spiš – nová generácia“, Hotelová akadémia, Radničné nám. 1,
052 01 Spišská Nová Ves, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom
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b)
c)

Košického samosprávneho kraja a platným Programom hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja;
zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;
financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j.
vo výške 70 404,30 eur.

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
v súlade s uznesením vlády SR č. 318 z 29. apríla 2009 k Stratégii financovania
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzii 2.0
schvaľuje
a)

b)
c)

predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP–1.1.-2009/01 ROP za účelom realizácie
projektu ,,Obnova budovy Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave – kultúrnej pamiatky“,
Gymnázium P. J. Šafárika, Akademika Hronca 1, 048 01 Rožňava, ktorého ciele sú
v súlade s platným Územným plánom Košického samosprávneho kraja a platným
Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho
kraja;
zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;
financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j.
vo výške 52 280,55 eur.

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
v súlade s uznesením vlády SR č. 318 z 29. apríla 2009 k Stratégii financovania
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzii 2.0
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP–1.1.-2009/01 ROP za účelom realizácie
projektu ,,Modernizácia a rekonštrukcia školy – Oblečieme tučniaka“, Stredná odborná
škola obchodu a služieb, Školská 4, 071 01 Michalovce, ktorého ciele sú v súlade
s platným Územným plánom Košického samosprávneho kraja a platným Programom
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja;
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j.
vo výške 111 275,00 eur.
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
v súlade s uznesením vlády SR č. 318 z 29. apríla 2009 k Stratégii financovania
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzii 2.0
schvaľuje
a)

b)
c)

predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP–1.1.-2009/01 ROP za účelom realizácie
projektu ,,Rekonštrukcia budovy SPŠH Košice“, Stredná priemyselná škola hutnícka,
Alejová 1, 040 11 Košice, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom
Košického samosprávneho kraja a platným Programom hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja;
zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;
financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j.
vo výške 60 413,08 eur.
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Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
v súlade s uznesením vlády SR č. 318 z 29. apríla 2009 k Stratégii financovania
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzii 2.0
schvaľuje
a)

b)
c)

predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP–1.1.-2009/01 ROP za účelom realizácie
projektu ,,Pomoc klenotu Zemplínskeho školstva“, Gymnázium P. Horova,
Masarykova 1, 071 79 Michalovce, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným
plánom Košického samosprávneho kraja a platným Programom hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja;
zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;
financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j.
vo výške 115 249,57 eur.

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
v súlade s uznesením vlády SR č. 318 z 29. apríla 2009 k Stratégii financovania
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzii 2.0
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP–1.1.-2009/01 ROP za účelom realizácie
projektu ,,Kvalitná škola – kvalitné vzdelanie“, Stredná odborná škola drevárska,
Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným
plánom Košického samosprávneho kraja a platným Programom hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja;
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j.
vo výške 69 225,00 eur.
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
v súlade s uznesením vlády SR č. 318 z 29. apríla 2009 k Stratégii financovania
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzii 2.0
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP–1.1.-2009/01 ROP za účelom realizácie
projektu ,,Rekonštrukcia a modernizácia objektu SOŠ zdravotníckej v Rožňave“, Stredná
odborná škola zdravotnícka, Nám. 1. Mája 1, 048 01 Rožňava, ktorého ciele sú v súlade
s platným Územným plánom Košického samosprávneho kraja a platným Programom
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja;
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j.
vo výške 44 485,00 eur.
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
v súlade s uznesením vlády SR č. 318 z 29. apríla 2009 k Stratégii financovania
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzii 2.0
schvaľuje
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a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP–1.1.-2009/01 ROP za účelom realizácie
projektu ,,Príprava kvalitných odborníkov v KSK pre služby v automobilovom priemysle
(AP)“, Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice, ktorého
ciele sú v súlade s platným Územným plánom Košického samosprávneho kraja a platným
Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja;
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo
výške 102 237,52 eur.
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
v súlade s uznesením vlády SR č. 318 z 29. apríla 2009 k Stratégii financovania
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzii 2.0
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP–1.1.-2009/01 ROP za účelom realizácie
projektu ,,Energo – Racio Project“, Športové gymnázium Trieda SNP 104,
041 52 Košice, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom Košického
samosprávneho kraja a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Košického samosprávneho kraja;
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo
výške 70 865,00 eur.
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
v súlade s uznesením vlády SR č. 318 z 29. apríla 2009 k Stratégii financovania
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzii 2.0
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP–1.1.-2009/01 ROP za účelom realizácie
projektu ,,Rekonštrukcia a modernizácia objektu SOŠ – Szakközepiskola Grešáková 1
Košice“, Stredná odborná škola – Szakközepiskola, Grešáková 1, 042 13 Košice, ktorého
ciele sú v súlade s platným Územným plánom Košického samosprávneho kraja a platným
Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja;
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo
výške 38 105,00 eur.
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
v súlade s uznesením vlády SR č. 318 z 29. apríla 2009 k Stratégii financovania
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzii 2.0
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP–1.1.-2009/01 ROP za účelom realizácie
projektu ,,V kvalitnejších podmienkach kvalitnejšia odborná príprava a vzdelávanie“
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava, ktorého ciele sú v súlade
s platným Územným plánom Košického samosprávneho kraja a platným Programom
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja;
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;
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c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo
výške 37 990,00 eur.
Hlasovanie č. 24

Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny operačný program, Prioritný os: 1 Infraštruktúra
vzdelávania

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 21a
Informatívna správa o stave plnenia uznesenia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja č. 549/2008 zo dňa 24. 11. 2008 a stave
hospodárenia nemocníc Košického samosprávneho kraja
Predseda požiadal Ing. Bernáta, zástupcu riaditeľky úradu, aby podal informáciu,
pretože je aj v komisii a má presné informácie.
Ing. Bernát, zástupca riaditeľky: k výsledkom hospodárenia nemocníc, ktoré sú
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja uviedol, že zatiaľ máme
ukončené hospodárske výsledky k 30. 4. 2009, takže NsP Trebišov, a.s. – hospodársky
výsledok -272 tisíc €. V porovnaní s koncom roka 2008 bez odpisov to bolo +36 tisíc €.
Čiže v súčasnosti je to –272 tisíc €. Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. -42
tisíc €, koncom roka 2008 to bolo +92 tisíc €, Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory
Rožňava, a.s. –320 tisíc €, k 31. 12. 2008 to bolo -959 tisíc € a Nemocnica s poliklinikou
Štefana Kukuru Michalovce, n. o. +244 tisíc €, ku koncu roka 2008 to bolo +33 tisíc €.
Môžeme konštatovať, že došlo k zhoršeniu hospodárenia v nemocniciach, ktoré sú
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Hlavnou príčinou je nárast
nákladov, ktorý nie je premietnutý do nárastu výkonov neakceptovaných poisťovňami,
poisťovne nereflektovali na nárast nákladov, hlavne v oblasti miezd. Z titulu kolektívnych
zmlúv došlo k nárastu miezd, nákladov v oblasti energie a médií, v oblasti liekov a zmluvy
s poisťovňami nekooperovali tento nárast nákladov. Najhorší prepad v hospodárení môžeme
konštatovať u Nemocnice s poliklinikou v Trebišove, a.s., ktorá ešte minulý rok mala
najlepšie hospodárske výsledky a v súčasnosti tento prepad je tam najvýraznejší. Jedna vec sú
hospodárske výsledky v Trebišove, druhá vec je stav personálneho vybavenia a zloženia
nemocnice, kde špičkoví lekári odchádzajú, sú problémy s chodom jednotlivých oddelení.
V prípade Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., ten trend so zhoršeným
hospodárením pokračuje už štvrtý rok po sebe. Košický samosprávny kraj aj minulý týždeň
v rámci prechodnej finančnej výpomoci pomohol Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory
Rožňava, a.s. čiastkou 101 tisíc €, ktorá je účelovo určená na úhradu záväzkov voči
Východoslovenským elektrárňam, pretože hrozilo, že Východoslovenské elektrárne odstúpia
od zmluvy o dodávke elektrickej energie. To znamená, že nemocnica by bola bez elektrickej
energie. Táto prechodná finančná výpomoc rieši záväzky len do 31. marca 2009
a hospodárenie tam je naďalej v červených číslach, naďalej má negatívne tendencie, sú
obrovské problémy aj s chodom jednotlivých oddelení. Vyjadril presvedčenie, že personálne
zmeny v orgánoch Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. pomôžu naštartovať
hospodárenie, že nemocnica pomôže zvrátiť ten proces, ktorý v súčasnosti je v Rožňave. Čo
sa týka výberu strategického partnera – na základe oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie
bola pôvodná súťaž na poradcu zrušená, pretože ponuka, ktorú predložil uchádzač, nespĺňala
nami zadefinované kritériá, to znamená, že sme ho museli vylúčiť a žiadna iná ponuka
predložená nebola, takže súťaž bola vyhodnotená ako neúspešná. V súčasnosti sme
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v spolupráci s externým dodávateľom s firmou PRO-TENDER pripravili nové kritériá, nové
výberové podmienky s tým, že sme rozsah a predmet spolupráce zúžili na poskytovanie
právneho poradenstva, pretože ekonomické a finančné
poradenstvo vieme zvládnuť
vlastnými silami, máme tu vybudovaný referát pre strategické financovanie, takže túto časť
poradenstva si trúfame zvládnuť vlastnými silami a potrebujeme len pomôcť v oblasti
právneho poradenstva a v oblasti spracovania podkladov pre výber partnera a v oblasti
vypracovania nájomnej zmluvy na obdobie 15 alebo 20 rokov. Dôvod, prečo ešte nie je
proces ukončený je to, že k 1. júlu dochádza k novelizácii zákona o verejnom obstarávaní, kde
sa sprísňujú podmienky pre výber poradcu v oblasti neprioritných služieb už je tam
podmienka oznámenia tejto súťaže do vestníka pre verejné obstarávanie, takže podľa nášho
názoru by nebolo férové teraz tesne pred koncom, pred zásadnou zmenou kritérií pri výbere
partnerov pre neprioritné služby postupovať podľa starého zákona. Dodal, že budeme
postupovať podľa nového zákona, ktorý je prísnejší, a ktorý je aj transparentnejší, takže je
predpoklad, že proces výberu bude v priebehu mesiacov júl a august ukončený, a že
v septembri, v prípade, že sa prihlási niekto, budeme vedieť, ako to celé dopadlo. Na záver
dodal, že je predpoklad, že proces výberu bude ukončený v mesiaci september tohto roku.
Predseda poďakoval Ing. Bernátovi a na doplnenie uviedol, že aj na základe týchto informácií
si dovolil vyvolať rokovanie so zástupcami Všeobecnej zdravotnej poisťovne, v týchto dňoch
by sa malo stretnutie uskutočniť, naším záujmom je upozorniť na tento stav. Teba povedať,
že prepad Nemocnice s poliklinikou v Trebišove, a.s. spôsobil aj iný moment. Vyrástli
konkurenčné zariadenia v tesnej blízkosti tejto nemocnice, pán Duč by nám o tom mohol
niečo povedať, pretože v konečnom dôsledku sú to majetkovo jeho zariadenia, pokiaľ máme
informáciu. Mnoho lekárov využilo lepšie podmienky, ktoré dal poslanec Duč. Je veľmi
zložité zabezpečiť personálne zabezpečenie v týchto oblastiach, pretože to nie je jednoduché,
rovnako podobná situácia je v Rožňave, kde je veľmi zložité a tento proces trvá dlhodobo, to
nie je otázka posledného polroka alebo roka, to je otázka posledných piatich – šiestich rokov,
kde dochádza k tej situácii, že ľudia začali húfne odchádzať z oblasti Gemera, teraz
v poslednom období sa začalo troška dariť tomu, aby sa tam niektorí zastabilizovali, aby sa
niektorí vrátili, ale z titulu toho, že ten vývoj ekonomickej situácie v tejto nemocnici sa
nepodarilo naštartovať opačným procesom a na základe diskusií, aj podnetov samotnej
Rožňavy dochádza k situácii, že dnes na zastupiteľstve by malo dôjsť k predloženiu návrhov
na zmenu predstavenstva dozornej rady s tým, že bol prijatý aj vnútorný materiál, pretože
treba si to uvedomiť jedno, sú to samostatne hospodáriace akciové spoločnosti. Vplyv na tieto
spoločnosti má predovšetkým zastupiteľstvo, z hľadiska mechanizmov, ktoré tu sú. Požiadal
tých, ktorí zaujímajú stanoviská k tomuto, aj keď je to, samozrejme, opozičná práca, ale aby
presne formulovali myšlienky a nežiadali verejne od neho, aby konal a vstupoval do vnútra
týchto sporov. Dodal, že na to nemá mechanizmy. A pokiaľ je tu predstava taká, že niekto má
dať návrh na uznesenie vo vzťahu k tomu výberovému konaniu na výber strategického
partnera – každý poslanec má právo iniciovať takýto proces, predseda zatiaľ na to dôvod
nevidí. Skôr vidí jeden moment, pokiaľ ho informovali v procese práce tejto komisie,
rešpektovali sa mechanizmy demokratické smerom do vnútra komisie, aj toto zloženie je také,
že nebolo jednoduché, v podstate každý drobný moment, ktorý v komisii bol, posunúť
ďalej. Ešte ani obálky sa neotvorili, už sa hlasovalo proti. Využívali sa všetky mechanizmy na
to, aby sa tento proces predlžoval. V každom prípade chcel upozorniť, že to hazardovanie so
zdravím občana, aj zo strany tých, ktorí v komisii sedia. A potom kladú ešte otázky, kde sami
sebe dávajú už dopredu odpoveď. Požiadal všetkých tých, ktorí v komisii sú, boli alebo budú,
aby pristupovali k práci tejto komisie s plnou vážnosťou a s tým, že treba veci vyriešiť.
Samozrejme, treba byť v tých miestnych manažmentoch pripraveným aj na konkurenciu.
Uviedol, že akceptuje a môže sa na to len pozerať v tej rovine, že dobre - niekto má svoje
podnikateľské aktivity a realizuje ich, druhá vec, že vlastne poslanec zastupiteľstva robí
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konkurenciu nemocnici, za ktorú svojím spôsobom by mal aj zodpovedať. Podiel viny na
danej situácii má aj manažment nemocnice, ktorý nemocnicu vedie a viedol doteraz, možno
aj v niektorých poslancoch, ktorí vo vedení nemocnice sedeli, pretože nás presviedčali ešte
v novembri, že všetko je v tej nemocnici fajn a keď sme upozorňovali, že to sú umelo
nadsadené číslo, že tu chýbajú niektoré veci iné, ešte z minulosti, napr. zásoby ešte starých
liekov, ktoré neboli odúčtované a tie umelo vytvárali nejaký plus, tak sa to nebralo na
vedomie. Dnes tá realita života je iná. Požiadal o konštruktívnu diskusiu a hlavne tým, ktorí
rozumejú týmto veciam, aby konštruktívne k tomuto bodu pristúpili, a aby aj v tomto smere
na túto tému diskutovali.
Poslanec Bačkovský s faktickou poznámkou: uviedol, že ako člen komisie nemôže toto od
predsedu zobrať, že čím horšie – tým lepšie. Opýtal sa predsedu, či mali poslanci zatvoriť oči
a povedať, že všetky podmienky, ktoré Košický samosprávny kraj pripravil, že boli
v poriadku? Ak poslanci nadobudli pocit, že sa ide nesprávnou cestou, nechali si urobiť
výklad na Úrade pre verejné obstarávanie, ktorý im dal za pravdu. Čiže nemôžme hovoriť, že
niektorí členovia brzdili ten vývoj. Ak niekto pochybil, tak to boli vaši ľudia, ktorí
pripravovali túto súťaž, nepripravili ju transparentne a došlo tam ku kolízii.
Predseda reagoval na vystúpenie poslanca Bačkovského, hlavne pokiaľ ide o selektovanie
vaši – naši ľudia. Tu je základný problém a pán poslanec ho presne teraz pomenoval. Ste
rozdelili tú komisiu na vašich a našich. Čiže tu sú dva záujmy. Jeden, ktorý som ja
pomenoval, druhý, ktorý pomenuvávate vy. A ja to takto vidím. A pokiaľ vás to uráža, mrzí
ma to, ale mám právo aj ja na svoj názor. Vy ste povedali svoj, ja som povedal svoj. Takže
netreba sa znervózňovať.
Poslanec Novotný: poďakoval všetkým poslancom, ktorí hlasovali pri schvaľovaní programu
za zaradenie tohto bodu do programu rokovania zastupiteľstva, lebo to naozaj cíti tak, že
musíme o tom hovoriť, možno aj keď nič nevyriešime, ale Zastupiteľstvo Košického
samosprávneho kraja, predovšetkým tí poslanci, ktorí nepracujú v zdravotnej komisii alebo
v komisii na výber strategického partnera, nemajú toľko informácií a je to naozaj tak, ako
povedal predseda, že predovšetkým zastupiteľstvo sa spolupodieľa a nesie priamo
zodpovednosť za hospodárenie týchto nemocníc a za ich výsledky. Keďže sme v niektorých
častiach valným zhromaždením, v niektorých častiach delegujeme túto kompetenciu na
predsedu tak, ako za chvíľu urobíme v bode pri schvaľovaní účtovných závierok. Čiže
poďakoval aj Ing. Bernátovi za jeho vystúpenie tým, že povedal, ako hospodársky vyzerajú
nemocnice. Uviedol, že mal informácie len z konca decembra, tie aprílové nemá, tie sú ešte
horšie. Poďakoval sa aj za to, že Ing. Bernát povedal aj to, ako tá komisia fungovala. Dodal,
že bude hovoriť svoj postoj a nejaký návrh riešenia. Bolo úplne od samého začiatku tohto
procesu niekedy od júna minulého roku úplne jasné, že SDKÚ – DS a ani KDH nechcú
prenájom týchto nemocníc. To je legitímne tak, ako väčšinová koalícia v tomto zastupiteľstve
SMER – SMK chcela tento prenájom, tak ho oni nechceli. Dňa 24. novembra 2008 bolo
schválené uznesenie 549/2008, ktoré zriadilo komisiu na prípravu súťažných podmienok, dalo
kompetenciu predsedovi Košického samosprávneho kraja vyhlásiť medzinárodnú súťaž na
výber strategického partnera a schválilo aj požiadavky Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja na tento prenájom. Faktom je, že táto komisia funguje sedem mesiacov,
bez dvoch dní je to sedem mesiacov a my sme nepokročili ani o máčny mak. To je prvá veľmi
dôležitá téza, ktorú treba povedať. My nie sme v situácii, že nemocnice sú prenajaté, alebo
dnes rokujeme o tom, že tu máme pripravenú zmluvu, podmienky zmluvy so strategickým
partnerom. Prešlo sedem mesiacov a komisia, úrad, ktorý tam má troch ľudí sa nepohol ani
o centimeter. Sme v situácii, že momentálne na druhý pokus je vlastne vybratý akýsi poradca
na právne služby, ktorý má poradiť komisii vybrať poradcu, ktorý jej poradí ako urobiť
podmienky, na základe ktorých vyberú strategického investora. Keď to veľmi ľudovo
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zjednoduší. Tu sme postúpili za sedem mesiacov. Medzitým ale treba povedať, že
hospodárska situácia nemocníc sa zhoršuje. Dodal, že jemu poslanci nemusia veriť, je
opozičný politik, ale myslí si, že to, čo povedal Ing. Bernát sú čísla, ktoré ním trasú aj preto,
lebo v inej situácii boli tieto nemocnice v júni minulého roku. Keď sa robil poslanecký
prieskum v priebehu leta, keď o tom informovali v septembri, v októbri, v novembri. Dodal,
že teraz nechce riešiť objektívne, či je to spôsobené tým, že je tam konkurencia, či je to
Všeobecnou zdravotnou poisťovňu, či je to zlým manažmentom. Áno, treba to analyzovať.
Fakt je ale taký, že hospodárska situácia nemocníc sa za rok, od 30. júna 2008, kedy má
relevantné čísla k dispozícii, do 30. apríla 2009 počuli ste čísla od pána Bernáta sa rapídne
zhoršuje a medzitým komisia schválená týmto zastupiteľstvom hľadá strategického partnera,
ale neposunula sa ani o centimeter. Čo budeme robiť ďalej, dámy a páni? Počkáme ešte do
septembra, do októbra kým bude jedna z nemocníc v cross defaulte? A budeme ďalej čakať
na strategického partnera? Má vôbec niekto o tieto nemocnice ešte záujem? Veď prišla
svetová hospodárska kríza medzi tým. Treba povedať, že podnikať v zdravotníctve zďaleka
nie je také zaujímavé. Prenajať si dnes rožňavskú nemocnicu - no, tak to musí byť naozaj
odvážny a veľmi bohatý záujemca o túto nemocnicu. Podľa jeho názoru by sme sa mali, ak to
nechcete urobiť dneska, urobíme to v auguste, ak nie v auguste, tak v októbri, lebo on túto
tému bude otvárať, veľmi vážne sa zamyslieť nad tým, ako chceme tieto nemocnice odovzdať
do ďalšieho funkčného obdobia. Súhlasil s predsedom, že je úplne jedno, kto bude novým
županom a je úplne jedno, ako bude zvolené zastupiteľstvo, lebo problém to bude. To nie je
o persónach, to nie je o politickom zložení zastupiteľstva, ale o tom, že problém tu bude.
Vsadil by celkom slušný obnos peňazí na to, že sa nám nepodarí nájsť strategického
investora, ktorý bude tieto nemocnice prenajímať. Pretože žijeme naozaj ťažkú dobu, čo sa
týka podnikania v zdravotníctve. Pre neho je logické v tejto chvíli v danej situácii dať návrh
na uznesenie, aby sa zrušilo uznesenie z 24. novembra 2008 č. 549/2008 týkajúce sa hľadania
strategického partnera na prenájom našich nemocníc, aby sme vyzvali Úrad Košického
samosprávneho kraja, lekára samosprávneho kraja, pána predsedu, keď chcete vyzvime
samých seba všetkých, aby sme sa začali naozaj zodpovedne a vážne zaoberať situáciou
v tých nemocniciach. Začnime ich riadiť. Viete – ono je v tej nemocnici aj ťažko, ja tomu
rozumiem. Keď ste manažér nemocnice a čakáte sedem mesiacov na to, kedy vás prenájmu
a ešte neviete, či tam budete alebo nebudete, dosť ťažko sa vám podniká a robí kroky, aby jej
hospodárenie bolo čo najlepšie. A tu teraz vôbec nechcem prísť s tézou, ktorá by možno do
úst opozičného politika aj patrila a to tézou, že možno je aj zámerom, aby tieto nemocnice
mali také zlé čísla, lebo o to ľahšie a lacnejšie sa budú prenajímať. Ale ja v to neverím, ja
skôr verím v to, že riaditelia nemocníc, manažmenty čakajú, kto ich prenájme, teraz nevedia,
či majú zlepšovať hospodársku situáciu, či nie, či majú robiť rázne opatrenia, či majú
prepúšťať, či nemajú prepúšťať, či majú retrofylizovať oddelenia, či nie, lebo čakajú. Čakajú
na prenájom. Košický samosprávny kraj tiež čaká, koho vyberie komisia, ale za sedem
mesiacov sme sa neposunuli ani o centimeter. Uviedol, že práve preto dáva avizovaný
návrh na uznesenie nasledujúceho znenia: Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
v súlade s príslušnými stanoveniami zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších
územných celkov zrušuje uznesenie 549/2008 prijaté na 21. mimoriadnom zasadnutí
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konanom 24. novembra 2008 v Košiciach
týkajúce sa finančnej analýzy a návrhu na výber strategického partnera na prenájom majetku
za účelom prevádzkovania nemocníc, ktorých zakladateľom je Košický samosprávny kraj.
Požiadal o podporu tohto uznesenia.
Predseda požiadal poslancov, aby sa všetci zamysleli, pretože toto nie je riešenie.
Najjednoduchšie riešenie je povedať nie, komplikovanejšie je sa pustiť spoločne do práce
a neblokovať. Trval na tom, že výsledky tohto konania má silne na svedomí aj časť tejto
komisie, ktorá robila obštrukcie, ako ich robila. Na margo poslanca Novotného uviedol, že len
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pre správnosť veci – dal si predložiť hlasovanie k tomuto bodu z novembra a následne ho
prečítal: Za: 44 poslancov Zdržali sa: 4 poslanci Nehlasovali: 3 poslanci Proti: 1 poslanec.
Dodal, že pokiaľ vie, jeden bol proti, nehlasovali traja, t. z. buď neboli vo vnútri alebo
vytiahli hlasovacie karty a zdržali sa štyria. To znamená – v priamom hlasovaní to bolo 5
ľudí, 44 hlasovalo Za. Nesúhlasil s tým, čo povedal poslanec Novotný, že kluby KDH
a SDKÚ boli proti, lebo potom nevie, odkiaľ tie iné hlasy boli. Dodal, že môže aj
deklarovať, kto bol Za a kto bol Proti. K poslancovi Novotnému uviedol, že treba hovoriť
fakty. Toto nebol fakt, to bolo zavádzanie. Predseda skonštatoval, že určité návrhy, ktoré
poslanec povedal, na to netreba ani uznesenia prijímať, aby sa začalo špeciálne venovať
troška ináč nemocniciam, len treba povedať ktorým. Michalovce a Spišská Nová Ves tie idú
v normálnom režime, dokonca v Michalovciach ešte znížili straty, ktoré mali. Spišská Nová
Ves tá ide k nule, resp. s miernym ziskom. Problémy máme v Trebišove a v Rožňave. To
znamená treba sa pozrieť jasne a to je jeho odporučenie. A personálne obsadenie v Trebišove,
či sú tam manažéri, ktorí sú schopní túto nemocnicu riadiť, tak ako je to potrebné. To je za
prvé, treba si prejsť členov orgánov, či už je to predstavenstvo alebo dozorná rada, tak ako sa
to dnes uskutoční v Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave s tým, že pán MUDr.
Tóth je dlhodobo práceneschopný a podľa posledných signálov, ktoré mal pravdepodobne ten
stav – nechcel rozoberať jeho zdravotné problémy, nie sú jednoduché. Možno si ich doniesol
aj z tých kontaktov a vzťahov, ktoré tam v priebehu roka boli. Uviedol, že nie je jednoduché
stáť na čele takejto nemocnice v komplikovaných podmienkach. Ide o obrovský objekt moloch. Objekt, ktorý uživiť len z hľadiska energetiky v tom momente berie už financie,
ktoré potrebujete na niečo iné. Je to socialistická nemocnica, doslova a do písmena, keď
neboli problémy s energiami, keď kubík plynu a kilowatt elektriky stál úplne iné peniaze,
s obrovskými nástupnými priestormi všetko je to z oceľovej konštrukcie, je to obalené
v podstate nejakým sendvičom a keď začnete kúriť, tak to všetko uteká do vzduchu. Takže sú
tam pripravené aj priamo v nemocniciach projekty na získanie zdrojov, na modernizáciu
nemocnice, na zateplenie, na znižovanie nákladov. V Trebišove sú problémy aj v niečom
inom. Firma Logman, ktorá tam bola doteraz v podnájme odchádza do nových priestorov za
lepších podmienok, to znamená, že tam bude ďalší únik finančných prostriedkov. Druhá
otázka, že manažment nemocnice nevyužíval ani tú možnosť, aby cez svoju lekáreň, ktorú
tam má, nie každá nemocnica má to šťastie, že má vlastnú lekáreň, lebo takto sa to
poprivatizovalo treba povedať ešte v období 2005 v tom čase, takže prišlo sa o záchranné
služby, aj tie záchranné služby vlastnia niektorí z poslancov tohto zastupiteľstva. Nemocnica
v Spišskej Novej Vsi má záchranku, ktorá im robí mesačne 700 tisíc. V iných nemocniciach
túto výhodu nemajú, záchranné služby sú v súkromných rukách, takto sa to sprivatizovalo. Sú
lekárne, ktoré vyrábajú mesačne takéto peniaze, zase sa poďme baviť o tom, že kto ich má,
ako sú a ako mu boli prenajaté. Má to tento rozmer a vy viete dobre, kde dialýzy,
biochémie, tie sa dali z tých nemocníc preč v tomto období. Rozprenajímali sa. To
lukratívne sa zobralo, prenajalo sa, tam zarábajú iní ľudia a to, čo malo tej nemocnici vyrábať
na tie stratové veci, sa tam nedostalo. A plus na to začína personálny odchod. Nielen do
iných prostredí, nielen k pánovi Dučovi, ale odchádzajú priamo aj z tohto územia, odchádzajú
za lepšie platenou prácou do Čiech alebo do zahraničia. Taká je pravda. Dnes sú už úvahy na
týchto územiach, aby prišli lekári z Ukrajiny, vybavujú si atestácie. Nedá sa povedať, že tam
nie sú kvalitní lekári, ale toto je proces v celej Európe. Nemecko máte plné českých doktorov,
aj slovenských a našich zdravotných sestier, to isté máte v Rakúsku. Choďte do Čiech, tam sú
hlavne naši lekári, je tam mnoho Afgáncov, sú tam ľudia, ktorí ukončili lekárske fakulty kde
kade ešte v období 70 – 80-tych rokov, zostali na tomto území a fungujú tam. Sú tam
Poliaci, Ukrajinci, je to tak. Idú za lepšími platmi. Čiže z týchto území, kde ekonomika tak
nejde a nie sú schopní tieto platy dať také, ako dali.. Pozrite sa v Rožňave, pretože boli
nižšie platy, pán riaditeľ zvýšil platy a na to prišlo zrazu nižšie zazmluvnenie a mesačný
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pokles zmlúv od Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Ja som tu bol pomaly obvinený od
poslanca Bačkovského, že som to pomaly ja zariadil, že to tak je. Asi v každom kraji som to
tak zariadil, pán poslanec, keď vo všetkých nemocniciach je takýto stav. Tak ako je
neuveriteľne jednoduché – vy sa čudujete, že ja reagujem - áno, reagujem, reagujem úplne
prirodzene, keď ma niekto obviňuje z vecí, ktoré sú niekde úplne mimo. Takže tu krátku
analýzu, ktorú som urobil, si myslím, že má hlavu a pätu a nie je to riešenie, ktoré navrhuje
pán poslanec Novotný riešením. Treba robiť ďalej a hľadať a robiť opatrenia smerom do tých
nemocníc, tam kde je tá situácia zlá, otočiť to, zohnať ľudí, zohnať lekárov s tým, aby prišli aj
mladí a snažiť sa im vytvoriť určité podmienky a dať im nejakú perspektívu. Toto je riešenie
a na to treba dobrých manažérov v tých nemocniciach.
Poslanec Farkašovský s faktickou poznámkou: uviedol, že preto sa prihlásil s faktickou,
lebo musí okamžite zareagovať na poslanca, ktorý pred ním všetkých poslancov zavádzal
politickým prehlásením a návrhom na zrušenie uznesenia, pretože tak ako už povedal aj
predseda, to nebolo len o koalícii, ktorá zahlasovala, ale zahlasovali aj všetci prítomní, okrem
štyroch, či piatich. To je jedna vec, druhá vec: Pán poslanec, mnohých ľudí si podviedol
návrhom bodu 21, pretože ty si deklaroval, že chceš byť informovaný a ťa poverila zdravotná
komisia o stave nemocníc. Nie je tomu tak, bol to politický podtón dať návrh na zrušenie
jednej z možností, ako zachrániť nemocnice. Som predseda predstavenstva v Spišskej Novej
Vsi, nemyslím si, že by Spišskú Novú Ves mali riadiť priamo poslanci, aby sa tam niečo
zlepšilo. Nemyslím si, že by michalovskú nemocnicu mali riadiť poslanci a treba určiť potom,
ktorí poslanci, lebo ty si dal v návrhu – poďme odstúpiť, lebo aj tak nikto nepríde, aby chcel
vylepšiť naše nemocnice, lebo je kríza, neviem prečo hovoríš za iných a po druhé si navrhol
– poďme my riadiť. Kto my? 57 poslancov ide riadiť nemocnice? Akciové spoločnosti? To
si niekde uletel týmto svojím návrhom. Uviedol, že ak chceme nemocniciam pomôcť, tak
hľadajme, akým spôsobom a nie odmietnutím akéhokoľvek spôsobu, ktorý doporučí poslanec
v inom politickom tričku.
Predseda skonštatoval, že dá ešte slovo poslancovi Novotnému.
Poslanec Novotný s faktickou poznámkou: čo sa týka toho záverečného hlasovania naozaj
to bolo tak, že 44, 5, ako povedal aj predseda, poslanecký klub KDH vtedy hlasoval za, aj
keď som tomu vtedy nerozumel, pretože všade deklaroval, že nie je za prenájom tých
nemocníc, ale to len tak na margo tejto veci.
Apeloval na pána Farkašovského, predsedu poslaneckého klubu, aby nehodnotil jeho
vystúpenia tým, že zavádza, klame, nehovorí pravdu. Dal na pravú mieru, že nový návrh
neopieral o poverenie zdravotnej komisie. Uviedol, že poslanec Farkašovský si môže prehrať
záznam, že dal návrh na zdravotnej komisii, tá schválila uznesenie, že žiadame pána predsedu
zaradiť takýto bod. Bod nebol zaradený na rokovanie zastupiteľstva, preto ho navrhol a pri
návrhu povedal, že dá aj návrh uznesenia. Pokiaľ ide o riadenie nemocnice z úrovne
poslancov, tak celkom s tým nesúhlasil, že poslanci sú úplne bezmocní, lebo nakoľko sú
valným zhromaždením, potom nesú politickú zodpovednosť za výsledky týchto nemocníc.
Poslancov sa budú pýtať voliči v ich volebných obvodoch, prečo takto nemocnice stoja
a budú sa pýtať predsedu. Nikoho iného sa na to nebudú pýtať. Nebudú sa pýtať riaditeľa
nemocnice, ten povie svoje objektívne dôvody. My sme valné zhromaždenie. Keď treba,
zvolávajme toto valné zhromaždenie v rámci každého zastupiteľstva, zaoberajme sa
problematikou týchto nemocníc.
Predseda skonštatoval, že len pre správnosť veci - z piatich poslancov SDKÚ - lebo mu to
nedá - dvaja boli za, dvaja sa zdržali a jeden bol proti - finančná analýza a návrh na výber
strategického partnera na prenájom majetku za účelom prevádzkovania nemocníc, ktorých
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zakladateľom je Košický samosprávny kraj. Vytvorenie komisie v navrhovanom zložení. Pán
Novotný bol proti, pán Konkoly bol za, pán Hojstrič bol proti, pán Bačkovský v danom
prípade bol proti, to sú traja, nečudujem sa potom ani jeho postojom vo vzťahu k práci
v komisii, pán Anďal bol za. To znamená, že dvaja boli za a traja boli proti.
Poslanec Duč: na ozrejmenie veci uviedol, že v zdravotníctve pôsobí od roku 2002, bol
predsedom správnej rady v Kráľovskom Chlmci, kde prebral nemocnicu v žalostnom stave
so 75 miliónovou stratou a keď mu skončilo 5 ročné volebné obdobie odovzdal so 16
miliónovým ziskom. Preto sa vtedy začal zaujímať o tieto veci, bol osobne v Rožňave,
v Trebišove. Pred tromi rokmi viete ako aj skončil Trebišov, toto uznanie dakde by tiež
trebalo spomenúť. Viete, že som bol jediný v roku 2005, keď som sedel aj v kancelárii pána
Ďurovčíka, keď ešte sa snažili už za nás, keď my sme boli poslanci, ešte tú lekáreň zobrať
ďalej, prenajať, ja som bol jediný pritom, aby tá lekáreň ostala pre nemocnicu. Preto len sa
ozývam, aby sme to trošku uzrejmili, že nie na mňa padá a stojí trebišovská nemocnica, čiže
ja mám viac polikliník. Na prvej poliklinike v Trebišove mám jedného lekára z trebišovskej
nemocnice, ostatní sú všetci z mesta vonku roztrúsení, kde manažment nenapadlo a ani
riaditeľa v živote ísť ich osloviť, lebo nemocnica by mala byť pod jednou strechou, čiže mám
tam 13 lekárov, z toho jeden je z nemocnice, aj ten nie je nemocničný pracovník, ale už bol
v podnájme v nemocnici a mal priestory aké mal, som ponúkol lepšie. Čiže ešte raz – ani
jeden. Teraz otváram druhú novú polikliniku, na ktorej budú šiesti z nemocnice a ani jeden
nie je nemocničný pracovník, všetci sú súkromníci, v nemocnici v nájme a Logman ide do
vlastných priestorov. Logman si chcel budovať v Trebišove priestory, lebo predstavenstvo
nemocnice im schválilo na 15 rokov chceli prenájom, akože zainvestujú do dialýzy,
samosprávnym krajom to bolo zamietnuté, nemali predĺžený nájom, čiže vtedy prišli oni
s tou ponukou, že dve poschodia staviam, aby na treťom poschodí si postavili oni. Čiže
budova je spoločná, jednotretinová, celé vrchné poschodie je Logmanu, osobná investícia
a jeho sú dve poschodia. Čiže 6 lekárov – súkromníkov je z nemocnice, ani jeden sa nedotýka
nemocnice, čiže nezobral ani jedného lekára a zase ďalší šiesti sú z mesta, čo boli roztrúsení,
čiže toľko o tom viete, že aký je ten manažment, tak asi niekde inde treba chybu hľadať.
Poslankyňa Mátéová: uviedla, že nakoľko poslanec Duč povedal gro toho, čo mala na mysli
k negatívnemu hospodárskemu výsledku trebišovskej nemocnice uviedla, že nie je
ovplyvnené tým, že neštátne zdravotnícke zariadenia, čiže ambulancie, ktoré spomínal pán
Duč, tých šesť ambulancií, čo odchádza a to z toho dôvodu, že tie ambulancie zatiaľ tam
fungujú, oni zatiaľ platia nájom. Vyjadrila presvedčenie, že tých šesť ambulancií, čo odíde
z nemocnice vôbec nepoškodí trebišovskú nemocnicu, lebo ostáva tam ďalších 22 dobre
fungujúcich ambulancií. To znamená, že keď sa spolieha na to, že lekáreň, aby produkovala
určitý zisk trebišovskej nemocnice, tak tých 22 ambulancií určite uživí tú lekáreň.
Poslanec J. Bobík: ako jeden z členov komisie, ktorá má deväť členov, povedal, že pri
vážnejších rozhodnutiach bolo často krát hlasovanie 5:4, že vlastne sa dosiahol zámer podľa
neho taký, aký chcel KSK, ale to nekritizuje, ale konštatuje a ako bolo povedané, že niektorí
snáď majú takú filozofiu, že čím horšie tým lepšie, tak chcel povedať aj predsedovi, aj
ostatným poslancom, že on sa tak neriadil nikdy. Uviedol, že podmienky alebo ponuka, ktorú
dal uchádzač nebola v súlade s tým, čo kraj vyhlásil, tak slušne napísal, nikde sa mediálne
neprezentoval a prišlo vyhodnotenie alebo rozhodnutie z úradu pre verejné obstarávanie,
ktorý povedal, že bolo treba súťaž zrušiť. Čo považuje v konečnom dôsledku za ten lepší
prípad, ako keby sa na to malo prísť niekedy po pol roku alebo po roku, kde by potom niekto
podsúval, že komisia nebola dôsledná, a že si nevšímala veci tak, ako bolo treba, ale ani toto
ešte nepovažuje stále za nejakú tragédiu nemocníc v Košickom samosprávnom kraji, pretože
aj pred rokom, aj pred polrokom, aj teraz je presvedčený, že práve zdravotníctvo, už po čase
sa z toho stalo podnikanie, že práve zdravotníctvo nemocníc v Michalovciach, Trebišove,
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Rožňave a v Spišskej Novej Vsi napriek tým všetkým okolnostiam, ktoré teraz v republike sú,
vznik súkromných subjektov, ktoré podnikajú v zdravotníctve, napriek tomu si myslí, že keď
sa začneme naozaj úprimne zaoberať nemocnicami a tu kladne hodnotil postoj predsedu,
ktorý naznačil na začiatku, že chce rokovať napríklad so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou,
ale iba to nemôže stačiť, čiže ak sa začneme úprimne o tieto nemocnice zaujímať, ak začneme
pripravovať tak projekty, ako sme ich už dnes niektoré aj odhlasovali a úplne asi
jednomyseľne, tak si myslí, že nakoniec toto môže byť riešením. Drobní súkromníci nemôžu
využívať európske peniaze, kdežto samosprávny kraj áno. A dokonca samosprávny kraj
môže robiť určitú horizontálnu, či vertikálnu, či nejakú inú štrukturalizáciu nemocníc a aj
nejakú koncepciu z hľadiska novo poskytovaných služieb, alebo návrat tých služieb, ktoré
odišli, aj tu predseda spomenul niektoré z nich, čiže výhľadovo do jedného roka si myslí, že
situácia sa môže zmeniť, síce za tých okolností, že naozaj si povieme, že nemocnice patria
kraju, majú patriť kraju, a že kraj ich aj bude vedieť koordinovať tak, aby naozaj
k zlepšeniam došlo. Takže z toho pohľadu potom zase necháva na diskusiu a hovorme o tom,
či v tejto etape má ešte význam, aby sme sa zaoberali vyhlásením súťaže, ktorú spomínal pán
inžinier Bernát pre poradcu, ak jeho činnosť by mala skončiť – odhadoval, že niekedy
koncom roka 2009. Vychádza to tak, že súťaž by mohla končiť niekedy v novembri, alebo
decembri 2009 a tam už vlastne sme v situácii, keď nové zastupiteľstvo si môže a dúfa, že si
položí ako prvú úlohu, naozaj sa vážne zaoberať zdravotníctvom v samosprávnom kraji.
Uviedol, že je potrebné diskutovať o tom. Netvrdí, že musíme túto súťaž zrušiť, ale hovorme
o tom, či je ešte reálne pre nás a má v tomto čase význam.
Predseda uviedol, že podľa jeho názoru stále to má význam a dokonca tak, že – áno, nové
zastupiteľstvo pokiaľ do toho termínu by sa tieto veci nestihli, bude mať na stole riešenie.
Buď ho prijme, alebo ho neprijme.
Poslanec Kleščinský s faktickou poznámkou: uviedol, že musí zareagovať na to, že
nemôžme zvaľovať hospodárenie trebišovskej nemocnice len na manažment, že tento
nekonal, alebo nepoukazoval na problémy. Osobne na zasadnutiach zdravotnej komisie
opakovane hovoril, že trebišovská nemocnica je finančne poddimenzovaná, sú tam určité
havarijné situácie, ktoré treba riešiť. Žiaľ, nikdy nedostali stanovisko také, že by si sadli
a našli nejaké riešenie. Osobne aj na zastupiteľstve v roku 2007 hovoril, kde od pána
predsedu dostal prísľub, že s nemocnicami v Trebišove a Rožňave sa treba zaoberať, lebo sú
tam určité problémy. Žiaľ, až teraz je na to čas, preto aj na predstavenstve nemocnice
v Trebišove prijali uznesenie v skutočnosti, kde vyzvali zástupcov na spoločné stretnutie so
zástupcami vucky, aby našli nejaké ozdravné opatrenia, ako ďalej budeme postupovať.
Vyjadril radosť a poďakovanie, že sa asi pred tromi týždňami stretli, navrhli si určité body,
ktoré sa budú riešiť a bude ďalšie stretnutie, ale rozhodne povedať, že manažment nič nerobil,
to sa nedá. Dodal, že tie čísla sú alarmujúce a inak určite si myslí, že ešte budú horšie, keď
napr. firma Logman zatiaľ platí nájom, čiže ešte na tom mínuse sa nepodieľa, ale keď odíde –
ten mínus bude ešte väčší. Ale zase si musíme uznať aj to, že nielen firma Logman, ale aj
mnohí ďalší súkromní lekári žiadali o dlhodobý prenájom priestorov, aby bol schválený na
Košickom samosprávnom kraji, ale, žiaľ, odpoveď prišla negatívna. Čiže to ich donútilo
potom, taká neistota, že oni videli, že tu nemajú perspektívu, tak preto sa možno dali zlákať.
Možno bolo potrebné vtedy iné stanovisko zaujať.
Predseda uviedol, že v novembri 2008 sme tu mali na stole úžasné výsledky, ktoré nám tu
teraz telefonujúci poslanec Bačkovský, že ma nepočúva, ktoré nám na zastupiteľstve vtedy
posúval. Hodnota desiatok miliónov korún, lebo vtedy to bolo tak. Nejakých 30 – 35 miliónov
korún zisku, ktoré má Trebišov. Vtedy predseda upozornil, že sa treba pozrieť, ako k tým
číslam sa došlo. Tak sa hovorilo s niektorými ľuďmi z predstavenstva, aj z dozornej rady tejto
nemocnice, že to nie je reálne. Dôvod, prečo sme prišli s návrhom na prenájom týchto
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nemocníc a hľadanie strategického partnera bol ten, že každá z týchto nemocníc je finančne
poddimenzovaná, že má staré investičné dlhy a treba ich modernizovať. Treba ísť úplne inou
cestou, nájsť investíciu na modernú prístrojovú techniku, s menším počtom ľudí. Keď chcem
šetriť náklady, tak ich musím šetriť tak, že znížim počet pracovníkov a musím od nich
vyžadovať viac, ale dám im do rúk novú technológiu, kde by to malo byť tak, že nový stroj zoberte zavádzanie textiliek a textilných strojov v 18. a 19. storočí prinášalo to doslova
revolúcie, nielen priemyselné, ale aj fyzické, kde sa rozbíjali stroje, lebo brali ľuďom prácu.
Všetci sami ako tu sedíme veľmi dobre vieme, že z hľadiska financovania v budúcnosti,
z hľadiska modelu financovania a teraz to poviem tak, ako to je, ktorý bol nastavený v čase
rokov 2001. Tento spôsob financovania zabezpečí len jedno – prežitie a nezabezpečí ďalší
rozvoj a plus tie nárasty, u nás to bolo ešte o inom, že my sme sa nachádzali niekde hore
vtedy v tej krivke a príjmy nášho kraja oproti iným, ktoré išli vzostupne, naše sa znižovali. Je
to tak pán poslanec Bauer? Čiže my sme vedeli v tom čase, že na prelome 2005 – 2006 2007 sa dostávame do roviny poklesu príjmov, jedine objem vyberaných finančných
prostriedkov nárast HDP zabezpečoval to, že sme mali reálny nárast, ale z hľadiska percent
sme ten nárast nemali oproti iným. A tu chýbajú tie investičné zdroje. A treba hľadať
cesty, toto je jedna zo základných ciest. Požiadal poslancov, aby odmietli návrh poslanca
Novotného, pretože ten je zatiaľ cestou do tmy. Tam nie je iné riešenie.
Poslanec O. Bobík: uviedol, že 40 rokov pracuje v tomto zariadení a môže povedať, že kroky
poslanca Duča a poslankyne Mátéovej neviedli k deštrukcii tejto nemocnice, chovajú sa
trhovo, čo je celkom správne. To je jedna vec a druhá podstatná vec – vyšší územný celok,
nebude menovať, ktorí ľudia – za tri roky sme nevenovali vedeniu jednotlivých nemocníc
racionalizácii a hospodáreniu žiadnu pozornosť, resp. žiadne možnosti usporiadania. Uviedol,
že prevádzkuje 30 rokov jedno lôžkové oddelenie, kde zo 40 lôžok zišiel na 15, z 28
zamestnancov
znížil na 10 zamestnancov, s dvomi lekárkami a kedykoľvek by to
sprivatizoval. Trikrát sa sťahoval do menších priestorov a začalo to kožným a končilo
s kožným. Ani jedno vedenie nemocnice nebolo ochotné pristúpiť na nepopulárne kroky, lebo
majetok je VÚC a je tam prebytok majetku, jedna tretina majetku, ktorý je nepoužívaný.
Dodal, že nebude spomínať garáže, lebo v rámci tohto administratívna budova jeden celý
pavilón, čiže povedzme si úprimne prirovnanie, aj strategický partner, ktorý by nastúpil,
začne racionalizáciu a ekonomizáciu prevádzky. Po jednotlivých oddeleniach. Je otázne, či
my, nemáme na to, keď manažment nemocnice čaká rok, rok a pol, kedy bude odvolaný, má
dôveru, nemá dôveru, znamená, že my sami si musíme uvedomiť, ako ďalej. Či to chceme
my prevádzkovať a my narábať s tým prebytočným majetkom a zužitkovať ho tak, aby bol
racionálny. Prirovnám to tak – táto miestnosť keď bude raz do týždňa využívaná, znamená je
stratová a je zbytočné ju tu prevádzkovať. A takisto je to s každým oddelením trebišovskej
nemocnice sa dá zredukovať priestorovo, kde ekonomicky pôjde na polovičku nárokov
a nehovoriac o redukcii personálu, ale nikto za to funkčné obdobie sa do toho nepustil. To
ako jemu chcel zlikvidovať Vojtuš, predošlý riaditeľ, pacienti sa postavili, vypísalo sa
referendum a to lôžkové kožné oddelenie na Zemplíne je v pozitívnych číslach a kedykoľvek
by to sprivatizoval, ale nemá chúťky na privatizáciu. Ospravedlnil sa, že dlhšie diskutuje,
prvýkrát, ale do vlastných radov, aby sme sa sami zamysleli, lebo aj ekonomicky prenájom –
kto príde, prvé toto urobí.
Predseda na margo poslanca O. Bobíka uviedol, že odpisy sú stále zatiaľ na Úrade
Košického samosprávneho kraja napriek tomu, že sme predpísali nájom, tie nemocnice
neplatia. Čiže keby to fungovalo tak, ako hovorí poslanec O. Bobík, keď sme povedali, že
budú nemocnice platiť nájom vo výške odpisov, tak prišla revolúcia. To je jedna vec a druhá
vec, pán poslanec, ale kto iný má prísť s takými návrhmi na vnútornú reštrukturalizáciu než
manažment nemocnice. Veď to má urobiť riaditeľ, to má urobiť predstavenstvo, na to má
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upozorniť dozorná rada. Ak je takýto stav, veď je to akciová spoločnosť. To je riadenie
akciovej spoločnosti do vnútra. Či sa to niekomu páči, alebo nie.
Poslanec O. Bobík s faktickou poznámkou: uviedol, že všetka jeho aktivita od začiatku
bola vedená k tomu, že kedykoľvek bol navrhovaný, jeho osoba stále bola vyčiarknutá
a vysunutá na okraj, na margo.
Predseda uviedol, že tak toto zastupiteľstvo tu tvorilo podľa poslaneckých klubov zloženie
predstavenstva i dozornej rady. To je celá jeho odpoveď. Pokiaľ viem, ste v poslaneckom
klube SDKÚ.
Následne rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Predseda návrhovej komisie skonštatoval, že návrhová komisia obdržala návrh uznesenia od
poslanca Novotného v znení: Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja v súlade
s príslušnými stanoveniami zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
zrušuje uznesenie 549/2008 prijaté na 21. mimoriadnom zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja konanom 24. novembra 2008 v Košiciach týkajúce sa finančnej analýzy
a návrhu na výber strategického partnera na prenájom majetku za účelom prevádzkovania
nemocníc, ktorých zakladateľom je Košický samosprávny kraj.
Hlasovanie č. 25

o návrhu poslanca Novotného zrušiť uznesenie Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja č. 549/2008 zo dňa 24.11.2008

Za 15 poslancov, proti 21 poslancov, zdržalo sa 10 poslancov.
Návrh nebol prijatý.
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh, ktorý predložil poslanec J. Bobík, v ktorom
odporúča Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja nepokračovať v procese verejného
obstarávania na výber poradcu pre prenájom nemocníc v Trebišove, v Michalovciach,
v Rožňave a v Spišskej Novej Vsi.
Predseda skonštatoval, že predložený návrh je totožný, že je to taký zmätočný návrh. Tu bolo
zrušiť uznesenie a teraz nepokračovať. A čo robiť? Nerozumiem. Čiže komisia zostane,
uznesenie zostane platné a ako chcete nepokračovať?
Poslanec J. Bobík: skonštatoval, že podľa jeho názoru to nie sú rovnaké návrhy.
Predseda dal hlasovať o návrhu poslanca J. Bobíka a dodal, že nie je rovnaký, tento návrh na
uznesenie nemá zmysel. Toto, čo navrhoval poslanec Novotný malo z hľadiska racia zmysel,
že sa niečo zastaví, ale nepokračovať – nevie, čo to znamená.
Poslanec J. Bobík s faktickou poznámkou: uviedol, že argumentoval pred tým, ako dával
návrh tým, že ak aj ten proces dovedieme do konca, nebude ho toto zastupiteľstvo využívať.
Preto je za to, aby sa prostriedky, ktoré sa majú minúť na obstarávanie, použili po nejakej
úvahe inak.
Predseda dal hlasovať o návrhu, ktorý predložil poslanec J. Bobík.
Hlasovanie č. 26

o návrhu poslanca J. Bobíka nepokračovať v procese verejného
obstarávania na výber poradcu pre
prenájom nemocníc
v Trebišove, v Michalovciach, v Rožňave a v Spišskej Novej Vsi

Za 14 poslancov, proti 22 poslancov, zdržalo sa 11 poslancov.
Návrh nebol prijatý.
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Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 22. júna 2009:

zo

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona
č. 302/2001 Z. z. samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov berie na
vedomie Informáciu o stave plnenia uznesenia č. 549/2008 zo dňa 24. 11. 2008 a stave
hospodárenia nemocníc Košického samosprávneho kraja.
Hlasovanie č. 27

Informatívna správa o stave plnenia uznesenia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja č. 549/2008 zo dňa 24.11.2008
a stave hospodárenia nemocníc Košického samosprávneho kraja

Za 42 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 5 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 21
Poverenie pre predsedu Košického samosprávneho kraja na schválenie riadnych
individuálnych účtovných závierok a výročných správ
akciových spoločností za rok 2008
Predseda k materiálu otvoril rozpravu.
Poslanec Bauer: požiadal predsedu o písomné zaslanie všetkých účtovných závierok za
minulý rok. Požiadal o podrobnejšie informácie, lebo na základe štyroch čísiel si nevie urobiť
dosť dobre informáciu o hospodárení nemocníc. Požiadal predsedu, aby všetkým poslancom
alebo tým, ktorí majú záujem, boli tieto materiály poskytnuté.
Predseda reagoval na požiadavku poslanca Bauera tým, že ide presne o poverenie ako v
prípade pána Bauera v čase, keď bol predsedom KSK, aby prejednal s predstavenstvami,
s dozornými radami a schválil účtovné závierky a výročné správy. Uvedené podklady budú
uverejnené štandardným spôsobom. Dodal, že to nie je problém, nejde o tajný materiál.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 22. júna 2009:

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 2008
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 2008

46

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. 28

Poverenie pre predsedu Košického samosprávneho kraja na
schválenie riadnych individuálnych účtovných závierok
a výročných správ akciových spoločností za rok 2008

Za 43 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 22
Zapojenie Košického samosprávneho kraja do projektu: „Zvýšenie vzdelanostnej
úrovne zdravotníckych pracovníkov na území Košického kraja II“
Predseda k materiálu uviedol, že je to v podstate riešenie jedného z tých problémov,
ktorý tu je. Ide o 24 – 25 ročných ľudí končiacich s vysokoškolským vzdelaním, sú to ľudia,
ktorí pracujú v oblasti medicíny. Máme oblasti, kde nám vypadlo a vypadáva nám z hľadiska
budúcnosti neuveriteľne veľa odborností. Schválením materiálu by sa malo napomôcť
systému pre prípravu odborníkov. 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 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 22. júna 2009:

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
a) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok a zabezpečenie financovania projektu spôsobom zálohových platieb;
b) spolufinancovanie projektu v rokoch 2009 – 2012 vo výške 5 % z celkových
oprávnených výdavkov na projekt maximálne vo finančnom objeme 74.686,32 €
(2 250 000,- Sk).
Hlasovanie č. 29

Zapojenie Košického samosprávneho kraja do projektu:
„Zvýšenie vzdelanostnej úrovne zdravotníckych pracovníkov na
území Košického kraja II“

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 23
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na II. polrok 2009
Predseda k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási,
rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 22. júna 2009:

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
obsahovú
náplň
zasadnutí
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho
kraja
na II. polrok 2009.
Hlasovanie č. 30

Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja na II. polrok 2009
Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 24
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2009
Predseda k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási,
rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 22. júna 2009:

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 2009.
Hlasovanie č. 31

Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja na II. polrok 2009

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 25a
Personálne otázky v Komisiách zdravotnej, sociálnej, školskej a Komisie na prípravu
súťažných otázok na výber strategického partnera na prenájom majetku za účelom
prevádzkovania nemocníc, ktorých zakladateľom je Košický samosprávny kraj
Predseda odovzdal slovo poslancovi Zachariašovi.
Poslanec Zachariaš: uviedol, že ide o problém, ktorý naznačil už na začiatku aj predseda, že
traja poslanci za SMK vystúpili z frakcie SMK, vôbec zo strany SMK. Jedná sa o poslanca
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Jakaba, poslankyňu Mátéovú a poslankyňu Tamásová. Skonštatoval, že sa vo frakcii aj
v krajskom predsedníctve zaoberali touto otázkou a majú návrhy na riešenie tejto situácie.
Poslanci, ktorí vystúpili z SMK mali mandát od SMK, preto si myslí, že SMK ako také
a frakcia SMK, aj krajské predsedníctvo má oprávnenie, aby vyjadrilo k tomu svoj názor.
Samozrejme poslanci, či odovzdajú svoj mandát, čo by možno aj mohlo byť, pretože dostali
poverenie od voličov SMK a ako kandidáti SMK, ale to je na ich zvážení a na ich rozhodnutí.
Ale to, o čo môžu požiadať zastupiteľstvo, aby akceptovalo to, čo si niekedy na začiatku tohto
volebného obdobia povedali, že existuje nejaká koaličná zmluva, ktorá hovorí o spolupráci
SMER, SMK a nezávislých poslancov. Na základe toho navrhujú nasledovné riešenia: pani
poslankyňa Tamásová je predsedníčkou komisie školstva a SMK navrhuje, pretože už nie je
členkou SMK, odvolať ju z tejto funkcie a na tento post navrhli na voľbu zastupiteľstvom
pána poslanca Mohňanského. Čo sa týka ďalších komisií tam sú uvedení poslanci členmi
a s predsedami komisií sú dohodnutí, že predložia návrh na ich odvolanie. My sme ich
požiadali, aby dali návrh na zmenu. Tento návrh by samozrejme predniesli predsedovia
komisií, aby podľa rokovacieho poriadku to bolo v poriadku. Ale je tu ešte jedna komisia,
práve pred chvíľou skloňovaná Komisia na prípravu súťažných podmienok na výber
strategického partnera, kde teda obidve naše bývalé poslankyne, bývalé kolegyne boli členmi
tejto komisie, aj pani Mátéová, aj pani Tamásová, a navrhujeme zastupiteľstvu ich z tejto
komisie odvolať a menovať za člena tejto komisie pána poslanca Slováka a pána poslanca
Szöllösa. Čo sa týka rád škôl, tam by neradi zasahovali, lebo je to jednak dosť široké
spektrum, veľa je tých rád škôl a myslí si, že to už ani nemá význam v tomto volebnom
období. Požiadal predsedov komisií, aby predniesli návrhy, ktoré s týmto súvisia.
Poslanec Jakab: uviedol, že mu je to trápne, že práve takú tému jeho bývalý kolega pán
Zachariaš tu nahodil. Uviedol, že uvedení poslanci boli členmi SMK, ale mandáty dostali
od voličov, nie od SMK, nie od pána Duraya, nie od pána Čákyho, ani nie od pána
Zachariaša. Uviedol, že ako poslanci majú právo byť v nejakej komisii. Momentálne zbierajú
podpisy a všetci traja sú len ako nezávislí poslanci, ale z klubu nevystúpili. Dodal že zo
strany vystúpili, ale naďalej pôsobia v spoločnom klube.
Poslanec Bartoš: uviedol, že či to má brať ako určité zadosťučinenie, že mali možnosť
vystúpiť, pretože keď si spomenieme na začiatok volebného obdobia kedy sa riešilo
prerozdeľovanie poslancov do komisií veľmi ťažkopádne a nedemokraticky. Len keď si
zoberieme prerozdelenie predsedov komisií tak ako v súčasnosti je, to znamená, nie je tu
proporcionálne zastúpenie poslancov podľa sily poslaneckých klubov. Aj keď ja veľmi dobre
chápem kolegu Istvána Zachariaša, že chce takýmto spôsobom navodiť určitým spôsobom
spravodlivosť, ale naozaj ja sa pýtam, potom kde tí poslanci budú, lebo majú právo pôsobiť
v komisiách. Čiže chcel povedať a), nepovedal b), a ja nie som za to, odporúčam vám
poslancom, vzhľadom k tomu, že sa končí volebné obdobie, keď už sme to nedemokraticky
a nedobre začali tak už to dokončíme a „nešprtajme“ sa v tom, čo už nie je dobré. Takže
navrhujem, aby sme takéto hlasovanie neschválili.
Predseda upresnil, že sa jednalo len o predsedov komisií, nejednalo sa o ostatných poslancov.
Poslankyňa Mátéová: pán predseda, vážení poslanci, poslankyne ja by som chcela
zareagovať na návrh pána poslanca Zachariaša, čo sa týka komisie pre prípravu súťažných
podmienok. Ja som doposiaľ predpokladala, že prvoradou úlohou člena niektorej komisie je
odbornosť. Ale podľa jeho návrhu o tom veľmi pochybujem. Lebo neviem, či z tých
poslancov, ktorí sú navrhnutí miesto Tamásovej a miesto mňa do tej komisie na prípravu
súťažných podmienok, či vôbec akúkoľvek prax, akúkoľvek odbornosť vedia preukázať.
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Poslanec Zachariaš s faktickou poznámkou: reagoval na vystúpenie bývalého kolegu
Jakaba, lebo nevie, či niekedy riešil veci na niečí príkaz. Ja to riešim preto, lebo jednoducho
tak sa to sluší a tak sa to patrí. Ja si myslím, že aj z jeho strany by to malo byť tak. Nakoniec
poslanci ktorí odišli z frakcie SMK v parlamente sa vzdali týchto funkcií. Čo je teda celkom
prirodzené a ja si myslím, že tá kolegialita medzi nimi by mala byť aj tu a to správanie sa by
malo byť veľmi podobné. Jednoducho nejde o to, že by som mal nejaké averzie voči tomu, že
nejaké kroky urobili. Ale je to tak, že kandidovali ako kandidáti za SMK. Oni, tak ako pán
Jakab povedal registrujú novú stranu. Ja netvrdím nič o tom, že ako nezávislí poslanci kde by
mali byť. Ja hovorím o tom, čo je uznesenie predsedníctva SMK, teda krajského
predsedníctva, že si neprajeme, aby v týchto funkciách zastupovali SMK. A myslím si, že
v tomto smere má právo predsedníctvo jednak krajské, jednak frakcia, niečo o tomto povedať.
Ten návrh je úplne prirodzený a aj požiadavka, aby sa o tom hlasovalo. Požiadam kolegov,
aby táto elementárna požiadavka spolupatričnosti aj k nejakej politickej skupine, aj
k politickej strane bola dodržaná. Pretože, keby toto nebolo tak potom je vlastne veľmi ťažko
riadiť politicky takýto orgán ako je Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja, alebo
teda všeobecne hocijaké zastupiteľstvo alebo hocijaký politický orgán.
Poslanec Bartók s faktickou poznámkou: ako predseda sociálnej komisie v súlade s tým,
čo doteraz odznelo, navrhol odvolať z členstva sociálnej komisie pani Erzsébet Mátéovú a na
uvoľnené miesto za člena sociálnej komisie navrhol zvoliť pána Alexandra Szanizslóa.
Poslanec Bartoš s faktickou poznámkou: uviedol, že ak máme robiť rekonštrukciu podľa
elementárnej politickej slušnosti, tak potom žiada, aby sa tá rekonštrukcia urobila komplexne
podľa zastúpenia sily politických strán v zastupiteľstve. A bolo by to úplne elementárne
nielen slušné, ale aj spravodlivé, lebo dnes sú diskriminovaní. z hľadiska politickej slušnosti
zastúpenia politických orgánov, keď to zoberieme, že predseda komisie je politicky, tak
potom nám to nefunguje.
Poslanec Biľo: ako predseda zdravotnej komisie dal návrh na odvolanie člena zdravotnej
komisie, a to poslanca Jakaba, poslankyne Mátéovej a poslankyne Tamásovej a navrhol na
voľbu za členov zdravotnej komisie poslanca Ivána, poslanca Csoltkóa a poslanca Zachariaša.
Poslanec Jakab: uviedol, keďže už sú dávané návrhy, tak potom v prípade ich poslancov
treba dať návrh, aby ste nás vylúčili aj zo zastupiteľstva.
Poslanec Zachariaš s faktickou poznámkou: uviedol, že návrh
na vylúčenie zo
zastupiteľstva legislatívne nemožno dať. Jednoducho je to na svedomí poslancov. Následne
reagoval na vystúpenie poslanca Bartoša, že to sú dve úplne rôzne pozície. Nikto nechce
zobrať právo jednej politickej strane, aby tí ktorí z politickej strany odišli, aby o tom svoj
návrh dali. To čo ty hovoríš je politické zloženie v rámci zastupiteľstva pri kreovaní
jednotlivých vecí. Ale toto sú úplne iné dve odlišné veci, ktoré je treba rozlišovať.
Poslanec Farkašovský s faktickou poznámkou: – prepáčte mi, že vstupujem do toho.
Rešpektujem absolútne dohody v koaličnej zmluve medzi dvoma frakciami SMK a SMER,
len nie je mi jasné na základe dnešného vystupovania, či títo traja poslanci zostávajú
v spoločnom klube, alebo neostávajú. Pretože pán poslanec Jakab sa vyjadril inak a pán
poslanec Zachariaš inak. Rád by som vedel pre vedomosť tohto auditória, kde títo traja
poslanci patria.
Predseda uviedol, že už v úvode tohto zastupiteľstva povedal, že nedostal žiadne písomné
oznámenie od spomínaných troch poslancov a rokovací poriadok hovorí úplne jasne.
Uviedol, že keď sa poslanec Duč rozhodol odísť zo spoločného poslaneckého klubu, poslal
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mu písomné oznámenie a požiadal ho, aby zariadil jeho sedenie v rámci zasadnutia
zastupiteľstva, to isté sa týkalo aj pána poslanca Bauera, keď mu oznámil, že bude pôsobiť
ako nezávislý poslanec. Dodal, že takýto návrh od týchto troch poslancov nedostal.
Poslanec Szöllös s faktickou: uviedol, že by chcel len dve myšlienky, ktoré sa týkajú hlavne
smerom k pánovi Jakabovi a to hlavne z toho dôvodu, že pán Zachariaš nehovorí za seba, ale
hovorí za skupinu ľudí, ktorí sú na čele existujúcej strany, a ktorí majú aj nejakú
zodpovednosť. Za druhé by som adresoval pani MUDr. Mátéovej – nerozhádžme si naše
vzťahy, lebo keď už hovoríme o kompetentnosti jednotlivých ľudí – no, ja si myslím,
prinajmenšom, ako to povedal kolega Bačkovský, že som tak kompetentný ako vedľa teba
sediaca dáma.
Poslanec Jakab: uviedol, že zatiaľ ani neplánujú, ani nevystúpili z klubu a to jasne hovoril.
Poslanec Boritáš: konštatoval, že bod personálne otázky bol absolútne nepripravený od
predkladateľov. To je prvá vec a druhá vec – osobné výtky poslancov navzájom si myslí, že
je treba riešiť na politickom fóre a neprináleží nám teraz rozhodovať sa tým spôsobom, komu
prilepšiť, komu neprilepšiť, atď.. a počúvať ďalej vzájomné útoky. Dal návrh na ukončenie
diskusie. Nikto nie je prihlásený, ale aj napriek tomu dáva návrh na ukončenie diskusie.
Predseda uviedol, že on má ešte právo, ako predseda, na to zareagovať. Pán poslanec, aká je
predstava? Sú to síce vnútorné veci, ale patria aj tu, na zastupiteľstvo, jedná sa o pozície,
ktoré schvaľuje zastupiteľstvo, takže v konečnom dôsledku on osobne v tom nevidí nejaký
zásadný problém, že sa tu na túto tému diskutuje. Dodal, že návrh na ukončenie diskusie bol
od pána Boritáša a to bolo skôr, ako sa prihlásil poslanec Bartoš.
Následne požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu poslanca Boritáša na ukončenie
diskusie.
Hlasovanie č. 32

o návrhu poslanca Boritáša ukončiť rozpravu

Za 43 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 5 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Predseda skonštatoval, že diskusia je ukončená a požiadal návrhovú komisiu, aby tak, ako
boli návrhy na uznesenie predkladané návrhovej komisii, aby ich predniesla.
Predseda návrhovej komisie skonštatoval, že návrhová komisia obdržala tieto návrhy k bodu
25a. Po prvé – návrh na zmenu personálneho obsadenia komisie na prípravu súťažných
podmienok na výber strategického partnera na prenájom majetku za účelom prevádzkovania
nemocníc, ktorých zakladateľom je Košický samosprávny kraj. Zastupiteľstvo Košického
samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 odvoláva členov komisie Alžbetu Mátéovú, Alžbetu
Tamásovú a schvaľuje členov komisie Júliusa Slováka a Jána Szöllösa.
Hlasovanie č. 33

o návrhu na zmenu personálneho obsadenia komisie na prípravu
súťažných podmienok na výber strategického partnera na
prenájom majetku za účelom prevádzkovania nemocníc, ktorých
zakladateľom je Košický samosprávny kraj - odvolať členov
komisie Alžbetu Mátéovú, Alžbetu Tamásovú a schváliť za
členov komisie Júliusa Slováka a Jána Szöllösa.

Za 24 poslancov, proti 13 poslancov, zdržalo sa 12 poslancov.
Návrh nebol prijatý.
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Ako ďalší návrh návrhová komisia predložila návrh na zmenu personálneho obsadenia
komisie školstva.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 22. júna 2009:

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
A) odvoláva
1. Mgr. Alžbetu Tamásovú z funkcie predsedníčky Školskej komisie Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja;
B) volí
1. Ing. Jozefa Mohňanského za predsedu Školskej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja.
Hlasovanie č. 34

o návrhu na
odvolanie poslankyne Tamásovej z funkcie
predsedníčky školskej komisie a voľbe poslanca Mohňanského
za predsedu

Za 25 poslancov, proti 16 poslancov, zdržalo sa 8 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Ako ďalší návrh návrhová komisia predložila návrh na odvolanie poslankyne Alžbety
Mátéovej z členstva v sociálnej komisii a návrh na voľbu za člena sociálnej komisie
Alexandra Szanislóa.
Hlasovanie č. 35

o návrhu na odvolanie poslankyne Alžbety Mátéovej z členstva
v sociálnej komisii a návrh na voľbu za člena sociálnej komisie
Alexandra Szanislóa

Za 23 poslancov, proti 14 poslancov, zdržalo sa 11 poslancov.
Návrh nebol prijatý.
Návrhová komisia predložila návrh na odvolanie poslankyne Mátéovej, poslankyne
Tamásovej a poslanca Jakaba zo zdravotnej komisie a návrh na voľbu za členov zdravotnej
komisie poslanca Lászlóa Ivána, poslanca Jenı Csoltkóa a poslanca Istvána Zachariaša.
Hlasovanie č. 36

o návrhu na odvolanie poslankyne Mátéovej, poslankyne
Tamásovej a poslanca Jakaba zo zdravotnej komisie a návrh na
voľbu za členov zdravotnej komisie poslanca Lászlóa Ivána,
poslanca Jenı Csoltkóa a poslanca Istvána Zachariaša

Za 22 poslancov, proti 15 poslancov, zdržalo sa 12 poslancov.
Návrh nebol prijatý.
Návrhová komisia ako ďalší návrh predniesla návrh na voľbu za člena školskej komisie
Imricha Zboraia.
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Predseda skonštatoval, že tento návrh môže predložiť len predseda školskej komisie, poslanec
Mohňanský.
Poslanec Mohňanský: predniesol návrh zvoliť za člena školskej komisie poslanca Imricha
Zboraia.
Hlasovanie č. 37

o návrhu poslanca Mohňanského zvoliť za člena školskej
komisie poslanca Zboraia

Za 22 poslancov, proti 6 poslancov, zdržalo sa 17 poslancov.
Návrh nebol prijatý.
BOD č. 25b
Personálne zmeny v Predstavenstve Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s.
Predseda uviedol, že je tu návrh na odvolanie predsedu predstavenstva MUDr. Imricha
Tótha, z funkcie člena predstavenstva spoločnosti Mgr. Alžbetu Tamásovú, MUDr. Katarínu
Kopeckú, PhD., Ing. Júliusa Slováka, Ing. Annu Hlaváčovú a za predsedu predstavenstva
zvoliť Margitu Petrovú. Za členov predstavenstva zvoliť MUDr. Martu Hlaváčovú, Ing.
Júliusa Slováka, Ing. Annu Hlaváčovú a Ing. Eriku Szöllösovú. Myslí si, že v rámci poradia
by bolo skôr správnejšie, aby sme sa nedostali do inej situácie, pretože pani Szöllösová je
teraz zatiaľ v tomto momente predsedníčkou dozornej rady a mohol by sa spôsobiť problém.
Ako predsedníčka dozornej rady by nemala byť volená do predstavenstva, pokiaľ vykonáva
funkciu. Ospravedlnil sa za to poslancom, za to poradie materiálu, že to je jeho chyba. Najprv
by sa malo rokovať o dozornej rade, pokiaľ pani Szöllösová bude z dozornej rady odvolaná,
potom môže byť volená za členku predstavenstva. Môže z toho vzniknúť právny problém,
pani vedúca? Pokiaľ skôr prejednáme zvolenie pani Szöllösovej.
JUDr. Kolesárová, vedúca organizačného odboru: uviedla, že je to na poslancoch
zastupiteľstva, ako si to odsúhlasia, ale podotkla, že logiku to má.
Predseda skonštatoval, že má to právnu logiku, len z hľadiska – na jednom zastupiteľstve sa
to schváli.
JUDr. Kolesárová, vedúca organizačného odboru: uviedla, že aj z hľadiska spracovania
uznesení, v prípade ak by hlasovanie nebolo v poriadku, tak bude problém. Tak asi je to
logické.
Predseda uviedol, že ak ju zastupiteľstvo zvolí za členku predstavenstva, ale zároveň zostane
aj predsedníčkou dozornej rady a to môže byť problém.
Poslanec Farkašovský: uviedol, že členom predstavenstva sa člen stáva na základe
menovacieho dekrétu, lebo môže sa stať iné, že ju odvoláme z funkcie predsedníčky dozornej
rady a títo hlasujúci dnes poslanci sa rozhodnú, že nepôjde do predstavenstva.
Poslanec Novotný: uviedol, že presne tam nadviaže, kde predseda momentálne skončil.
V bode 21a sme hovorili o situácii v tých nemocniciach, pri schvaľovaní programu v bode 25
predseda navrhol, že sa budeme zaoberať personálnymi vecami, čo sa týka zmien
jednotlivých komisií. Tomu on rozumie, navrhol predseda komisie – dá sa hlasovať, ale tu
ideme teraz robiť zmenu predstavenstva a keď dobre rozumie už aj v dozornej rade, nemáme
žiadny písomný materiál, takže rád by si tie mená aspoň prečítal. Dôvod je aký: zlé
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hospodárske výsledky, nespokojnosť s predsedom predstavenstva, návrh dáva predseda
samosprávneho kraja, čiže hlasujeme ako valné zhromaždenie. Toto sú jeho otázky, chýba mu
materiál s dôvodovou správou, no tak ono to zas celkom tak nejde, že ideme odvolať
predstavenstvo a narýchlo sa dohodnime na nejakých menách. Čiže trochu mu chýba
materiál.
Predseda prerušil poslanca Novotného a uviedol, že poslanec Novotný vytvoril situáciu a je
veľmi dobré, že navrhol zaradiť ten bod a rozobrali sme nemocnice. Dnes si myslí, že už
dôvod, že máš tento návrh je opakovanie niečoho, čomu sme sa venovali pol hodiny.
JUDr. Kolesárová, vedúca organizačného odboru: uviedla, že poslanci tento materiál
nemajú, nakoľko tento materiál bol dodaný na poslednú chvíľu a ani tie mená neboli ešte
celkom aktuálne.
Predseda sa dotazoval, či materiály neboli rozdané ani ráno, na čo JUDr. Kolesárová
odpovedala, že nie.
Predseda oboznámil poslancov navrhnutými personálnymi zmenami, to znamená odvolanie
jestvujúcich orgánov. Imrich Tóth, ako predseda predstavenstva, zároveň generálny riaditeľ,
čiže tam je zdvojovanie funkcií. Je návrh a aj do budúcna v niektorých aj iných zariadeniach
tieto zdvojenia funkcií rozdeliť. Z funkcie člena predstavenstva Mgr. Alžbeta Tamásová, je
to poslankyňa Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, MUDr. Katarínu Kopeckú,
PhD., je to riaditeľka zo Strednej zdravotnej školy v Rožňave, Ing. Júliusa Slováka, poslanca
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za SMK, Ing. Annu Hlaváčovú, nominantku
za KDH. Dodal, že je tu návrh na základe diskusií predovšetkým v Rožňave, za predsedníčku
predstavenstva je navrhnutá JUDr. Margita Petrová, jedná sa o riaditeľku Okresného úradu
práce v Rožňave. Dodal, že tento návrh bol predložený na základe prejednania všetkých
týchto otázok v orgánoch spoločnosti plus s vedením aj okresnej organizácie SMK
v Rožňave, plus vychádzajúc z tých skutočností tak, aby miestne štruktúry, ľudia, ktorých
poznajú prišli s tým návrhom na ozdravenie činnosti. Uviedol, že už aj naznačil, že je
predpoklad, že MUDr. Imrich Tóth na základe toho stavu sa už nevráti do svojej pozície,
pretože má vážne zdravotné problémy. Takže s ním túto otázku konzultoval a pravdepodobne
v krátkej dobe požiada o uvoľnenie s tým, že na základe diskusií aj s kolektívmi ľudí priamo
aj v nemocnici je návrh na MUDr. Martu Hlaváčovú. Dodal, že je to námestníčka, ktorá je
poverená vedením nemocnice, čiže ona by mala byť poverená vedením nemocnice. Ďalej je
návrh aj na členku predstavenstva, Ing. Július Slovák, ktorý bol v doterajšom predstavenstve,
Ing. Anna Hlaváčová, ktorá bola v doterajšom predstavenstve a z funkcie predsedníčky
dozornej rady je návrh na jej odvolanie, je návrh za členku predstavenstva na posilnenie
určitých ekonomických parametrov, pretože v dozornej rade práve túto otázku sledovala
a viac môže byť účinná jej robota v predstavenstve, je návrh na Ing. Szöllösovú. Uviedol, že
toto je nový návrh na to nové zloženie.
Poslanec Babič: uviedol, že dnes ráno hovoril s pani Petrovou, ktorá je doporučená za
členku správnej rady, na základe jej vyjadrenie nereflektuje na členstvo v správnej rade a on
by doporučil, aby členkou správnej rady v rožňavskej nemocnici ostala naďalej MUDr.
Kopecká.
Predseda skonštatoval, že je tu pozmeňujúci návrh, bude zastupiteľstvo o ňom hlasovať.
Následne sa opýtal, či má niekto k tomu pripomienku alebo iný návrh. Po konštatácii, že
nikto, túto možnosť uzatvoril a požiadal návrhovú komisiu, aby sa najprv hlasovalo
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o pozmeňujúcom návrhu pána Babiča a potom o návrhu, ale pán poslanec Babič, poprosím,
keby si predniesol tvoj návrh.
Poslanec Babič: nakoľko pani JUDr. Margita
rady, doporučuje, aby poslanci hlasovali...

Petrová nereflektuje na členstvo správnej

Predseda poslanca Babiča doplnil, že ide o predstavenstvo, nie správnu radu, správnu radu
majú obchodné spoločnosti typu s.r.o.
Poslanec Babič: takže doporučil, aby poslanecký zbor hlasoval o tom, aby pani MUDr.
Kopecká ostala členkou predstavenstva.
Predseda – moment, nie zostala, odvolávajú sa – pán Babič, odvoláva sa celé vedenie a dáva
sa návrh na nové vedenie. To znamená – chcem teraz poprosiť, aby zastupiteľstvo najprv
hlasovalo o odvolaní tohto vedenia, ktoré tam dneska je. Tohto predstavenstva a keď toto
bude odvolané, tak potom môžeme hlasovať o zložení nových. Nech sa páči.
Poslanec Bartók prečítal návrh – pôvodné ostáva tak, že k bodu č. 25b sa navrhuje za a)
odvoláva z funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti MUDr. Imrich Tóth, z funkcie člena
predstavenstva spoločnosti Mgr. Alžbeta Tamásová, MUDr. Katarína Kopecká, PhD., Ing.
Július Slovák, Ing. Anna Hlaváčová.
Hlasovanie č. 38

Personálne zmeny v predstavenstve NsP sv. Barbory, Rožňava,
a.s. – odvolanie predstavenstva
Za 33 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 10 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Následne predseda požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu poslanca Babiča, lebo
ten bol pozmeňujúci oproti pani Petrovej. Je tam návrh na miesto pani JUDr. Petrovej – pani
MUDr. Kopeckú za predsedu predstavenstva.
Poslanec Bartók uviedol, že pozmeňujúci návrh je v tom, že volí za predsedu predstavenstva
spoločnosti MUDr. Katarínu Kopeckú, PhD.
Predseda dal hlasovať o tomto návrhu, ale počas hlasovania dal pokyn na zastavenie
hlasovania. Opýtal sa či tým, že pani Petrová sa vzdala svojho mandátu na predsedu, je tu
skutočnosť taká a odsúhlasená, že pani Kopecká má byť predsedníčka predstavenstva? Nie.
Za členku predstavenstva. Dobre. Takže poďme teraz troška iným spôsobom. Čiže pani
Petrová sa vzdala, to znamená ja si osvojujem túto skutočnosť, ako predkladateľ tohto
materiálu, akceptujem čiže nedávam ani hlasovať o pani Petrovej. Čiže pred hlasovaním o nej
to sťahujem. Osvojujem si návrh pána Babiča s tým, že predstavenstvo spoločnosti by malo
fungovať v zložení: pani Petrová, Marta Hlaváčová, Július Slovák, Anna Hlaváčová a Erika
Szöllösová. Čo sa týka osoby predsedu predstavenstva – k tomuto by sme sa vrátili na
najbližšom zasadnutí, po diskusii v týchto orgánoch. Súhlasíte? Len aby bolo predstavenstvo,
môžeme poveriť niekoho vedením toho predstavenstva, aby mal právo zvolať
predstavenstvo. Áno? Áno. Dobre? Máme teraz 5 členov, takže návrh na zloženie
predstavenstva je: MUDr. Katarína Kopecká, PhD., MUDr. Marta Hlaváčová, Ing. Július
Slovák, Ing. Anna Hlaváčová, Ing. Erika Szöllösová. Dodal, že návrhová komisia si osvojila
tento návrh a následne dal pokyn na hlasovanie o tomto návrhu.
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Hlasovanie č. 39

Personálne zmeny v predstavenstve NsP sv. Barbory, Rožňava,
a.s. – voľba 5-tich členov predstavenstva (bez predsedu) NsP sv.
Barbory, Rožňava, a. s.

Za 36 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 8 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Následne predseda požiadal poslancov, aby mu dali tú kompetenciu, aby mohol medzi týmito
dvoma zastupiteľstvami, to znamená medzi terajším júnovým a augustovým niekoho,
z týchto piatich novozvolených členov predstavenstva poveriť zastupovaním predsedu
predstavenstva, aby to bolo uznášania schopné, aby mohol niekto zvolať to predstavenstvo.
Poprosím vás – uznesenie by bolo formulované tak, že poveruje predsedu Košického
samosprávneho kraja dočasným poverením do konania augustového zastupiteľstva
poverením, aby tá formulácia bola presná, funkciou predsedu predstavenstva spoločnosti,
zastupujúceho predsedu predstavenstva spoločnosti. Následne dal pokyn na začatie hlasovania
o tomto návrhu, nech to máme právne čisté. Lebo boli by blokované orgány.
Hlasovanie č. 40

Personálne zmeny v predstavenstve NsP sv. Barbory, Rožňava,
a.s. – poverenie predsedu KSK menovať zastupujúceho
predsedu predstavenstva NsP sv. Barbory, Rožňava, a. s.

Za 39 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 6 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 22. júna 2009:

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 akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou
sv. Barbory Rožňava, a.s.
A) odvoláva
z funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti

MUDr. Imricha Tótha

z funkcie člena predstavenstva spoločnosti

Mgr. Alžbetu Tamásovú
MUDr. Katarínu Kopeckú, PhD.
Ing. Júliusa Slováka
Ing. Annu Hlaváčovú

B) volí

za člena predstavenstva spoločnosti

MUDr. Katarínu Kopeckú, PhD.
MUDr. Martu Hlaváčovú
Ing. Júliusa Slováka
Ing. Annu Hlaváčovú
Ing. Eriku Szöllösovú

C) poveruje
predsedu Košického samosprávneho kraja dočasne poveriť zastupovaním predsedu
predstavenstva spoločnosti jedného z novozvolených členov predstavenstva do konania
augustového zasadnutia zastupiteľstva.
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BOD č. 25c
Personálne zmeny v Dozornej rade Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s.
Predseda uviedol, že pod bodom 25c je predložený materiál, ktorý sa týka dozornej
rady. To znamená z funkcie predsedu dozornej rady odvoláva Ing. Eriku Szöllösovú, Miloša
Gallo Barnáka, MUDr. Jacqueline Bánesovú a Viliama Griegera, ostatní sú za zamestnancov,
tých sa my nemôžme dotýkať a volí za člena dozornej rady MUDr. Dezidera Bánesa, MUDr.
Jacqueline Bánesovú, Viliama Griegera a Miloša Gallo Barnáka. Tam sú nominácie
jednotlivých politický strán. SDKÚ a KDH. Následne dal hlasovať o .. volení zamestnanci
spoločnosti sú MUDr. Marián Kušnír a MUDr. Ľubica Bátoriová, aby ste vedeli. Áno, za
zamestnancov a dávam hlasovať o tomto návrhu. Odvolanie a voľba v jednom uznesení.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 22. júna 2009:

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 akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou
sv. Barbory Rožňava, a. s.
A) odvoláva
z funkcie predsedu dozornej rady spoločnosti

Ing. Eriku Szöllösovú

funkcie člena dozornej rady spoločnosti

Miloša Gallo Barnáka
MUDr. Jacqueline Bánesovú
Viliama Griegera

B) volí
za člena dozornej rady spoločnosti

MUDr. Dezidera Bánesa
MUDr. Jacqueline Bánesovú
Viliama Griegera
Miloša Gallo Barnáka

(Pozn.: členmi dozornej rady, ktorí sú volení zamestnancami spoločnosti sú: MUDr.
Marián Kušnír a MUDr. Ľubica Bátoriová)
Hlasovanie č. 41

Personálne zmeny v Dozornej rade Nemocnice s poliklinikou
sv. Barbory Rožňava, a. s.

Za 35 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 9 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 25d
Založenie Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s.
Predseda k materiálu uviedol, že je to len realizácia uznesenia z novembra minulého
roku. Základný problém bol predovšetkým v zazmluvnení a z prechodu zmlúv k jednotlivým
poisťovniam, od Všeobecnej zdravotnej poisťovne, cez Apollo. Išlo o prechodové obdobie
a mohlo sa stať, že vznikom akciovej spoločnosti bola by táto zostala bez zmlúv, čiže preto
ten proces trval dlhšie. Čiže oni majú zmluvy na budúce zmluvy, zápisom do obchodného
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registra prechádzajú jestvujúce práva, povinnosti a všetky ostatné veci na novú akciovú
spoločnosť. 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 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 22. júna 2009:

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, podľa
uznesenia č. 463/2008 a uznesenia č. 493/2008
A) schvaľuje
1. založenie akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce,
a. s., so sídlom ul. Špitálska č. 2, 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 22.500,- €
2. Zakladateľskú zmluvu Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s.
3. Stanovy Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s.
4. prvého predsedu a prvých členov Predstavenstva Nemocnice s poliklinikou Štefana
Kukuru Michalovce, a. s. v zložení:
predseda:
členovia:

JUDr. Miroslav Hospodár
MUDr. Gabriela Pradová
MUDr. Michal Varga
Bc. Helena Čaklošová
MUDr. Pavol Kuchta, MPH

5. prvého predsedu a prvých členov Dozornej rady Nemocnice s poliklinikou Štefana
Kukuru Michalovce, a. s. v zložení:
predseda:
členovia:

MUDr. Ľubomír Rohoň – za zamestnancov
MUDr. Benjamín Bančej
MUDr. František Zitrický
MUDr. Jozef Makohus
MUDr. Ján Mihalečko
Ing. Tichomír Pállai
Ing. Ján Paľovčík
MUDr. Marián Jenčík – za zamestnancov
MUDr. Jozef Roško – za zamestnancov

B) navrhuje
Správnej rade Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach, n. o. rozhodnúť
o zrušení neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach,
n. o. IČO 35581778, k 30. 6. 2009 s likvidáciou,
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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 v Michalovciach, n. o.
Hlasovanie č. 42

Založenie Nemocnice
Michalovce, a. s.

s

poliklinikou

Štefana

Kukuru

Za 38 poslancov, proti 1 poslanec, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 26a
Schválenie nájmu nebytových priestorov po uplynutí doby nájmu na 5 rokov v správe
Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r. o.
Predseda k materiálu otvoril rozpravu. Uviedol, že chce reagovať, nakoľko sa to týka
problému trebišovskej nemocnice. Ide o postup podľa pravidiel hospodárenia. Po konštatácii,
že sa do rozpravy nikto nehlási, rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o predloženie
návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 22. júna 2009:

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 § 9 ods. 4 Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
schvaľuje nájom nebytových priestorov presahujúcich dobu nájmu 5 rokov pre nájomcov
v zdravotníckych zariadeniach a zdravotných strediskách uvedených v prílohe tohto
materiálu.
Hlasovanie č. 43

Schválenie nájmu nebytových priestorov po uplynutí doby
nájmu na 5 rokov v správe Správy majetku Košického
samosprávneho kraja, spol. s r. o.

Za 33 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 26b
Schválenie dlhodobého nájmu pozemkov pre Obec Čeľovce
Predseda k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási,
rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 22. júna 2009:

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
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ods. 1 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 dlhodobý nájom časti pozemku KN-C parcelné č. 555 v katastrálnom území
Čeľovce, o celkovej výmere cca 1260 m², nachádzajúcej sa pozdĺž cesty II. triedy č. II/552
v obci Čeľovce, pre Obec Čeľovce, so sídlom Hlavná č. 72/49, 076 17 Čeľovce, IČO
00331414, na dobu 15 rokov, za ročné nájomné vo výške 1,- €, slovom jedno euro (30,13 Sk).
Hlasovanie č. 44

Schválenie dlhodobého nájmu pozemkov pre Obec Čeľovce

Za 36 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 26c
Schválenie dlhodobého nájmu pozemkov pre Obec Poľany
Predseda k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási,
rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 22. júna 2009:

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) Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho
kraja schvaľuje dlhodobý nájom časti pozemkov KN-C parcelné č. 181 a 694/1
v katastrálnom území Poľany, o celkovej výmere cca 4600 m², nachádzajúcich sa pozdĺž cesty
III. triedy č. III/5542 v obci Poľany, pre Obec Poľany, so sídlom Hlavná č. 35, 076 84,
Poľany, IČO 00331848, na dobu 30 rokov, za ročné nájomné vo výške 1,- €, slovom jedno
euro (30,13 Sk).
Hlasovanie č. 45

Schválenie dlhodobého nájmu pozemkov pre Obec Poľany

Za 38 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 26d
Schválenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na kúpu časti pozemku
v katastrálnom území Gelnica
Predseda k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási,
rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 22. júna 2009:

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. c) Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho
kraja schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na kúpu časti pozemku KN-C
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parcelné č. 1960 v katastrálnom území Gelnica, o výmere cca 230 m², za kúpnu cenu vo
výške 1,00 €, slovom jedno euro (30,13 Sk) do vlastníctva Košického samosprávneho kraja.
Hlasovanie č. 46

Schválenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na kúpu časti
pozemku v katastrálnom území Gelnica

Za 34 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 26e
Zrušenie uznesenia č. 575/2008 na predaj nehnuteľností
bývalej školy v prírode vo Vyšnom Medzeve
Predseda k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási,
rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 22. júna 2009:

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 zrušuje uznesenie č. 575/2008 prijaté na 22. zasadnutí Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja konanom dňa 8. decembra 2008 v Košiciach, ktorým bol
schválený predaj nehnuteľností bývalej školy v prírode vo Vyšnom Medzeve.
Hlasovanie č. 47

Zrušenie uznesenia č. 575/2008 na predaj nehnuteľností bývalej
školy v prírode vo Vyšnom Medzeve

Za 35 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 26f
Predaj pozemku v katastrálnom území Zemplínsky Branč pre Slovenskú správu ciest
Predseda k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási,
rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 22. júna 2009:

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 časti pozemku KN-C parcelné č. 802, evidovaného
Správou katastra Trebišov na liste vlastníctva č. 610, katastrálne územie Zemplínsky Branč,
odčlenenej Geometrickým plánom č. 68/2005 vyhotoveným Mgr. Miroslavom Kseňákom dňa
26. 10. 2006, ako diel č. 4 o výmere 1971 m², za cenu 1 459,64 €, slovom
tisícštyristopäťdesiatdeväť eur šesťdesiatštyri centov (43.973,- Sk), pre Slovenskú republiku
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v zastúpení Slovenskou správou ciest, so sídlom Miletičova č. 19, Bratislava, 820 09, IČO
003328.
Hlasovanie č. 48

Predaj pozemku v katastrálnom území Zemplínsky Branč pre
Slovenskú správu ciest

Za 36 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 26g
Predaj objektu na Štadiónovej ulici v Kráľovskom Chlmci
Predseda k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási,
rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 22. júna 2009:

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. 510 na parcele č. 1452/6 a pozemku
KN-C parcelné č. 1452/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1949 m², evidovaných
Správou katastra Trebišov na liste vlastníctva č. 2327, katastrálne územie Kráľovský Chlmec,
za kúpnu cenu vo výške 11 399,- €, slovom jedenásťtisíctristodeväťdesiatdeväť eur (343.406,27
Sk), pre Ing. Tomáša Tótha, rod. Tóth, trvale bytom Ibrányiho č. 1255/18, Kráľovský Chlmec,
077 01.
Hlasovanie č. 49

Predaj objektu na Štadiónovej ulici v Kráľovskom Chlmci

Za 35 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 26h
Predaj domu s pozemkom v obci Zemplín
Predseda k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási,
rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 22. júna 2009:

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. 44 na parcele č. 320 a pozemkov
KN-C parcelné č. 319, záhrady o výmere 1809 m² a parcelné č. 320, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 608 m², evidovaných Správou katastra Trebišov na liste vlastníctva č.
189, katastrálne územie Zemplín, za kúpnu cenu vo výške 5 000,- €, slovom päťtisíc eur
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(150.630,- Sk),

pre RNDr. Nikolaja Kočkina, rod. Kočkin a manželku Ing. Katarínu Kočkinovú,
rod. Rákayiovú, obaja trvale bytom Michalovská č. 359/23, Košice, 040 11.

Hlasovanie č. 50

Predaj domu s pozemkom v obci Zemplín

Za 37 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 27
Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Európsky sociálny fond
Predseda k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási,
rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 22. júna 2009:

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,
v súlade s uznesením vlády SR č. 815/2003 ku „Koncepcii financovania projektov
z predvstupových, štrukturálnych a Kohézneho fondu“, ako aj manuálov pre vypracovanie
„Dokumentácie žiadostí pre poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo zdrojov EÚ“.
schvaľuje
1. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR, u ktorých
konečným prijímateľom pomoci je Gymnázium Horešská 18, 077 33 Kráľovský Chlmec,
ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
SOP ĽZ
Priorita
Opatr.

Názov projektu

1
1.1

Odborná profilácia
Gymnázia v Kráľovskom
Chlmci – nové horizonty
regionálneho vzdelávania

Celkové
náklady
(v Eur)

Príspevok
z ESF a ŠR
(v Eur)

Spolufinancovanie
(v Eur)

142 586,90

135 457,56

7129,34

2. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR, u ktorých
konečným prijímateľom pomoci je Stredná odborná škola, Ostrovského 1, 040 01 Košice,
ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
SOP ĽZ
Priorita
Opatr.

Názov projektu

1
1.1

Moderne sa učiť –
moderne žiť

Celkové
náklady
(v Eur)

Príspevok
z ESF a ŠR
(v Eur)

Spolufinancovanie
(v Eur)

322 933,68

306 787,00

16 146,68
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3. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR, u ktorých
konečným prijímateľom pomoci je Stredná priemyselná škola stavebná, Hviezdoslavova 5,
048 01 Rožňava, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
SOP ĽZ
Priorita
Opatr.

Názov projektu

1
1.1

Tvorivá škola –
úspešný štart do života

Celkové
náklady
(v Eur)

Príspevok
z ESF a ŠR
(v Eur)

Spolufinancovanie
(v Eur)

137 331,61

130 465,03

6 866,58

4. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou Európskeho fondu pre regionálny rozvoj, u ktorých konečným
prijímateľom pomoci je Stredná odborná škola, Komenského 12, 075 01 Trebišov, ktorej
zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Program
Priorita
Opatr.
1
1.1

Názov projektu

Zlatý kľúčik

Celkové
náklady
(v Eur)

Príspevok
z ESF a ŠR
(v Eur)

Spolufinancovanie
(v Eur)

258 877,11

245 942,11

12 945,00

5. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou Európskeho fondu pre regionálny rozvoj, u ktorých konečným
prijímateľom pomoci je Gymnázium, Lorencova 46, 053 42 Krompachy, ktorej
zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Program
Priorita
Opatr.
1
1.1

Názov projektu

Moderné európske
gymnázium – úspešní
absolventi

Celkové
náklady
(v Eur)

Príspevok
z ESF a ŠR
(v Eur)

Spolufinancovanie
(v Eur)

162 892,45

154 747,83

8144,62

6. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou Európskeho fondu pre regionálny rozvoj, u ktorých konečným
prijímateľom pomoci je Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová
Ves, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Program
Priorita
Opatr.
1
1.1

Názov projektu

Implementácia
operačného programu
vzdelávania žiakov
v prostredí strednej
odbornej školy

Celkové
náklady
(v Eur)

Príspevok
z ESF a ŠR
(v Eur)

Spolufinancovanie
(v Eur)

159 089,33

151 134,86

7 954,47
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7. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou Európskeho fondu pre regionálny rozvoj, u ktorých konečným
prijímateľom pomoci je Obchodná akadémia, Polárna 1, 040 01 Košice, ktorej zriaďovateľom
je Košický samosprávny kraj:
Program
Priorita
Opatr.
1
1.1

Názov projektu

Moderné vyučovanie
odborných predmetov
na obchodnej
akadémii pre potreby
regionálneho trhu
práce

Celkové
náklady
(v Eur)

Príspevok
z ESF a ŠR
(v Eur)

Spolufinancovanie
(v Eur)

130 353,37

123 835,70

6517,67

8. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou Európskeho fondu pre regionálny rozvoj, u ktorých konečným
prijímateľom pomoci je Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice, ktorej zriaďovateľom je
Košický samosprávny kraj:
Program
Priorita
Opatr.
1
1.1

Názov projektu

E-learning vo
výchovnovzdelávacom procese

Hlasovanie č. 51

Celkové
náklady
(v Eur)

Príspevok
z ESF a ŠR
(v Eur)

Spolufinancovanie
(v Eur)

318 167,03

302 258,68

15 908,35

Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ
– Európsky sociálny fond

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

BOD č. 28
Doplnenie uznesení k spolufinancovaniu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie
zabezpečujúce dopravnú obslužnosť
Predseda k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási,
rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenia z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
dňa 22. júna 2009, hlasovanie an bloc:

zo
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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
ako aj manuálov pre vypracovanie „Dokumentácie žiadostí pre poskytnutie nenávratného
finančného príspevku zo zdrojov EÚ “
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho
operačného programu, prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpečujúce
dopravnú obslužnosť regiónov na realizáciu projektu ,,Cesty KSK 1 - Napojenie
Smolníckej Huty a Ploského na Košice“, ktorý je v súlade s platným Územným
plánom veľkého územného celku (ÚPN VÚC) Košického kraja a Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja;
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok a zabezpečenie financovania projektu spôsobom refundácie;
c) spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na
projekt max. vo finančnom objeme 237 641,69 EUR (7 159 193,60 Sk).
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
ako aj manuálov pre vypracovanie „Dokumentácie žiadostí pre poskytnutie nenávratného
finančného príspevku zo zdrojov EÚ“
schvaľuje
a) predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho
operačného programu, prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpečujúce
dopravnú obslužnosť regiónov na realizáciu projektu ,,Cesty KSK 2 - Napojenie obcí
na Spišskú Novú Ves a Spišské Vlachy“, ktorý je v súlade s platným Územným
plánom veľkého územného celku (ÚPN VÚC) Košického kraja a Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja;
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok a zabezpečenie financovania projektu spôsobom refundácie;
c) spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na
projekt max. vo finančnom objeme 208 112,28 EUR (6 269 590,65 Sk).
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
ako aj manuálov pre vypracovanie „Dokumentácie žiadostí pre poskytnutie nenávratného
finančného príspevku zo zdrojov EÚ “
schvaľuje
a) predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho
operačného programu, prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpečujúce
dopravnú obslužnosť regiónov na realizáciu projektu ,,Cesty KSK 3 - Cesta Nižný
Žipov- Zemplínsky Branč“, ktorý je v súlade s platným Územným plánom veľkého
územného celku (ÚPN VÚC) Košického kraja a Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja;
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok a zabezpečenie financovania projektu spôsobom refundácie;
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c) spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na
projekt max. vo finančnom objeme 101 354,77 EUR (3 053 413, 70 Sk).
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
ako aj manuálov pre vypracovanie „Dokumentácie žiadostí pre poskytnutie nenávratného
finančného príspevku zo zdrojov EÚ“
schvaľuje
a) predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho
operačného programu, prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpečujúce
dopravnú obslužnosť regiónov na realizáciu projektu ,,Cesty KSK 4 - Napojenie obcí
na Michalovce a Sobrance“, ktorý je v súlade s platným Územným plánom veľkého
územného celku (ÚPN VÚC) Košického kraja a Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja;
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok a zabezpečenie financovania projektu spôsobom refundácie;
c) spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na
projekt max. vo finančnom objeme 216 151,08 EUR (6 511 767,50 Sk).
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
ako aj manuálov pre vypracovanie „Dokumentácie žiadostí pre poskytnutie nenávratného
finančného príspevku zo zdrojov EÚ“
schvaľuje
a) predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho
operačného programu, prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpečujúce
dopravnú obslužnosť regiónov na realizáciu projektu ,,Cesty KSK 5 - Gemerská
Poloma- Hnilec“, ktorý je v súlade s platným Územným plánom veľkého územného
celku (ÚPN VÚC) Košického kraja a Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Košického samosprávneho kraja;
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok a zabezpečenie financovania projektu spôsobom refundácie;
c) spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na
projekt max. vo finančnom objeme 150 490,24 EUR (4 533 669,05 Sk).
Hlasovanie č. 52

Doplnenie uznesení k spolufinancovaniu projektov zo
štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program,
prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú
obslužnosť

Za 41 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.

67

BOD č. 29
Záver
Predseda ukončil 25. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
Poprial poslancom príjemné prežitie dovoleniek a dodal, že na ďalšom zasadnutí
zastupiteľstva sa poslanci stretnú 24. augusta 2009.

JUDr. Zdenko Trebuľa
predseda KSK

MUDr. Gabriela Pradová
overovateľ zápisnice

JUDr. Melánia Kolesárová
za správnosť

Ing. Rozália Múdra
riaditeľka Úradu KSK

Jenı Csoltkó
overovateľ zápisnice

Anna Bónová
zapísala
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