Zápisnica
z 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 8. februára 2010

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. Privítal všetkých prítomných a poslankyňu európskeho
parlamentu Mgr. Moniku Smolkovú. Dal do pozornosti, že poslancov Národnej rady
Slovenskej republiky víta na každom rokovaní zastupiteľstva ako poslancov Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja.
Z 57 poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja bolo prezentovaných 41
poslancov, čo je nadpolovičná väčšina a zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.
Ďalej informoval, že z rokovania zastupiteľstva sa ospravedlnil poslanec Komara.
Následne predseda požiadal predsedu stálej mandátovej komisie, aby preveril počet
prítomných poslancov na zasadnutí zastupiteľstva.
Poslanec Semeš, predseda stálej mandátovej komisie: uviedol, že podľa prezentácie je na
zastupiteľstve prítomných 48 poslancov.
Za overovateľov zápisnice 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
predseda určil poslanca Viliama Baču a poslanca Štefana Baštáka.
Predseda uviedol, že návrh programu zasadnutia zastupiteľstva bol pripravený v súlade
s Článkom 8 ods. 1 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
materiály vrátane stanovísk komisií boli poslancom sprístupnené na internom portáli, t. j. v
aplikácii Digitálne zastupiteľstvo a tiež aj na webovej stránke kraja okrem bodu č. 15 – Voľba
členov komisií zastupiteľstva - neposlancov. Dodal, že ide o návrh, ktorý vzišiel z dohody
poslaneckých klubov.
Následne informoval, že oproti zverejneným materiálom dochádza k aktualizácii bodu č. 6 –
Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2010 – 2012, pri ktorom ako
predkladateľ materiálu na základe záverov z pracovného rokovania predsedov komisií
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja doporučil zmenu, ktorá sa týka financovania
neštátnych školských zariadení. Týka sa to predovšetkým našich mladých priateľov, ktorí
mali sedieť v laviciach v škole a nie na zastupiteľstve, ale chcel im oznámiť nasledovné
riešenie aj na zložitosť rozpočtu a výsledkom hľadania rezerv Košického samosprávneho
kraja je návrh financovať cirkevné a súkromné školy. Košický samosprávny kraj je v zložitej
situácii, daň z príjmu, ktorá nám tvorí 80 % rozpočtu sa nám nenapĺňa a ani do konca roka je
relatívne možné, že sa plánovane napĺňať nebude. Navrhol nasledovné riešenie. Máme tu
všeobecne záväzné nariadenie, ktoré sa týka poskytovania dotácií. Nie je to ani naša
originálna, ani prenesená kompetencia, každý rok zastupiteľstvo vyčlenilo určitý objem
finančných prostriedkov na financovanie rôznych aktivít v rámci kraja. V minulom volebnom
období sme ich rozdelili do troch častí. V jednej sú stále akcie, ktoré sú potvrdzované typom
Medzinárodný Maratón mieru, atď.. a rôzne kultúrne podujatia v rámci kraja, potom je to

kompetencia predsedu, kde do výšky 3 333 eur mohol a môže rozhodnúť o poskytnutí dotácie
konkrétnemu subjektu raz za tri roky. Projekt musí spĺňať kritériá stanovené Všeobecne
záväzným nariadením a tretí moment je ten, že môže tak urobiť aj zastupiteľstvo. V prípade
zastupiteľstva aj u predsedu to predstavuje sumu 102 900 eur. Uviedol, že sa vzdáva tejto
možnosti, pretože považuje za podstatnejšie a rozhodujúcejšie naplniť originálnu funkciu,
ktorú zo zákona Košický samosprávny kraj má, ako poskytovať dotácie rôznym subjektom.
V konečnom dôsledku stojí toto rozhodnutie na zastupiteľstve. Návrh predkladá v záujme
vyriešenia do výšky 100 % v roku 2010 financovanie sumou 205 300 eur presunom do
programu Vzdelávanie na financovanie cirkevných a súkromných škôl plánovaných na
podpornú činnosť programov KSK. Finančné prostriedky by išli priamo do kapitoly s tým, že
je tu ešte jedna rovina, chýbajúcich cca 280 tisíc eur pôjde z rezervy, ktorá je minimálna,
v minulosti sa vytvárala vždy rezerva na rok okolo 5 %, to je rezerva, ktorá bola navrhovaná
vo výške 800 tisíc eur, ale aj v prípade nejakej zložitejšej situácie. Návrh predkladáme tak,
aby sme odfinancovali rovnako cirkevné, súkromné a aj školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja. Dodal, že podrobný pozmeňujúci návrh predloží pri
prejednávaní rozpočtu s tým, že je to riešenie nad rámec pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja.
Ďalšie aktualizácie sú realizované v návrhoch na uznesenia a v prílohách pri materiáloch
nasledovne: č. 11) Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie –
Ministerstvo školstva SR, Operačný program: Vzdelávanie, Prioritná os: 1 Reforma systému
vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú k aktualizácii dochádza z dôvodu prepočtu výšky nenávratného finančného príspevku a jeho
postupným odsúhlasovaním s jednotlivými riaditeľmi škôl. Aktualizácia je zverejnená.
Pod bodom č. 12) Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti – aktualizácia v prílohe č. 2 v bodoch
č. 66 a 67, 71 a 73, 76 a 77. Aktualizácia týkajúca sa delegovania je realizovaná na základe
požiadaviek poslancov.
Pod číslom 21) Zmena a doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
č. 727/2009 – k obchodnej spoločnosti ORID, s. r.o. – ide o aktualizáciu návrhu na uznesenie
– vypustením časti B žiada, nakoľko z právneho hľadiska v rozhodovacej praxi zastupiteľstva
nie je opora vydávať úplné znenie uznesenia.
Pod bodom č. 23a) Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
zmenou termínu účinnosti nie od 1.4.2010, ale už od 1.3.2010.
Uviedol, že všetky aktualizácie sú už premietnuté v aplikácii Digitálne zastupiteľstvo a na
webovej stránke Košického samosprávneho kraja vrátane vyhodnotenia pripomienok, ktoré
boli Úradu Košického samosprávneho kraja doručené k trom nosným materiálom – Návrh
rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2010 – 2012 a dvom návrhom Všeobecne
záväzného nariadenia – na úseku sociálnych vecí a školstva. Ich vyhodnotenie bolo
poslancom doručené aj v písomnej podobe dňa 3. 2. 2010 a sú zverejnené.
Následne návrh programu doplnil o bod č. 24 - Schválenie dohody o zániku predkupného
práva. Dodal, že ide o objekt bývalej Školy v prírode v Gelnici predaný v roku 2008 Mestu
Gelnica. Súčasťou predaja bolo aj zriadenie predkupného práva v prospech Košického
samosprávneho kraja na dobu 5 rokov. Uvedená skutočnosť je zapísaná na liste vlastníctva
ako ťarcha. Mesto Gelnica za účelom získania finančných zdrojov na investičnú akciu sa
zaregistrovalo v rámci výzvy Infraštruktúra sociálnych služieb sociálno právnej ochrany
a sociálnej kurately – budovanie nových zariadení sociálnych služieb. Predloženým návrhom
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sa odporúča schválenie dohody, na základe ktorej dôjde k zániku predkupného práva.
Následne dôjde aj k výmazu ťarchy.
Následne požiadal poslancov o ich pripomienky a doplnenia programu.
Poslanec Farkašovský: navrhol pri prerokovávaní personálnych otázok odsúhlasiť verejné
hlasovanie.
Poslanec Süli: navrhol presunúť bod č. 6 – Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja
na roky 2010 – 2012 pred bod č. 21, pretože všetky materiály prejednávané pred bodom č. 21
súvisia s rozpočtom, takže poslanecký zbor by ich mal najprv odsúhlasiť a prerokovať
a nakoniec prerokovať rozpočet.
Predseda na margo poslanca Süliho uviedol, že možno to vyzeralo tak pred doporučenou
zmenou, ale v prvom rade treba schváliť zákon roka, rozpočet a potom od rozpočtu sa
odvíjajú ostatné skutočnosti.
Následne sa dotazoval, či má ešte niekto pripomienky, alebo doplnenia programu. Nakoľko
nikto z poslancov už nemal záujem, túto možnosť uzatvoril a dal hlasovať o doplnení bodu
č. 24 - Schválenie dohody o zániku predkupného práva v súvislosti s ťarchou.
Hlasovanie č. 1

o doplnení bodu č. 24 – Schválenie dohody o zániku
predkupného práva

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie č. 2

o návrhu
poslanca
Farkašovkého
pri
prerokovávaní
personálnych otázok odsúhlasiť verejné hlasovanie

Za 44 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 5 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie č. 3

o návrhu poslanca Süliho presunúť bod č. 6 pred bod č. 21 ako
bod č. 20/a

Za 17 poslancov, proti 16 poslancov, zdržalo sa 18 poslancov.
Návrh nebol prijatý.
Hlasovanie č. 4

o celom programe

Za 52 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
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 SMER do návrhovej komisie navrhol poslanca Juraja Beňu a poslanca
Borisa Farkašovského a poslanecký klub SDKÚ-DS, KDS do návrhovej komisie navrhol
poslanca Mariána Hojstriča.
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Predseda sa opýtal, či sú ešte nejaké ďalšie návrhy a následne dal hlasovať o zložení
návrhovej komisie v zložení: poslanec Juraj Beňa, poslanec Boris Farkašovský a poslanec
Marián Hojstrič.
Hlasovanie č. 5

o zložení návrhovej komisie

Za 53 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Predseda skonštatoval, že návrhová komisia na 2. zasadnutí zastupiteľstva bude pracovať
v zložení: poslanec Juraj Beňa, poslanec Boris Farkašovský a poslanec Marián Hojstrič.
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 Hrdlík: uviedol, že občania trebišovského okresu sa na neho obrátili s niekoľkými
otázkami a následne predniesol päť interpelácií.
1. K hlasovaciemu systému - podobný sa už využíva aj na zasadnutiach Mestského
zastupiteľstva v Trebišove, je od tej istej firmy. Uviedol, že majú podľa neho jednu
výhodu, nakoľko celý priebeh zasadnutia je na webovej stránke. Občan si môže prezrieť
jednotlivé interpelácie, vystúpenia svojich poslancov, ich aktivitu a jednotlivý priebeh
zasadnutia. Interpeláciou dáva na zváženie, či by to nebolo dobré, aby občan mohol
kontrolovať svojich poslancov - svojich zástupcov.
2. K dopravnej situácii v okrese Trebišov – má vedomosť, že cesty I. triedy patria pod štát,
cesty II. a III. triedy sú vo vlastníctve vyšších územných celkov. Občania jeho regiónu si
myslia, podobne ako to je v Maďarskej republike, že každý kamión, ktorý prichádza na
územie Maďarska je vážený. Niekedy boli tieto váhy na hraniciach pri príchode na
Slovensko. Zrušili sa. Uviedol, že máme mobilné váhy, ktoré náhodne zastavujú vybrané
úseky, ale vieme, že tieto autá, kamionisti si dávajú signály, majú telekomunikačné
systémy, ktorými sa dohovárajú. Od Maďarskej po Poľskú hranicu sa tiahnu koľaje, ktoré
zhoršujú cesty a ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky.
3. K cyklistickému chodníku medzi Maďarskou a Slovenskou republikou. Maďarská
republika má tento chodník vybudovaný po Slovenskú hranicu, jedná sa o obec
Michaľany. Zo slovenskej časti sa chodník nenapája, je potrebné dobudovať 100 metrov.
Päť rokov nevieme dobudovať tento chodník. Bude piate výročie najväčšej tragédie
v dejinách slovenskej armády. Účasť na tejto cyklotúre prisľúbil do obce Hejce aj minister
obrany. Dobré by bolo, aby kompetentní tento úsek dobudovali. Päť rokov sú tam stále
nejaké byrokratické prieťahy.
Ďalšie dve interpelácie predniesol, nakoľko občania sa na poslanca obrátili s týmto
problémom.
1. Interpelácia týkajúca sa rómskej otázky v trebišovskom okrese - apeloval aj na
zástupcov zákonodarcov z Národnej rady SR v snahe prijatia zákonov pokiaľ ide
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o kriminalitu, fetovanie, záškoláctvo maloletých, prostitúcia. Zapodievajme sa s tým.
Uviedol, že tu číha extrémizmus, ktorý má stále väčšiu a väčšiu podporu obyvateľov.
2. Ďalšiu interpeláciu predniesol ohľadne útulku pre psov v Košickom samosprávnom
kraji. Má vedomosť, že teraz je zložitá situácia, ale po rozhovore s rektorom
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, táto univerzita má záujem
robiť túto vec, má na to personálne podmienky a hlavne lobistickú skupinu, ktorá vie
získať finančné prostriedky zo zahraničia. Domnieva sa, že pre niekoho to bude
úsmevná interpelácia, ale aj v západnej Európe tieto týrané zvieratá majú určité miesto
a je na poslancoch a na ľuďoch, aby túto otázku podporili.
Predseda 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 poslanec Hrdlík dostane
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 uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
zo dňa 8. februára 2010:

samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) berie na vedomie
Informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
B) súhlasí
s vypustením sledovania uznesení:
• č. 204 z 9. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo dňa 11. 12. 2006,
• č. 384 zo 16. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo dňa
18. 2. 2008.
Hlasovanie č. 6

Informácia o plnení
samosprávneho kraja

uznesení

Zastupiteľstva

Košického

Za 53 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 4
Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október 2009 až január 2010
Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho
kraja za obdobie roka 2009
Plán kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2010
Predseda sa opýtal hlavného kontrolóra, JUDr. Vojtecha Farkaša, či chce materiál
doplniť. Hlavný kontrolór uviedol, že nie je potrebné. Následne predseda otvoril rozpravu.
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Poslanec Semeš: uviedol, že ho oslovili zamestnanci Hotelovej akadémie v Spišskej Novej
Vsi v súvislosti s vykonanou kontrolou. Pri zverejnení správy o výsledkoch kontroly na
webovej stránke KSK si zamestnanci mohli prečítať uvedené skutočnosti a nezdalo sa im to
voči nim spravodlivé. Keďže na Strednej odbornej škole Jána Bocatia, Košice sú informácie
nie také isté, ako boli posudzované veci v hotelovej akadémii. Uviedol príklad: na strane 9
rozšírenej správy je napísané, že žiakom sa majú poskytovať odmeny atď.. Vreckové sa im
poskytuje a nevie, či ešte na niektorých školách sa poskytuje vreckové žiakom. A tu je
vyčíslené a voči tejto vete, ktorá je na konci druhého odstavca má výhrady: „Žiakom mali byť
vyplatené vyššie odmeny o sumu 1 141 354,- Sk/37 886 €.“ Na tejto Strednej odbornej
škole Jána Bocatia na strane 11 „Žiakom odmeny za produktívnu prácu vo vyššie uvedenom
období neboli vyplatené, čo bolo v rozpore s vyhláškou atď.“ Toto je aj tam. Žiadame, aby
táto veta, ktorá môže narobiť veľmi veľa zla zamestnancom, žiakom, koniec druhého
odstavca na strane 9 bola vypustená z dôvodu, že môže predpokladať, že škola dostala viac
finančných prostriedkov a žiakom nevyplatila. O to poslanec požiadal. Je to nerovnaké
posúdenie rovnakých škôl. Po ďalšie sa dotazoval pri vyčíslení počtu chýb, alebo počtu
porušení, ak teda sa vyskytne jedna chyba v ôsmich zmluvách napríklad, či to je 8 chýb. Toto
je 1 chyba, ale u ôsmich subjektov. Požiadal, aby bola vypustená táto veta z druhého
odstavca na strane 9.
Poslanec Halenár: k uvedenému bodu programu mal dve veci. Po prvé predniesol návrh na
doplnenie uznesenia v časti Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického
samosprávneho kraja na obdobie 1. polroka 2010 doplniť tento o následnú finančnú kontrolu
v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole v Domove sociálnych služieb na
Skladnej ulici v Košiciach. Dôvodom predloženia tohto návrhu je, že poslanec dostal
informácie o nespravodlivostiach v súvislosti s platením za stravu v tomto objekte. Po druhé
vyzval niekoho z manažérov kraja, aby sa vyjadril k tomu bodu. To znamená buď riaditeľ
Úradu Košického samosprávneho kraja alebo predseda Košického samosprávneho kraja.
Predseda požiadal poslanca Halenára o doplnenie o čo sa mu jedná, lebo nerozumie jeho
požiadavke.
Poslanec Halenár: vzhľadom na veci, ktoré sú uvedené v materiáli od kontrolóra by sa to
pýtalo samo od seba, ale keďže sa nik neprihlásil, z uvedeného dôvodu vyzýval manažérov,
aby zaujali názor k tomu, čo sa bude diať ďalej po týchto zisteniach kontrolóra.
Predseda uviedol, že dostane na vedomie informáciu.
Poslanec Süli: po prečítaní kontrolnej správy aj o Divadle Thália Színház Košice uviedol, že
na Kuzmányho sídlisku uvedené divadlo prenajíma dva byty. Keď sa pýtal prečo sú tie byty
také drahé, vraj preto, že sú vedené v bytovom podniku ako nebytové priestory. V čase
pôsobenia nejakej krajskej agentúry ešte na začiatku, kde bola jedna pani, nepamätal si meno,
bol návrh, že sa odkúpia tieto byty do vlastníctva, aby boli evidované ako byty. To sa
neuskutočnilo a z toho dôvodu náklady na tieto byty sú podstatne vyššie ako obyčajne za
ostatné byty na Kuzmányho sídlisku v jednom vežiaku. Doporučil to do pozornosti preto, lebo
pri nedostatku finančných prostriedkov bolo by múdre tieto byty odkúpiť, aby boli vedené
ako byty a nie ako nebytové priestory. Pokiaľ je taká možnosť. Požiadal, aby riaditeľ úradu
preskúmal túto možnosť.
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Predseda sa opýtal, či chce ešte niekto vystúpiť k správe. Uviedol, že otázkou, ktorú otvoril
pán poslanec Halenár sa bude zaoberať. Následne ukončil rozpravu a požiadal návrhovú
komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Poslanec Farkašovský, ako predseda návrhovej komisie uviedol, že návrhová komisia dostala
jeden doplňujúci návrh na uznesenie od pána poslanca Halenára - Plán kontrolnej činnosti
Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 1. polroka 2010
doplniť takto – následná finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole v Domove sociálnych služieb na Skladnej ulici Košice.
Ako poslanec sa opýtal pána poslanca Halenára, čo sa myslí tým následná finančná kontrola.
Kým? Odborom financií, alebo znovu kontrolórom? Pretože v jeho návrhu na uznesenie je
napísané následná finančná kontrola. Kto ju má vykonať.
Poslanec Halenár: uviedol, že ešte asi nemá tak dobre naštudovaný rokovací poriadok, ale sa
mu zdá, že po prečítaní návrhu na uznesenie nemá prebehnúť žiadna diskusia. Uviedol, že je
to korektné vrátane textu, ktorý je v poriadku a rovnako je to v poriadku po formálnej stránke.
Predseda uviedol, že poslanec má možnosť doplniť ústne alebo písomne návrh na uznesenie,
ktorý podal.
Poslanec Halenár: uviedol, že nevie ako to má doplniť, resp. ak by sa mohol porozprávať
s niekým kto po formálnej stránke mu to vie vylepšiť, tak by to prijal, ak je to ešte možné.
Predseda požiadal poslancov, aby hlasovali o návrhu poslanca Halenára
Hlasovanie č. 7

o návrhu poslanca Halenára

Za 14 poslancov, proti 14 poslancov, zdržalo sa 24 poslancov.
Návrh nebol prijatý.
Poslanec Farkašovský, ako predseda návrhovej komisie, ďalej informoval o predloženom
pôvodnom návrhu k správe hlavného kontrolóra.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
zo dňa 8. februára 2010:

samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 19e ods. 1 písm. b), písm. d)
a písm. e) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov
A) berie na vedomie
1. Správu o výsledkoch kontroly za obdobie október 2009 až január 2010.
2. Správu o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho
kraja za obdobie roka 2009.
B) schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2010.
Predseda upozornil poslanca Semeša, či nedal návrh písomne. Následne dal hlasovať o návrhu
na uznesenie v pôvodnom znení.
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Hlasovanie č. 8

Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október 2009 až
január 2010
Správa kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2009
Plán kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2010

Za 52 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 5
Zásady tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového
hospodárenia Košického samosprávneho kraja
Predseda k materiálu uviedol, že prvou zmenou sa navrhuje vytvorenie centrálnej
rezervy na prípadné havarijné situácie a nevyhnutné výdavky Košického samosprávneho
kraja. Doteraz uvedené rezervy boli vytvárané pri jednotlivých odvetviach.
Druhý návrh predstavuje zmenu v postupe pri predkladaní podkladov k tvorbe návrhu
rozpočtu od jednotlivých organizácií a odborov Úradu Košického samosprávneho kraja.
Podklady budú predkladané na Odbor financií Úradu Košického samosprávneho kraja a ten si
v prípade potreby vyžiada stanovisko od jednotlivých odborov. Doteraz išlo o predkladanie
podkladov prostredníctvom odvetvových odborov. Z dôvodu prehľadnosti sa zásady
predkladajú ako úplné znenie. V prípade tohto materiálu ide o súhrnný materiál týkajúci sa
zostavovania, predkladania a schvaľovania návrhu rozpočtu Košického samosprávneho kraja
vrátane harmonogramu prác, ktorý je ich prílohou. Materiál obsahuje aj zásady rozpočtových
opatrení, ktorými je daná možnosť predsedovi Košického samosprávneho kraja vykonávať
zmeny v rozpočte rozpočtovými opatreniami v rozsahu určenom zastupiteľstvom.
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 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
zo dňa 8. februára 2010:

samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a podľa § 14 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov schvaľuje Zásady tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového
hospodárenia Košického samosprávneho kraja.
Hlasovanie č. 9

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

Za 55 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 5a
Informácia o výsledku ratingového hodnotenia Košického samosprávneho kraja
ratingovou agentúrou Moody´s
Predseda uviedol, že výsledok Medzinárodného ratingového hodnotenia Košického
samosprávneho kraja bol zverejnený dňa 21. 12. 2009. Národný rating Košického
samosprávneho kraja bol potvrdený ratingovým stupňom ako Rating subjektu Aa1.sk. so
zmenou stabilného výhľadu na negatívny. Táto skutočnosť je odzrkadlená súčasným
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prepadom prevádzkového hospodárenia na pozadí očakávania slabších príjmov, pri
postupnom náraste zadlženia v sektore miestnych a regionálnych samospráv, vrátane
Košického samosprávneho kraja. Negatívny výhľad Košického samosprávneho kraja sa
odvíja z dôvodu pokračujúceho zhoršovania kľúčových finančných ukazovateľov odvíjajúcich
sa od recesie národného hospodárstva. Podotkol, že Košický samosprávny kraj si rating udržal
na úrovni Aa1 a je to jedno z najvyšších ohodnotení v tejto krajine. Je to hodnotenie na úrovni
Slovenskej republiky.
Medzinárodný rating A3 a národný rating Aa1.sk Košického samosprávneho kraja odráža
množstvo faktorov, poukazuje na silné a slabé stránky. Za silné stránky ratingová agentúra
považuje aktuálne uplatňovanú relatívne obozretnú fiškálnu politiku a solídnu inštitucionálnu
kapacitu. Zo slabých stránok rating uvádza nepriaznivý ekonomický rámec, ktorý má
z dôvodu poklesu príjmov z kľúčovej dane negatívny vplyv na prevádzkovú výkonnosť kraja
a jeho likviditu, relatívne vysoké a svojím spôsobom tým, že čerpáme úver od Európskej
investičnej banky, dočerpávame ho tento rok, tak stále rastúce zadlženie a slabé finančné
vyhliadky nemocníc. Tam sa už viac ako rok snažíme o zmenu. Verí, že už v nasledujúcich
mesiacoch túto zmenu potvrdíme v zastupiteľstve. Súčasťou informácie je aj Analýza
Košického samosprávneho kraja spracovaná ratingovou agentúrou.
Predseda ďalej uviedol, že na zasadnutí zastupiteľstva je prítomný Ing. Peter Vinš, regionálny
manager Moody´s Central Europe, a.s. Požiadal ho o podanie bližšej a podrobnejšej
informácie poslancom, aby sa mohli v rámci rozpravy dotazovať a pokiaľ to bude potrebné aj
na dotazy odpovedať, prípadne odpovedia aj kompetentní zamestnanci úradu. Následne
odovzdal slovo Ing. Vinšovi.
Ing. Peter Vinš, generálny manager Moody´s Central Europe, a.s.: poďakoval sa za slovo
a úvod predsedovi Košického samosprávneho kraja a uviedol, že doplní pár vecí a záležitostí.
Informoval, že agentúra prerobila negatívny výhľad celému municepálnemu sektoru na
Slovensku, takže nie je len záležitosťou Košického kraja, ten výhľad súvisí s vývinom
ekonomiky, s vývojom zdieľaných daní pre jednotlivé mestá a súvisí s tým, ako jednotlivé
mestá a kraje hospodária. V decembri minulého roku reagovali s tým, že buď znížili rating
alebo upravili výhľad štyrom subjektom s tým, že z tohto kraja už skôr preradili negatívny
výhľad v Spišskej Novej Vsi. Čo sa týka Košického kraja ako takého, tak ako hovoril
predseda, tento rating reflektuje ako negatívny vývoj národnej ekonomiky, to znamená
i vývoj, ktorý má dopad na kraj v zmysle zdieľaných daní reflektuje to, že toto sa odohráva
v situácii, kedy vrcholí investičná aktivita kraja vrátane prijatých úverov a zadlženia kraja,
ktoré by malo v tomto roku kulminovať a agentúra reflektuje to, že niekoľko z tých úverov je
prijatých i na predfinancovanie projektov z Európskej únie čo znamená, že potom budú
zaplatené z Európskej únie a samotné zadlženie sa zníži. Tento súlad investičnej aktivity
a zadlženie kraja má za následok znižujúcu sa rezervu z hľadiska finančnej likvidity
a z hľadiska finančného hospodárenia kraja, čo sa prejavuje v tom, že klesá prevádzkové
hospodárenie a prevádzkový prebytok kraja a to aj napriek tomu, že analytici konštatujú, že
finančný manažment kraja pomerne silne začal riadiť náklady alebo sa venuje riadeniu
nákladov. Na druhej strane si treba uvedomiť, že kraj má pomerne veľkú časť rigidných
výdavkov, ktoré mu vyplývajú zo zákona, ktoré nie je možné riadiť. Jeden faktor, ktorý
chcel zdôrazniť z tých podrobností, je spomenutá správa nemocníc kedy sme očakávali, že
angažovanosť kraja voči nemocniciam sa bude postupom času znižovať. Zatiaľ nebolo
rozhodnuté o ďalšom pokračovaní z hľadiska procesu vlastníctva a financovania nemocníc
a z toho vyplýva, že záväzky kraja voči nemocniciach pretrvávajú aj naďalej a pravdepodobne
kraj bude musieť pri prípadnom predaji tieto záväzky pred predajom vyrovnať, čo opäť
vytvorí ďalší tlak na hospodárenie kraja. V konečnom dôsledku by povedal to, že obidva
ratingy, ako už povedal aj predseda, boli potvrdené na doterajšej úrovni. Medzinárodný
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rating na stupni A3 a dva stupne pod Slovenskou republikou, čo si myslí, že je stále veľmi
dobrý rating a národný rating je Aa1.sk čo je stupeň pod Slovenskou republikou.
Z medzinárodného porovnávania doplnil, že rating Košického samosprávneho kraja je len
stupeň pod mestom Varšava, na druhej strane je o stupeň vyššie ako je rating Budapešti
a o štyri stupne vyššie ako je napríklad mesto Záhreb. Podľa jeho názoru tento rating je stále
na veľmi dobrej úrovni a rozhodne to neznamená, že kraj by nebol schopný splácať svoje
záväzky. Inými slovami kraj stále prezentuje veľmi dobrú schopnosť splácania svojich
záväzkov, ktorú agentúra takto hodnotila. Následne odovzdal predsedovi Košického
samosprávneho kraja diplom, ktorý si kraj zaslúži.
Predseda sa poďakoval Ing. Vinšovi za toto ocenenie a dodal, že je to výsledok práce celého
tímu ľudí na úrade, v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho
kraja, ale aj zastupiteľstva. Vyjadril potešenie, že agentúra stále vysoko ohodnocuje odborné
schopnosti tímu, ale hovorí aj o prezieravej fiškálnej politike. Nikto na tomto svete, snáď pár
analytikov, ktorí pred štyrmi – piatimi rokmi, upozorňovali na možnosť vzniku veľkej
finančnej krízy, nemohol predpokladať takýto vývoj situácie, ale snažíme sa o udržanie týchto
parametrov.
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 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
zo dňa 8. februára 2010:

samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. c) a d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov berie
na vedomie Informáciu o výsledku ratingového hodnotenia Košického samosprávneho kraja
ratingovou agentúrou Moody´s.
Hlasovanie č. 10

Informácia o výsledku ratingového hodnotenia Košického
samosprávneho kraja ratingovou agentúrou Moody´s

Za 55 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 6
Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2010 – 2012
Predseda uviedol, že v prípade návrhu rozpočtu ide o materiál roka. Materiál nebo
predložený na schválenie v závere minulého roka, pretože to bol volebný rok a bývalé
zastupiteľstvo aj vedenie sa dohodli na tom, že nové zastupiteľstvo si určí smerovanie, aby si
určilo aj rozdelenie finančných prostriedkov podľa priorít tak, ako sú reálne a možné. Dodal,
že dvanásty rok pracuje v oblasti samosprávy, najprv v miestnej, teraz regionálnej a môže
zodpovedne povedať, že každý rok bol pri tvorbe viacerých rozpočtov, či už v Košiciach
alebo na kraji. Keď v Košiciach nastupoval ako námestník primátora a potom primátor, tvoriť
rozpočet v tých podmienkach bolo veľmi zložité, pretože dlh predstavoval dva ročné
rozpočty. Jedna výhoda však bola tá, že mali vedomosť cca koľko finančných prostriedkov
v roku sú schopní získať a dokázali to odhadnúť relatívne presne. V danom momente pri
zostavovaní aj tohto ročného rozpočtu je to stále neisté, pretože veľmi ťažko sa odhaduje
a nielen úradu, ale od Národnej rady Slovenskej republiky počnúc po ministerstvo financií,
cez analytikov, čo bude predstavovať v priebehu roka tú príjmovú časť rozpočtu. Košický
samosprávny kraj je postavený na dvoch daniach. Daň z príjmov fyzických osôb, podiel
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z nej je 22,5 %, plus daň z motorových vozidiel. Obidve sú citlivé. Mali sme to možnosť
vidieť v posledných dvoch rokoch pri dani z motorových vozidiel, tam sa to veľmi citlivo
prejavilo, pretože sa to prehodilo zo záloh na odúčtovanie a už sme mali ročný výpadok. Táto
daň, ktorá nám tvorí väčšiu časť finančných prostriedkov, daň z príjmov fyzických osôb je
veľmi zložitá. V súčasnom období sme svedkami toho, že síce sa makroekonomické čísla
zlepšujú, ale z hľadiska mikroekonomiky a dopadov na jednotlivé kategórie, tam kde patríme
aj my, sa zhoršujú, pretože nezamestnanosť stúpa, resp. si udržuje svoju úroveň a z tohto
dôvodu okamžite nastáva prepad príjmov. Na druhej strane a sú tu viacerí poslanci Národnej
rady SR, je tu aj predseda rozpočtového výboru, čo má málo kto takú možnosť a je zároveň aj
predsedom finančnej komisie. Dochádza aj k situáciám, ktoré sa voči samospráve diali, dejú
a zrejme sa aj budú diať. Na samosprávne kraje sú presúvané kompetencie a mnohé
ministerstvá si uľahčujú, resp. riešia si svoje problémy na úkor samospráv. Takže
v konečnom dôsledku neustále kompetencie prichádzajú, neustále prichádzajú povinnosti, ale
nie finančné prostriedky. Vyjadril obavu aj v súvislosti so zákonom o sociálnych službách
a požiadal všetkých, lebo sa to bude prejednávať v parlamente, tam sa opäť presúvajú
kompetencie na vyššie územné celky. Uľahčuje sa miestnym samosprávam, 100 miliónov eur
sa dalo v minulom volebnom období na vyrovnanie sklzov a príjmov, ktoré samosprávy
prvého stupňa mali, ale regionálne samosprávy nedostali nič. Požiadal všetkých, aby
zabojovali aj za regionálnu samosprávu, lebo samosprávny kraj nemá iné zdroje. Poukázal na
to, ako je to s predajmi majetku, že je to zložité. Úrad prijal pravidlá, ktoré zosúladil s novým
zákonom, mnoho úprav ale nebolo potrebných, pretože podľa tohto typu hospodárenia
s majetkom sa riadil aj v predchádzajúcom období. Všetky finančné prostriedky, ktoré máme
v príjmoch dávame tam, kde máme plniť svoje originálne a prenesené kompetencie. Dokonca
už to, čo máme nad rámec a čo by sme chceli robiť sme zoškrtali na minimum. Čiže tá
situácia je veľmi zložitá. Uviedol, že sa viedlo veľa diskusií na túto tému, to nie je
jednoduché, netýka sa to len nášho kraja. Kraje na to reagovali rôznym spôsobom. Väčšina
krajov schválila 88 % z toho, čo sa dáva pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti a tých 88%
predstavuje nejakú sumu. Aj naše školy išli v podstate dolu o 9%. U súkromných škôl ja taká
situácia, že zákonodarca ani neuvažoval s tým, aby riešil tento problém. Je to problém
rodičov, ktorí na súkromné školy dávajú deti, čo sa týka príspevkov ku stravovaniu. Nakoniec
po diskusiách sme našli riešenie, ale z tých finančných prostriedkov, ktoré máme, tak sme sa
dohodli na porade predsedov komisií, že prídeme s návrhom na 100% odfinancovanie, to
znamená aj súkromné školy, aj cirkevné školy aj naše školy dostanú rovnako. Tých 280 tisíc
eur sme našli tak, že sme ich niekde museli zobrať, ale nie na úkor zadlžovania. Poukázal na
to, že Košický samosprávny kraj si zobral úver pred štyrmi rokmi, nosne to išlo do ciest
a keby nebol tento úver zobral, tak dnes už niet čo upravovať na cestách, lebo by to bolo
v takom stave. Ale v každom prípade si myslíme, že toto riešenie, ktoré teraz predkladáme
zastupiteľstvu je riešením aj sociálnym, pretože rieši problém na tento rok, je to riešením aj
pre tie deti a myslí si, že aj zastupiteľstva. Požiadal všetkých o podporu tohto uznesenia. Je to
vyriešenie problému, ktoré je síce na úkor toho, že Košický samosprávny kraj nebude vedieť
pomôcť obciam a mestám, ale to nie je ani originálna, ani prenesená kompetencia
samosprávneho kraja. Takže budeme radi ak tento rok podľa tohto rozpočtu naplníme
originálne a prenesené kompetencie. Uviedol, že rozpočet nebude podrobne rozoberať, bol na
mnohých zasadnutiach komisií, na poradách, na stretnutiach, niektoré body boli individuálne
rozdiskutované. Mnohé pripomienky sa vydiskutovali a zapracovali sa do definitívneho
návrhu. Uviedol, že príprava tohto materiálu mala širokú platformu, materiál bol
prediskutovaný a prejednaný z úrovne odboru školstva, so zástupcami jednotlivých škôl,
resp. asociácií, ktoré to zabezpečujú.
Následne požiadal predsedu finančnej komisie, poslanca Buriana, aby zaujal stanovisko, ale
ešte predtým oslovil hlavného kontrolóra, či nechce vyjadriť svoje stanovisko k rozpočtu.
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Hlavný kontrolór sa vyjadril, že to nie je potrebné, návrh rozpočtu odporúča schváliť.
Predseda otvoril rozpravu a odovzdal slovo poslancovi Burianovi.
Poslanec Burian: uviedol, že asi to nie je bežným štandardom, že sa vystupuje z tohto miesta,
(vystúpenie – centrálny mikrofón za predsedníckym stolom), ale kolegovia z Národnej rady
SR mu asi potvrdia, majú s týmto skúsenosť a je to vďačnejšie riešenie keď hovoríme k plénu,
ako chrbtom otočení. K rozpočtu uviedol, že bude nadväzovať na to, čo povedal už predseda.
Čo je veľmi dôležité a kľúčové v tomto rozpočte je to, že nezadlžuje ďalšie generácie
rozpočtu a vyššieho územného celku teda ďalšie obdobie a to je základný princíp. Bežné
príjmy sú kryté bežnými výdavkami, alebo bežné výdavky sú kryté bežnými príjmami, čo je
veľmi dôležitý fakt. V tomto rozpočte sa urobilo niekoľko opatrení na to, aby mal
vypovedaciu schopnosť, dokonca si myslí, že články v novinách už hovoria o tom, akým
spôsobom sa zadlžuje región Košického samosprávneho kraja. Nie je to pravda. Ubezpečil, že
tým impulzom preto, aby takéto zadlžovanie bolo, že už bol aj návrh rozpočtu, ktorý bol viac
menej v takom veľmi širokom alebo veľmi silnom pracovnom stave pred tým, ako zasadli
noví poslanci do týchto lavíc. Uviedol, že tento rozpočet už bol, mal absolútne kontúry
a vychádzal zo základnej premisy, aby sa nezadlžoval región Košického samosprávneho
kraja. Čo je dôležité, pri nahliadnutí do celkových príjmov a celkových výdavkov je to, že
celkové príjmy, alebo celkové výdavky a celkový rozpočet sa paradoxne zvýšil oproti
predchádzajúcemu roku, alebo predchádzajúcim rokom. Základný fakt je to, že jediným
kritériom alebo jednou možnosťou ako Košickému samosprávnemu kraju pozdvihnúť úroveň,
je naštartovať ekonomiku samosprávneho kraja a trochu podvihnúť úroveň samosprávneho
kraja sú výdavky, ktoré sú pod kapitálovými výdavkami, ktoré sú jedným veľkým zdrojom
možností rozvoja tohto kraja a najpodstatnejšou časťou sú zdroje Európskej únie. Upozornil
na to, že bez zdrojov Európskej únie by rozpočet pri tomto stave hospodárskej recesie aký je
vo svete, v Európe a určite zasiahol aj Slovensko, rozvoj samosprávneho kraja by bol veľmi
problematický. Apeloval na všetkých ľudí, ktorí budú pracovať s týmito projektami, ktorí sa
budú podieľať na tom, aby Košický samosprávny kraj bol úspešný pri realizácii projektov
Európskej únie, aby urobili maximum toho, čo je aj prezentované v tomto materiáli. Je to
ambiciózny projekt nárastu prostriedkov už vzhľadom k očakávaniu, že tento rast bude
generovaný práve týmito zdrojmi. Upozornil, že tieto zdroje nebudú riešené tým, že predaj
majetku Košického samosprávneho kraja nebude vo veľkej výške a dokonca by povedal, že je
na veľmi konzervatívnej výške, na úrovni 900 tisíc €. Odpredaj niektorých nevyužívaných
zariadení je pozitívom pre kraj, aby bežné, alebo fixné výdavky pri týchto majetkoch, ktoré
skôr sú dubióznymi majetkami, aby takýmto spôsobom bol riešený. Preto apeloval jednak na
zamestnancov a na tých ľudí, ktorí sa budú zaoberať v komisii k hospodáreniu s majetkom,
aby popracovali na tom, aby aj tento príjem bol zabezpečený. Uviedol, že sa objavili články,
aj v denníku Korzár, o tom, ako sa Košický samosprávny kraj zadlžuje. Tie čísla sú presné,
len interpretácia nie je celkom presná. Tá nepresnosť interpretácie hovorí o tom a aj
ratingovou agentúrou bolo jasne zadefinované, že Košický samosprávny kraj má stabilný
rating, aj keď výhľad je do budúcna negatívny a neovplyvnený hospodárením Košického
samosprávneho kraja, prípadne rizikom ich záväzkov. Práve tým, že tento rating existuje,
banky a bankové inštitúcie pristupujú k tomu, že Košický samosprávny kraj má výhodnejšie
úrokové sadzby práve z titulu aj takýchto náväzností. Finančné prostriedky investované do
toho, aby Košický samosprávny kraj ukázal pozitívnu stránku z tej finančnej stability
a výhľadu je veľmi dôležitá práve preto, aby sa nezadlžovali oblasti úrokových výdavkov,
ktoré
sú zakomponované v bežných výdavkoch a ďalšie výdavky, ktoré súvisia
s financovaním Košického samosprávneho kraja. Informoval, že nie je pravdou, lebo sú
pokryté už bežnými príjmami a tieto náklady sú vydefinované v bežných výdavkoch. Toto je
veľmi dôležité a pri hľadaní východísk z toho, ako by mal Košický samosprávny kraj do
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budúcna pôsobiť musí povedať, že sa ocitol v druhom štádiu, keď už hlavná kontúra toho
rozpočtu bola správne zrealizovaná. Správny výhľad ukazuje aj to, čo potvrdila aj ratingová
agentúra hodnotením, lebo aj filozofia rozpočtu, ktorá bola v tom rozpracovanom stave,
prezentuje stabilitu Košického samosprávneho kraja. Filozofia kapitálových výdavkov alebo
možnosti čerpania zdrojov Európskej únie bude kľúčovou situáciou pre ďalší rozvoj tohto
kraja. Či už to bola výstavba ciest, ktorá momentálne už ustupuje a ide účinným spôsobom už
v tej poslednej realizačnej fáze. Takže toto je ďalším štartovacím motorom. Uviedol, že ako to
už bolo spomenuté predsedom Košického samosprávneho kraja hľadali sa riešenia tam, kde
Košický samosprávny kraj nie je viazaný zákonom a kde by mohol ísť na nižšie výdavky. Dá
sa povedať, že aj na stretnutí predsedu vyššieho územného celku a aj ľudí, ktorí sú
kompetentní k tomuto rozpočtu niečo povedať, hľadalo sa riešenie ako nájsť prostriedky na
to, aby dofinancovanie neštátnych a cirkevných škôl v týchto zariadeniach bolo na úrovni
100%. Prečítal pozmeňujúci návrh, ktorý bude hovoriť o tej veci, ktorú spomína: Na záver
rokovania predsedov komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo dňa 3. 2.
2010 s cieľom riešiť financovanie neštátnych školských zariadení, cirkevné a súkromné
školské zariadenia sa navrhuje riešiť potreba finančných prostriedkov na dorovnanie dotácie
zariadení do výšky 100%, čiže na úroveň dotácie žiaka školského zariadenia v zariadeniach
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
vrátane zohľadnenia výšky finančných prostriedkov na skutočný počet vydaných jedál
v školských zariadeniach. Finančné krytie na tento účel sa navrhuje presunúť z plánovaných
dotácií v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií okrem trvalo poskytovaných dotácií.
Návrhom uznesenia zastupiteľstvo schvaľuje presun finančných prostriedkov vo výške
205 300 € z programu podporná činnosť programov Košického samosprávneho kraja do
programu Vzdelávanie na financovanie cirkevných a súkromných školských zariadení.
Upozornil, lebo tu bolo definované čerpanie finančných prostriedkov na počet vydaných jedál
a musí povedať, že možno aj nedopatrením prešlo v školskom zákone financovanie stravných
jednotiek na počet žiakov v jednotlivých zariadeniach. Osobne si myslí, že asi budeme
musieť popracovať, informoval o tom aj ministra školstva, že by sme sa mohli vrátiť
k filozofii na počet vydaných jedál. Stane sa reálnou skutočnosť, že budeme nejakým
spôsobom trestať tých, ktorí majú dobré školské zariadenia, prípadne tých, ktorí majú dobré
stravné, alebo majú dobré zariadenia na výdaj stravy. Stávajú sa prípady, že školy majú výdaj
na úrovni 30%, ale sú bežné školy, ktoré majú 60% - 70%, teda ľudí, ktorí sa stravujú v týchto
stravných zariadeniach a v stravovacích jedálňach. Ak by sme to brali na počet žiaka, aby sme
to vyrovnali a unifikovali každú školu rovnako stáva sa problém alebo bude sa stávať
problém, že týmto potrestáme práve tých, ktorí chcú byť dobrí alebo tých, ktorí sú v tejto
oblasti na vyššej úrovni. Čiže možno by sme sa mohli vrátiť, Košický samosprávny kraj prijal
túto filozofiu, lebo táto filozofia v podstate predurčí to, že nebude žiadne školské zariadenie
alebo žiadna jedáleň nebude tým potrestaná, aby výdaj stravy alebo dotácia bola na počet
vydaných jedál. Zároveň upozornil, že na finančnej komisii prijali úzus, kde kontrolné
orgány Košického samosprávneho kraja budú kvartálne kontrolovať tento stav vydaných
jedál, aby sa nestávalo to, ako v minulosti v niektorých školských zariadeniach sa stávalo, že
sa nejakým spôsobom s týmito číslami zle zaobchádzalo. Nechcel povedať čarovalo, aby si
takýmto spôsobom tieto zariadenia vylepšovali svoju ziskovosť alebo svoju profitabilnosť.
Práve preto, aby sa takéto úniky nediali, prijalo sa na komisii uznesenie, ktoré by malo byť
samozrejmosťou a zároveň v prípade toho ako to bude zneužívať niektorá stravná jednotka,
aby nastal nejaký proces toho, akým spôsobom bude sankcionovaný nielen tým, že vráti
finančné prostriedky, ktoré neoprávnene získal, ale možno že sa vrátime k tomu, že dostane
trest, ktorý bude vo vyššej výške. Rezerva, ktorá tu už bola prezentovaná z úrovne Košického
samosprávneho kraja bola po minulé roky niekde na úrovni 1,2 milióna €. V tomto období sa
uvažuje maximálne na úrovni 800 tisíc €, aj z toho vytvárame rezervu, aby sme dofinancovali
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stravné jednotky. Potom je tu aj financovanie alebo dofinancovanie krajského osvetového
strediska. Čiže tá rezerva sa veľmi zmenší a musíme všetko robiť preto, aby sme
minimalizovali straty a výdavky, lebo táto rezerva, ktorá sa dnes tvorí centrálne, aby nikoho
nejakým spôsobom negenerovala k tomu, že by mal pocit, že Košický samosprávny kraj,
prípadne na úrovni predsedu Košického samosprávneho kraja sa vytvára nejaká rezerva. Tá
bola rozpustená v jednotlivých kapitolách, dnes je sústredená, podľa jeho názoru, veľmi
rozumne, sústredená práve centrálne, aby sa centrálne dalo rozhodovať o tom, čo je
prioritnejšie pre Košický samosprávny kraj, aby sa takýmto spôsobom dali riešiť problémy
práve v čase hospodárskej krízy. Je veľkou pravdou aj to, že nezamestnanosť na Slovensku
bude vyššia o 0,5 až 0,7 %. Čo bude alebo generuje určitým spôsobom aj filozofiu malého
zhoršenia v oblasti príjmovej zložky jednotlivých krajov, miest a obcí. Faktom je, že aj
výpočet príjmovej zložky rozpočtu Košického samosprávneho kraja bol generovaný na tom,
aby sa nezvyšovali príjmy. Aby nefungovali doslova inflačné finančné prostriedky. Podľa
jeho názoru výpočet príjmov je sofistikovaný a je pragmaticky postavený na tom, že môžeme
očakávať takéto príjmy. Faktom je, že ak je rast slovenskej ekonomiky nebude pohybovať
viac ako 3% nie je predpoklad, že by veľké príjmy štartovacím, čo už je pre štátny rozpočet
a zároveň pomoc pre regióny bola nejako významná. Súhlasil s tým, že možno práve to
riešenie, ktoré bolo navrhnuté vedením Košického samosprávneho kraja, prípadne aj na
stretnutí predsedov komisií, že použiť finančné prostriedky, ktoré sú dotačnými finančnými
prostriedkami možno pre regióny. Je to dobrý zámysel už aj z definovaného hľadiska, že asi
100 miliónov €, už 100 miliónov € dostali municipality, teda mestá a obce na negovanie
dôsledkov hospodárskej krízy. Je pripravený ďalší balík finančných prostriedkov, takže si
myslí, že mestá a obce budú na tom v oblasti hospodárenia o niečo pozitívnejšie vzhľadom
k tomu, že kraje nedostali tieto dotačné tituly. Preto si myslí, že budeme určite veľa
diskutovať práve o pripravovanej novele sociálneho zabezpečenia. O tom, aby táto
kompetencia veľmi rýchlo neprešla na Košický samosprávny kraj. Uviedol, že nie je to
jednoduchá diskusia, lebo aj municipality majú svoj zámer, aby uchránili svoje financovanie.
Osobne si myslí, že nastal problém v tom, že po veľmi dobrých rokoch 2006, 2007, 2008 veľa
municipalít a možno aj niektoré samosprávne kraje išli veľmi extrémne do kapitálových
výdavkov vzhľadom k tomu, že si vedeli zabezpečiť vlastný rozvoj a výrazným rastom daní
z príjmov, čo je hlavný príjem aj pre Košický samosprávny kraj alebo pre kraje a pre
municipality išli do veľmi zaujímavých, extenzívnych a veľmi intenzívnych kapitálových
výdavkov a myslí si, že dnes sa to trochu vypomstilo. Kraje alebo municipality, ktoré boli
konzervatívnejšie a pristupovali na čo máme, na čo nemáme, dnes si musia riešiť svoju
pozíciu získavaním zdrojov a možno aj nejakým miernym zadlžovaním. Toto neplatí o
Košickom samosprávnom kraji. Uviedol, že po študovaní štátneho rozpočtu a rozpočtu
Košického samosprávneho kraja, ktorý nešiel do takej hĺbky nikdy, musí objektívne povedať,
že tento rozpočet dáva predpoklad na to, aby Košický samosprávny kraj vyšiel z tejto krízy
bez straty desiatky. Veľmi dôležité bude to, ako sa popasujeme s čerpaním zdrojov
z Európskej únie. Uviedol, že niektorí poslanci aj opozície a terajšej opozície v Košickom
samosprávnom kraji hľadali efektívne možnosti, akým spôsobom získať finančné prostriedky
práve pre to školstvo. Myslí si, že vzdelanie je veľmi dôležité a keď nie najdôležitejšie aj
v tejto oblasti alebo v tom čase hospodárskej krízy treba využiť práve takéto možnosti, aby
ľudia išli dopredu svojím poznaním. Preto si myslí, že niektorých aj ocení, že hľadali
možnosti aj keď možno nie práve tie najlepšie, ale na druhej strane upozornil všetkých
poslancov, ktorí budú mať záujem nielen kritizovať, ale hľadať aj riešenie, lebo pri
schvaľovaní štátneho rozpočtu zažil tú istú pozíciu, veľa kritiky, ale nikto nenavrhol efektívne
riešenie. Požiadal poslancov o konštruktívne nápady, aby postavili svoju víziu voči tomuto
rozpočtu. Postavte víziu toho, že mám tu výdavok, ktorý nie je prospešný, a ktorý by mal byť
lepšie využitý na niektorú inú oblasť a potom vieme takouto konštruktívnou diskusiou dôjsť
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k tomu, že vieme nájsť nejaké atribúty riešenia, o ktorom teraz hovorí. Uviedol, že sa snažil
ukázať všetky pozitíva a aj nedostatky toho, čo dnes v tomto rozpočte sú. Tie negatíva nie
v tom, že je rozhadzovačná, skôr naopak. Poďakoval sa za pozornosť.
Predseda vyjadril presvedčenie, že tu nebudeme tvoriť rozpočet, že bol priestor do tohto
zastupiteľstva veľmi široký na diskusiu. Mnohí ho využili, mnohí nie. Ďalej reagoval na
myšlienky poslanca Buriana, ktoré mal v rámci svojho vystúpenia. Uviedol, že sa stretol
s dvoma návrhmi ako ušetriť finančné prostriedky pre školy. Mal ich pán poslanec Bauer.
Prvý bol rezervný fond. My sme do rezervného fondu siahli a znovu zopakoval, že ten je už
v podstate veľmi nízky. A druhý znižovanie počtu zamestnancov na úrade. Táto situácia sa
pripravovala už dlhodobejšie, preto sme si vedomí toho, že pri nižšom rozpočte aj tlak na tých
zamestnancov, ktorí sú tu, je nižší a ich vyťaženosť je nižšia. Práve preto dochádza v týchto
dňoch k návrhu na rozviazanie pracovného pomeru s 19 zamestnancami nášho úradu s tým, že
je dosť možné, pokiaľ sa tá situácia bude vyvíjať tak ako sa vyvíja, že sa bude pokračovať aj
v druhom kole. V každom prípade sme presvedčení, tí ktorí sme za to zodpovední a aj tento
veľký poslanecký klub, že návrhy, ktoré tu sú, prešli diskusiami, prešli celou filozofiou
a preto tento návrh je na stole v snahe vyriešiť aj také boľavé problémy, ktoré tu vznikli
Poslanec Bauer: uviedol, že je veľmi rád, že oproti predloženému návrhu rozpočtu sa
situácia zmenila. Chcel hovoriť hlavne o financovaní neštátnych škôl a školských zariadení.
Uviedol že nebude hovoriť tak dlho ako poslanec Burian. Súvisí to so všeobecne záväzným
nariadením, ktoré bude v nasledujúcom bode, ale bude hovoriť hlavne o financovaní. Chcel
trochu zosumarizovať dôvody, ktoré už boli spomenuté a ešte ich doplniť. Uviedol, že prvý
krát sa chystáme schváliť všeobecne záväzné nariadenie o poskytnutí dotácie na prevádzku
a mzdy základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam. Návrh,
ktorý máme v nasledujúcom bode vychádza zo zákona o štátnej správe, školstve a školskej
samospráve, ktorý bol novelizovaný naposledy minulého roku. Tento zákon zaviedol viaceré
dôležité zmeny, niektoré asi nie veľmi šťastne. Uviedol, že sa chce dotknúť len dvoch, a to
financovania cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení a výpočtu dotácií na
stravovanie pre neštátne školské zariadenia. Ten kľúčový paragraf, v ktorom je tých 88 %
hovorí, že samosprávny kraj v období nasledujúcich dvoch rokov pre cirkevné školy dotáciu
vo výške najmenej 88 % na žiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja tých
zariadení. Zákon sa týka všetkých škôl tohto typu na celom Slovensku a predpokladá, že
cirkevné školy môžu vyberať od svojich žiakov príspevky na prevádzku a mzdy. Teoreticky
môžu, ale ako sa informoval na cirkevných stredných školách v našom kraji, tak žiadna z nich
nevyberá príspevky na prevádzku a mzdy. A tieto školy ani neboli zriadené na to, aby
vyberali nejaké príspevky navyše, alebo aby snáď tvorili nejaký zisk ako v diskusii
s niektorými poslancami počul. Cirkvi zriadili tieto školy, pretože to umožňuje právny
poriadok a so zámerom vytvoriť pluralitu vo vzdelávaní a preto, aby mohli vychovávať
a vzdelávať žiakov v duchu svojej náboženskej viery. Nie s cieľom zarábať alebo vytvárať
nejaký zisk. Sú tu medzi nami prítomní aj rodičia z takýchto škôl, môžu to sami potvrdiť.
Preto sa nás táto možnosť, ktorú zákon dáva, poskytnúť len 88 % z dotácie, netýka a osobne
je hlboko presvedčený, že by to bolo nespravodlivé, diskriminačné a v rozpore s právnymi
normami. Dodal, že sa dotkne každého z týchto hodnotení. Prečo by to bolo nespravodlivé?
No preto, lebo keď poskytneme žiakovi na štátnej škole v našej zriaďovateľskej pôsobnosti
dotáciu priemerne cca 1 euro na jedno jedlo, ako sa to dá vidieť z návrhu rozpočtu, tak sa pýta
aký je dôvod na to, aby sme žiakovi na cirkevnej alebo súkromnej škole poskytli dotáciu len
88 centov. Majú žiaci na cirkevných a súkromných školách jesť menej, preto lebo si vybrali
neštátnu školu alebo majú ich rodičia viac priplácať? Ich rodičia platia rovnaké dane ako
platia rodičia žiakov na štátnych školách, tak majú nárok na rovnako verejné služby, medzi
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ktoré patrí aj vzdelanie. Ďalej sa pýtal: Je spravodlivé, aby žiaci na školskom internáte
cirkevnej školy dostali dotáciu len 883 € na rok a žiaci na štátnej škole 1003 € na rok? Majú
mať v izbe len 18 0C zatiaľ čo na štátnom internáte bude 22 0C? Prečo by to bolo
diskriminačné? Pretože keď niekomu dáme 1 euro a inému dáme na to isté len 88 centov
z dôvodu, že chodí do neštátnej školy tak je to diskriminácia. A podľa § 2a
antidiskriminačného zákona Slovenskej republiky možno konanie, pri ktorom sa s právnickou
osobou zaobchádza menej priaznivo ako s inou osobou v porovnateľnej situácii, chápať ako
priamu diskrimináciu. Predložený návrh financovania dotácií bol v rozpore aj s inými
právnymi normami. Ústava Slovenskej republiky zaručuje v článku 42 právo na bezplatné
vzdelanie v základných a stredných školách. V článku 24 zase zaručuje slobodu myslenia,
svedomia, náboženského vyznania a viery. Navyše zmluva medzi Slovenskou republikou
a svätou stolicou ako o katolíckej výchove a vzdelávaní hovorí, že katolíckym školám
a školským zariadeniam sa poskytuje finančné zabezpečenie v rovnakom rozsahu ako ho
majú všetky ostatné školy. Táto zmluva je medzinárodná zmluva a podľa Ústavy Slovenskej
republiky má všeobecnú záväznosť a prednosť pred zákonmi. Rovnaká zmluva bola
uzatvorená aj s inými registrovanými cirkvami. VZN, ktoré podľa zákona schvaľujeme
nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, medzinárodnými
zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky. U súkromných
školách a školských zariadeniach, pokiaľ ide o veľkosť dotácie alebo časové vymedzenie,
zákon nehovorí nič. Dotácie pre súkromné školy a školské zariadenia má však ten istý
charakter a pokiaľ si rodičia žiakov na týchto školách priplácajú, robia tak preto, že chcú mať
lepšie podmienky, určitý nadštandard ako na iných školách. Títo rodičia platia tak isto
rovnaké dane ako rodičia žiakov na štátnych školách. Preto by mala byť dotácia aj na
súkromné školy rovnako vysoká, ako dotácia pre štátne školy. Druhá dôležitá zmena, ktorú
zákon o štátnej správe v školstve doniesol, sa týka financovania a stravovania. Hovoril o tom
už poslanec Burian. Minulého roku sa dotácie na stravovanie počítali podľa počtu stravníkov
a vydaných jedál. Nový zákon prikazuje počítať podľa počtu žiakov na škole a vychádzať
z priemernej dotácie na žiaka na štátnych školách. Ale táto hodnota je iná keď počítate len
žiakov, ktorí sa stravujú a iná keď počítame všetkých žiakov na stredných školách. Pretože
stravuje sa asi len 40% všetkých žiakov na stredných školách v našom kraji, ktorých sme
zriaďovateľmi. Tak môže vyjsť hodnota 54 € na žiaka ako je to uvedené v prílohe č. 1 VZN.
Ale keby sme dali našim školám len 54 € na žiaka na rok tak by školské jedálne museli
zavrieť. V návrhu rozpočtu je to jasne vidieť v prílohe č. 13. Ak si vezmeme napríklad
Školskú jedáleň Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach, jej bývalý riaditeľ, poslanec
Viliam Záhorčák, zároveň primátor mesta Michalovce tu sedí medzi nami. Podľa návrhu
rozpočtu má školská jedáleň tohto gymnázia dostať 84 tisíc €. Škola má necelých 1000
žiakov. Dotácia je tak viac ako 84 € na žiaka a nie 54 €. Alebo vezmime si menšiu školu,
Školskú jedáleň Gymnázia v Sobranciach na ulici kapitána Nálepku. Podľa návrhu rozpočtu
má dostať 42 tisíc € a má cca 350 žiakov. Dotácia je viac ako 100 € na žiaka a nie 54 €. Ak si
vezmeme všetky školské jedálne v prílohe č. 13 návrhu rozpočtu a navrhované dotácie
porovnáme s počtom jedál, tak priemer na jedno jedlo je cca 1 euro, presne je to 1,00155 €
bez výdajných školských jedální. V systéme výpočtu dotácie na žiaka škola, v ktorej sa
stravuje menej žiakov by získala viac prostriedkov, čo je v rozpore s verejným záujmom, aby
sa čo najviac žiakov stredných škôl stravovalo v školských jedálňach. Bolo by to tiež
v rozpore s navrhovaným a správne zvoleným indikátorom v programovom rozpočte pod
program 5.6, kde je navrhované, ako indikátor, percento nárastu študentov navštevujúcich
školské jedálne pri stredných školách, ktorého hodnota by mala za rok 2010 stúpnuť o 1,5 %.
Preto je lepšie vrátiť sa k systému výpočtu, ktorý je založený na počte vydaných jedál. Je to
spravodlivejšie a výstižnejšie. Nielen v štátnych školách, ale aj v neštátnych. Ďalej uviedol,
že na komisiách, ktorých je členom už o tomto VZN a rozpočte dosť podrobne diskutovali.
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Ospravedlnil sa ich členom, že niektoré veci počujú dva krát, ale chcel povedať, že na komisii
pre cirkevné a spoločenské otázky sa jednomyseľne zhodli na tom, že pri určovaní výšky
dotácie by mal byť uplatnený princíp rovnocenného a spravodlivého financovania aj štátnych
aj neštátnych škôl. Na komisii regionálneho rozvoja tento princíp financovania prijali tiež, ale
s výhradou dostatku finančných zdrojov v rozpočte Košického samosprávneho kraja.
Vo vyhodnotení pripomienok k návrhu rozpočtu dostali od riaditeľa Ondreja Bernáta,
od vedúcej odboru financií Márie Karafovej vysvetlenie, že vzorec pre výpočet dane z príjmu
fyzických osôb nie je záväzným kritériom pre tvorbu výdavkovej časti rozpočtu. To je pravda.
Pravdou je však aj to, že štruktúra výdavkovej časti rozpočtu platí pre všetky samosprávne
kraje. Kopíruje, to znamená do veľkej časti sa zhoduje so štruktúrou príspevkov jednotlivých
kritérií pre výpočet dane z príjmov fyzických osôb. Tak bol totiž ten vzorec koncipovaný.
Jedným z kritérií je aj počet obyvateľov vo veku 15 – 18 rokov, čo je vlastne počet
stredoškolákov. Toto kritérium má vo vzorci váhu 15 % a na ňom sme v úvodzovkách v roku
2009 získali do rozpočtu cca 9,5 milióna €. V návrhu rozpočtu na rok 2010 je na samosprávne
kraje, respektíve originálne kompetencie je navrhovaných 7,068 milióna €. Len pre
zaujímavosť uviedol, že
Prešovský samosprávny kraj má vo svojom rozpočte
navrhovaných 8,452 miliónov €, z toho pre cirkevné a súkromné školské zariadenia 2,3
milióna €. U nás je to zatiaľ 0,68 milióna €, čo je asi štyri krát menej, pokiaľ to zvýšime o 280
tisíc €, bude to takmer milión €. Celkové výdavky nášho kraja boli v roku 2009
vo výške 188 milióna €, čo bolo najviac z pomedzi všetkých krajov na Slovensku. Najmenší
rozpočet mal Trenčiansky samosprávny kraj. Prešovský samosprávny kraj mal rozpočet vo
výške 166,9 milióna €, čiže zhruba o 22 miliónov € menej. Banskobystrický samosprávny
kraj zasa vo výške 140 miliónov €, čiže asi o 48 miliónov € menej. V roku 2010 je
navrhovaný rozpočet pre Košický kraj vo výške 185,6 miliónov €, čo je opäť najviac zo
všetkých samosprávnych krajov. Prešovský rozpočet má v návrhu rozpočtu výšku 140
miliónov € , to je o 45 miliónov € menej. Banskobystrický kraj zasa vo výške 129, 8 miliónov
€, to je o 56 miliónov € menej. Rozdiel je spôsobený najmä vďaka našim relatívne vysokým
kapitálovým výdavkom. Ospravedlnil sa, že zaťažuje poslanecký zbor toľkými číslami, ale
ide o rozpočet a o spravodlivé financovanie. Pokiaľ ide o bežné výdavky na školstvo, na
výdavky v originálnej pôsobnosti, tak minulého roku sme mali podľa poslednej úpravy
rozpočtu rozpočtované výdavky v hodnote 8,074 miliónov €. V roku 2008 podľa záverečného
účtu 7,899 miliónov €, v roku 2007 6,932 miliónov €. Navrhovaná čiastka v rozpočte pre
tento rok 7,068 miliónov € je o cca 1 milión € nižšia ako v minulom roku, omnoho nižšia ako
v roku 2008 a dostáva tieto výdavky na úroveň roku 2007. Podľa návrhu sa dostávame
s výdavkami na neštátne školy a školské zariadenia 3 roky dozadu.
V dôvodovej správe k VZN sú čísla ešte nižšie ako v návrhu rozpočtu. Dôvodová správa
hovorí, že celková vyčlenená čiastka je len 6,207 miliónov €, z toho pre neštátnych
zriaďovateľov 600 tisíc €. Uviedol, že spomínal už Banskobystrický kraj, tento kraj dáva na
originálnu pôsobnosť v školstve najviac zo všetkých krajov. V roku 2009 to bolo 11,054
miliónov € a v tomto roku má navrhovaných 11 miliónov 210 tisíc €. Čiže o viac ako 4
milióny € ako v Košickom samosprávnom kraji. Napriek kríze väčšina krajov zvyšuje svoje
výdavky na originálne kompetencie v školstve a myslí, že robia dobre. Súhlasí s poslancom
Burianom. Vzdelanie je totiž najdôležitejšia verejná služba. Vzdelávanie je hlavným
strategickým cieľom Európskej únie, strategickým cieľom lisabonskej stratégie, ale aj cieľom
Slovenských strategických dokumentov. Vzdelávanie a zamestnanosť je jedným z piatich
strategických cieľov národného programu reforiem. Podľa vládneho materiálu vízia rozvoja
Slovenska do roku 2030 budú ťahúňom tvorby nových poznatkov a inovácií v regiónoch,
veľké mestá a kritická bude výskumná excelencia a budovanie interaktívnych systémov. Ak
nevytvoríme kvalitné a rovnocenné podmienky pre vzdelávanie už na stredných školách,
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myslíte, že sa tieto ciele naplnia? Ďalej uviedol, že veľmi podporuje rovnocenné financovanie
štátnych aj neštátnych škôl, to je rovnaké stĺpce A, B, aj C v prílohe k VZN a zároveň
rovnaký výpočet pre školské jedálne neštátnych škôl tak, ako je v prípade štátnych školských
zariadení. K tomu, aby to bolo možné, súhlasí s týmto návrhom. Trochu polemizuje s tým, či
bude dosť tých 280 tisíc €, pretože minulého roku celková suma bola podľa návrhu rozpočtu
938 tisíc €, podľa skutočnosti niečo cez 900 tisíc € a pritom úroveň financovania bola 90%
z toho, čo sa financovalo na našich školách. Čiže z toho vyplýva, že by táto suma mala byť
zhruba milión €, pokiaľ neklesol počet týchto zariadení, tak dokonca trochu stúpol. Takže 600
tisíc € do milióna € je zhruba 400 tisíc €. Dodal, že nebude dávať návrh na zmenu rozpočtu,
bude podporovať ten, ktorý predložil predseda, vlastne poslanec Burian, ale bude rád ak by
sa ukázalo, že je to viacej, pretože nejaký čas potrvá kým sa to spočíta. Ak by sa náhodou
ukázalo, že je potreba viacej, tak aby sme sa buď vrátili k úprave rozpočtu na nasledujúcom
rokovaní, alebo ho urobiť pán predseda v rámci svojej kompetencie, ktorú mu dáva zákon. Na
záver dodal, že tento názor, ktorý tu predniesol, nezdieľa sám. Rovnaký názor majú
desaťtisíce ľudí na Slovensku, ktorí to vyjadrili svojím podpisom na petícii za
zrovnoprávnenie financovania základných cirkevných školských zariadení so štátnymi
školskými zariadeniami. Uviedol, že má kópie týchto petícií, je to len za Košický kraj, kde je
podpísaných 9 674 ľudí. Niektorí z nich, ktorí majú svoje deti na neštátnych stredných
školách podpísali túto petíciu, sú tu medzi nami, preto si dovoľuje požiadať, aby ich zástupca
sa mohol zapojiť do diskusie k tomuto bodu. Navrhol, aby s krátkym príspevkom vystúpil aj
pán Ing. František Horváth.
Predseda uviedol, že poslanec Bauer hovoril o veciach, ktoré sa už v prípravnom konaní
rozdiskutovali, takže berie to ako jeho politické vystúpenie, ale že zabudol na jednu základnú
vec, že v siedmich krajoch schválili 88 % a Košický samosprávny kraj išiel úplne inou cestou
ešte k tomu. Takže je to tak. Pán poslanec zabudol na jednu vec, že my máme výpadok oproti
roku 2008 o 16,5 milióna €. Zabudol, že v tejto krajine a aj v Národnej rade Slovenskej
republiky ste museli prijímať rozpočet, ktorý je postavený trochu inak ako by bol, pokiaľ by
sa ekonomika vyvíjala iným spôsobom. Nielen v tejto krajine, v celej Európe, v Spojených
štátoch amerických, atď. To pán poslanec zabudol povedať, ale nie náhodou. Lebo odvíjať sa
od čísiel v tejto rovine sa mu nezdá celkom korektné.
Poslanec Farkašovský s faktickou poznámkou: reagoval na poslanca Bauera, pretože
zjavne jeho diskusný príspevok bol pripravený vopred a nevedel o tom, že ide pozmeňovací
návrh k bodu č. 6, ktorý predložil predseda finančnej komisie. Ale pán poslanec Bauer, veľmi
správne ste začali, veľmi nesprávne ste nás zavádzali uprostred vášho príspevku. Povie hneď
prečo. Áno, každý má právo nechodiť do štátnej školy, ale do inej súkromnej, cirkevnej, ale
do inej ako, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj. Tieto školy majú právo,
a to aj pán poslanec povedal, citoval, majú právo vyberať tzv. školné. Naše školy toto právo
nemajú, čiže diskriminácia je na strane našich škôl, nie na strane súkromných škôl. A kde ste
nás zavádzali, pán poslanec? Povedali ste, že rodičia týchto detí majú zvýšené finančné
výdaje na to, že ich deti chodia do školy. Spýtal sa, na čo majú zvýšené, keď tieto školy
nevyberajú školné, ani nevyberajú žiadne príspevky. Takže mu to, nedáva na strane dal a na
strane má dať tam nie je súhra. Čiže ešte raz, tento návrh ide po prejednaní vo finančnej
komisie ako navrhoval člen finančnej komisie, máme tu ten návrh, vy ste s ním boli
oboznámení, myslí si, že tých 17 – 18 minút bola predvolebná kampaň pána poslanca.
Poslanec Burian s faktickou poznámkou: uviedol že nie je to záväzok samosprávneho kraja
na dofinancovanie, je to v zmysle zákona, čo je teda povinnosť. Ale cez to všetko súhlasil
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s tým, že je to aj zodpovednosť Košického samosprávneho kraja za rozvoj vzdelávania
a rozvoj týchto zariadení.
Ďalej uviedol, že nemá presne naštudované jednotlivé výdaje, lebo tie hrubé výdaje
jednotlivých krajov, či to bol spomenutý Prešovský samosprávny kraj, Banskobystrický,
Trenčín ako samosprávny kraj, sú relatívne dosť zavádzajúce, lebo nevieme čo tieto čísla
obsahujú. Ak by sme to prepočítali na počet žiakov, ak by sme to prepočítali na individualitu
v tom školskom zariadení možno zistíme to, že fakt je tam 88 % maximálny príspevok pre
cirkevné školy a dokonca ešte nižší príspevok pre ostatné súkromné zariadenia. Uviedol, že
aby sme boli objektívni, je potrebné presné rozpitvanie týchto čísiel. Dodal, že si dá tú
námahu a prejde jednotlivé kraje, ale myslí si, že Košický samosprávny kraj určite nebude
v pozadí tohto celého. O tých číslach by trochu polemizoval, lebo vo výdavkovej časti na
vzdelávanie sú tie sumy trochu vyššie a keď budeme porovnávať nie s ostatnými krajmi, ale
s vývojom v Košickom kraji je toho názoru, že tento vývoj určite nie je negatívny. Súhlasí aj
s tým, že kapitálové výdavky a čerpanie zdrojov Európskej únie sú nosnou témou do budúcna
pre rozvoj tohto kraja.
Predseda vyjadril presvedčenie, že teraz nebudeme rozoberať rozpočty Prešova, Bystrice,
Trenčína, Trnavy, Nitry, Bratislavy atď.. Uviedol, že rokovania Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja boli vždy pragmatické, jasné a v nejakej základnej filozofii. O to
požiadal poslancov, aby sa držali tejto línie.
Poslanec Bauer s faktickou poznámkou: uviedol, že táto téma je taká dôležitá, že si
zasluhuje, aby sa nejaký čas aj o nej diskutovalo. Dodal, že sa chce len ohradiť voči slovu
zavádzanie, pretože nezavádzal v ničom vo svojom príspevku, za každým číslom, ktoré
použil si stojí a vie ho preukázať. Vývoj financovania v tejto časti financovania neštátnych
škôl a školských zariadení nebol dobrý. Návrh, ktorý predseda predložil to vyrovnáva a ešte
raz zopakoval, že je veľmi rád, že všetci chcú prijať takúto filozofiu financovania neštátnych
škôl a školských zariadení.
Poslanec Süli: uviedol, že bude hovoriť len o číslach, lebo nemá to iný zmysel. Dal za pravdu
predsedovi, že sa treba zaoberať s číslami. Kríza nebola ešte nikde v roku 2006 a čistý priamy
a nepriamy dlh Košického samosprávneho kraja bol 22,2 miliónov €. V roku 2007 44
miliónov €, v roku 2008 59 miliónov €, 60 miliónov € a keď zobral prílohu č. 2 úverové
zabezpečenie, zabezpečenie úverových zdrojov pre financovanie projektov naša dlžoba v roku
2009 už bola 67 miliónov € a rátame s dlžobou celkovou, teda 77 miliónov € v tomto roku.
Čo to asi znamená. Keď chceme konsolidovane splatiť tento dlh, posledná splátka bude
v roku 2035 a vôbec nerátame s tým, že základné prostriedky a zariadenia, do ktorých
investujeme finančné prostriedky budú mať životnosť do tejto doby. Keby som chcel nazvať
tento rozpočet, ktorý tu je predložený a celý model financovania týchto vecí je chvályhodné,
že chceme z európskych fondov dostať finančné prostriedky, ale treba o tom rozprávať, že na
zabezpečenie spoluúčasti žiadne vlastné finančné prostriedky už nemáme. Musíme na to
zobrať úver. Iná cesta asi nie je a to je tá pasca, kde sme sa dostali v priebehu piatich rokov.
Uvedomuje si aj to, že mali by sme byť konštruktívni, ako boli vyzvaní k rozpočtu, ale
nechcite od nás a neočakávajte od nás od opozície, aby sme v priebehu dvoch mesiacov ôsmi
poslanci poskladali takýto protinávrh alebo nejaké alternatívy, na ktorom pracoval jeden celý
tím, jeden celý úrad v priebehu možno celého roka. Uviedol, že preto chcel pred zahájením
tohto rokovania hovoriť o tom, prečo treba zmeniť poradie prejednávania. Preto treba zmeniť
poradie, lebo teraz rokujeme o rozpočte, za chvíľu celkom určite to schválite, lebo máte
drvivú väčšinu poslancov v zastupiteľskom zbore. Vzápätí budeme rokovať o takých veciach,
kde sa aj odoberajú finančné prostriedky rozpočtu aj za tých podmienok, že zákonné
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podmienky nie sú na to splnené. Samozrejme, pri týchto bodoch budeme hovoriť
o konkrétnych veciach, kde sú tie finančné prostriedky, povedal by, rozhajdákané. Ale zase
hovorím, že keď od nás chcete, aby sme boli konštruktívni, budeme konštruktívni a budeme
pýtať to, čo podľa Ústavy a zákonov patrí občanom kraja ako aj všetkým ostatným, ktorí tu
v kraji žijú. Uviedol, že tento rozpočet, ktorý je predložený je minimálne krízový a chcel by
opraviť v dôvodovej správe, že nie konzervatívny, krízový, núdzový a už by nechcel uraziť
žiadny národ – grécky, lebo žije len z úverov, rozvoj tohto kraja len z úverov. Vyjadril
presvedčenie, že prostriedky, ktoré Košický samosprávny kraj získa z európskych zdrojov,
donesú efekt, že naše náklady na prevádzku budú podstatne nižšie.
Predseda uviedol, že Košický samosprávny kraj posledný úver zobral pred 3,5 rokom
vo výške 1 miliarda 400 miliónov Sk. A keby sme ho neboli zobrali, neurobíme ani kilometer
cesty a stálo by to dvakrát, trikrát viac.
Poslanec Burian s faktickou poznámkou: reagoval na vystúpenie poslanca Süliho vychádzal
z maximálnej výšky čerpania úverov a to bude odvislé od čerpania
úverov Európskej únie. Košický samosprávny kraj bude čerpať tieto úvery vtedy, ak bude
mať dostatočné čerpanie zdrojov Európskej únie. Upozornil, že sú to posledné finančné
prostriedky, v roku 2013 končí druhé obdobie získavania zdrojov alebo druhé plánovacie
obdobie získavania zdrojov. Ak sa teraz nevyužijú Košický samosprávny kraj nemá inú šancu
v ďalšom období niečo čerpať. Ak teraz nevyužijeme finančné prostriedky, ktoré môžeme
získať, dá sa povedať 95 % riešením zdrojov Európskej únie tak potom nemáme inú šancu.
Nevie si predstaviť lacnejšie zdroje financovania. To je prvá poznámka. Druhá poznámka,
nevie do akej miery pozná poslanec Süli problém Grécka, ale to by si rád vydiskutoval
osobne, lebo to je bohapustý nezmysel, už nehovoriac o tom, že Grécko nielen to, že
nedodržuje pakt stability a rastu, ale jednoducho klamalo vo svojich výsledkoch. Toto tu nie
je o klamstve. Toto je tu o reálnych číslach. A či sa budeme baviť o tom, či je krízový alebo
konzervatívny, to je vec diskusie a polemiky so slovíčkom, ale nepoužívajte silné slová typu
Grécka, lebo dovolí si povedať, že niečo o tom vie. Myslí si, že je to veľmi zavádzajúce
takéto vyhlásenie, možno politické, pekné, ale inak nie.
Poslanec Novotný: uviedol, že od začiatku dnešného zastupiteľstva stále točíme okolo tej
istej témy, ktorou sú dotácie na prevádzku a mzdy základných umeleckých škôl, jazykových
škôl a školských zariadení. Už v úvodnom vystúpení predseda hovoril predovšetkým o tejto
problematike, aj keď tak pomerne široko. Na záver aj formuloval východisko, ktoré
v podstate bolo to východisko, ku ktorému nabádali poslanci z poslaneckého klubu SDKÚ DS na zasadnutiach jednotlivých komisií, ale v podaní predsedu to vyzeralo naopak, že
predseda ponúka riešenia a oni sú tí zlí, ktorí ho nechceme. Povedal, že si dovolí ohradiť sa
voči vyjadreniu, že mu na deťoch nezáleží. Jemu na deťoch záleží, má tri deti, jedno chodí do
školy, ďalšie dve deti sú v predškolskom veku takže do školy určite pôjdu a naozaj mu záleží
na tom, do akých škôl budú chodiť a ako kvalitne ich tieto školy pripravia na život. Dodal, že
jemu na deťoch záleží nielen vtedy keď tu deti sedia, ale záleží mu na nich aj keď deti nesedia
v sále, v ktorej rokuje. Ako dôkaz povedal, že na zdravotnej komisii, kde deti ani študenti
neboli, predložil návrh uznesenia, aby súkromné, cirkevné školy a školské zariadenia boli
dofinancované na úrovni škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja. Za tento návrh uznesenia hlasoval, jedna nezávislá pani poslankyňa sa
zdržala a poslanci z poslaneckého klubu Smer hlasovali proti. Vtedy tam deti ani študenti
neboli, preto je rád, že medzitým prišlo k výraznému myšlienkovému posunu. Na záver ešte
poznamenal, že by bol rád, aby sa tiež tu nezavádzali praktiky z Národnej rady Slovenskej
republiky. Ale o jednu vec poprosil pána predsedu, aby poslancov Národnej rady Slovenskej
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republiky aspoň tak nahrubo rozdeľovali a rozlišovali, lebo nie celkom s tým môže súhlasiť
keď povie, že vy tam v národnej rade ste to tak schválili. Treba povedať kto v Národnej rade
Slovenskej republiky schválil novelu zákona 179 z roku 2009 o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve. Poznamenal, že v roku 2009 to schválili poslanci koalície zo strán
Smer, HZDS a SNS, SDKÚ – DS spolu s opozíciou nepodporila túto novelu zákona. Dodal,
že to len tak pre poriadok, aby zasa neboli bití za niečo, za čo hlasujú kolegovia zo Smeru
a proti čomu protestovali aj v pléne Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda uviedol, že problém bol v jednom nie preto, že by poslanci, ktorí sú v spoločnom
klube boli proti, problém bol v jednej veci, že poslanec Novotný nepovedal ako a odkiaľ
zobrať finančné prostriedky, otvoril problém, ale nepovedal: „toto doporučujem ako riešenie.“
A to je problém. Uviedol, že zhodou okolností je to jeho návrh, ale bolo sa treba zbaviť
vlastných kompetencií, ktoré sú príjemné, a ktoré platia ešte z čias pána Bauera. Keď sa
bavili o tých dlhoch, len vo vzťahu k nemocniciam to bolo 198 miliónov, ktoré Košický
samosprávny kraj zdedil ako dlh z bývalého volebného obdobia. Poslancov požiadal, aby
prišli aj s návrhom riešenia, len treba chodiť na komisie, treba zvolávať komisie pán poslanec
Pado. V každom prípade je to aj o tom, aby potom aj také vážne materiály boli
prediskutované.
Poslanec Mutafov s faktickou poznámkou: požiadal poslancov, že rieši sa otázka rozpočtu,
poslanec Bauer načrtol jeden parciálny problém, ale v danej chvíli má pocit, že ide o politickú
rozpravu a nerieši sa rozpočet ako taký. Dodal, že v tomto zastupiteľstve sú niektorí aj
poslancami mestského zastupiteľstva, zhodou okolností ráno bola mestská rada a bola prvá
úprava rozpočtu. Každý rozpočet, keď sa tvorí na samospráve, je to zložité, pretože tých
finančných prostriedkov je málo. Požiadal poslancov, aby skúsili veci riešiť vecne a posúvať
ich dopredu, aby nemali politické rozpravy dlhé 12, 15 minút, ale aby riešili, ktorá položka je
dobrá, čo by sme do budúcna mohli urobiť alebo v budúcom rozpočte upraviť, premiestniť.
Dodal, že k rozpočtu, ako takému, sa ešte nedostali.
Predseda uviedol, že predloží na aprílové zasadnutie zastupiteľstva rokovací poriadok, ku
ktorému sa budú môcť všetci v rámci komisií vyjadriť. Dodal, že bola aj taká požiadavka
hneď po slávnostnom zastupiteľstve, lebo bolo z toho nakoniec pracovné aj s komentármi
k vystúpeniam predsedu, čo nebýva obvyklé. Rokovací poriadok určite bude mať aj také
ustanovenia, že keď príde poslanec na zasadnutie komisie, tak je minimálne slušnosť, aby sa
podpísal.
Poslanec Pado: uviedol, že už nie raz na zasadnutí odznelo aj od predsedu, aj od poslancov,
že sa politizuje zastupiteľstvo alebo rokovanie zastupiteľstva. Dodal, že ak niekto politizuje
alebo stavia do politickej roviny celé rokovanie, tak je to predseda od samého začiatku. Už
jeho úvodný predslov bol jasným vtiahnutím celého rokovania do politiky. Nevie, prečo má
taký pocit, ale zdá sa mu ako keby predseda mal pocit, že sedí za katedrou a pred ním sú žiaci.
My sme rovnocenní partneri, pán predseda. Vy ste predseda Košického samosprávneho kraja
a my sme poslanci Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a ak zákon nám neuberie
niektoré kompetencie a práva, tak sa o to nesnažte, pán predseda, ani vy. Akýmkoľvek
spôsobom, či osobnými invektívami alebo naznačením, čo by poslanci mali alebo nemali
robiť. Dodal, že predseda často hovorí o tom, akú má dobrú pamäť, no len poslanec Pado má
pocit, že teraz je pri vláde červená koalícia a tú zabudol spomenúť. Predseda hovoril o
problémoch modrej a čiernej koalície. No povedzte, že dnes je pri vláde červená koalícia
a táto červená koalícia zobrala obciam, vyšším územným celkom finančné prostriedky. Keď
hovoríte o kompetenciách, pán predseda, a o dobrej pamäti, tak si spomeňte na roky 2004
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a 2005, keď došlo k fiškálnej decentralizácii a vzniku vyšších územných celkov a kedy
s kompetenciami ste dostali aj finančné prostriedky. Pán predseda, vyššie územné celky
vznikli skôr, samozrejme, ale fiškálne decentralizácia na samosprávu a kedy prišli finančné
prostriedky. Takže ak niekto uberá finančné prostriedky, tak uberá finančné prostriedky táto
vláda, nie minulá vláda. A ešte to, čo povedal pán poslanec Novotný, pán predseda Vyššieho
územného celku, tieto zákony nepripravovala opozícia a ani neschvaľovala opozícia. Zákony,
ktoré prechádzajú v národnej rade pripravuje koalícia na 100 % a na 85 – 90 % schvaľuje len
koalícia. Opozícia pri takýchto zákonoch väčšinou býva proti. Takže pán predseda na záver
ešte jedna vec aspoň tri krát ste ma tu spomenuli a komisiu k hospodáreniu s majetkom, že
som ju nezvolal. Pán predseda ja som ju zvolával dva krát. Raz som ju musel zrušiť kvôli
Národnej rade Slovenskej republiky a druhú, ktorú som sa snažil zvolať ešte pred rokovaním
zastupiteľstva sa mi nepodarilo len preto, že poslanci už mali v časovej tiesni svoj program.
Prvú napriek tomu, že som ju oficiálne zvolal, som musel zrušiť pre iné povinnosti a druhú
v piatok minulý týždeň sa nepodarilo zorganizovať pre iný program ostatných členov komisie.
Poslanec Farkašovský s faktickou poznámkou: reagoval na poslanca Pada s tým, že jeho
vystúpenie nebolo vôbec k rozpočtu, čiže bolo len a len politické a poučné. Zobral si z toho
pre budúcnosť poučenie, že klamať sa môže hocikde všade, aj na Zastupiteľstve Košického
samosprávneho kraja. Prečo používa také silné slovo? Pretože raz tú komisiu poslanec Pado
zvolal a aj ju zrušili, možnože kvôli Národnej rade Slovenskej republiky. S tým nechcel
polemizovať. Len druhý raz poslancov viazal na dva dni, pondelok a utorok a čakal až
do piatku. Potom poslanci mali svoje vlastné povinnosti, aj pracovné, aj vyplývajúce
z blížiaceho sa zastupiteľstva.
Poslankyňa Grüllingová s faktickou poznámkou: uviedla, že by nechcela, aby išla faktická
na faktickú, ale musí zareagovať na poslanca Pada. Predpokladá, že účelom diskusie alebo
rozpravy je vyjadrovanie sa ku konkrétnej téme a ku konkrétnemu bodu, a že teraz sa
prejednáva rozpočet alebo návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na nasledujúce
obdobie. Požiadala poslancov, pokiaľ nebudú mať nič konkrétne, že je to zbytočné mrhanie
času všetkých a je to absolútne neefektívne rokovanie. Takže požiadala o to aj ostatných
prihlásených do diskusie. A ešte na margo komisie – uviedla, že je predsedníčkou zdravotnej
komisie, mala časový priestor zvolať zdravotnú komisiu a v zdravotnej komisii sedí rovnako
aj poslanec Národnej rady Slovenskej poslanec Novotný a mal časový priestor zúčastniť sa
aktívne komisie.
Poslanec Pado s faktickou poznámkou: reagoval na poslanca Farkašovského s tým, že
slovíčko klamal z jeho úst bolo prisilné. Uviedol, že pri zrušení termínu zasadnutia komisie
povedal, že sa pokúsim zvolať komisiu ďalší týždeň, ale nepodarilo sa to. Zvolal ju dvakrát.
Prvýkrát ju musel zrušiť, druhýkrát sa nemohla uskutočniť. Požiadal poslanca Farkašovského,
aby vážil slová čo je kedy klamanie a kedy nie.
Poslanec Halenár: uviedol, že poslanci si vypočuli v prvom slove o nezadlžovaní generácií
občanov Košického samosprávneho kraja, že tento rozpočet nezakladá to ďalšie zadlžovanie.
Potreboval by vysvetliť fakt od manažérov, poprípade od ďalších zainteresovaných kraja, že
k 31. decembru bol rozdiel pohľadávok a záväzkov nemocníc pod zodpovednosťou
Košického samosprávneho kraja viac než 3 milióny €, to je okolo 95 až 100 miliónov Sk a to
číslo vzniklo asi za obdobie 2,5 roka, od polovice roka 2007 kedy boli presunuté na správu
pohľadávok všetky pohľadávky a záväzky. Čiže jeho otázka na manažérov znie: „Aké
mechanizmy pre rok 2010 boli nastavené a ako? Čím si manažéri kraja vysvetľujú opätovné
zadlžovanie nemocníc?“ V súvislosti s tým, požiadal o objasnenie v úvodzovkách kvalitu

22

pohľadávok nemocníc v súvislosti s faktom, že pohľadávky prevzaté v roku 2007 boli
z väčšej časti vymožené v minimálnej sume. Prečo o tom hovorí a prečo žiada odpovede?
Splácanie týchto finančných prostriedkov je totiž súčasťou rozpočtu kraja a o tieto finančné
prostriedky tak zrejme prichádzajú iné položky rozpočtu. Možno niekto bude súhlasiť, že
hľadanie zamedzenia a zadlžovania nemocníc je dostatočne konštruktívne. V podprograme
8.5 je na splácanie dlhov nemocníc vymedzených temer 1 milión €. Dajme to, prosím, do
súvisu so 170 tisíc €, ktoré chýbali v návrhu rozpočtu v podprograme školstvo na rovnocennú
podporu všetkých škôl. Tiež by chcel požiadať všetkých poslancov, aby odpovede manažérov
zobrali v posudzovaní tohto návrhu na rozpočet a samozrejme v rozhodovaní ako hlasovať.
Druhý bod, ktorého by sa chcel dotknúť je text v podprograme 8.4 správa kraja, kde sa píše,
že zámer podprogramu je efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov kraja. Jeho
otázka znie: „Čo sú výsledky kraja a kde je možné nájsť ich pre ďalšie potreby kontroly?“
Dúfa, že hľadanie konkrétnych parametrov fungovania úradu kraja je konštruktívne vzhľadom
na rozpočet aspoň 2011. Nakoniec požiadal predsedu kraja, aby nekomentoval počínanie
poslancov nesúvisiace s prerokovávaným bodom. Žiada tiež, aby po prednesení návrhu na
uznesenie bolo v zmysle rokovacieho poriadku už iba hlasovanie bez doplňovania
a komentovania návrhu. V právomoci návrhovej komisie je prečítanie doplňujúcich,
pozmeňujúcich a pôvodných návrhov. Tak nech aj tak koná.
Predseda reagoval na poslanca Halenára s tým, že už dvanásť rokov má tú povinnosť viesť
zastupiteľstvá. Zatiaľ si myslí, že za tých dvanásť rokov tie zastupiteľstvá mali skutočne aj
obsah, aj formu, aj náplň. Dal do pozornosti poslancovi, ak vy máte právo vystúpiť
s faktickou poznámkou, tak ja mám právo tak isto do toho procesu vstúpiť. To je celkom
prirodzené. V každom prípade doporučujem jedno - otázky, ktoré ste tu položili sú otázky
toho charakteru, že pokiaľ chcete, príďte na Úrad Košického samosprávneho kraja dáme vás
dokopy s manažérmi tohto úradu samosprávneho kraja podľa jednotlivých oblastí a môžete
detailne krok po kroku si prejsť všetky tie otázky, ktoré ste tu položili. Ja vám na jednu
odpoviem. Milión €, o ktorých hovoríte v oblasti zdravotníctva sú finančné prostriedky, ktoré
sa splácajú za CT prístroje, ktoré sa nakúpili pre štyri nemocnice.
Poslanec Halenár s faktickou poznámkou: uviedol, že na zasadnutí zastupiteľstva je
dostatok manažérov k tomu, aby vedeli odpovedať na tieto triviálne veci. A hlavne
v súvislosti ako bolo v roku 2007, keď došlo k presunu pohľadávok a záväzkov aké
mechanizmy boli nastavené pre nevytváranie ďalších dlhov. A teda v prípade, že tu sú
kvalitní ľudia, čo nik nepredpokladá že nie, tak si myslí, že niektorý z nich by mohol vstať
a povedať to aj vzhľadom na to, že poslanci majú zasa podporiť, respektíve je pred nimi
rozpočet, ku ktorému sa majú vyjadriť. A skryté nebezpečie tohto rozpočtu sú aj tieto dlhy,
ktoré sú z predchádzajúcich období. A pokiaľ poslancom nebude aspoň slovne jasné, ako sa
minimalizuje ďalší priebeh narastania alebo vzniku dlhov v nemocniciach, osobne nemôže
hlasovať za tento rozpočet.
Predseda uviedol, že je to jeho právo. V každom prípade k tým otázkam, o ktoré požiadal,
buď príde na Úrad Košického samosprávneho kraja, alebo bude pripravený materiál do
nasledujúceho zastupiteľstva. Následne požiadal poslancov, aby sa vrátili k téme a diskutovali
o otázkach, ktoré sa týkajú priamo tohto rozpočtu, a aby mu ponechali právo viesť toto
zastupiteľstvo podľa rokovacieho poriadku.
Poslanec Farkašovský s faktickou poznámkou: uviedol len pre objasnenie, pretože je
všeobecne poslancami odsúhlasené zloženie návrhovej komisie. Dal do pozornosti poslancovi
Halenárovi článok 11 z tohto dokumentu, ktoré riadi toto zastupiteľstvo prijímanie uznesení
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zastupiteľstva a hneď bod 1: „K jednotlivým bodom programu rokovania prijíma, posudzuje
a predkladá návrhy uznesení zastupiteľstva návrhová komisia.“ Čiže ešte raz prijíma,
posudzuje a predkladá návrhy. Nie tak ako prišli, ale aj posudzuje, či sú relevantné alebo nie.
Poslankyňa Blaškovičová: uviedla, že za poslednú hodinu sa začína dosť desiť, čo nás čaká
s blížiacim sa časom blížiacich sa volieb. Mnohé diskusné príspevky vyzerali ako
predvolebné agitky. Vrátila sa k bodu, ktorý sa prejednáva. Uviedla, že ju trochu mrzí, že
neprešiel návrh poslanca Süliho, pretože by chcela vedieť ako bude vyzerať bod č. 8, či tam
bude nejaký pozmeňujúci návrh na uznesenie. Je to práve ten bod, ktorý sa týka financovania
škôl a školských zariadení. Aj na kultúrnej komisii sa tomuto bodu venovali, ale ona už
principiálne nesúhlasila s tým návrhom VZN, pretože naozaj je diskriminačné. Ospravedlnila
sa poslancom z Národnej rady Slovenskej republiky, ale myslí si, že to zapríčinili
predovšetkým oni tým, že schválili zákon, ktorý už je diskriminačný. Lebo predsa už oni
v tom zákone navrhli, že cirkevné školy môžu byť financované len 88 %. Vy ste podelili
žiakov na žiakov štátnych škôl, to sú žiaci prvej triedy, žiaci cirkevných škôl sú žiaci druhej
triedy a žiaci súkromných škôl sú žiaci tretej kategórie. Takže už tam jej to pripadá ako choré.
Čo sa týka financovania - teší sa, že sa našlo riešenie, hoci ju mrzí, že to riešenie opäť
zasiahne kultúrne inštitúcie. Chápe to tak, že dotácie, ktoré boli doteraz na podporné projekty,
na to aby sa rozvíjala predovšetkým kultúra v tomto regióne. Ak si poslanci pozerali rozpočet
aj na budúce roky, tak nielen školské zariadenia klesajú na rok 2007, ale sú to aj kultúrne
inštitúcie. Keby počuli riaditeľov divadiel, ktorým zostáva na novú inscenáciu na sezónu 500
tisíc, za ktoré nemôžu urobiť ani jednu, keby vedeli, že niektoré kultúrne zariadenia prešli na
štvordňový pracovný týždeň, pretože nemajú dostatok finančných prostriedkov. Nie je to
naozaj záležitosť len jednej oblasti. Situácia v kultúre ju, samozrejme, špeciálne mrzí, ale
berie to ako fakt a je rada, že sa riešenie našlo, pretože si myslí, že v našom regióne existujú
úplne špecifické školy, ktoré sú súkromnými školami a zaslúžia si aj spolufinancovanie.
Myslí si, že inak deti z tohto regiónu by nemali kam ísť, pretože ani v iných krajom takéto
školstvo nie je. Akurát ju mrzí, žiadala aj na zasadnutí kultúrnej komisie, aby boli
zamestnanci z odboru školstva takí láskaví a pripravili poslancom tabuľku, aby videli aký je
počet škôl v našom kraji, ktoré zriadil samosprávny kraj, koľko je tu cirkevných škôl a koľko
je súkromných z jednotlivých oblastí. Myslí si, že táto tabuľka by poslancom veľmi pomohla,
lebo by vedeli presne, o čom hovoria.
Predseda chce len upozorniť na jednu vec, ak zákon hovorí o 88 % tak Košický samosprávny
kraj je tým blokovaný. Naše všeobecne záväzné nariadenie nesmie byť v rozpore s platným
zákonom.
Poslanec Staško: uviedol, že nemá konkrétny návrh, ale keďže v bode diskusia nemôže
využiť tento jeho návrh, požiadal prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky,
odznelo to už aj v príspevku predsedu, aj predseda finančnej komisie to spomenul, a to je
novelizácia zákona o sociálnych službách. Tento zákon, ktorý bol prijatý, spôsobil problémy
pre samosprávy nižšieho stupňa a myslí si, že aj pre samosprávu Košického samosprávneho
kraja. Chcel požiadať poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby pri novelizácii
zákona 448/2008 akceptovali alebo prihliadali aj na požiadavku, ktorú iniciatívne Úrad
Košického samosprávneho kraja poslal a dotazoval sa ohľadne možností dofinancovania tých
zariadení a tých starých ľudí, ktorí boli prijatí do zariadenia sociálnych služieb
v Sobranciach a v Nálepkove pred termínom 1. 1. 2009. Jedná sa o 60 ľudí. Títo ľudia nemajú
ani plagáty, ani transparenty, ani autá, majú akurát nárok na dôstojné dožitie, majú nás,
poslancov samosprávneho kraja, majú poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a majú
aj poslancov mestských a miestnych samospráv. Chcel požiadať, aby pri novele tohto zákona
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uvažovali a aj presadzovali vypustenie v § 8 ods. 2 písm. b), stačí podľa neho, vypustiť
slovíčko „zložitá“ a 60 ľudí, ktorí fyzickým vekom vypadnú z tohto koša, aby bolo možné
týchto ľudí dofinancovať.
Jeho druhý názor, je názor poslanca samosprávneho kraja a týka sa konkrétne rozpočtu. Keď
si prvýkrát vypočul názor, ktorý odznel, že sa máme vzdať dotácií, mal s tým vnútorný
rozpor, pretože okres Sobrance, ktorý zastupuje, mimo ciest II. a III. triedy, mimo dvoch
stredných škôl, mimo dvoch zamestnankýň detašovaného pracoviska Zemplínskeho
osvetového strediska, azylového domu a jedného bytu v podstate nemá nič. Tieto dotácie
postavili na nohy rôzne kultúrno - spoločenské akcie, slúžili cirkvám, slúžili športu, tieto
akcie vypadnú. Kontakt z tohto regiónu, kde je 47 obcí a jedno mesto so samosprávnym
krajom takto nebude možný. Dodal, že sa s týmto vysporiadal a bude hlasovať za návrh,
ktorý bol tu konkrétny a predložený pánom predsedom, pánom Trebuľom.
Následne sa predseda opýtal, či chce ešte niekto v rozprave vystúpiť. Po konštatácii, že sa do
rozpravy nikto nehlási, rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu
na uznesenie.
Predseda návrhovej komisie uviedol, že návrhová komisia obdržala jeden pozmeňujúci návrh
oproti uzneseniu, ktoré je v materiáloch, od poslanca Buriana, predsedu finančnej komisie v
znení: Na základe záverov z rokovania predsedov komisií Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja dňa 3. 2. 2010 s cieľom riešiť financovanie neštátnych školských
zariadení (cirkevné a súkromné školské zariadenia) sa navrhuje riešiť potreba finančných
prostriedkov na dorovnanie dotácie uvedených zariadení do výšky 100 %, čiže na úroveň
žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
vrátane zohľadnenia výšky finančných prostriedkov na skutočný počet vydaných jedál
v stravovacom zariadení. Finančné krytie na tento účel sa navrhuje presunúť z plánovaných
dotácií v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií okrem trvalo poskytovaných dotácií.
Návrh na uznesenie: 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 Presun finančných prostriedkov vo výške 205 300,-€ z programu
Podporná činnosť programov Košického samosprávneho kraja do programu Vzdelávanie na
financovanie cirkevných a súkromných školských zariadení.
Hlasovanie č. 11

o pozmeňovacom návrhu poslanca Buriana

Za 55 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
zo dňa 8. februára 2010:

samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) berie na vedomie
Stanovisko Hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja k Návrhu rozpočtu
Košického samosprávneho kraja na roky 2010 – 2012
B) schvaľuje
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1. Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2010 – 2012
2. Rozpočet Košického samosprávneho kraja na rok 2010 takto:
a) Bežný rozpočet Košického samosprávneho kraja na rok 2010:
bežné príjmy vo výške
bežné výdavky vo výške

122 760 019 €
121 430 605 €

b) Kapitálový rozpočet Košického samosprávneho kraja na rok 2010:
kapitálové príjmy vo výške
kapitálové výdavky vo výške

48 237 685 €
62 593 685 €

c) Finančné operácie Košického samosprávneho kraja na rok 2010:
príjmové finančné operácie vo výške
výdavkové finančné operácie vo výške

14 688 072 €
1 661 486 €

3. Presun finančných prostriedkov vo výške 205 300,-€ z programu Podporná činnosť
programov Košického samosprávneho kraja do programu Vzdelávanie na financovanie
cirkevných a súkromných školských zariadení.
Hlasovanie č. 12

Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2010 –
2012

Za 47 poslancov, proti 2 poslanci, zdržalo sa 7 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 7
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a spôsobe určenia úhrady, výške úhrady
a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb
a v zariadeniach vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Predseda 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 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
zo dňa 8. februára 2010:

samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 8 a § 11 ods. 2 písm. a) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
v súlade s § 72 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, § 47 ods. 13 a § 48
ods. 5 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení
neskorších predpisov schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho
kraja č. 1/2010 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a spôsobe určenia úhrady,
výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb
a v zariadeniach vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.
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Hlasovanie č. 13

Návrh
Všeobecne
záväzného
nariadenia
Košického
samosprávneho kraja o podmienkach poskytovania sociálnych
služieb a spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe
platenia úhrady za sociálne služby v zariadeniach sociálnych
služieb
a v zariadeniach
vykonávajúcich
opatrenia
sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Za 54 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 8
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
o poskytnutí dotácie na prevádzku a mzdy základným umeleckým školám,
jazykovým školám a školským zariadeniam
Predseda otvoril k materiálu rozpravu.
Poslanec Bauer: dotazoval sa, či bude predložený návrh tak, ako to bolo v rozpočte ohľadom
zmeny v prílohe č. 1 tohto Všeobecne záväzného nariadenia, aby bolo rovnocenné
financovanie vo všetkých troch stĺpcoch A B C.
Predseda návrhovej komisie skonštatoval, že návrhová komisia má pozmeňujúci návrh.
Poslanec Bauer: skonštatoval, že potom nebude nič navrhovať.
Predseda sa opýtal, či chce ešte niekto v rozprave vystúpiť Po konštatácii, že sa do rozpravy
už nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na
uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
zo dňa 8. februára 2010:

samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 8 a § 11 ods. 2 písm. a) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 2/2010 o poskytnutí
dotácie na prevádzku a mzdy základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským
zariadeniam;
B) žiada
predsedu Košického samosprávneho kraja poskytovať dotácie na mzdy a prevádzku
zriaďovateľom cirkevných a súkromných zariadení školského stravovania na základe žiadostí
a na základe pravidelných mesačných hlásení o počte skutočne vydaných jedál žiakom týchto
zariadení, nad rámec dotácie na mzdy a prevádzku podľa upravenej Prílohy č. 1 tohto VZN.
Hlasovanie č. 14

Návrh
Všeobecne
záväzného
nariadenia
Košického
samosprávneho kraja o poskytnutí dotácie na prevádzku a mzdy
základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským
zariadeniam

Za 56 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
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Následne predseda vyhlásil prestávku.
BOD č. 9
Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov
zo zdrojov EÚ v roku 2010
Predseda k materiálu uviedol, že aj väzbu na rozpočet, dal do pozornosti, že
v poslednom období nielen projekty, ktoré sú a budú financované z cezhraničnej spolupráce,
predovšetkým Slovensko – Maďarskej je Košický samosprávny kraj veľmi úspešný,
najúspešnejší kraj vôbec, ale aj mnohé projekty, ktoré sú predbežne už predschválené, zatiaľ
u niektorých nemáme podpisy zmlúv, ale vyjadril presvedčenie, že k tomu dôjde. Nie je
obvyklé, aby sa projekt posúdil, schválil a následne aby nedošlo k definitívnemu záverečnému
podpisu to nám dáva dobrý výhľad na získanie finančných zdrojov na tento rok. Košický
samosprávny kraj od začiatku sleduje objem peňazí, ktoré potrebujeme na kofinancovanie, čo
si môžeme, čo si nemôžeme dovoliť. Ide o sledovanie na úrovni referátu strategických
investícií a financovania a odboru regionálneho rozvoja v spolupráci s odborom
implementácie európskych projektov s naším SOROm. Košický samosprávny kraj má jasnú
predstavu o financovaní.
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 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 8. februára 2010:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. e) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) schvaľuje
prijatie úveru od komerčných bánk (DEXIA banka Slovensko, resp. aj iných bánk) v sume
7 000 000 € v termíne do 31. 3. 2010 na krytie nákladov na spolufinancovanie, spracovanie
projektovej dokumentácie a ďalších nákladov súvisiacich so schválenými projektmi EÚ;
B) poveruje predsedu Košického samosprávneho kraja
uzavrieť rámcovú úverovú zmluvu s vybranou bankou s možnosťou postupného čerpania
úverových zdrojov v priebehu roka 2010;
C) žiada
zabezpečiť plnenie úloh navrhovaných v bodoch 3.2 až 3.4 v závere tohto materiálu.
Hlasovanie č. 15

Zabezpečenie úverových zdrojov na
projektov zo zdrojov EÚ v roku 2010

financovanie

Za 41 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 8 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 10
Spolufinancovanie projektu BIO – EN – AREA
Predseda požiadal Ing. Bernáta o uvedenie materiálu.
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Ing. Bernát, riaditeľ úradu: uviedol, že tento projekt je napĺňaním Energetickej koncepcie
a Energetickej politiky Košického samosprávneho kraja, Koncepcie využiteľnosti
obnoviteľných zdrojov energie, ktoré boli schválené v predchádzajúcom volebnom období
a výstupom tohto projektu bude podrobná analýza a akčný plán podľa jednotlivých
subregiónov - Zemplín, Spiš, Gemer a Abov. To je bežný výdavok a z hľadiska kapitálových
výdavkov bude jeden pilotný projekt v oblasti využitia bioenergetiky v objeme 120 tisíc eur
a vypracovanie podrobnej technickej dokumentácie na využitie bioenergetiky v ďalších
zariadeniach. Čiže rozdelených 200 tisíc eur je bežný výdavok a 200 tisíc eur bude kapitálový
výdavok. Tu je vyššie kofinacnovanie až 15 %, lebo to je v rámci iniciatívy spoločenstva
INTEREG IV C.
Predseda následne otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási, rozpravu
ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
zo dňa 8. februára 2010:

samosprávneho kraja

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 Spolufinancovanie projektu BIO - EN - AREA vo výške 15 % z celkových
oprávnených výdavkov projektu, t. j. vo výške 60 000 EUR.
Hlasovanie č. 16

Spolufinancovanie projektu BIO – EN – AREA

Za 53 poslancov, proti 0 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 11
Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Ministerstvo školstva,
Operačný program: Vzdelávanie, Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania
a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú
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 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
zo dňa 8. februára 2010:

samosprávneho kraja

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. 761 z 28. októbra 2009 k Stratégii financovania
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzii 4.0
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 Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce, ktorej
zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
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Program
Priorita
Opatrenie

Názov projektu

Celkové
náklady
(v Eur)

OP Vzdelávanie
1
1.1

Premena tradičnej 274 354,00
školy na modernú

Príspevok
z ESF a ŠR
(v Eur)

Spolufinancovanie
(v Eur)

260 636,30

13 717,70

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, Gemerská 1, Košice, ktorej
zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Program
Priorita
Opatrenie

Názov
projektu

Celkové
náklady
(v Eur)

OP Vzdelávanie
1
1.1

Budúcnosť
310 725,00
v škole – škola
budúcnosti

Príspevok
z ESF a ŠR
(v Eur)

Spolufinancovanie
(v Eur)

295 188,75

15 536,25

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 Spojená škola, Sídlisko Breziny 282, Prakovce, ktorej
zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Program
Priorita
Opatrenie

Názov
projektu

Celkové
náklady
(v Eur)

Príspevok
z ESF a ŠR
(v Eur)

Spolufinancovanie
(v Eur)

OP Vzdelávanie
1
1.1

Cesta
moderného
ekonóma

229 214,00

217 753,30

11 460,70

4. 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 a geodetická,
Lermontovova 1, Košice, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Program
Priorita
Opatrenie

Názov
projektu

Celkové
náklady
(v Eur)

OP Vzdelávanie
1
1.1

Inovatívne
498 346,56
myslenie
a vzdelávanie
v modernej
strednej
priemyselnej
škole stavebnej
a geodetickej

Príspevok
z ESF a ŠR
(v Eur)

Spolufinancovanie
(v Eur)

473 429,23

24 917,33
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5. 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 elektrotechnická,
Komenského 44, Košice, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Program
Priorita
Opatrenie

Názov
projektu

Celkové
náklady
(v Eur)

OP Vzdelávanie
1
1.1

Moderná škola 220 011,30
–
cesta
k zlepšovaniu
odborných
kompetencií

Príspevok
z ESF a ŠR
(v Eur)

Spolufinancovanie
(v Eur)

209 010,74

11 000,57

6. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR, u ktorých
konečným prijímateľom pomoci je Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice 12, ktorej
zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Program
Priorita
Opatrenie

OP Vzdelávanie
1
1.1

Názov
projektu

Celkové
náklady
(v Eur)

Učíme
(sa) 227 877,12
moderne
a efektívne –
učíme (sa) pre
budúcnosť

Príspevok
z ESF a ŠR
(v Eur)

Spolufinancovanie
(v Eur)

216 483,26

11 393,86

7. 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 drevárska, Filinského 7, Spišská
Nová Ves, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Program
Priorita
Opatrenie

Názov
projektu

Celkové
náklady
(v Eur)

OP Vzdelávanie
1
1.1

Technologické 499 965,70
centrum – most
medzi teóriou a
praxou

Príspevok
z ESF a ŠR
(v Eur)

Spolufinancovanie
(v Eur)

474 967,42

24 998,28

8. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR, u ktorých
konečným prijímateľom pomoci je Spojená škola, Exnárova 8, Košice, ktorej zriaďovateľom
je Košický samosprávny kraj:
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Program
Priorita
Opatrenie

Názov
projektu

OP Vzdelávanie
1
1.1

Digitálne
umenie
umenie
v modernej
škole

Celkové
náklady
(v Eur)

Príspevok
z ESF a ŠR
(v Eur)

Spolufinancovanie
(v Eur)

297 972,99

283 074,34

14 898,65

–

9. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR, u ktorých
konečným prijímateľom pomoci je Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava,
ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Program
Priorita
Opatrenie

Názov
projektu

Celkové
náklady
(v Eur)

OP Vzdelávanie
1
1.1

Efektívnosť
364 999,90
školského
vzdelávacieho
programu
–
cesta
k rozvíjaniu
kľúčových
kompetencií
žiakov

Príspevok
z ESF a ŠR
(v Eur)

Spolufinancovanie
(v Eur)

346 749,90

18 250,00

10. 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 – Szakközépiskola, J. Majlátha 2,
Pribeník, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Program
Priorita
Opatrenie

Názov projektu

Celkové
náklady
(v Eur)

OP Vzdelávanie
1
1.1

Premena
268 540,86
a inovácia
vzdelávania na
SOŠ
–
Szakközépiskola,
J. Majlátha 2, 076
51 Pribeník

Príspevok
z ESF a ŠR
(v Eur)

Spolufinancovanie
(v Eur)

255 113,82

13 427,04

11. 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 veterinárna, Mladých
poľnohospodárov 2, Košice, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:

32

Program
Priorita
Opatrenie

Názov
projektu

Celkové
náklady
(v Eur)

Príspevok
z ESF a ŠR
(v Eur)

Spolufinancovanie
(v Eur)

OP Vzdelávanie
1
1.1

Európske
vzdelávanie
veterinárnych
zdravotníkov

230 000,00

218 500,000

11 500,00

12. 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 - Szakközépiskola, Grešákova 1,
Košice, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Program
Priorita
Opatrenie

Názov
projektu

Celkové
náklady
(v Eur)

Príspevok
z ESF a ŠR
(v Eur)

Spolufinancovanie
(v Eur)

OP Vzdelávanie
1
1.1

Ekonomika
a logistika
v treťom
sektore

248 896,31

236 451,49

12 444,82

13. 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, Markušovská cesta 2, Spišská
Nová Ves, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Program
Priorita
Opatrenie

Názov
projektu

OP Vzdelávanie
1
1.1

Škola pre život

Celkové
náklady
(v Eur)
304 091,00

Príspevok
z ESF a ŠR
(v Eur)
288 886,45

Spolufinancovanie
(v Eur)

15 204,55

14. 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 poľnohospodárstva a služieb na
vidieku, Kukučínova 23, Košice, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Program
Priorita
Opatrenie

Názov
projektu

OP Vzdelávanie
1
1.1

Modernizáciou
školy ku
kvalitnejšiemu
odbornému
vzdelávaniu

Celkové
náklady
(v Eur)
339 212,40

Príspevok
z ESF a ŠR
(v Eur)
322 251,78

Spolufinancovanie
(v Eur)

16 960,62

15. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR, u ktorých
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konečným prijímateľom pomoci je Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce, ktorej
zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Program
Priorita
Opatrenie

Názov
projektu

OP Vzdelávanie
1
1.1

Inovácia
vzdelávania na
Spojenej škole
v Sečovciach

Celkové
náklady
(v Eur)
434 723,00

Príspevok
z ESF a ŠR
(v Eur)
412 986,85

Spolufinancovanie
(v Eur)

21 736,15

16. 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 dopravná, Hlavná 113, Košice,
ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Program
Priorita
Opatrenie

Názov
projektu

OP Vzdelávanie
1
1.1

Odborne a
moderne

Celkové
náklady
(v Eur)
419 864,77

Príspevok
z ESF a ŠR
(v Eur)
398 871,53

Spolufinancovanie
(v Eur)

20 993,24

17. 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 technická, Partizánska 1,
Michalovce, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Program
Priorita
Opatrenie

Názov
projektu

OP Vzdelávanie
1
1.1

Škola tretieho
tisícročia

Celkové
náklady
(v Eur)
477 431,20

Príspevok
z ESF a ŠR
(v Eur)
453 559,64

Spolufinancovanie
(v Eur)

23 871,56

18. 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 obchodu a služieb, Školská 4,
Michalovce, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Program
Priorita
Opatrenie

Názov projektu

Celkové
náklady
(v Eur)

OP Vzdelávanie
1
1.1

Inovatívne
vzdelávanie
a príprava
absolventov pre
nové technológie
v gastronomickej

497 500,00

Príspevok
z ESF a ŠR
(v Eur)
472 625,00

Spolufinancovanie
(v Eur)

24 875,00
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19. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR, u ktorých
konečným prijímateľom pomoci je Spojená škola, Stojan 1, Spišská Nová Ves, ktorej
zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:

Program
Priorita
Opatrenie

Názov
projektu

OP Vzdelávanie
1
1.1

Odborné
vzdelávanie
v modernej
škole

Celkové
náklady
(v Eur)
266 750,66

Príspevok
z ESF a ŠR
(v Eur)
215 413,13

Spolufinancovanie
(v Eur)

11 337,53

20. 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 technická, Kukučínova 23, Košice,
ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Program
Priorita
Opatrenie

Názov projektu

Celkové
náklady
(v Eur)

OP Vzdelávanie
1
1.1

CENTRUM
ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA
– Stavebný
odborník
budúcnosti

525 787,47

Príspevok
z ESF a ŠR
(v Eur)
499 498,10

Spolufinancovanie
(v Eur)

26 289,37

21. 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 – Szakközépiskola Moldava nad
Bodvou, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny
kraj:
Program
Priorita
Opatrenie

Názov
projektu

OP Vzdelávanie
1
1.1

Škola logistiky
a podnikania –
potreba
každodenná

Celkové
náklady
(v Eur)
407 632,20

Príspevok
z ESF a ŠR
(v Eur)
387 250,59

Spolufinancovanie
(v Eur)

20 381,61
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22. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR, u ktorých
konečným prijímateľom pomoci je Spojená škola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec, ktorej
zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Program
Priorita
Opatrenie

Názov
projektu

OP Vzdelávanie
1
1.1

Odborne a
moderne

Celkové
náklady
(v Eur)
524 357,31

Príspevok
z ESF a ŠR
(v Eur)
498 139,44

Spolufinancovanie
(v Eur)

26 217,87

23. 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 hutnícka, Alejová 1, Košice,
ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Program
Priorita
Opatrenie

Názov
projektu

OP Vzdelávanie
1
1.1

Tvorba
a zvyšovanie
efektívnosti
školských
vzdelávacích
programov
stredných
odborných škôl

Celkové
náklady
(v Eur)
316 058,00

Príspevok
z ESF a ŠR
(v Eur)
300 255,10

Spolufinancovanie
(v Eur)

15 802,90

24. 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, Košice, ktorej
zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Program
Priorita
Opatrenie

Názov
projektu

OP Vzdelávanie
1
1.1

Implementácia
inovatívneho
študijného
programu
Informačné
a sieťové
technológie
na Východnom
Slovensku

Celkové
náklady
(v Eur)
500 000,00

Príspevok
z ESF a ŠR
(v Eur)
475 000,00

Spolufinancovanie
(v Eur)

25 000,00
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25. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finančnou spoluúčasťou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR, u ktorých
konečným prijímateľom pomoci je Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice, ktorej
zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Program
Priorita
Opatrenie

Názov
projektu

OP Vzdelávanie
1
1.1

OAKE
- 499 628,69
kvalitná škola –
úspešný
absolvent

Hlasovanie č. 17

Celkové
náklady
(v Eur)

Príspevok
z ESF a ŠR
(v Eur)

Spolufinancovanie
(v Eur)

474 647,26

24 981,43

Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov
EÚ – Ministerstvo školstva, Operačný program: Vzdelávanie,
Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej
prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú

Za 53 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 12
Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Predseda uviedol, že predloženým materiálom sa reaguje na výsledky volieb do orgánov
samosprávnych krajov v minulom roku v novembri. Návrh v prvej časti rieši odvolanie
zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení z dôvodu zániku mandátu
bývalých poslancov, v druhej časti návrhu materiálu je predložený návrh na delegovanie
poslancov do rád škôl a školských zariadení podľa jednotlivých obvodov. Pri delegovaní
poslancov boli brané do úvahy aj požiadavky poslancov na jednotlivých rokovaniach komisií
zastupiteľstva. Dodal, že tak ako signalizoval na pracovnej porade predsedov komisií na
základe vzájomnej dohody medzi poslancami došlo k aktualizácii Prílohy č. 2 materiálu
Delegovanie do rád škôl a školských zariadení, rovnako poslanci dostali možnosť, aby sa
medzi sebou dohodli o prípadných zmenách. Dodal, že aktualizovaný návrh ma k dispozícii
aj návrhová komisia a takto aktualizovaná príloha je zverejnená. Následne k materiálu otvoril
rozpravu.
Zmeny sú v bodoch 66 a 67 Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves – namiesto
Ing. Pavla Bečarika delegovať Mgr. Leu Grečkovú a v bode č. 67 Gymnázia Krompachy
namiesto Mgr. Ley Grečkovej delegovať Ing. Pavla Bečarika, v bodoch č. 71 a 73 – ide
o výmenu Stredná odborná škola Spišská Nová Ves delegovať namiesto poslanca
MUDr. Mariána Hojstriča poslanca PhDr. Miroslava Semeša, PhD. Spojená škola, Stojan 1
v Spišskej Novej vsi delegovať namiesto poslanca PhDr. Miroslava Semeša, PhD. poslanca
MUDr. Mariána Hojstriča.
V bodoch č. 76 a 77 – ide o výmenu Gymnázium Kráľovský Chlmec delegovať namiesto
poslankyne Mgr. Jany Mondikovej poslankyňu MUDr. Alžbetu Mátéovú a Obchodná
akadémia Trebišov pani poslankyňu Mgr. Janu Mondikovú namiesto poslankyne MUDr.
Alžbety Mátéovej.
Poslanec Mutafov: nakoľko nemal možnosť stretnúť sa s poslancom Bauerom a bez jeho
názoru predniesť zmenu nechcel, na základe vzájomného dohovoru uviedol, že na Strednú
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priemyselnú školu dopravnú v Košiciach pôjde poslanec Mutafov a na Strednú odbornú školu
strojnícku Aurela Stodolu Košice – Šaca pôjde poslanec Bauer.
Poslanec Andrejčák: uviedol, že po vzájomnej dohode s poslankyňou Grüllingovou
dochádza k výmene, pri ktorej na Obchodnú akadémiu Watsonova v Košiciach bude
delegovaná poslankyňa Grüllingová a na Gymnázium Exnárova v Košiciach poslanec
Andrejčák.
Predseda sa dotazoval, či má ešte niekto nejaký návrh. Po konštatácii, že nikto, rozpravu
ukončil a tým aj možnosť dohôd na zámenu. Požiadal návrhovú komisiu o prednesenie
návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
zo dňa 8. februára 2010:

samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, § 25 ods. 6 zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov a spôsobu delegovania zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení
v zmysle uznesenia č. 602/2009 z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja
A) odvoláva
zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov z rád škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, uvedených v prílohe č. 1;
B) deleguje
zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, uvedených v prílohe č. 2.
Hlasovanie č. 18

Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja

Za 53 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 13
Delegovanie poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za členov
do Výborov pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Košiciach, Michalovciach, Spišskej Novej Vsi, Trebišove a Rožňave
Predseda uviedol, že sa uskutočnilo stretnutie predsedov poslaneckých klubov
a požiadal predsedu poslaneckého klubu poslanca Farkašovského, aby predniesol návrh.
Poslanec Farkšovský: na základe návrhu poslaneckého klubu doplnil návrh na uznesenie,
a to: v bode B
1. za člena Výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Košiciach poslanca Tomáša Suchého;
2. za členov do Výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Michalovciach poslankyne Ľubicu Roškovú a Valériu Eľkovú;
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3. za členov do Výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Spišskej Novej Vsi poslancov Juraja Beňu a Antonína Cicoňa;
4. za členov do Výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Trebišove poslancov Juraja Sobeka a Józsefa Kopasza;
5. za člena do Výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Rožňave poslanca Jána Babiča.
Predseda sa poďakoval poslancovi
o prednesenie návrhu na uznesenie.

Farkašovskému

a požiadal

Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
zo dňa 8. februára 2010:

návrhovú

komisiu

samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 16 ods. 4 zákona
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
A) odvoláva
1. Ing. Štefana Zachariaša z funkcie člena Výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny v Košiciach;
2. MUDr. Mariána Biľa a Ing. Jána Paľovčíka z funkcie člena Výboru pre otázky
zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach;
3. RSDr. Juraja Beňu a Ing. Dušana Daniela z funkcie člena Výboru pre otázky
zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi;
4. MUDr. Jozefa Anďala a Ing. Zoltána Erdélyiho z funkcie člena Výboru pre otázky
zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Trebišove;
B) volí
1. za člena Výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Košiciach poslanca Ing. Tomáša Suchého;
2. za členov do Výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Michalovciach poslancov Valériu Eľkovú a PhDr. Ľubicu Roškovú;
3. za členov do Výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Spišskej Novej Vsi poslancov RSDr. Juraja Beňu a Ing. Antonína Cicoňa;
4. za členov do Výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Trebišove poslancov MUDr. Juraja Sobeka a Józsefa Kopasza;
5. za člena do Výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Rožňave poslanca Ing. Jána Babiča.
Hlasovanie č. 19

Delegovanie
poslancov
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja za členov do Výborov pre otázky
zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Košiciach, Michalovciach, Spišskej Novej Vsi, Trebišove
a Rožňave

Za 52 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 14
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na I. polrok 2010
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 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
zo dňa 8. februára 2010:

samosprávneho kraja

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 I. polrok 2010.
Hlasovanie č. 20

Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja na I. polrok 2010

Za 53 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 14a
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na I. polrok 2010
Predseda k materiálu uviedol, že je to na základe predložených plánov predsedov
komisií, resp. schválených v komisiách. 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 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
zo dňa 8. februára 2010:

samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 4
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov schvaľuje Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I.
polrok 2010.
Hlasovanie č. 21

Plán
úloh
komisií
Zastupiteľstva
samosprávneho kraja na I. polrok 2010

Košického

Za 52 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 15
Voľba členov komisií zastupiteľstva neposlancov
Predseda k materiálu uviedol, že ide o pokračujúci proces v dokompletizovaní
zloženia 10-tich komisií o členov – neposlancov, odborníkov z praxe. Bola dodržaná zásada
podľa rokovacieho poriadku komisií o jedného poslanca viac, ako počet členov komisie neposlancov. O návrhy na obsadenie komisií o členov neposlancov požiadal predsedov
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jednotlivých komisií. Dodal, že návrhy sú vygenerované na základe politických dohôd na
úrovni predsedov poslaneckých klubov. Následne otvoril k materiálu rozpravu.
Poslanec Süli: uviedol, že keď na spoločnom jednaní s predsedom spoločného poslaneckého
klubu hovorili o neposlancoch, navrhli do cirkevnej komisie aj jedného neposlanca, ale keď
si pozrel štatút Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, podľa toho štatútu nie je možné do tejto komisie delegovať iného ako
predstaviteľa cirkvi. Podľa jeho názoru treba zmeniť tento štatút, lebo bez neho to nepôjde.
Predseda požiadal predsedu komisie pre cirkevné a spoločenské otázky, aby na to
zodpovedal.
Poslanec Lazár: uviedol, že to nie je nový návrh, tento návrh vychádza zo starého štatútu,
kde bolo 8, potom 10 členov – predstaviteľov cirkví. Pri rokovaniach v komisii aj
s predstaviteľmi cirkví sa zhodli na tom, že v komisii bude šesť poslancov, zastúpenie má
koalícia a aj opozícia, a za členov komisie - neposlancov boli navrhnutí len predstavitelia
cirkví.
Predseda dodal, že tak to bolo aj v minulom volebnom období, členmi komisie boli len
poslanci a zástupcovia cirkevného zboru. V minulom volebnom období ich bolo 9, lebo bolo
10 členov komisie, ale po dohode so zástupcami jednotlivých cirkví, aj ekumeny to vyzerá
tak, že nakoniec sa dohodnú na tom, že budú zástupcovia aj ďalších cirkví, ale budú mať
status bez hlasovacieho práva, to znamená budú v pozícii pozorovateľov: Dotazoval sa, do
ktorej komisie bol navrhnutý pán Breza.
Poslanec Farkašovský: odpovedal, že pán Breza bude v návrhu ako člen – neposlanec
komisie územného plánu a životného prostredia.
Predseda uviedol, že pokiaľ poslanecký klub SDKÚ – DS, KDS s tým nesúhlasí a chcú
hľadať aj iného odborníka, tak to môžeme vyriešiť na najbližšom zastupiteľstve.
Poslanec Süli: uviedol, že nakoľko pána Brezu do komisie pre cirkevné a spoločenské otázky
nemôžu delegovať, požiadal o jednu ďalšiu komisiu, do ktorej by ho delegovať mohli.
Predseda na margo poslanca Süliho uviedol, že pána Brezu môžu delegovať za člena
neposlanca do komisie územného plánu a životného prostredia, pretože jedine tam je voľné
miesto alebo do tejto komisie nájdu iného odborníka.
Poslanec Süli uviedol, že pre komisiu územného plánu a životného prostredia odborníka už
delegovali.
Predseda skonštatoval, že sa bude hľadať rozumné riešenie na aprílovom zasadnutí
zastupiteľstva.
Poslanec Süli s faktickou poznámkou: uviedol, že súhlasí, aby sa na aprílovom zasadnutí
zastupiteľstva hlasovalo o ďalšom kandidátovi, ale pred hlasovaním do jednotlivých komisií
navrhol, aby predsedovia komisií prečítali, koho akceptovali z poslaneckého klubu SDKÚ –
DS, KDS, nakoľko má informácie, že nie všetci boli akceptovaní.
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Poslanec Farkašovský, ako člen návrhovej komisie uviedol, že návrhová komisia nemá právo
predložiť návrh, ktorý pred tým neprednesie predseda komisie.
Predseda uviedol, že jedine predseda komisie mohol a nemusel si osvojiť jednotlivé návrhy.
Dodal, že v prípade takejto situácie to zdôvodní predseda každej komisie.
Poslanec Burian, ako predseda finančnej komisie: predniesol návrh na členov finančnej
komisie - neposlancov: Puci Róbert, Macko Imrich, Gaura Ladislav, Harvan Albert, Vavrek
Miroslav, Slovák Július a Gungl Juraj.
Poslankyňa Jenčová, ako predsedníčka sociálnej komisie: uviedla, že sa nestotožnila
s návrhom, ktorý dal poslanecký klub SDKÚ – DS, KDS. Informovala o tom aj poslanca
Süliho, aj krajského predsedu Vargovčáka a požiadala ich, aby predložili iný návrh. Následne
predniesla návrh na členov - neposlancov do sociálnej komisie: Petro Marián, Takáčová
Andreja, Zacharová Timea, Kónya Zoltán, Lešňanská Mária a Kováčová Helena.
Predseda uviedol, že vyriešenie tohto problému sa presunie na aprílové zasadnutie.
Poslanec Géci, ako predseda kultúrnej komisie: predniesol návrh na členov kultúrnej
komisie – neposlancov: Cibereová Jana, Čabala Štefan, Kačalková Eva, Kolár Peter, Theis
Tibor, Molnár Karol a Brixi Oto. Dodal, že sa s predloženými návrhmi stotožnil.
Poslanec Süli s faktickou poznámkou: reagoval na poslankyňu Jenčovú – uviedol, že bolo
ponúknutých 6 komisií, snažili sa vybrať čo najlepších odborníkov, osoba, ktorú navrhli do
sociálnej komisie, podľa jeho názoru je veľmi vzdelaná, zdatná a aj schopná osoba, ktorá je
v danej problematike veľmi veľká odborníčka. Dodal, že návrh predložili po vzájomnej
dohode na rokovaní u predsedu Košického samosprávneho kraja. Dúfa, že druhá osoba, ktorú
ich poslanecký klub navrhne bude akceptovaná.
Predseda uviedol, že je to výhradným právom predsedu komisie a toto musíme rešpektovať.
To, že sa na spoločnom rokovaní dohodli, to je jedna vec a druhá vec je, že pokiaľ si predseda
komisie neosvojí tento návrh, požiada o iný návrh. Dodal, že ako predseda – jedna z jeho úloh
je ako spolu organizovať a napomáhať, ale toto je kompetencia predsedov komisií.
Poslankyňa Grüllingová, ako predsedníčka zdravotnej komisie: predniesla návrh na
členov zdravotnej komisie – neposlancov: Hudák Ľubomír, Pida Juraj, Lengyel Otto, Palinský
Marián, Piliarová Monika, Rácz Oliver a Hrdlík Rudolf.
Predseda uviedol, že tiež si neosvojila jeden návrh a ten je zo strany SMER.
Poslankyňa Grečková, ako predsedníčka dopravnej komisie: predniesla návrh na členov
dopravnej komisie – neposlancov: Zavarský Ľubomír, Bereš Zoltán, Vrábeľ Jozef, Žiarny
Vladimír, Gajdošovci Juraj, Csuri Arpád a Petrik Ferenc.
Poslanec Záhorčák, ako predseda školskej komisie: predniesol návrh na členov školskej
komisie – neposlancov: Bílek Ján, Sidivárová Lýdia, Blaškovan Ján, Kyjovský Milan,
Krištan Jozef, Kasičová Mária, Hromjaková Mária a Mohňanský Jozef.
Poslanec Konkoly, ako predseda komisie regionálneho rozvoja: uviedol, že komisia
regionálneho rozvoja zasadala 18. januára 2010, kde boli navrhnutí nasledovní členovia,
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a ktorí boli aj odporúčaní. Chcel ich prečítať, lebo mu bol predložený ďalší návrh, ktorý bude
prerokovávať v komisii, takže nevylučuje ďalšie osoby. Následne predniesol návrh, na ktorom
sa na zasadnutí komisie dohodli: pán Badida, pán Hudec, pani Hrabovská, pán Korotnoky
a pán Zorkovský. Ďalší návrh na členov – neposlancov v zložení: pán Bačo, Brziak,
Mitterpak, Zachariaš, Zika, Džurina, Holečko prediskutujú na najbližšej komisii regionálneho
rozvoja.
Poslanec Furik, ako predseda komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce:
predniesol návrh na členov komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce –
neposlancov: Biroš Jozef, Horkay Juraj, Ivan Marián, Kočiš Jaroslav, Lešo Bohuslav,
Lucáková Viera a Máté Ľudovít.
Poslanec Sačko, ako predseda komisie územného plánovania a životného prostredia:
predniesol návrh na členov komisie územného plánovania a životného prostredia –
neposlancov: Braník Vladimír, Jakubov Ján, Dluhoš Patrik, Gejguš Mirko, Zimmermanová
Anna a Sabadoš Ján.
Poslanec Lazár, ako predseda komisie pre cirkevné a spoločenské otázky: predniesol
návrh na členov komisie pre cirkevné a spoločenské otázky – neposlancov: za
Rímskokatolícku cirkev: Jurčišin Ferdinand, Kaminský Pavel, za Gréckokatolícku cirkev:
Bardzák Pavol, za Reformovanú kresťanskú cirkev: Géresi Róbert a za Evanjelickú cirkev
a. v.: Kolárovský Ondrej.
Poslanec Záhorčák s faktickou poznámkou: uviedol, že člen školskej komisie – neposlanec
JUDr. Ing. Ján Bílek je MVDr. Ján Bílek.
Poslanec Süli s faktickou poznámkou: uviedol, že im bolo ponúknutých 6 neposlaneckých
miest v komisiách a keď si to dobre vypočul, boli navrhnutí traja. Dotazoval sa, či platí
gentlemanská dohoda, a že na aprílovom zasadnutí sa odsúhlasia ďalší traja, alebo to zostane
na predsedoch komisií a kohokoľvek delegujú do jednotlivých komisií, nebude to
akceptované.
Predseda uviedol, že o návrhu poslanca Konkolyho sa dozvedel na rokovaní zastupiteľstva.
U tých dvoch sme sa dohodli, že dáte iný návrh a pána Brezu. Dodal, že tam miesto je, len
nevie, ako sa dohodnú. Čiže u týchto troch, ktorí neboli, na komisii regionálneho rozvoja
zatiaľ sú voľné pozície. Uviedol, aby poslanec Süli diskutoval aj s pánom Konkolym. Takto
by to politicky platiť malo, lebo sa to dohodlo.
Poslankyňa Jenčová s faktickou poznámkou: reagovala na poslanca Süliho, že v sociálnej
komisii jedno miesto poslanecký klub SDKÚ – DS, KDS má.
Poslanec Konkoly: na vysvetlenie uviedol, že keď na zasadnutí komisie 18. januára 2010
prejednávali veci a prešlo to komisiou, tak dodatočne to nebude meniť, pretože potom jeho
postavenie ako predsedu komisie môže zabaliť. Požiadal poslancov, aby mu svoje požiadavky
alebo iný názor včas, ale prosil by akékoľvek, keď sú nejaké požiadavky alebo je nejaký iný
názor, aby mu včas doporučili, lebo mená, ktoré vymenoval, tak to sú rýdzo odborníci, lebo
keď chceme robiť regionálny rozvoj, tak robme to tak profesionálne ako treba. Pokiaľ chceme
to iným spôsobom, tak tam nemá čo hľadať.

43

Predseda uviedol, že to je aj odpoveď vo vzťahu k predsedom poslaneckých klubov, resp. aj
k jednotlivých zoskupeniam. Dodal, že pozná veľa ľudí, sú to odborníci.
Následne požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Predseda návrhovej komisie uviedol, že návrhová komisia prednesie uznesenie v zmysle
prednesených návrhov, ale skonštatoval, že pri komisii regionálneho rozvoja nezaregistroval,
ktoré mená tam odzneli a požiadal poslanca Konkolyho, aby ešte raz predniesol svoj návrh,
aby poslanci vedeli, ktoré mená schvaľujú.
Poslanec Konkoly: uviedol, že sa jedná o pána Badidu, pán Hudec, pani Hrabovská, pán
Korotnotky a pán Zorkovský.
Predseda návrhovej komisie skonštatoval, že takýto návrh poslanec Konkoly nepredložil
písomne a návrhová komisia má k dispozícii návrh s úplne inými menami.
Predseda uviedol, že je to v kompetencii predsedu komisie v danom momente.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
zo dňa 8. februára 2010:

samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 2
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov volí členov komisií zastupiteľstva - neposlancov:
Finančná komisia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gaura Ladislav
Gungl Juraj
Harvan Albert
Macko Imrich
Puci Róbert
Slovák Július
Vavrek Miroslav

Sociálna komisia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kónya Zoltán
Kováčová Helena
Lešňanská Mária
Petro Marián
Takáčová Andreja
Zacharová Timea

Komisia pre cirkevné a spoločenské otázky:
1. Jurčišin Ferdinand
2. Kaminský Pavel
3. Bardzák Pavol
4. Géresi Róbert
5. Kolárovský Ondrej
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Kultúrna komisia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Brixi Oto
Cibereová Jana
Čabala Štefan
Kačalková Eva
Kolár Peter
Molnár Karol
Theis Tibor

Zdravotná komisia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hrdlík Rudolf
Hudák Ľubomír
Lengyel Otto
Palinský Marián
Pida Juraj
Piliarová Monika
Rácz Oliver

Dopravná komisia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bereš Zoltán
Csuri Arpád
Gajdošovci Juraj
Petrik Ferenc
Vrábeľ Jozef
Zavarský Ľubomír
Žiarny Vladimír

Školská komisia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bílek Ján
Blaškovan Ján
Hromjaková Mária
Kasičová Mária
Krištan Jozef
Kyjovský Milan
Mohňanský Jozef
Sidivárová Lýdia

Komisia regionálneho rozvoja:
1.
2.
3.
4.
5.

Badida Miroslav
Hudec Otto
Hrabovská
Korotnoky Ľudovít
Zorkovský Marián

Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce:
1. Biroš Jozef
2. Horkay Juraj
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3.
4.
5.
6.
7.

Ivan Marián
Kočiš Jaroslav
Lešo Bohuslav
Lucáková Viera
Máte Ľudovít

Komisia územného plánovania a životného prostredia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Braník Vladimír
Dluhoš Patrik
Gejguš Mirko
Jakubov Ján
Sabadoš Ján
Zimmermanová Anna

Hlasovanie č. 22

Voľba členov komisií zastupiteľstva neposlancov

Za 41 poslancov, proti 2 poslanci, zdržalo sa 9 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 16
Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 687/2009
Predseda k materiálu uviedol, že je veľmi obsiahlo a podrobne spracovaný. Následne
k nemu otvoril rozpravu.
Poslanec Novotný: uviedol, že tento návrh uznesenia podporí, diskutovali o ňom aj na
zdravotnej komisii, pretože mu celkom nerozumel, prečo sa schvaľuje. To vysvetlenie bolo
také a v podstate je v dôvodovej správe aj napísané, že proces transformácie na akciovú
spoločnosť je ako keby predĺžený a zdĺhavejší , ako bolo pôvodne plánované. Uviedol, že je
tu aj odôvodnenie v zmysle, že nemocnica ako nezisková organizácia sa uchádzala
o návratnú finančnú výpomoc, o ktorú sa dalo požiadať na ministerstve zdravotníctva a bola
úspešná v tejto svojej snahe a možno aj to bol dôvod, že nakoniec akciová spoločnosť
nevznikla tak, ako vzniknúť mala. Skonštatoval, že je to aj škoda, lebo najoptimálnejšie je
založiť novú právnickú osobu k 1.1. kalendárneho roku z pohľadu účtovníctva, aj z pohľadu
prenesenia kompetencií. Dotazoval sa na to, čo nie je v dôvodovej správe a možno by na to
potreboval odpoveď z odboru zdravotníctva. Prvá otázka, či nebude problém s tým, že
návratnú finančnú výpomoc získala nezisková organizácia, keď sa v priebehu jarných
mesiacov preklopí zdravotnícka činnosť na akciovú spoločnosť, či nebude problém
s čerpaním tejto návratnej finančnej výpomoci a tak isto budeme o chvíľu hovoriť aj o tom, že
nemocnica má pripravený projekt do operačného programu zdravotníctvo, aby to nemusel aj
vtedy ešte raz hovoriť. Jeho otázka znela, či nebude problém aj s tým, že žiadosť do
operačného programu zdravotníctvo predloží nezisková organizácia a v čase čerpania, keď
bude úspešná, to už bude akciová spoločnosť. V prípade úspešnosti Dodal, že tento návrh
uznesenia podporí, ale konštatoval, že vytváranie akciovej spoločnosti v nemocnici
v Michalovciach je zdĺhavé a bolo by dobré, keby sa už tento proces ukončil.
Predseda požiadal riaditeľa úradu Ing. Bernáta, aby odpovedal na otázku poslanca Novotného.
Ing. Bernát, riaditeľ úradu: uviedol, že Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru
Michalovce, a. s. od 1. februára 2010 funguje, má všetky licencie a povolenia, ktoré boli
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potrebné. Dodal, že sa to skomplikovalo, a preto sa nestihol optimálny dátum od 1. januára,
ale od 1. februára 2010 odvtedy nemocnica funguje pod hlavičkou akciovej spoločnosti.
Z tohto dôvodu aj žiadosť o štrukturálne fondy bude už podávať akciová spoločnosť, nie
nezisková organizácia. Nezisková organizácia ešte fungovať bude, ako je uvedené aj
v dôvodovej správe, kvôli lekárni a kvôli vysporiadaniu záväzkov a pohľadávok. A čo sa
týka návratnej finančnej výpomoci Košický samosprávny kraj bude rokovať s ministerstvom
zdravotníctva, aby prešiel záväzok na akciovú spoločnosť. Návratná finančná výpomoc,
ktorú obdržala nezisková organizácia už bola rozpustená v prospech veriteľov.
Predseda sa následne opýtal, či chce ešte niekto v rozprave vystúpiť. Po konštatácii, že sa už
do rozpravy nikto nehlási, rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie
návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
zo dňa 8. februára 2010:

samosprávneho kraja

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
zmenu uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 687/2009, ktorým bolo
schválené založenie akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru
Michalovce, a. s. a bolo zakladateľom správnej rade Nemocnice s poliklinikou Štefana
Kukuru v Michalovciach, n. o. navrhnuté zrušenie neziskovej organizácie Nemocnica
s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach, n. o., a to nasledovne:
text bodu 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, IČO 35581778, k 30.6.2009 s likvidáciou sa ruší a nahrádza
sa textom, ktorý znie:
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 s likvidáciou.
Hlasovanie č. 23

Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja č. 687/2009

Za 53 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 17
Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ, Operačný program
Zdravotníctvo „Komplexná rekonštrukcia a modernizácia
Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.“
Predseda k materiálu otvoril rozpravu.
Poslanec Pado: uviedol, že nechce vystúpiť v rozprave k tomuto bodu, len dal do pozornosti
nezrovnalosť pri jeho mene a požiadal o nápravu, a to zameniť písmeno J na M.
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Poslanec Novotný: uviedol, že je to prvý z projektových zámerov, o ktorom budú poslanci
hlasovať. Rozoberali to na zdravotnej komisii, kde tieto pripravované projekty podporil. Je
dobré, že všetky naše 4 nemocnice idú do takéhoto európskeho projektu, že sa pokúsime
čerpať peniaze, samozrejme, keď budeme úspešní z Operačného programu zdravotníctvo.
Uviedol, že v predchádzajúcom štvorročnom období sme k týmto nemocniciam z pohľadu
rozpočtu Košického samosprávneho kraja boli trošku macošský aj v tom, že celkové
investície do nemocníc za 4 roky boli na úrovni 145 miliónov Sk. Hovoril v starej mene, lebo
to bolo minulý rok a vtedy bolo duálne zobrazenie. Samozrejme, riešili sme
v predchádzajúcom funkčnom období starý dlh nemocníc vo výške 196 miliónov Sk, ale
teraz hovoril len o investíciách, ktoré išli do nemocníc 145 miliónov korún, vrátane už
spomínaného projektu na nákup 4 CT prístrojov .
Jeho otázka sa týkala všetkých 4 nemocníc a znela takto: Na VUC prebieha dlhodobý proces
pripravovaného prenájmu všetkých 4 nemocníc, aká je predstava Úradu Košického
samosprávneho kraja vzťahu medzi čerpaním prostriedkov z Operačného programu
zdravotníctvo a pripravovaným prenájmom. Má tomu rozumieť tak, že prenájom už nebude,
alebo bude a medzi tým sa budú čerpať prostriedky? Pretože tieto dva procesy sa mu zdajú
protichodné. Keď ideme niečo prenajať, tak zrejme nebudeme schvaľovať spoluúčasť,
požičiavať si na ňu, aby sme čerpali z Operačného programu zdravotníctvo, lebo očakávame
od toho strategického partnera, že bude investovať v týchto nemocniciach a možno on bude
prostredníctvom týchto nemocníc žiadať o európske projekty. Ak ideme do toho, že si
požičiame peniaze, že dáme spoluúčasť do 4 projektov pre naše 4 nemocnice, to schvaľuje, je
to dobrý krok, len potom nerozumie tomu pokračujúcemu procesu prenájmu. Takže na to by
rád dostal odpoveď.
Ing. Bernát, riaditeľ úradu: uviedol, že pri príprave týchto projektov Košický samosprávny
kraj rátal aj s alternatívou tak, že vstúpi strategický investor. Nedôjde tam k zmene
vlastníctva. Vlastníkom nehnuteľnosti vždy bude Košický samosprávny kraj, dochádza len
k zmene nájomcu. Je možné tieto prostriedky čerpať zo štrukturálnych fondov, aj z toho titulu
Košický samosprávny kraj 1.2.2010 zmenil nájomné zmluvy s nemocnicami, aby to bola doba
minimálne 10 rokov, tak ako to je v podmienkach čerpania zo štrukturálnych fondov. Takže
dochádza k zmenám nájomnej zmluvy na obdobie minimálne 10 rokov, aby sme splnili túto
klauzulu.
Predseda uviedol, že určite sa to prejaví a objaví aj v nájomnom potom, keď sa tá dohoda
bude navyšovať.
Poslanec Halenár: uviedol, že tiež sa chcel opýtať niečo v podobnom duchu ako poslanec
Novotný a to vzhľadom na stav v nemocniciach a na produkovanie dlhov od roku 2007. Aký
ma zmysel dávať európske a peniaze samosprávneho kraja do projektov, ktoré sú momentálne
nie života schopné, ktoré sú v podstate pred likvidáciou, lebo keď niekto produkuje vytrvale
dlhy, tak zrejme nie je schopný sa na trhu uživiť. Jeho prvá otázka, ako uvažujú manažéri
Košického kraja v súvislosti s mohutným investovaním do týchto 4 nemocníc a ich
budúcnosťou, aj v súvislosti so vstupom, prenájmom alebo akou ďalšou formou fungovania
týchto inštitúcií. Je to prvá vec čo by sa chcel opýtať a získať odpoveď a požiadal, aby mu
nebolo odpovedané, aby prišiel na úrad, že tam mu to bude vysvetlené.
Druhá vec, na ktorú sa chcel opýtať – sú to zrejme dosť veľké inštitúcie vzhľadom na oblasti,
ktoré pokrývajú, skôr by ho zaujímalo, či manažéri kraja neuvažovali o postupnom vytváraní
konkurenčného prostredia pre tieto nemocnice, aby tým, že akýmsi spôsobom budeme
vytvárať opäť nejakú silu monopolu, či opäť nebude dochádzať k nejakým dejom práve
z opačného hľadiska. Či tie služby budú natoľko kvalitatívne a cenovo prístupné ľuďom, ako
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by sme si predstavovali. Jeho druhá otázka bola: Či manažéri kraja neuvažujú aj smerom
o vytvorenie nejakého konkurenčného prostredia v tých štyroch oblastiach.
Predseda reagoval na poslanca Halenára a uviedol, že druhá časť otázky, ktorú poslanec
položil je svedectvom toho, že nemá o tom predstavu a to je základný problém, ktorý tu
vníma a registruje. Škoda, že si nenájde toľko času, aby prišiel na úrad, aby sa so
zamestnancami úradu, ktorých nazýva manažéri, aj poradil, popýtal sa a dostal by odpoveď.
Dodal, že zastupiteľstvo nie je debatný klub, kde sa nevedomosti alebo neznalosti poslancov
rozdiskutovávajú, ale aj napriek tomu, aby nemal pocit, že je tu blokovaný, požiadal riaditeľa
úradu o zodpovedanie na časť otázky poslanca Halenára.
Ing. Bernát, riaditeľ úradu: uviedol, že tu nechce viesť prednášky na tému fungovania
zdravotníctva v Slovenskej republike, ale to nie je klasické liberálne prostredie, je tu
regulátor a to sú zdravotné poisťovne. To je hlavný problém, prapríčina problémov, ktoré
nemocnice majú, pretože zdravotné poisťovne limitujú výkony týchto nemocníc a každý rok
zakontrahujú určitý objem výkonov, ktoré preplácajú a to je alfa a omega problémov,
s ktorými sa trápime. Vznik ďalších konkurenčných by nám spôsobilo, že to málo čo máme
by sa prerozdeľovalo medzi iných. Čo sa týka štrukturálnych fondov - práve to je jedna z ciest
ako znížiť prevádzkové náklady v nemocniciach, to je zatepľovanie, výmena okien a plus je
to obnova starej prístrojovej techniky, röntgenové prístroje a nemocnice, ktoré nemajú
vybudovaný centrálny príjem, tak je to vybudovanie centrálneho príjmu, je to povinnosť zo
strany vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Keď nebudú mať
vybudované centrálne príjmy, poisťovne ich nebudú zazmluvňovať. Je to reakcia na
požiadavky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Takto môžeme usporiť vlastné
prostriedky a získať európske finančné prostriedky na vybudovanie centrálnych príjmov.
Poslankyňa Grüllingová: uviedla, že riaditeľ povedal všetko, čo chcela povedať, že ten
zdravotnícky trh je úplne špecifický, a že konkurenčné prostredie existuje, pretože v blízkosti
nemocníc, ktoré má v správe Košický samosprávny kraj sú aj ďalšie zdravotnícke zariadenia,
ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť. Uviedla, že môže poslancovi Halenárovi detailnejšie
porozprávať, ako funguje zdravotníctvo, pretože mal záujem pracovať v zdravotnej komisii,
ale vidí, že nie je v tejto problematike zorientovaný vôbec. Limitácia výkonov zdravotnými
poisťovňami je alfa – omega tohto schodku, ktoré vyrábajú zdravotnícke zariadenia, pretože
sú to všetky okresné nemocnice, ktoré nemajú možnosť odmietnuť pacienta, musia pacienta
vyšetriť a pokiaľ to nie je zakontrahované zdravotnou poisťovňou, zdravotná poisťovňa tento
výkon nepreplatí, napriek tomu, že náklad na poskytnutie zdravotnej starostlivosti bol
vynaložený.
Predseda doporučil poslancovi Halenárovi vedľa sediaceho poslanca Duča, ktorý je
v Trebišove akcionárom, spoluakcionárom alebo vlastníkom konkurenčného zariadenia. Tak
má možnosť si to trošku ozrejmiť.
Poslanec Halenár s faktickou poznámkou: uviedol, že je na útoky voči jeho osobe
zvyknutý, tým ho vôbec nerania, ani mu nespôsobia žiadnu ujmu, keď budú hovoriť, že tomu
vôbec nerozumie. Chcel len povedať, že znehodnocovanie názoru poslanca je cestou do pekla,
pretože jedného dňa tu bude sedieť iná konštelácia poslancov a zrejme by si nemal nikto
dovoliť z hľadiska zneužívania právomoci, že má ten mikrofón stále otvorený, komentovať
kvality poslanca. Kvalitu poslanca skomentujú voliči pred voľbami alebo vo voľbách. Chcel
len povedať, že vidí európske peniaze tiež ako peniaze daňových poplatníkov. Európske
peniaze nie sú nejaká truhlica, kde niekto príde a otvorí ju a dá 4 nemocniciam v Košickom
kraji peniaze. Ak má hlasovať, tak si myslí, že má tu byť debata a má tu byť debata aj o tom,
aké prostredie tým, že budeme hlasovať za európske peniaze, vytvárame. To znamená, či
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posilňujeme pozíciu toho, kto tie služby potrebuje alebo posilňujeme pozíciu toho, kto tie
služby bude poskytovať. To je všetko čo chcel.
Predseda uviedol, že ako človek chce povedať jedno, nielen ako predseda, je možnosť, pokiaľ
nemá informácie a nepozná túto oblasť, je mu cudzia, je tu možnosť zájsť na príslušný odbor
a tieto veci si odkonzultovať. Potom je to ďaleko jednoduchšie. Ak to zobral poslanec Halenár
osobne, každý to vidí cez svoju optiku.
Následne skonštatoval, že je tu bod 17, 18, 19 a 20, sú to v podstate tie isté materiály.
Uviedol, že je to možné urobiť aj tak, že ohlásime bod 17,18,19,20 s tým, že dáme hlasovať
za jeden návrh podľa predloženého návrhu, za druhý, za tretí, za štvrtý. Opýtal sa poslancov,
či súhlasia s takým to riešením.
Poslanec Novotný s faktickou poznámkou: uviedol, že zatiaľ bola diskusia len k Spišskej
Novej Vsi, takže potom by sa mala otvoriť diskusia ku všetkým nemocniciam, lebo
k Michalovciam ešte chcel diskutovať.
Predseda požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie k tomuto bodu.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
zo dňa 8. februára 2010:

samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. c) a d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančných príspevok v rámci výzvy pre Operačný
program Zdravotníctvo, Kód výzvy: OPZ 2009/1.2/01 zo dňa 29. októbra 2009 za účelom
realizácie projektu s názvom: „Komplexná rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice
s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.“, ktorého ciele sú v súlade s platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja, s platnou
Koncepciou rozvoja zdravotníctva Košického samosprávneho kraja, s platným
Komplexným reštrukturalizačným programom Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová
Ves, a. s.;
2. Spolufinancovanie projektu: „Komplexná rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice
s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.“, vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov
na projekt, t.j. vo výške 250 000,- €;
3. Zabezpečenie realizácie projektu: „Komplexná rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice
s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.“, po schválení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok.
Hlasovanie č. 24

Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ,
Operačný program Zdravotníctvo „Komplexná rekonštrukcia
a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves,
a.s.“

Za 53 poslancov, proti 1 poslanec, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 18
Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ, Operačný program
Zdravotníctvo „Modernizácia a rekonštrukcia Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a. s.“
Predseda k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási,
rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
zo dňa 8. februára 2010:

samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. c) a d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančných príspevok v rámci výzvy pre Operačný
program Zdravotníctvo, Kód výzvy: OPZ 2009/1.2/01 zo dňa 29. októbra 2009 za účelom
realizácie projektu s názvom: „Modernizácia a rekonštrukcia Nemocnice s poliklinikou
Trebišov, a. s.“, ktorého ciele sú v súlade s platným Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja, s platnou Koncepciou rozvoja
zdravotníctva Košického samosprávneho
kraja, s platným
Komplexným
reštrukturalizačným programom Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a. s.;
2. Spolufinancovanie projektu: „Komplexná rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice
s poliklinikou Trebišov, a. s.“, vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov
na projekt, t.j. vo výške 210 000,- €;
3. Zabezpečenie realizácie projektu: „Modernizácia a rekonštrukcia Nemocnice
s poliklinikou Trebišov, a. s.“, po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Hlasovanie č. 25

Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ,
Operačný
program
Zdravotníctvo
„Modernizácia
a rekonštrukcia Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a. s.“

Za 53 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 19
Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ, Operačný program
Zdravotníctvo „Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou
Štefana Kukuru Michalovce, a. s.“
Predseda k materiálu otvoril rozpravu.
Poslanec Pado: uviedol, že bude hlasovať jednoznačne za podporu tohto návrhu, pretože za
posledné štyri roky od roku 2006, kedy bolo investovaných 30 miliónov Sk do výstavby
monobloku, prišlo do Nemocnice s poliklinikou v Michalovciach 12 miliónov Sk na
rekonštrukciu tepelného hospodárstva v chirurgickom pavilóne. To sú jediné finančné
prostriedky, ktoré boli investované do michalovskej nemocnice a táto nemocnica sa
v súčasnom období nachádza v hroznom stave. V rámci Košického kraja v mnohých
ukazovateľoch pravdepodobne je na tom najhoršie, v niektorých ukazovateľoch je na tom
takmer najhoršie. Situácia v nemocnici je hrozná nie len z hľadiska priestorového vybavenia,
z hľadiska finančného zabezpečenia, ale rovnako tak aj z hľadiska prístrojového vybavenia.

51

Dôvodov je viacero. Ešte do roku 2006 bola michalovská nemocnica vždy odsúvaná na
vedľajšiu koľaj s tým, že dostáva finančné prostriedky na monoblok a teda finančné
prostriedky na technické vybavenie, prístrojové vybavenie treba očakávať po skončení
a nebudú investovať do ostatných vecí. Bohužiaľ, objekt monobloku zostal ani nie v polovici
výstavby a dnes sa odhadujú náklady na dokončenie monobloku, alebo teda tie čiastky sa
pohybujú niekde okolo minimum je 600 miliónov a idú ďalej, niekedy do závratných výšok.
Myslí si, že krok odvolania bývalého riaditeľa Nemocnice s poliklinikou v Michalovciach bol
absolútne správny, ale oneskorený. To že bol oneskorený o tom svedčí aj projekt, ktorý
máme predložený. Hovoril o tom, že michalovská nemocnica je na tom z tých štyroch, ak nie
najhoršie, tak určite je na tej druhej najhoršej pozícii. Napriek tomu michalovská nemocnica
s poliklinikou žiada, alebo predložila projekt na 3,5 milióna € a cieľ projektu a hlavne
predmetom riešenia bude, tu sa píše: riešenie energeticky nevyhovujúceho stavu budovy, teda
nie všetkých budov, ale jednej jedinej budovy. Jedná sa o budovu interného pavilónu, ostatné
budovy zrejme sú vo vyhovujúcom stave z hľadiska energetických nárokov. Tu sa píše
z dôvodu netesnenia okien atď.., to nájdeme všade. Ale v samotnom materiáli sa nepíše,
o ktorú budovu sa jedná. A druhý bod prístrojové vybavenie, „Modernizácia už zastaranej
ožarovacej techniky pre externú rádioterapiu“ atď.. Opýtal sa, či v ostatných budovách,
v ostatných oddeleniach nie sú v Michalovciach žiadne problémy a prečo vedenie Nemocnice
s poliklinikou Michalovce pripravilo projekt na 3,5 milióna € a nesnaží sa riešiť zvyšok.
Zároveň sa pýta, čo bude s dostavbou monobloku v Michalovciach. Tretia otázka, neočakáva
nejaké presné odpovede pretože vie, že riešenie by bolo jednoduché, stačilo by nájsť možno
600 – 700 miliónov korún a vedeli by sme odpovedať na všetko. Zároveň chcel poukázať na
to, že niektoré oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Michalovciach dnes majú sídlo
v psychiatrickej nemocnici na Stráňanoch. Chodieva na tieto oddelenia a stav budovy je
minimálne z energetického hľadiska taký zlý, ako je stav objektu, o ktorom sa píše v
materiáli. Takže očakáva v krátkom čase informáciu o tom, aká je predstava Košického
samosprávneho kraja v oblasti dostavby monobloku Nemocnice s poliklinikou Štefana
Kukuru Michalovce, a. s.
Predseda reagoval na poslanca Pada a uviedol, že predstavy budú také, aké budú možnosti
a poslanec vie veľmi dobre, že Košický samosprávny kraj nie je schopný z tohto rozpočtu
v rámci kapitálových výdavkov toto odfinancovať. Tu je problém jeden, že je to na stole
a treba ten problém vyriešiť. Informoval, že nemocnice v čase transformácie na akciové
spoločnosti, tu zostalo zavesených stovky miliónov Sk. Na poslednú chvíľu sa časť vyriešila
s Ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky MUDr. Rudolfom Zajacom. Ministerstvo
zdravotníctva vyšlo v ústrety prostredníctvom Veriteľa, napriek tomu zostali ďalšie dlžoby
a bola snaha tie nemocnice dostať do inej polohy. Niečo sa podarilo, niečo sa nepodarilo.
Napr. rožňavská nemocnica v tom stave, v ktorom je, je zle postavená a vyžaduje si
neuveriteľne veľké finančné prostriedky na zníženie nákladov. Taktiež upozornil, že nielen za
posledné štyri roky, ale dozadu veľa odborníkov nám odišlo preč. Hľadáme cesty, hľadáme
riešenia. Škoda je, že sa to o rok spomalilo. Predloženým materiálom dávame návrh na
riešenie ako časť tých problémov vyriešiť, dávame návrh na riešenie ako ďalej z hľadiska
práce v tých nemocniciach. Verí, že nájdeme investora, ktorý do tých nemocníc pôjde a bude
v týchto podmienkach fungovať, že bude investovať.
Poslanec Novotný: uviedol, že pripravený návrh uznesenia, nie je proti uzneseniu, ktoré je
predložené, týkajúce sa podania europrojektu, samozrejme to poslanec podporí. V poslednom
období rezonuje vo verejnosti zámer, na ktorý by sa ako keby pomaličky odhodlávala vláda
Slovenskej republiky a to je pokračovať v tridsať rokov starom projekte nemocnice Rázsochy.
Dokončenie tohto projektu by malo stáť 480 miliónov €, čo považuje za obrovské finančné
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prostriedky pre jednu nemocnicu, hneď keby to bola aj najlepšia nemocnica v strednej
Európe. Už len samo jej postavenie v jednom cípe Slovenskej republiky znamená, že táto
nemocnica určite nebude rovnomerne slúžiť potrebám všetkých občanov tejto krajiny, ale len
nejakého regiónu, širšieho regiónu západného Slovenska. V médiách rezonoval aj náš kontra
návrh, kde sme hovorili, že ak už máme ísť do toho, aby sme vyčerpali 480 miliónov € na
výstavbu nemocnice a nákup nových technológií, tak za tieto finančné prostriedky postavme
nové budovy pre nemocnice a kúpme nové technológie tak, aby to bolo v každom regióne,
minimálne v jednom, v dvoch prípadoch, aby sme pokryli celé územie Slovenskej republiky.
Preto dal návrh uznesenia, ktoré je ako určitá ponuka alebo možnosť pre Nemocnicu
s poliklinikou Michalovce, ktorá je tak isto rozostavanou nemocnicou. Návrh tohto uznesenia
znie nasledovne: „Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja v súlade s príslušnými
právnymi ustanoveniami žiada predsedu Košického samosprávneho kraja rokovať
s predsedom vlády SR o dokončení Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.
s. prostredníctvom PPP projektov, do ktorého by vstúpila vláda SR.“ Odôvodnenie –
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na základe auditu pripravuje projekt
dostavby Nemocnice Rázsochy v Bratislave. Na pokračovanie a dokončenie tohto 35 rokov
starého projektu sa vláda Slovenskej republiky chystá preinvestovať 480 miliónov €
prostredníctvom PPP. Tieto finančné prostriedky bude vláda Slovenskej republiky splácať
najbližších 20, resp. 30 rokov. Z odborného hľadiska je tento projekt príliš drahý
a nezodpovedajúci reálnym potrebám slovenského zdravotníctva. Vzhľadom k zlému
technickému stavu a zastaranému technologickému vybaveniu nemocníc v regiónoch máme
zato, že vyššie menované prostriedky by boli lepšie investované na výstavbu menších nových
budov nemocníc vo všetkých ôsmich regiónoch Slovenska. Preto navrhuje rokovať o získaní
finančných prostriedkov aj na dokončenie michalovskej nemocnice. Chcel veľmi otvorene
povedať to, čo pán predseda Trebuľa neraz povedal, že niekedy sa musíme na veci pozerať
politicky, lebo ako si to patrí k našej profesii, sme politici, sme poslanci, ale niekedy sa na to
musíme dívať aj takým medziregionálnym pohľadom, hlavne sme Východniari a 480
miliónov € pre dostavbu Rázsoch, bude len veľmi marginálne slúžiť reálnym potrebám
Východniarov. Preto si myslí, že určite by lepšie Východniarom poslúžilo to, keby sme
konečne tú budovu na Zemplíne dostavali a mali jednu peknú, modernú, centrálnu nemocnicu
pre celý Zemplín.
Predseda upozornil aj zastupiteľstvo, keď ho požiada o to, aby rokoval s premiérom o tom,
akým spôsobom dostavať Michalovce, atď.., rád to urobí. Nebude to prvá debata na túto tému
a myslí si, že z toho auditória ako tu sedíme, mnohí aj poslanci Národnej rady Slovenskej
republiky dlhodobo, aj primátor Michaloviec, aj pani poslankyňa Ľubica Rošková aj ďalší
diskutovali už mnoho krát a hľadali sa rôzne riešenia. K tej druhej téme, upozornil pána
poslanca, že ide o problém Národnej rady Slovenskej republiky. Uviedol, že o Rázsochách
a o tom všetkom, čo sa okolo toho deje, aké je financovanie, v akej je to pozícii, predseda vie
len z bulvárnej tlače, nie oficiálne. Ak toto má byť nejaká seriózna informácia pre nás, aby vy
ste sa rozhodovali a prijímali takéto uznesenie, navrhol, aby sa najprv urobila seriózna
analýza a následne sa o tom rozhodovalo.
Poslankyňa Grüllingová: uviedla, že v prvom rade ju mrzí, že poslanec Novotný
nepredniesol tento problém na zdravotnej komisii, ktorej sa zúčastnil, kde bezvýhradne
podporil celý tento projekt. Druhá vec je, že predseda dal slovo, že bude rokovať s premiérom
o možnosti dostavby michalovskej nemocnice. Tieto aktivity vyvíja nielen on, ale aj naši
zástupcovia v danom regióne, či už primátor, alebo poslankyňa Rošková a iní kolegovia, ale
myslí si, že spájať veci, ktoré viac menej sú z pohľadu regionálneho alebo o tom, čo má
Košický samosprávny kraj, o čom má rokovať, že nie je správne. A keďže predseda dal
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slovo, že bude rokovať s premiérom o tejto problematike, navrhla, aby predmetné uznesenie
poslanec Novotný stiahol, pretože keď správne pochopila, ide mu hlavne o dostavbu
michalovskej nemocnice a o vyvolanie rokovania s premiérom.
Poslanec Novotný s faktickou poznámkou: reagoval na vystúpenie poslankyne Grüllingovej
– chcel len podčiarknuť to, čo povedala predsedníčka komisie, že on bezvýhradne podporuje
tento projekt čerpania finančných prostriedkov z operačného programu Zdravotníctvo pre
michalovskú nemocnicu a aj tak bude hlasovať. Nediskutoval o tom na zdravotnej komisii,
lebo ho to napadlo v priebehu minulého týždňa. Tretia poznámka je k predsedovi, chcel
povedať, že toto nie sú informácie z bulvárnej tlače. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
republiky urobilo audit dostavby nemocnice Rázsochy v Bratislave, má ho k dispozícii, je to
jeden rozsiahly materiál a dva krát už o tom rokovala vláda Slovenskej republiky. Dokonca sa
k tomu vyjadroval už aj minister financií po rokovaní vlády a definitívne stanovisko sa
rozhodla vláda zaujať v priebehu marca. Je to vážny materiál, ktorým sa už od konca
minulého roku zaoberá ministerstvo zdravotníctva, aj vláda Slovenskej republiky.
Poslanec Pado s faktickou poznámkou: reagoval na predsedníčku zdravotnej komisie, pani
Grüllingovú. Ak predseda Košického samosprávneho kraja povedal, že pokiaľ ho
zastupiteľstvo zaviaže, nemá problém rokovať s predsedom vlády o dostavbe michalovskej
nemocnice. Prečo by mal poslanec Novotný stiahnuť návrh uznesenia, ktorý zaväzuje pána
predsedu k tomu, aby rokoval s predsedom vlády.
Predseda dal do pozornosti, že zastupiteľstvo ho môže požiadať len v časti rokovania
s predsedom vlády Slovenskej republiky o dostavbe michalovskej nemocnice.
Následne ukončil rozpravu.
Predseda návrhovej komisie uviedol, že návrhová komisia obdržala návrh na uznesenie od
poslanca Novotného v znení: Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja v súlade
s príslušnými právnymi ustanoveniami žiada predsedu Košického samosprávneho kraja
rokovať s predsedom vlády SR o dokončení Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru
Michalovce, a. s. prostredníctvom PPP projektov, do ktorého by vstúpila vláda SR.“
Hlasovanie č. 26

o návrhu poslanca Novotného

Za 21 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 29 poslancov.
Návrh nebol prijatý.
Predseda informoval poslancov, že napriek tomu, že návrh neprešiel, bude rokovať
s predsedom vlády Slovenskej republiky o dokončení Nemocnice s poliklinikou Štefana
Kukuru Michalovce, a. s. a následne požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na
uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
zo dňa 8. februára 2010:

samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. c) a d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančných príspevok v rámci výzvy pre Operačný
program Zdravotníctvo, Kód výzvy: OPZ 2009/1.2/01 zo dňa 29. októbra 2009 za účelom
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realizácie projektu s názvom: „Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou
Štefana Kukuru Michalovce, a. s.“, ktorého ciele sú v súlade s platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja, s platnou
Koncepciou rozvoja zdravotníctva Košického samosprávneho kraja, s platným
Komplexným reštrukturalizačným programom Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru
Michalovce, a. s.;
2. Spolufinancovanie projektu: „Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou
Štefana Kukuru Michalovce, a. s.“, vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov
na projekt, t.j. vo výške 175 000,- €;
3. Zabezpečenie realizácie projektu: „Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice
s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s.“, po schválení žiadosti o nenávratný
finančný príspevok.
Hlasovanie č. 27

Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ,
Operačný
program
Zdravotníctvo
„Rekonštrukcia
a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru
Michalovce, a. s.“

Za 52 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 20
Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ, Operačný program
Zdravotníctvo „RAM Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s.“
Predseda otvoril k materiálu rozpravu a 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 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
zo dňa 8. februára 2010:

samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. c) a d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančných príspevok v rámci výzvy pre Operačný
program Zdravotníctvo, Kód výzvy: OPZ 2009/1.2/01 zo dňa 29. októbra 2009 za účelom
realizácie projektu s názvom: „RAM Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory
Rožňava, a. s.“, ktorého ciele sú v súlade s platným Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja, s platnou Koncepciou rozvoja
zdravotníctva Košického samosprávneho
kraja, s platným
Komplexným
reštrukturalizačným programom Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s.;
2. Spolufinancovanie projektu: „RAM Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava,
a.s.“, vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j.
vo výške 350 000,- €;
3. Zabezpečenie realizácie projektu: „RAM Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory
Rožňava, a. s.“, po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

55

Hlasovanie č. 28

Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ,
Operačný program Zdravotníctvo „RAM
Nemocnice
s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s.“

Za 51 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 21
Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
č. 727/2009 z 24. 8. 2009 o založení spoločnosti „ORID“, s. r. o., nezávislého organizátora
regionálnej integrovanej dopravy v časti A bod 1 a 3 a v časti B a C
Predseda uviedol, že je tu návrh na zmenu uznesenia, nakoľko Mesto Košice doteraz
neprijalo uznesenie o vstupe do spoločnosti ORID. Život ukázal jednoznačne, že za trištvrte
roka mesto Košice v tomto smere sa nepohlo, stagnujú projekty a v rámci Regionálneho
operačného programu, resp. v rámci Operačného programu Doprava sú finančné prostriedky
u riadiaceho orgánu. Preto sa Košický samosprávny kraj rozhodol riešiť to návrhom na zmenu
uznesenia s tým, že jediným zakladateľom spoločnosti ORID bude Košický samosprávny
kraj. Košický samosprávny kraj bude robiť na organizácii integrovanej dopravy v rámci nášho
kraja a pripravovať všetky tieto podklady aj mimo Košíc. Následne otvoril k materiálu
rozpravu a požiadal na doplnenie personálnych náležitostí v návrhu na uznesenie.
Poslanec Vargovčák: začal s informáciou, že pracovné skupiny, ktoré boli zriadené
samosprávnym krajom a mestom, samozrejme, komunikujú.
Predseda do toho vstúpil a oponoval mu, že tie pracovné skupiny nekomunikujú.
Poslanec Vargovčák: pokračoval, že považuje projekt integrovanej dopravy za správny, ale
rád by vypichol dva také závažné okruhy, ktoré v súčasnosti vyvstali, a pre ktoré nepovažuje
schválenie „ORIDU s. r. o.“ dnes za správne. Po prvé: Ministerstvo dopravy Slovenskej
republiky k dnešnému dňu neprenieslo kompetencie v regionálnej železničnej doprave na
vyššie územné celky tak, ako to požaduje príslušná smernica Európskej únie. Znamená to, že
originálnu zodpovednosť za tento druh dopravy nemá vyšší územný celok, ale je
v zodpovednosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Preto
ministerstvo dopravy oznámilo, že v prípade zriaďovania organizátora integrovanej dopravy
má mať v orgánoch tejto inštitúcie svoje akcionárske zastúpenie. Po druhé: Návrh alebo
navrhnutý model ORID je vytvorený podľa modelov v Českej republike, kde je už
v súčasnosti väčší počet subjektov. Ich vzájomná konkurencia nie je však v niektorých
oblastiach zákaznícky orientovaná a z toho dôvodu sa objavujú v praxi problémy. Preto po
týchto skúsenostiach Ministerstvo dopravy Českej republiky a po nich už aj Ministerstvo
dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky začalo pripravovať zákon
o integrovanej doprave. V rámci tohto zákona by mali byť odstránené zistené nedostatky
a osobitne by mali byť v tomto zákone legislatívne ošetrené aj pravidlá pre zakladanie
a fungovanie organizátorov integrovanej dopravy. A toto sú dva základné dôvody, prečo dnes
nepodporuje založenie ORID s. r. o.
Predseda skonštatoval, že poslanec má právo na názor, mrzí ho, že pán Šarák pripravil takéto
stanovisko poslancovi Vargovčákovi. Predseda opätovne informoval zastupiteľstvo, že
v súvislosti s realizáciou pôvodne prijatého uznesenia sa pracovné skupiny nestretávajú.
Nasledne vyzval pána Krempaského, aby podal základné informácie, v akom štádiu sa
realizácia uznesenia nachádza.
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Ing. Krempaský: uviedol, že sa stručne vyjadrí ku konkrétnym bodom. Odpovedal na to, čo
povedal poslanec Vargovčák. Skupiny fungujú, aj jedna aj druhá, ale od 8. 7. 2009 skupina za
mesto sa prestala stretávať so skupinou za Košický samosprávny kraj. Informoval, že prestala
komunikácia a po schválení Košickým samosprávnym krajom sme očakávali na prísľub mesta
v októbri, mestské zastupiteľstvo v októbri 2009 vôbec nezaradilo do programu pristúpenie ku
ORIDu 40 % - ami a tento projekt bojkotovalo. Košický samosprávny kraj teraz je v časovej
strate z hľadiska možnosti čerpania finančných prostriedkov z európskych fondov. Ide
o Operačný program Doprava a prvou časťou ORIDu je organizovanie regionálnej
integrovanej dopravy, ktorá bude zoskupovať, koordinovať a riešiť jednotným cestovným
dopadom, jednotným cestovným lístkom, jednotnými cestovnými poriadkami v rámci tohto
projektu dopravu v Košickom kraji, to znamená železničná doprava, bývalá autobusová
ČSAD doprava a takisto aj dopravný podnik. Uviedol, že tento projekt je hotový, komisia na
Úrade Košického samosprávneho kraja urobila všetky prípravné kroky. Má vyhotovené
samostatne aj celky, o ktorých hovoril. Dodal, že Košický samosprávny kraj je pripravený
spustiť a začať túto dopravu koordinovať a riadiť. Čo sa týka ministerstiev, ministerstvo české
ako aj slovenské, tento zákon nemá, tvorí ho a my takisto sme tvorcami slovenského zákona,
stretli sa práve v decembri v Bratislave na ministerstve dopravy. Zákon o integrovanej
doprave pri zakladaní organizátora nie je vôbec potrebný, lebo ten bude vychádzať zo
samotnej činnosti, kde už funguje v meste Bratislava. Čo sa týka práce na integrovanej
doprave, spolupracujeme a pracujeme na tom presne sedemnásť rokov. Čo tu chýba, to sú
zdroje verejné, sú to jedným smerom dotácie do železničnej dopravy, druhý zdroj je dotácia
do bývalej ČSAD dopravy – SAD v ponímaní Eurobus Košice a SAD Michalovce a tretia je
Dopravný podnik mesta Košice. Každá doprava funguje svojím smerom, každý sa hrá na
svojom piesočku, niet organizátora, niet koordinátora. To znamená, sú to verejné financie
a idú trikrát, to znamená touto koordináciou dosiahneme to, že dôjde k úspore, resp.
k zvýšeniu kvality dopravy, kde naspäť prilákame cestujúcich, čím získame finančné
prostriedky a nebudeme musieť toľko do dopravy dotovať, ako dotujeme doteraz. V tomto
období je jednoznačne nárast individuálneho motorizmu a pokles verejnej hromadnej
dopravy. Dodal, že toto sú ciele ORIDu, a že určite bude prospešný. Odskúšali to v Čechách
a veľmi dobre to funguje. Na záver dodal, že má so sebou aj dôkazy zo zasadnutia
v Bratislave.
Predseda do toho vstúpil s tým, že pán Krempaský povedal všetko, čo mal povedať, ale tu
stojí otázka trocha ináč. Toto zastupiteľstvo schválilo vznik obchodnej spoločnosti
s podmienkou, že pristúpi k tomu aj Mesto Košice ako spoločník. Mesto Košice ani doteraz
nesplnilo dohodnuté kroky. Predloženým návrhom je záujem Košického samosprávneho kraja
rozbehnúť ORID, nakoľko na dopravu nie sú peniaze a chýbajú peniaze na ministerstve
dopravy. Je obava, aby financie z Operačného programu nešli niekde inde. Požiadal
poslankyne a poslancov o podporu tohto návrhu, aby sa to rozbehlo. Vyjadril presvedčenie, že
aj mesto sa spamätá a pristúpi k ORIDu.
Poslanec Halenár: uviedol, že má len dve krátke otázky: Aká je predstava ORIDu naplniť
jeden z cieľov spoločnosti, a to jednotnú tarifu? To by ho zaujímalo, ako rôzne firmy budú
mať jednu tarifu. Druhá otázka: Kto bude financovať chod tejto firmy?
Ing. Krempaský: K jednotnej tarife uviedol, že tá už je pripravená, na samosprávnom kraji sa
urobil návrh jednotnej tarify pre dopravný podnik a bývalé SAD – ky a je tam paralelná tarifa
pre Železnice Slovenskej republiky, resp. pre Železničnú spoločnosť Slovensko. Je to na
odsúhlasovaní, ale z dôvodu, že zatiaľ ORID nevznikol, nie je kompetentný konať v týchto
veciach a dať odsúhlasiť jednotnú tarifu. Jednotná tarifa na samosprávnom kraji je pripravená
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Predseda ešte požiadal pána Krempaského, aby odpovedal aj na druhú časť otázky –
financovanie ORIDu.
Ing. Krempaský: uviedol, že v prvom rade je tu rozpočet, v prípade schválenia bude to
naviazané na rozpočet Košického samosprávneho kraja. Nie sú tam až také vysoké
prostriedky, finančne je to 132 000,-€, ale v porovnaní s tým, koľko sa dá ušetriť, je to
jednoznačne v začiatkoch zanedbateľné a ORID pri rozbiehaní a neskoršom alebo konečnom
stave bude prinášať podstatne väčšie čísla.
Predseda sa následne opýtal, či chce ešte niekto v rozprave vystúpiť a 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 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
zo dňa 8. februára 2010:

samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. h) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Zmenu a doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 727/2009
z 24. augusta 2009 k návrhu na založenie obchodnej spoločnosti „ORID“, s.r.o., nezávislého
organizátora regionálnej integrovanej dopravy a o majetkovej účasti Košického
samosprávneho kraja v tejto spoločnosti v nasledovnom znení:
1. V časti A) bod 1. sa slová „...spoločníkmi sú Košický samosprávny kraj a Mesto
Košice...“ nahrádzajú slovami „...zakladateľom je Košický samosprávny kraj...“.
2. V časti A) v bode 3. sa suma „...3 000,- EUR...“ nahrádza sumou „....5 000,- EUR...“.
3. V časti B) sa pred slovami „...za konateľa...“ vkladá poradová číslovka „1.“ a za slovom
„...Krempaského,“ sa vkladá do nového riadku nový bod 2. v tomto znení:
„2. členov dozornej rady

Ing. Boris Farkašovský
Ing. Emil Ďurovčík
Bc. František Petro„.

4. V časti C) sa vypúšťajú slová „...v spolupráci s primátorom mesta Košice...“.
Hlasovanie č. 29

Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja č. 727/2009 z 24. 8. 2009
o založení spoločnosti „ORID“, s. r. o., nezávislého organizátora
regionálnej integrovanej dopravy v časti A bod 1 a 3
a v časti B a C

Za 44 poslancov, proti 2 poslanci, zdržali sa 4 poslanci.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 22a
Personálne zmeny v orgánoch Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s.
Predseda v úvode uviedol, že sa to netýka len tejto nemocnice, týka sa to všetkých
štyroch nemocníc. Po voľbách do vyšších územných celkov došlo k zmenám. Mnohí poslanci,
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ktorí boli členmi orgánov, to znamená buď predstavenstiev alebo dozorných rád, neboli
zvolení. Za druhé - berieme zodpovednosť za tieto nemocnice a tam, kde dochádza
k personálnym zmenám, sú navrhnuté zmeny. Zároveň predseda informoval zastupiteľstvo, že
došlo k zmene na poste riaditeľa nemocnice v Michalovciach na základe vlastnej žiadosti
u pána Kuchtu s tým, že v súčasnom období je poverený pán doktor Rohoň, primár
II. internej. V Trebišove požiadal o uvoľnenie z funkcie generálneho riaditeľa pán Ing. Fedor,
bol poverený vedením nemocnice pán doktor Dvorový, doterajší námestník. V Spišskej Novej
Vsi tam sa situácia nemení, v Rožňave takisto, dochádza zmenám v jednotlivých orgánoch.
Následne otvoril k týmto štyrom podbodom rozpravu.
Poslanec Novotný: uviedol, že v predchádzajúcom funkčnom období sa nikto nesporil o to,
koho je rozhodujúca zodpovednosť v jednotlivých nemocniciach, aj keď Úrad Košického
samosprávneho kraja väčšinou zvykol zaujať také postavenie, že je to zodpovednosť
predovšetkým akciových spoločností, lebo my nevieme do toho až tak celkom zasahovať.
Napriek tomu, ale pri obsadzovaní jednotlivých orgánov mala opozícia v tom čase
k dispozícii jedno miesto v predstavenstve a dve miesta v dozornej rade, ale je pravda, že po
voľbách sa situácia zmenila aj čo sa týka personálneho zastúpenia v zastupiteľstve a pomeru
síl v zastupiteľstve, miesto dvadsiatich poslancov opozície sú tu momentálne ôsmi poslanci
poslaneckého klubu SDKÚ - DS. Napriek tomu si ale myslí, že aspoň symbolicky jedno
miesto v dozornej rade mohla opozícia v každej nemocnici dostať. Konštatoval, že jedno
miesto v dozornej rade by opozícii aj podľa mocenského postavenia v zastupiteľstve, alebo
počtom obsadených kresiel v zastupiteľstve náležalo. Náležalo by jej to aj z hľadiska toho, že
úlohou opozície je predovšetkým kritizovať a kontrolovať a ako má opozícia kontrolovať,
keď nebude ani v dozornej rade a v zdravotnej komisii má jedného člena a ani jedného člena –
neposlanca. Uviedol, že naozaj jediný člen ich opozičného poslaneckého klubu, ktorý zostáva
v orgánoch v nemocnici v Spišskej Novej Vsi v dozornej rade je poslanec Hojstrič. To je
jediné meno, preto by chcel navhrnúť a dodal, že to urobí naraz, aby o tom už nehovoril - do
Dozornej rady Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave, a. s. pána Miloša Gallo –
Barnáka, v Spišskej Novej Vsi je pán Hojstrič, ktorý tam zostáva. V Dozornej rade
Nemocnice s poliklinikou v Trebišove, a. s. navrhol za ich poslanecký klub MUDr. Miroslava
Halapina a v Nemocnici s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s. navrhol do Dozornej
rady za SDKÚ – DS MUDr. Dušana Dzurja. Je si vedomý toho, že správna otázka teraz znie,
že namiesto koho. Dodal, že si nedovolí robiť personálnu politiku v poslaneckom klube
SMER, tak ako ani nedovolí, aby personálnu politiku v ich klube robil poslanecký klub
SMER, ale chcel povedať, že jedno miesto v každej dozornej rade by bolo také slušné
minimum, ktoré by opozícia mala dostať v tomto zastupiteľstve aj vzhľadom k tomu, že tomu
tak bolo aj v minulom funkčnom období.
Predseda sa poďakoval poslancovi Novotnému a dodal, že to je jeho názor. Je tam pán
Hostrič, to jedno miesto dodržané je, ale chcel povedať aj inú rovinu a čo ho mrzí, pretože
doteraz nepadlo ani slovo, ani to neocenili, že v každom orgáne, v každej situácii dbali na to,
aby opozícia mala svoje zastúpenie. Kiežby aj v iných pozíciách sa zachovali tak
demokraticky víťazi volieb, ako sa zachovali oni.
Poslanec Farkašovský: doplnil predložený návrh na uznesenie v bode 22a) Personálne
zmeny v orgánoch Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave, a. s. a to pod bodom E)
doplniť jedného člena dozornej rady pána doktora JUDr. Mikuláša Cmoríka a zároveň navrhol
rozšírenie dozornej rady zo šiestich, z párneho na nepárnych sedem členov.
Predseda odporučil upraviť stanovy, čo je záležitosťou orgánov spoločnosti.
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Poslanec Farkašovský: uviedol, že to navrhol ako odporúčanie.
Poslanec Hrdlík: uviedol, že vo voľbách v roku 2009 kandidoval ako nezávislý kandidát
s tým, že podporí každú dobrú myšlienku opozície, či koalície, ale je mierne rozčarovaný
a prekvapený z toho, čo sa stalo v trebišovskej nemocnici. Akceptuje rozhodnutie
demokratickej politickej väčšiny, nemá nič proti tomu. Len ho dosť prekvapilo, že poslanci
vyššieho územného celku, niektorí neboli pozvaní na tieto rozpravy o tých politických
personálnych zmenách. Nevie, či to bolo úmyselné, jednoducho tam mohli byť prizvaní, bolo
by sa hlasovalo, demokraticky by sa zvolilo, nebol by nejaký problém. Človek môže mať aj
nejaké názory, ktoré by tam mohol predniesť, ale jednoducho tam neboli. Nevie, či pán
predseda okresného úradu, predseda Smeru, predseda predstavenstva v nemocnici v Trebišove
a člen finančnej komisie v Košickom samosprávnom kraji je troška frustrovaný z volieb a, či
sa bojí ich tam pozvať. Myslí si, že to bola aj slušnosť pozvať poslancov Košického
samosprávneho kraja, aby sa k takýmto otázkam vyjadrili.
Poslanec Süli s faktickou poznámkou: uviedol, že určité obdobie nebol v Košiciach, ani
v kraji, a keď sa vrátil, na prvej porade u predsedu Košického samosprávneho kraja, bolo mu
vyčítané, že mesto sa chová na mestskej úrovni k opozícii veľmi macošsky. Keď si potom
pozrel skladbu zastupiteľstva a komisie, skonštatoval, že možno, že je to tak. Ale o čo je
lepšia vaša koalícia alebo váš spoločný klub, tu personalisticky obmedzujú neposlancov, do
dozorných rád im nedávajú priestor.
Predseda uviedol, že to poslanec Süli nemôže myslieť vážne, pretože dnes pri rokovaniach aj
politicky každý dostal priestor, jednotlivé kluby.
Poslankyňa Mátéová: pred voľbou členov predstavenstiev chcela poukázať na
predstavenstvo trebišovskej nemocnice z dôvodu, že v predchádzajúcom volebnom období
bola členkou predstavenstva, spolu s ňou bol členom predstavenstva Ing. Illeš, ktorý v tom
čase bol prednostom obvodného úradu a vtedy bol odvolaný z členstva predstavenstva
z dôvodu nezlučiteľnosti funkcie. Dala do pozornosti voľbu prednostu obvodného úradu za
predsedu predstavenstva spoločnosti.
Predseda reagoval na dotaz poslankyne Mátéovej, je to v poriadku. Skonštatoval, že ak sa už
do rozpravy nikto nehlási, rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie
návrhu na uznesenie. Doporučil, aby išli podľa jednotlivých nemocníc.
Predseda návrhovej komisie uviedol, že návrhová komisia obdržala pozmeňovací návrh
od poslanca Novotného doplniť do Dozorných rád: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory
Rožňava, a. s. - Miloš Gallo - Barnák, Nemocnica s poliklinikou v Trebišove, a.s. - MUDr.
Miroslav Halapin a Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. - MUDr.
Dušan Dzurjo.
Hlasovanie č. 30

o pozmeňujúcom návrhu poslanca Novotného

Za 14 poslancov, proti 6 poslancov, zdržalo sa 32 poslancov.
Návrh nebol prijatý.
Návrhová komisia predniesla doplňujúci návrh poslanca Farkašovského v znení: návrh na
uznesenie v bode 22a) Personálne zmeny v orgánoch Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory
v Rožňave, a. s. a to pod bodom E) doplniť jedného člena dozornej rady pána doktora JUDr.
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Mikuláša Cmoríka s tým, že z tohto dôvodu nie doplniť, ale rozšíriť dozornú radu zo šiestich,
z párneho na nepárnych sedem členov.
Hlasovanie č. 31

o doplňujúcom návrhu poslanca Farkašovského

Za 43 poslancov, proti 2 poslanci, zdržalo sa 8 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
zo dňa 8. februára 2010:

samosprávneho kraja

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
z funkcie člena predstavenstva spoločnosti

MUDr. Martu Hlaváčovú
Ing. Annu Hlaváčovú
Ing. Eriku Szöllösovú

B) berie na vedomie
odstúpenie Ing. Júliusa Slováka z funkcie člena predstavenstva spoločnosti
C) volí
za predsedu predstavenstva spoločnosti
za člena predstavenstva spoločnosti
za člena predstavenstva spoločnosti
za člena predstavenstva spoločnosti
D) odvoláva
z funkcie člena dozornej rady spoločnosti

E) volí
za člena dozornej rady spoločnosti
za člena dozornej rady spoločnosti
za člena dozornej rady spoločnosti
za člena dozornej rady spoločnosti

Ing. Jána Babiča
MUDr. Martu Hlaváčovú
Ing. Petra Šimu
Karola Horníka
Miloša Gallo-Barnáka
MUDr. Dezidera Bánesa
Viliama Griegera
Ing. Júliusa Slováka
Ing. Máriu Mandelíkovú
Ing. Štefana Baštáka
JUDr. Mikuláša Cmoríka

a doporučuje rozšíriť Dozornú radu NsP sv. Barbory Rožňava, a. s. na 7 členov.
Hlasovanie č. 32

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

Za 40 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 11 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 22b
Personálne zmeny v orgánoch Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
zo dňa 8. februára 2010:

samosprávneho kraja
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Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. h) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a Čl. IX. bod 5 Stanov akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
A) odvoláva
funkcie člena predstavenstva spoločnosti

Ing. Mariana Užáka

B) volí
za člena predstavenstva spoločnosti

PhDr. Jána Volného, PhD.

C) odvoláva
z funkcie člena dozornej rady spoločnosti

D) volí
za člena dozornej rady spoločnosti
za člena dozornej rady spoločnosti
Hlasovanie č. 33

MUDr. Jána Králika
MUDr. Milana Bereša, PhD.

Ing. Pavla Bečarika
Ing. Janku Brziakovú

Personálne zmeny v orgánoch Nemocnice s poliklinikou Spišská
Nová Ves, a. s.

Za 44 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 7 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 22c
Personálne zmeny v orgánoch Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a. s.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
zo dňa 8. februára 2010:

samosprávneho kraja

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 Trebišov, a. s.
A) odvoláva
z funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti Ing. Ernesta Fedora
z funkcie člena predstavenstva spoločnosti
MUDr. Jána Kleščinského
Ing. Jána Szöllösa
MUDr. Jozefa Makohusa
B) volí
za predsedu predstavenstva spoločnosti
za člena predstavenstva spoločnosti
za člena predstavenstva spoločnosti
za člena predstavenstva spoločnosti

Ing. Róberta Puciho
Gejzu Sačka
Mgr. Janu Mondikovú
MUDr. Vladimíra Dvorového

C) odvoláva
z funkcie člena dozornej rady
z funkcie člena dozornej rady
z funkcie člena dozornej rady

MUDr. Vojtecha Czókolyho
MVDr. Vladimíra Anďala, CSc.
MUDr. Jozefa Anďala
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D) schvaľuje
zmeny Stanov akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. nasledovne:
a) v Čl. XI. sa veta v bode 7 vypúšťa a nahrádza sa vetou, ktorá znie: „Dozorná rada má
6 členov.“
b) V Čl. XI. sa v bode 8 vypúšťa tretia veta a nahrádza sa vetou, ktorá znie: „Ak má
spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere,
štyroch členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a dvoch
zamestnanci spoločnosti.“
Hlasovanie č. 34

Personálne zmeny
Trebišov, a. s.

v orgánoch

Nemocnice

s poliklinikou

Za 43 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 9 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 22d
Personálne zmeny v orgánoch Nemocnice s poliklinikou
Štefana Kukuru Michalovce, a. s.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
zo dňa 8. februára 2010:

samosprávneho kraja

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 Štefana Kukuru
Michalovce, a.s.
A) odvoláva
z funkcie člena predstavenstva spoločnosti

B) volí
za člena predstavenstva spoločnosti
za člena predstavenstva spoločnosti
za člena predstavenstva spoločnosti
C) odvoláva
z funkcie člena dozornej rady spoločnosti

D) volí
za člena dozornej rady spoločnosti
za člena dozornej rady spoločnosti

MUDr. Gabrielu Pradovú
MUDr. Michala Vargu
Ing. Helenu Čaklošovú
MUDr. Pavla Kuchtu, MPH

MUDr. Petra Rovdera
MUDr. Františka Farkaša
Ing. Jozefa Aranyiho

MUDr. Benjamína Bančeja
MUDr. Františka Zitrického
Ing. Tichomíra Pállaia
Ing. Jána Paľovčíka

Ing. Helenu Čaklošovú
PhDr. Beátu Ostoverchu
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Hlasovanie č. 35

Personálne zmeny v orgánoch
Štefana Kukuru Michalovce, a. s.

Nemocnice

s poliklinikou

Za 44 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 8 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 22e
Vymenovanie riaditeľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach
Predseda uviedol, že v závere minulého roka požiadala o uvoľnenie z funkcie
riaditeľka pani Mgr. Dana Barnová. Uskutočnilo sa výberové konanie, v ktorom bol úspešný
Mgr. Maroš Demko, ktorý je zamestnancom múzea od roku 2006. Predseda požiadal pána
Demka, aby sa predstavil. Dodal, že ostatné personálne náležitosti sú obsahom materiálu.
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 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo
dňa 8. februára 2010:
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
na návrh predsedu vymenúva Mgr. Maroša Demka dňom 15. 2. 2010 do funkcie riaditeľa
Zemplínskeho múzea v Michalovciach.
Hlasovanie č. 36

Vymenovanie riaditeľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach

Za 45 poslancov, proti 1 poslanec, zdržali sa 4 poslanci.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 22f
Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 549/2008
Predseda uviedol, že v návrhu ide o aktualizáciu uznesenia v snahe zabezpečiť
funkčnosť komisie a aktualizáciu jej členov. Je to komisia na výber strategického partnera vo
vzťahu k prenájmu nemocníc s tým, že v tejto zmene sa jednak navrhuje vypustiť bod č. 3,
kde bolo prijaté, že pán Biľo, ako predseda zdravotnej komisie, sa bude zúčastňovať ako
pozorovateľ zasadnutí komisie s tým, že v súčasnom období to nie je aktuálne, pán Biľo nie je
poslancom, takže sa jedná o to, aby sa to uznesenie dalo do súladu s reálnym stavom.
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 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
zo dňa 8. februára 2010:

samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov schvaľuje zmenu
uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 549/2008 z 24. 11. 2008
nasledovne:
1. v bode B) sa doterajší text nahrádza textom, ktorý znie:
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B) schvaľuje
vytvorenie komisie na prípravu súťažných podmienok na výber strategického partnera na
prenájom majetku za účelom prevádzkovania nemocníc, ktorých zakladateľom je Košický
samosprávny kraj v zložení:
1. Ing. Ondrej Bernát
2. MUDr. Štefan Lipčák
3. Marta Vajkunyová
4. MUDr. Mária Grüllingová
5. MUDr. Viliam Novotný
6. MUDr. Juraj Sobek
7. Ing. Ján Szöllös
8. PhDr. Ján Volný, PhD.
9. Viliam Záhorčák
2. v bode C) sa vypúšťa text uvedený v bode 3.
Po prednesení návrhu na uznesenie pánom Hojstričom sa predseda spýtal, či je tam aj pán
poslanec Novotný, lebo si to nevšimol. Primátorov miest navrhujú z toho z titulu, že sú to
primátori miest, ktorých sa to týka a sú naši poslanci. Predseda komisie, predsedníčka komisie
a pán Novotný ako zástupca opozície. Následne dal o tomto bode hlasovať.
Hlasovanie č. 37

Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja č. 549/2008

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 22g
Personálne zmeny v Správnej rade DSS Kráľovce, n. o.
Predseda k materiálu uviedol, že rovnako v súvislosti s ukončením volebného
obdobia, zmenou poslancov, je predložený písomný návrh. 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 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
zo dňa 8. februára 2010:

samosprávneho kraja

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,
v súlade s Čl. V bod 2 písm. f) Štatútu DSS Kráľovce n. o. v znení jeho zmien a doplnkov
A) odvoláva
členov správnej rady

1. Mgr. Michala Bartoša
2. Ing. Ladislava Bartóka
3. RSDr. Juraja Beňu
4. Ing. Zuzanu Jusková
5. Radoslava Šimka

65

B) vymenúva
za členov správnej rady

Hlasovanie č. 38

1.
2.
3.
4.
5.

Ing. Milana Rabatina
Bc. Františka Petra
RSDr. Juraja Beňu
Ing. Zuzanu Juskovú
Radoslava Šimka

Personálne zmeny v Správnej rade DSS Kráľovce, n. o.

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 3 poslanci.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 23a
Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
Predseda uviedol, že materiál majú poslanci k dispozícii. Dodal, že samosprávny kraj
na 85 až 90% už aj v minulom období postupoval tak, ako to uvádza nový zákon. Troška sa to
zbyrokratizovalo. To je všetko, z hľadiska toho, dlho, strašne dlho to bude trvať a dovtedy sa
nám mnohé nehnuteľnosti pomaly aj rozpadnú, kým celý ten proces prebehne.
Poslanec Hojstrič s faktickou poznámkou: pre doplnenie k bodu 22f) v časti – schvaľuje
menovanie vymenoval, ale návrh bol: po 2. v bode C) sa vypúšťa text uvedený v bode 3.
Dodal, že je to kvôli objasneniu poslancom.
Predseda sa poďakoval poslancovi Hojstričovi a následne otvoril rozpravu k materiálu 23a).
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 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
zo dňa 8. februára 2010:

samosprávneho kraja

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 § 9 ods. 1 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov schvaľuje Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
uvedené v prílohe s účinnosťou odo dňa 1. 3. 2010.
Hlasovanie č. 39

Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho
kraja

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 23b
Schválenie nájmu nebytových priestorov po uplynutí doby nájmu na 5 rokov v správe
Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s. r. o.
Predseda uviedol, že materiál majú poslanci k dispozícii a následne 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 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
zo dňa 8. februára 2010:

samosprávneho kraja

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 § 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. 40

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

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 23c
Schválenie obchodnej verejnej súťaže na predaj prevádzkovej budovy
na Rázusovej ulici v Spišskej Novej Vsi
Predseda uviedol, že materiál je písomne predložený, zdôvodnený a 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 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
zo dňa 8. februára 2010:

samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 3 písm. a) vo
väzbe na § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov a § 8 ods. 6 vo väzbe na § 13 ods. 1 písm. a) Zásad
hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
schvaľuje
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj prebytočných nehnuteľností tvoriacich
areál na Rázusovej ulici v Spišskej Novej Vsi;
2. podmienky obchodnej verejnej súťaže uvedené v prílohe.
Hlasovanie č. 41

Schválenie obchodnej verejnej súťaže na predaj prevádzkovej
budovy na Rázusovej ulici v Spišskej Novej Vsi

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 23d
Schválenie obchodnej verejnej súťaže na predaj areálu na Popradskej ulici v Košiciach
Predseda uviedol materiál s tým, že by bolo dobré, ak by sa našiel kupec na tento
areál, pretože ochrana tohto majetku stojí Košický samosprávny kraj veľa finančných
prostriedkov. Následne otvoril k materiálu rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto
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nehlási, rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
zo dňa 8. februára 2010:

samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,§ 9 ods. 3 písm. a) vo
väzbe na § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov a § 8 ods. 6 vo väzbe na § 13 ods. 1 písm. a) Zásad
hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
schvaľuje
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj prebytočných nehnuteľností tvoriacich
areál na Popradskej ulici v Košiciach;
2. podmienky obchodnej verejnej súťaže uvedené v prílohe.
Hlasovanie č. 42

Schválenie obchodnej verejnej súťaže na predaj areálu na
Popradskej ulici v Košiciach

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 23e
Schválenie obchodnej verejnej súťaže na predaj domu s pozemkom
na Štefánikovom námestí v Spišskej Novej Vsi
Predseda uviedol, že materiál je písomne predložený a 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 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
zo dňa 8. februára 2010:

samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 3 písm. a) vo
väzbe na § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov a § 8 ods. 6 vo väzbe na § 13 ods. 1 písm. a) Zásad
hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
schvaľuje
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj prebytočných nehnuteľností: domu
s pozemkom na Štefánikovom námestí v Spišskej Novej Vsi;
2. podmienky obchodnej verejnej súťaže uvedené v prílohe.
Hlasovanie č. 43

Schválenie obchodnej verejnej súťaže na predaj domu
s pozemkom na Štefánikovom námestí v Spišskej Novej Vsi

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 23f
Schválenie obchodnej verejnej súťaže na predaj areálu
na Radlinského ulici v Spišskej Novej Vsi
Predseda 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 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
zo dňa 8. februára 2010:

samosprávneho kraja

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 3 písm. a)
vo väzbe na § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov a § 8 ods. 6 vo väzbe na § 13 ods. 1 písm. a) Zásad
hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
schvaľuje
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj prebytočných nehnuteľností tvoriacich
areál na Radlinského ulici v Spišskej Novej Vsi;
2. podmienky obchodnej verejnej súťaže uvedené v prílohe.
Hlasovanie č. 44

Schválenie obchodnej verejnej súťaže na predaj areálu
na Radlinského ulici v Spišskej Novej Vsi

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 24
Schválenie dohody o zániku predkupného práva
Predseda k materiálu uviedol, že schválenie dohody o zániku predkupného práva
zdôvodňoval v úvode rokovania, ide o výmaz ťarchy. 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 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 8. februára 2010:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 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) a c) Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
schvaľuje
uzavretie dohody o zrušení predkupného práva na nehnuteľnosti, stavbu bez súpisného čísla
na pozemku KN-C parcelné č. 1641/1, pozemky KN-C parcelné č. 1641/1, o výmere 580 m2,
zastavané plochy a nádvoria, parcelné č. 1641/2, o výmere 2276 m2, zastavané plochy a
nádvoria, parcelné č. 1643, o výmere 1308 m2, ostatné plochy, parcelné č. 1644, o výmere
76 m2, zastavané plochy a nádvoria, pozemky KN-E parcelné č. 995, o výmere 214 m2, trvalé
trávne porasty, parcelné č. 998/1, o výmere 385 m2, trvalé trávne porasty a parcelné č. 998/3,
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o výmere 9 m2, trvalé trávne porasty, evidované Správou katastra Gelnica na liste vlastníctva
č. 1, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Gelnica, ktoré boli predmetom prevodu
vlastníckeho práva na základe kúpnej zmluvy č. 11/2008/KZ zo dňa 13.06.2008 v znení
dodatku č. 1 ku kúpnej zmluve č. 11/2008/KZ zo dňa 13.06.2008 uzatvorenej medzi
Košickým samosprávnym krajom, Námestie Maratónu mieru č. 1, 04266 Košice,
IČO: 35541016, ako predávajúcim a Mestom Gelnica, Banícke námestie č. 4, 05601 Gelnica,
IČO: 00329061, ako kupujúcim.
Hlasovanie č. 45

Schválenie dohody o zániku predkupného práva

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 25
Záver
Predseda pred ukončením rokovania požiadal poslancov, aby hlasovacie karty nechali
na rokovacom stole alebo v hlasovacej jednotke. Následne skonštatoval, že týmto sa program
2. rokovania zastupiteľstva vyčerpal, ukončil 2. rokovanie a oznámil, že na 3. rokovaní sa
poslanci stretnú 19. apríla 2010. Poďakoval za pozornosť a poprial všetkým šťastnú cestu
domov.

JUDr. Zdenko Trebuľa
predseda KSK

Viliam Bačo
overovateľ zápisnice

JUDr. Melánia Kolesárová
za správnosť

Ing. Ondrej Bernát
riaditeľ Úradu KSK

Ing. Štefan Bašták
overovateľ zápisnice

Anna Bónová
zapísala
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