Zápisnica
zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 28. júna 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.
Poslancom, ktorí boli zvolení za jednotlivé politické strany za poslancov Národnej rady
Slovenskej republiky blahoželal, poprial im zmysluplnú, konštruktívnu prácu, hlavne pri
rozhodovaní s cieľom hľadania konsenzu v prospech ľudí tejto krajiny.
Ďalej informoval, že z rokovania zastupiteľstva sa ospravedlnil poslanec Beňa, poslankyňa
Eľková, poslanec Komara, poslankyňa Mondiková, poslanec Mőnnich a poslanec Volný.
Z 57 poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja bolo prezentovaných 42
poslancov, čo je nadpolovičná väčšina a zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.
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 45 poslancov.
Za overovateľov zápisnice 4. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
predseda určil poslankyňu Ľubicu Blaškovičovú a poslanca Milana Géciho.
Predseda uviedol, že návrh programu zasadnutia zastupiteľstva bol pripravený v súlade s § 20
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.
Program rokovania zastupiteľstva doplnil o materiál pod bodom č. 5a - Informácia
o povodňových škodách a návrh odstránenia havarijného stavu cestnej infraštruktúry. Dal do
pozornosti, že poslancov bude informovať o opatreniach na elimináciu kalamitného výskytu
komárov. Dodal, že materiál bol prejednaný s predsedami poslaneckých klubov
a s predsedami komisií dňa 24. 6. 2010 a na webovej stránke bol zverejnený dňa 25. 6. 2010.
V časti majetkových vecí navrhol nerokovať o materiáli pod bodom č. 23a) – Predaj chaty
v Rolovej Hute, nakoľko víťaz obchodnej verejnej súťaže oznámil odstúpenie od kúpy
objektu chaty.
Návrh programu doplnil o materiály pod bodmi č. 23f) – Predaj kaštieľa v Strážskom,
č. 23g) – Predaj areálu na Popradskej ulici v Košiciach a č. 23h) – Predaj prevádzkovej
budovy na Rázusovej ulici v Spišskej Novej Vsi. Poďakoval sa za operatívny postup komisie

k hospodáreniu s majetkom, ktorá ešte v piatok pred zasadnutím zastupiteľstva zasadla
a doporučila materiál zaradiť na rokovanie zastupiteľstva.
Dodal, že doplnenie návrhu programu bolo signalizované aj na rokovaní predsedov
poslaneckých klubov a predsedov komisií. Ide o materiály, ktoré boli vygenerované Komisiou
k hospodáreniu s majetkom Košického samosprávneho kraja dňa 25. 6. 2010.
Následne požiadal poslancov o ich pripomienky alebo doplnenia programu.
Poslanec Hlinka: doporučil zaradiť ako bod č. 24 ústnu informáciu o podaní Oznámení
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov u novozvolených poslancov za rok 2008
a o podaní Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov
a predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2009 z poverenia komisie zastupiteľstva
na ochranu verejného záujmu.
Predseda sa následne dotazoval, či má ešte niekto pripomienky alebo doplnenia programu.
Nakoľko nikto z poslancov už neprejavil záujem, túto možnosť uzatvoril a dal hlasovať
o návrhu poslanca Hlinku, ktorý navrhol zaradiť do programu rokovania zastupiteľstva bod
č. 24 – Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov novozvolených poslancov za rok 2008 a stav podania Oznámení
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického
samosprávneho kraja za rok 2009.
Hlasovanie č. 1

o návrhu poslanca Hlinku

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie č. 2

o celom programe

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Predseda skonštatoval, že program zasadnutia zastupiteľstva bol schválený.
Následne požiadal predsedov poslaneckých klubov, aby navrhli svojich zástupcov
do návrhovej komisie, ktorá pripraví návrhy uznesení k jednotlivým bodom rokovania tak,
ako vyplynú z diskusie.
Poslanecký klub SMER do návrhovej komisie navrhol poslanca Pavla Mutafova a poslanca
Borisa Farkašovského, poslanecký klub SDKÚ-DS, KDS do návrhovej komisie navrhol
poslanca Milana Rabatina.
Predseda sa opýtal, či sú ešte ďalšie návrhy a následne dal hlasovať o zložení návrhovej
komisie v zložení: poslanec Pavol Mutafov, poslanec Boris Farkašovský a poslanec Milan
Rabatin.
Hlasovanie č. 3

o zložení návrhovej komisie

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
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Predseda skonštatoval, že návrhová komisia na 4. zasadnutí zastupiteľstva bude pracovať
v zložení: poslanec Pavol Mutafov, poslanec Boris Farkašovský a poslanec Milan Rabatin.
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 Semeš: z poverenia vedenia Mesta Spišská Nová Ves verejne poďakoval pánovi
predsedovi za jeho vklad pri zmiernení dopadov, ktoré pocítili obyvatelia počas záplav
v okrese a v meste Spišská Nová Ves a za promptné riešenie spriechodnenia cesty smerom
do Spišskej Novej Vsi.
Predseda sa poďakoval pánovi poslancovi Semešovi.
Poslanec Hrdlík:
interpeloval predsedu v súvislosti s nadjazdom v Trebišove, ako
najvyššom bode v Trebišove. Pred 7 mesiacmi sa tam stala nehoda, bolo porušené zábradlie
a za sedem mesiacov to zábradlie nie je opravené. Obrátili sa naňho obyvatelia mesta, aby
urýchlil riešenie. Bolo mu povedané, že je tam výberové konanie. Jemu je jedno, či tú opravu
urobí firma z Košíc, zo Senice alebo z Bratislavy, hlavne aby došlo k náprave.
Druhou interpeláciou reagoval na správu z rozhlasu, kde počul správu o porovnávaní platov
stredoškolských učiteľov v Košickom a Bratislavskom kraji. Agentúra uviedla, že platy
stredoškolských učiteľov v Košickom kraji sú na úrovni 33% oproti Bratislave. Nevie, či to
nebola iba zlá informácia alebo tí naši profesori sú menej šikovní, ako v Bratislave. Požiadal
vedúceho odboru školstva Ing. Kandráča o overenie informácie.
Predseda v krátkosti reagoval na prednesené interpelácie: Požiadal pána Ing. Bartoša,
riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja o dosledovanie realizácie nadjazdu.
Informoval, že sa množia v tomto smere požiadavky, bude dávať informáciu pod bodom 5a.
Upozornil, že Košický samosprávny kraj má výpadok skoro 11 miliónov € oproti plánu,
ide o cca 33 % a v mesiaci jún minulý rok porovnateľné obdobie, už bola kríza.
V porovnateľnom období minulého roka bol príjem na dane z príjmu fyzických
osôb 2 milióny 400 tisíc €, teraz je príjem 600 tisíc €. Treba povedať, že môžeme plánovať
čo chceme a toto sú priority, len závisí to od finančných prostriedkov a druhá otázka je aj tá,
že medzitým sme mali povodne. Povodne zničili cesty, dochádza k sieťovému rozpadu ciest,
ale sú aj cesty, kde sa ľudia ani domov nedokážu dostať. Dodal, že sa snažíme hľadať rôzne
riešenia a v rámci signalizovaného bodu bude poslancov informovať o ich príprave. Už počas
povodní úrad riešil tieto otázky cez rozpočet Košického samosprávneho kraja, cez naše
kompetencie priamo, aby sme ľudom život zjednodušili alebo aspoň dostali trochu
do normálu opravou komunikácií.
K platom stredoškolských učiteľov v Košiciach a v Bratislave určite pánovi poslancovi
pripraví písomnú informáciu vedúci odboru Kandráč. Vyjadril sa, že pravdepodobne redaktor
hovoril o niečom inom. Takýto rozdiel v žiadnom prípade nemôže byť. Percentuálne je
možné, že sú platy nižšie cca o 33 %, ale nie na úrovni 33 %.
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Následne sa opýtal, či má ešte niekto otázky a pripomienky. Po konštatácii, že sa už nik
do interpelácií nehlási túto možnosť ukončil a uviedol, že poslanec dostane písomnú
odpoveď.
BOD č. 3
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Predseda k materiálu uviedol, že z celkového počtu prijatých 765 uznesení v druhom
volebnom období k termínu spracovania informácie ostáva v realizácii 110 uznesení.
V prevažnej väčšine ide o uznesenia majetkového charakteru a týkajúce sa sledovania
prijatých strategických materiálov a implementácie projektov. Dodal, že poslanci majú
stanoviská a informácie v materiáli. Následne k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že
sa do rozpravy nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie
návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 28. júna 2010:
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) zrušuje
1. uznesenie č. 595/2009 z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 16. 2. 2009;
2. uznesenie č. 717/2009 z 26. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 24. 8. 2009;
C) súhlasí
s vypustením zo sledovania uznesenia:
1. č. 727/2009 z 26. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 24. 8. 2009;
2. č. 33/2010 z 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 8. 2. 2010.
Hlasovanie č. 4

Informácia o plnení
samosprávneho kraja

uznesení

Zastupiteľstva

Košického

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 4
Správa o výsledkoch kontroly za obdobie apríl a máj 2010
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2010
Predseda sa opýtal hlavného kontrolóra, JUDr. Vojtecha Farkaša, či chce materiál
doplniť a následne mu odovzdal slovo.
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JUDr. Farkaš, hlavný kontrolór: na vysvetlenie uviedol, že zistené nedostatky nie sú
zapríčinené zamestnancami Úradu Košického samosprávneho kraja, sú to nedostatky
zapríčinené organizáciami, ktoré sú samostatnými právnymi subjektami a nesú plnú
zodpovednosť za svoje konanie.
Predseda sa poďakoval hlavnému kontrolórovi a následne otvoril rozpravu.
Poslankyňa Blaškovičová: uviedla, že bola oslovená viacerými, v akom štádiu je situácia
s riaditeľom hotelovej akadémie. Dozvedela sa, že dva dni po zverejnení výsledkov z kontroly
sa písomne vzdal svojej funkcie a po dvoch dňoch to stiahol. Dotazovala sa, či nedostatky
vyčíslené v správe ohľadne ubytovania ľudí, ktorí neboli nikde evidovaní a peniaze evidentne
išli do vrecka niekomu. Jedna vec je výsledok trestného oznámenia a druhá vec je, či ten
človek, ktorý takéto závažné nedostatky zavinil, má právo sedieť na riaditeľskej stoličke. Má
vedomosť, že atmosféra v škole nie je dobrá a to, čo sa tam dialo doteraz, naďalej pokračuje.
Požiadala o informáciu, ako to bude s pánom riaditeľom, ktorý bol nedávno potvrdený
vo svojej funkcii radou školy, ale myslí si, že pri takých závažných nedostatkoch existuje
spôsob, ako pána riaditeľa z tejto pozície odvolať, alebo či sa bude čakať na potvrdenie
prokurátora.
Poslanec Farkašovský: uviedol, že ako člen rady školy sa dostal k materiálom o kontrole,
ale aj k materiálom, ktorými jednotliví zodpovední zamestnanci zodpovední za nedostatky
v tejto správe, reagovali. Býva u nás zvykom, že materiály, ktoré sa dostanú ku kontrolórovi,
sa nedostanú k poslancom, čo je chyba, pretože potom jednoznačne správa kontrolóra môže
vyznieť tendenčne a poslanci, ktorí sú zodpovední všeobecne za činnosť Košického
samosprávneho kraja a všetkých zariadení, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny
kraj majú rozhodnúť a hlasovať len o tom, čo majú písomne pred sebou. Reagoval
na vystúpenie predrečníčky pani poslankyne Blaškovičovej, nakoľko uviedla, že daný stav
zavinil riaditeľ. On by to nazval „je zodpovedný riaditeľ“, pretože či to zavinil riaditeľ alebo
jeho zamestnanci, ktorí pracujú na daných úsekoch, ako je ubytovanie, stravovanie, atď..
vrátane ekonóma, sú zodpovední riaditeľovi a riaditeľ je zodpovedný zriaďovateľovi. S tým
súhlasí, ale či tie nedostatky zavinil riaditeľ, o tom je potrebné diskutovať. Možno budú o tom
rozhodovať aj orgány činné v trestnom konaní. Opýtal sa hlavného kontrolóra na informácie
uvedené na strane 4., kde berú kontrolóri tú istotu, že ak bolo 100 ubytovaných a vydaných
113 raňajok, že vina je na strane zamestnanca zodpovedného za ubytovanie a nie na strane
toho, kto zobral zo skladu potraviny a suroviny pre 113 raňajok. Dodal, že na túto
skutočnosť sa pýtal už niekoľkokrát, zatiaľ nedostal odpoveď. Ak nie je súhra medzi ľavou
a pravou stranou, medzi ubytovateľom a poskytovateľom stravy, samozrejme, za to je
zodpovedný riaditeľ, ale jednoznačne a tendenčne tvrdiť, že „umožnením bezdôvodného
obohatenia získaním finančného prospechu z verejných prostriedkov... atď...„ Ak v správe
tvrdíte, že bolo viac ubytovaných, t. z. 113, tak nebolo to obohatenie získaním finančného
prospechu z verejných prostriedkov, pretože tam sa potom kradlo ináč. Navrhol pracovné
rokovanie v záujme zistenia, ako tam funguje systém nahlasovania a podávania raňajok.
Uviedol, že v hotelovej akadémii sa vydávajú raňajky aj za úhradu. Je za to, aby sa porovnali
papiere a doklady staré z roku 2007, 2008, 2009 nielen porovnaním ubytovaných a výdajom
raňajok, ale porovnať aj u pána Ružičku, koľko za tie raňajky on inkasoval, resp. neinkasoval,
či to boli vydané raňajky len pre ubytovaných hostí, akým spôsobom boli nahlasovaní,
pretože to nie je v správe kontrolóra. To zdôrazňuje pre pánov poslancov a to im bolo
deklarované aj v odpovedi. To v tejto správe nie je. Skutočnosť, že hlavný kontrolór
Košického samosprávneho kraja to postúpil orgánom činným v trestnom konaní a oznámil na
prokuratúre, s tým absolútne súhlasí.
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Uviedol, že má vedomosť o tom, ako fungoval na hotelovej akadémii systém týkajúci sa
ubytovania. V prípade, ak je 100 postelí a je ubytovaných 34 hostí a následne príde niekto
a povie: „potrebujem služby vášho hotela, vrátane stravy, t. z. raňajok, obedov a večerí, ale
poskytnite mi zľavu a tá zľava bude, napr. zo 700 korún na 500, je presvedčený o tom, že
štatutár hotelovej akadémie je oprávnený takúto zľavu poskytnúť v prospech tržieb, pretože
najdrahšia posteľ, a to hovorí zo skúsenosti malého hoteliera, je prázdna posteľ. Hlavný
kontrolór aj tieto akcie, ktoré boli o hromadnom využití hotelovej akadémie ubytovacích
kapacít, posudzoval spôsobom - za posteľ nebolo 700, ale 200 korún krát 60 postelí krát 14
dní rovná sa plus, plus a výsledok je 9 miliónov. Skonštatoval, že nemá záujem ochraňovať
riaditeľa, pretože už na začiatku uviedol, že za všetko je zodpovedný vždy štatutár, ale bol by
rád, aby reči po Košiciach, že sa na hotelovej akadémii brali peniaze od ubytovaných hostí
rovno do vrecka, a že pán riaditeľ má z toho taký a taký pôžitok, atď.., aby tieto reči mali
dôvod, že to tak bolo, aby hlavný kontrolór, ktorý má poslancom dať správu o skutočnostiach
v tejto hotelovej akadémii, si ešte raz na svoju správu sadol a na pravú stranu zobral to, čo
jednotlivé úseky hotelovej akadémie pri jeho správe napísali. Dodal, že berie na vedomie túto
správu, ako totálny chaos v hotelovej akadémii, ale neobviňujme niekoho vopred, pokiaľ sa
nevyšetrí kto je za všetko zodpovedný. Či to bolo spôsobené len chaosom, ktorý poskytoval
možnosť niektorým ľuďom kradnúť, nebude si dávať servítky na ústa, že obohacovať sa alebo
krátiť tržby, ale doslovne kradnúť. Ako poslanec Košického samosprávneho kraja a člen
rady školy požiadal hlavného kontrolóra, aby tieto veci, ktoré teraz povedal, ešte doriešil.
Poslanec Süli: dotazoval sa hlavného kontrolóra, či existuje k týmto zisteniam vyjadrenie
riaditeľa a dotknutých osôb, ktoré zapríčinili tento nedostatok, tento chaos v hotelovej
akadémii. Ďalej sa dotazoval pána predsedu, či nie je potrebné urobiť personálne zmeny
v hotelovej akadémii, lebo kým sa ruka spravodlivosti na Slovensku dotkne tohto zariadenia,
uplynú tri, štyri roky, a tí, ktorí tam zostávajú, budú mať možnosť likvidovať všetky dôkazové
materiály, ktoré potvrdzujú alebo nepotvrdzujú nedostatky, ktoré hlavný kontrolór povedal.
Požiadal hlavného kontrolóra, pokiaľ sa takéto závažné veci zistia, bolo by účelné dať
vyjadrenie dotknutých osôb do materiálu, pretože to nie je bežný nedostatok účtovníctva, ale
je to tak, ako povedal aj poslanec Farkašovský, je to rozkrádanie a rozhodne by to nenechal
bez povšimnutia a bez personálnych zmien.
Poslanec Burian: uviedol, že pri tejto správe ho napadla jedna dôležitá vec – pre neho je toto
výsledok, ktorý už nezmeníme, pre neho je podstatne dôležitejšia prevencia, ako to, čo
budeme následne zisťovať. Chápe, že Košický samosprávny kraj nemá priamo nástroje na to,
aby ovplyvňoval konanie v týchto organizáciách, ale dotazoval sa, kde boli audítori, ktorí by
mali mať audit nad každou organizáciou vytvorenou vyšším územným celkom, kde je
predchádzanie takýmto banálnostiam, ako kolobeh dokladov, nesystémové riešenie dokladov
v rámci týchto organizácií. Košický samosprávny kraj by mal mať efektívnych a kvalitných
audítorov, ktorí by upozorňovali vopred takéto riešenie a ak by nastalo, potom si myslí, že
hlavný kontrolór má dôležitú funkciu, aby predchádzal takýmto riešeniam, lebo audit určite
upozorňuje na nedostatky. Odporúčal, ak nie audit, tak aby sa zaviedol štandardný systémový
audit a v zásade pri takýchto nedostatkoch to nemôže byť normálny audítor, aby takéto veci
dokázal schváliť, lebo nie je to bežný štandard a dovolí si povedať, že podstatná časť
audítorov určite by neodporučila takýto audit a určite by už vyriekla takéto výroky, ktoré by
neboli konzistentné s fungovaním spoločnosti. Odporúčal, aby sme hľadali riešenie, ako
predchádzať takýmto veciam a dokonca si myslí, že takýto audit a výsledky toho auditu by
mali byť priamo definované alebo priamo predkladané hlavnému kontrolórovi, aby sa
v budúcnosti predchádzalo takýmto nedostatkom.

6

Poslanec Záhorčák: nadviazal na poslanca Buriana s tým, že naozaj dnes máme riešiť
dôsledky, ale predpokladá, že to je najmä záležitosť pána predsedu, ale poslanci by sa mali
venovať tomu, ako problémom predchádzať. Uviedol, že diskutoval s vedúcim odboru
školstva, čo všetko sa urobilo, čo všetko sa chystá v tomto smere, aby najmä pri
podnikateľských aktivitách škôl nedochádzalo k problémom. Preto navrhol, aby Košický
samosprávny kraj urobil také kroky, ktoré by našich riaditeľov – štatutárov viac zasvätili
do podnikateľských aktivít a do súčasnej legislatívy. Myslí si, že aj toto by sme mohli urobiť.
Predseda uviedol, že zareaguje, pretože tu bolo viacero vecí, ktoré vychádzajú aj z celkovej
atmosféry, ktorá okolo toho prípadu je, pretože do nedávna mnohí sa práve na tejto škole
a v rámci ich podnikateľských aktivít zúčastňovali mnohých podujatí. Žiadny signál nebol
od nikoho, aby to malo tento charakter. Uviedol, že nechce ísť touto cestou, začne u poslanca
Záhorčáka. Poukázal na ním podpísaný základný pokyn predsedu ešte v roku 2006, ktorý
obsahoval mnohé z tých náležitostí, o ktorých tu poslanci hovorili, plus relatívne podrobné
usmernenie s odkazom na normy vyššej právnej sily. Pokyn je pokyn, my môžeme doporučiť
organizáciám s právnou subjektivitou. Tento pokyn bol koordinovaný aj za účasti útvaru
hlavného kontrolóra. Dodal, že následne došlo k viacerým stretnutiam, školeniam riaditeľov
tých inštitúcii v pôsobnosti odboru školstva, ktoré sa zaoberajú podobnou činnosťou. Treba
povedať, že to nie sú samostatné firmy v rámci týchto škôl, ale jedná sa o podnikateľskú
činnosť, ktorá je súčasťou celého tohto systému. Paradoxom je, že v tejto krajine nikto
nedokázal dať riadnu odpoveď, či to oddeliť, neoddeliť, dokonca problémy vznikali ešte aj
pri systéme účtovania, pri tom, či DPH zaúčtovať do celkového globálu alebo viesť
samostatne, atď.. Už pri tejto kontrole došlo ku disproporciám a k rôznym názorovým
postojom, ktoré sa nakoniec riešili cez krajské daňové riaditeľstvo a cez odborníkov, ktorí sú
tam k DPH a výsledok bol jeden, že tak ako sedí 20 právnikov, tak je 25 názorov, tak si tam
sadlo 5 daniarov a bolo 10 názorov, ako to robiť. Podľa jeho názoru je to problém aj tejto
krajiny všeobecne. Na jednej strane to vyvolalo u mnohých riaditeľov možnosť pomôcť si
v rozpočtoch, to znamená rozbehnúť školu ďaleko dynamickejšie, nečakať len na príjmy,
ktoré sú v rámci prenesených alebo v rámci našich originálnych kompetencií, ale vytvárať si
aj vlastné zdroje. Na druhej strane tie pravidlá hry a hlavne tam, kde tie skúsenosti neboli,
možno neboli ani predstavy, ako to robiť, priniesli obdobné problémy, ktoré sa nabaľovali.
V každom prípade na jednotlivých školách vznikla dnes atmosféra a to je problém vážny pre
nás a pre toto zastupiteľstvo, kde mnohí z týchto škôl, ktorí to vykonávajú povedali, že túto
činnosť nebudú vykonávať. Nechcú sa dostať do situácie, že zrazu príde útvar hlavného
kontrolóra a pri riešení mnohých situácií sme boli presvedčení a radili sme sa s inými, aby
sme im dali aj nejaké pokyny k tomu, zrazu to nie je dobré. A pri tom tieto pokyny boli aj
koordinované s útvarom hlavného kontrolóra. Na druhej strane, či sa to dodržiavalo, to je
druhá vec, je to o zodpovednosti vždy štatutára. V odpovedi na otázku, ktorú postavili dosť
razantne poslankyňa Blaškovičová, aj poslanec Süli uviedol, že ich považuje za skúsených
z mnohých funkcií, akými prešli, t. z., že vychádza z prezumcie neviny. Ako štatutár má
možnosť vstupovať do určitých vecí, ale vtedy keď sú preukázané. Toto je názor kontrolóra.
Uviedol, že doporučoval vedeniu školy po vykonanej kontrole, aby oni oznámili prokuratúre,
že k takejto situácii došlo, pretože je to rozdrobené do toľkých mikrosegmentov, môže tam
byť toľko zodpovedných ľudí a nakoniec sa tá pozornosť sústredí na niekoho iného, ale vždy
bude objektívne zodpovedný riaditeľ. Subjektívna zodpovednosť aj podľa zákonníka práce je
už iný aspekt. Zastáva názor, že nemáme dostatok právne preukázateľných dôkazov mimo
správy hlavného kontrolóra na to, aby sme pristupovali k odvolávaniu zodpovedných
zamestnancov. Potvrdil skutočnosť o oznámení riaditeľa, že chce dohodou ukončiť pracovný
pomer, ale o dva dni svoje oznámenie stiahol. Je zaujímavé, že na túto situáciu zareagovali
spolupracovníci okamžite, ale na to, že sa tam v priebehu toho obdobia niečo dialo, že tam
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nebol poriadok, nikto na toto nereagoval a nikto nám toto oznámenie nedal. Možno stojí
otázka tak, že aká je tam skupina ľudí a ako fungujú. Tu možno treba vidieť problém. Nechali
v tom len riaditeľa. Riaditeľa, ktorý nezapisoval do hotelovej knihy hostí, ktorí prichádzali,
ktorý nevybieľoval mená bielitkom, ktorý nevydával tri rôzne druhy dokladov. Na základe
toho, čo videl a čom diskutoval aj s hlavným kontrolórom, skôr toto vníma ako človek, a to
je jeho osobný názor, nie názor predsedu samosprávneho kraja, že málo času sa venovalo
vnútornej kontrole. Dodal, že hlavný kontrolór odstúpil tento materiál a toto podanie na
Okresnú prokuratúru Košice II. a tým vytvoril priestor na to, aby objektívny orgán urobil
záver a objektívne povedal, kto je objektívne zodpovedný a kto je subjektívne zodpovedný.
To sú dva základné aspekty a zatiaľ zákonník práce platí. To je za prvé.
Za druhé – Košický samosprávny kraj žiadal ministerstvo školstva v obidvoch volebných
obdobiach, za bývalej, terajšej, ale aj za predchádzajúcej vlády, aby dali zriaďovateľom, či to
sú základné alebo stredné školy možnosť, aby vo výraznejšej miere vstupovali do menovania
štatutárov škôl. Košický samosprávny kraj ako zriaďovateľ a predseda ako štatutár, ktorý má
podpísať rozhodnutie rady školy, tak môže podpísať keď mu to dajú, je to v súlade
so zákonom a môže podpísať návrh na odvolanie, pokiaľ došlo k takým porušeniam
legislatívy a zákona, ktoré zakladá dôvod na uvoľnenie z funkcie. Uviedol, že zatiaľ nemá
také jednoznačné relevantné stanoviská, aby ako štatutár, pri súčasne platnej legislatíve,
mohol odvolať riaditeľa školy z jeho funkcie. K dotazu poslanca Süliho ohľadne materiálov
predseda odpovedal, že všetky sú u hlavného kontrolóra a budú poskytnuté prokuratúre pri
konkrétnom šetrení. V prvom rade očakáva, že zasadne rada školy, nakoľko táto by mala
konať. Škola má právnu subjektivitu, orgán zriadený zo zákona a tým je rada školy, ktorá
nemá zasadať len vtedy, keď je všetko v poriadku, ale má zasadať aj vtedy, keď sú
problémy, má riešiť tieto problémy a dávať svoje návrhy. Tak ako predkladá návrh
na vymenovanie riaditeľa, tak by mala dať návrh aj na odvolanie riaditeľa. Uviedol, že
nechce reagovať na všetky skutočnosti, o ktorých tu bolo hovorené. To, čo hovoril
aj poslanec Burian ohľadne auditu a ostatných vecí - sú to veci, na ktoré bude potrebné nájsť
aj legislatívny spôsob, aby sme mohli tieto veci s pravidelnosťou realizovať, pretože
v každom prípade hlavný kontrolór bol na tejto škole prvýkrát. Je to organizácia s právnou
subjektivitou, odbor školstva nemá právo kontroly. Môže požiadať o niektoré stanoviská, ale
to je vnútorná vec organizácie. Čo sa týka riaditeľa, je to človek, ktorý má 67 rokov, školská
rada ho zvolila pred pol rokom ďalej do tejto funkcie. Je to dynamický človek, urobil
neuveriteľný kus práce na tej škole. Uviedol, že sám zostal šokovaný i prekvapený
výsledkami celej filozofie, ktorá sa tam udiala. Dodal, že bude reagovať, samozrejme,
v rámci svojich kompetencií a v rámci toho, čo mu umožňuje zákon. Zatiaľ je právny základ
postavený na správe hlavného kontrolóra a na tom, že škola dala stanoviská k správe, ktoré
hlavný kontrolór neakceptoval. Či objektívne alebo neobjektívne, toto nech potvrdí príslušný
orgán činný v trestnom konaní, ktorý dostal podnet od hlavného kontrolóra, ktorý postupoval
v zmysle platných právnych predpisov.
Poslanec Farkašovský: uviedol, že by chcel požiadať ako člen Rady školy pri Hotelovej
akadémii, aj ako poslanec Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja hlavného
kontrolóra, aby na zasadnutie rady školy, ktoré v najbližšom období zvolajú prišiel a vysvetlil
členom jednu vec, ktorá možno zanikla v tom jeho predslove, ktorý mal prvý krát, či je alebo
nie je štatutár organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
s podnikateľskou činnosťou priznanou Košickým samosprávnym krajom oprávnený
poskytovať zľavy na služby. Pretože ak je, tak sa podstatne mení výsledok správy. Potom rada
školy zaujme stanovisko k sume 9 miliónov slovenských korún.
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Poslanec Süli: opäť sa dotazoval hlavného kontrolóra, či existuje vyjadrenie riaditeľa
a dotknutých osôb k tejto správe s možnosťou poslancov si ich pozrieť.
Predseda reagoval na poslanca Süliho, že mu už na túto otázku odpovedal, že vyjadrenie
riaditeľa a kompetentných osôb je, len to vyjadrenie hlavný kontrolór a jeho útvar
neakceptovali, neuznali námietky a tieto námietky aj so správou boli podané na Okresnú
prokuratúru Košice II.
JUDr. Farkaš, hlavný kontrolór: uviedol, že veľmi objektívne a zodpovedne k tejto
kontrole pristupovali. Robili mnoho kontrol, ale to, čo tam našli, našli prvý krát, problém
nebol len čo sa týka ubytovania. Ako príklad uviedol bývalú banícku priemyslovku
v Rožňave, išlo o malé zariadenie, ale bolo tam perfektne a vzorne vedené, rovnako to bolo
pri ubytovaní - koľko ľudí bolo, toľko bolo zaplatených. Rovnako v tomto smere neboli
problémy zistené na Hotelovej akadémii v Spišskej Novej Vsi, v Obchodnej akadémii
na Bocatiovej ulici v Košiciach a v ďalších iných organizáciách. Dodal, že skutočne je to
o prístupe tých zodpovedných, ktorí to majú na starosti. Na vysvetlenie uviedol, aby poslanci
nedostali tento mylný názor, že kontrolóri idú na kontrolu preto, aby našli nedostatky. Celé
jeho pôsobenie aj to, čo ešte pri svojej voľbe v minulom volebnom období poslancom hovoril,
že v prvom rade sa zameriava na prevenciu, t. j. oboznamuje organizácie - sú dve verzie,
rozšírená verzia - ako správne majú postupovať. Čiže kontrolórom nejde o nedostatky, vedia
kedy prídu na kontrolu, nie je to žiadna nárazová akcia. Čiže všetko preto urobili, aj on
osobne, aby skutočne to bolo veľmi objektívne zistené. Uviedol, že kontrolórov zaujímajú
účtovné doklady a kto chce byť úspešný, musí tiež predložiť nejaké doklady. Hotelová
akadémia dostala mesiac na námietky. V živote takú dobu nedostal nikto, podľa jeho
vedomostí, ani z Najvyššieho kontrolného úradu, ani z iných vyšších územných celkov, alebo
iných orgánov, ktoré kontrolujú, aby niekto dostal mesiac na námietky. Za ten mesiac si
mohli zobrať odborníkov, aby vyvrátili tvrdenia kontrolórov, ktoré sú v správe uvedené. Je to
dosť objemný materiál, ale mohli za ten mesiac všetko urobiť. Neurobili nič. Preto ani on
nemôže uznať niečo, aj keby sa nevie ako snažil. Tam, kde boli námietky podložené,
to uznali, lebo aj kontrolór sa môže pomýliť pri výpočte alebo tým, že nedostane úplné
materiály. Keď dostanú úplné materiály, situácia sa zmení a práve preto robia aj dodatky
k správam, ktoré zistia a uznávajú tieto námietky. Neporiadok, ktorý tam bol, v priebehu
kontroly rozprávali aj s pánom riaditeľom, aj na úrad prišiel anonym, predpokladá, že od
pedagogických a nepedagogických pracovníkov školy, ktorý v podstate potvrdzoval tieto
kontrolné zistenia, ktoré sú v správe uvedené. Áno, šafárilo sa tak, ako sa šafárilo a on si
nemôže zobrať na svoje triko, aby sa dostal do nejakého podozrenia, že chcel ututlať nejaké
nedostatky. Preto správne to hovoril aj pán predseda, aj pán poslanec Farkašovský, že súhlasia
s tým, že toto postúpil na trestné oznámenie. Áno, sú tieto materiály, len neboli uznateľné.
Zopakoval, že kontrolórov zaujímajú účtovné doklady. Tak, ako kontrolóri zistia a majú
preukázané jednoznačne v účtovníctve, že takýto systém tam bol a z toho vzniklo tých 9
miliónov slovenských korún, ale to prinajmenšom 9 miliónov, pretože nezobrali úplnú sumu,
zobrali stred, teda to rozmedzie od 1.400 korún, resp. 1.200 po 400 korún za podradnejšie
ubytovanie. Uviedol, že boli jediní počas týchto rokov, ktorí poskytovali také ubytovacie
služby vo väčšom rozsahu, pretože Hilton, Jazmín v tom čase nefungovali. Ešte aj v anonyme
bolo uvedené, že upratovačky upratujú viac izieb, ako bolo ubytovaných. A ten systém... to
teraz nemôže povedať, že vedúci stravovania má iné, ako vedúca ubytovania. Nie, pretože oni
si to navzájom odsúhlasovali a účtovne sa to tak evidovalo, čiže ako má jedného, či druhého
podozrievať. Oni sa kontrolujú navzájom, oni to dali do účtovníctva a nie kontrolóri. To sú
v účtovníctve zistené počty, žiadne vymyslené, čiže sú veľmi objektívne zobraté. Dodal, že
nie je problém, aby ku materiálu nedával aj vyjadrenia kontrolovaných subjektov, môže dať
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aj vyjadrenia kontrolovaných subjektov, hlavne v takýchto prípadoch, kde sú závažnejšie
nedostatky. Na otázku, či sa potraviny kradli - nevie povedať, ale jedno vie isto, že jedna
i druhá strana si to navzájom odsúhlasili. Kontrolóri nie sú policajti alebo nejakí sliediči, aby
čakali, že kto kedy čo ukradne. Jednoznačne sú zdokumentované len tie veci, ktoré sú
v účtovníctve. K systému vydávania raňajok - to už povedal, účtovne si to sami riešili. Jedna
vedúca, druhý vedúci. V účtovníctve je to zavedené, majú to podložené účtovnými dokladmi.
K otázke zliav uviedol, že aj on im hovoril, že áno, na zľavy má právo. Uviedol, že kto ide
smerom z Michaloviec do Košíc tak vidí, že hotel Gloria Palace znížil v čase krízy cenu
ubytovania na 59 €. Ide o to, aby zľava bola podložená. Dodal, že zľavy sa im nevytýkali, to
sa netýkalo zliav. Týkalo sa to tých ubytovaných, kde zľavy neboli. Čiže to, ako to tam bolo
vedené bolo prejednávané s riaditeľom a vedúcim odboru školstva. Vedia o tom, že mali
mesiac na námietky. Uviedol, že aj sami zamestnanci vždy prišli odkonzultovávať a s nimi
riešili tieto veci a vysvetľovali. Riešili to tak, ako povedal aj pán predseda, s daňovými
úradmi, urobili správu a z daňovákov nikto potom nenamietal, keď boli fakty podložené
papierovo v správe. Žiaden argument nikto nenašiel proti kontrolórom. Táto správa je
skutočne veľmi objektívna a podložená. Systém správy je taký, že sa napíše, ako to robili, ako
správne mali robiť, kde to je uvedené a tým pádom čo je aj porušené. Toto je systém správ,
vie sa kde načo sa obrátiť. Vyjadrenie nie je problém, samozrejme, môže dať každému
poslancovi, lebo každý poslanec má svoje zákonné právo vidieť túto správu a ďalšie
materiály. Uviedol, že s vedúcou kontrolnej skupiny príde na rokovanie rady školy, ktorá
bude prejednávať tieto veci a tam vysvetlia poslancom, ktorí sú v rade školy, aj neposlancom,
o čo tam išlo. Čo sa týka ešte jednej veci – je to skutočne takáto možnosť, že v zákone
o školách je možnosť odvolať riaditeľa z funkcie, ale je to záležitosť poslancov
a, samozrejme, pána predsedu. Dodal, že nebude hovoriť, či majú tak alebo nie tak urobiť, ale
je tu zákonná možnosť, on tam vidí dostatok dôkazov na to, aby to tak bolo, ale je to na
zvážení poslancov, čo urobia. Vyjadril presvedčenie, že jeho správa je o mnohých
nedostatkoch a všetky nedostatky sú podložené.
Predseda sa poďakoval hlavnému kontrolórovi a na margo uviedol, že má smernicu z roku
2006, ktorá je súčasťou pokynu, ktorú podpisoval predseda, v tom období Zdenko Trebuľa.
Pod bodom 5 je, že „škola a školské zariadenia je povinná spracovať kalkulácie cien za
ubytovanie, stravovanie, prenájom a iné služby, vrátane poskytovania množstvených a iných
zliav tak, aby bola zabezpečená efektívnosť podnikateľskej činnosti a bol dosahovaný zisk.
Spracovanú kalkuláciu je povinná predložiť zriaďovateľovi na odsúhlasenie.“ Stalo sa.
Problém je jeden, že v príjmových dokladoch, ktoré brali, neuvádzali, že konali na základe
tejto skutočnosti, článku 5. Čiže povrchná robota a v mnohých situáciách vyslovene až
administratívny neporiadok tých ľudí, ktorí boli na recepcii a nikto ich nekontroloval.
Poslanec Burian s faktickou poznámkou: odporúčal, aby sa zastupiteľstvo uznieslo na tom,
že Košický samosprávny kraj rozhodne o tom, kde bude považovať za nutné, aby bol audit
riešenia do budúcna. Podľa jeho názoru to bude nevyhnutné a druhá poznámka – ak je
problém s metodickým vysvetlením niektorých vecí, napr. daňových, aby sa prostredníctvom
hlavného kontrolóra, prípadne riaditeľa úradu žiadalo Daňové riaditeľstvo v Banskej Bystrici
o jednoznačný metodický výklad. Potom by už nebol problém, aby niektorý riaditeľ školy
mal problém s tým, či koná protizákonne alebo nie. Takto by sa zmiernili všetky
nezrovnalosti, čo sa týka dane z príjmu právnických osôb, prípadne dane z pridanej hodnoty,
čo je ten kľúčový moment a je to veľmi dôležité.
Poslanec Lazár s faktickou poznámkou: uviedol, že chce požiadať o jednu vec, pretože sa
poslanecký zbor tomuto problému venoval približne 45 minút a podľa neho neprijalo sa
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žiadne zásadné rozhodnutie. Uviedol, že to vníma inak – trestnoprávna zodpovednosť – tam
si myslí, že sa urobilo všetko preto, podanie bolo urobené, tam si myslí, že viac urobiť
nemôžme. Čo sa týka samotnej prevádzky tohto zariadenia – v konečnom dôsledku je stále
zodpovedný štatutár zariadenia, čiže v tomto prípade je to riaditeľ. Keď dobre počul, riaditeľ
má 67 rokov. Nechce mu škodiť, nechce mu zle, pretože ho nepozná a nepozná ani to
konkrétne zariadenie, ale vzhľadom na to, že poslanecký zbor 45 minút rozoberá tento
problém, tak by sa k tomu mali postaviť jasne. V normálnej fabrike by také dačo nebolo
možné, aby 45 minút na porade niečo takéto riešili a skončilo to nejakým nejasným záverom.
Preto aj do budúcna, keď sú takéto zistenia, Košický samosprávny kraj by mal dávať jasné
návrhy, akým spôsobom to navrhuje riešiť. Buď odvolať alebo neodvolať, keď navrhujeme
odvolať – hlasujme o tom, keď nenavrhujeme odvolať, tak uzatvorme túto diskusiu
a prijmime nejaké jasné rozhodnutie. Na základe toho, čo tu počul a nepredpokladá, že jedna
alebo druhá strana si chce nejakým spôsobom úmyselne škodiť, je za to, aby sa prijalo jasné
stanovisko a vzhľadom aj na vek, možno vymenili riaditeľa a pokračovali ďalej na základe
iných interných predpisov, vďaka ktorým by k takýmto diskusiám už v budúcnosti
nedochádzalo.
Predseda reagoval na vystúpenie poslanca s tým, že ide o vážne problémy, ktorým je potrebné
venovať aj dostatok času. Dal do pozornosti, že v prípade rozhodnutia treba mať k dispozícii
jasné a faktické preukázateľné dôkazy. Pokiaľ zastupiteľstvo predloží návrh, buď si ho osvojí
alebo neosvojí, ale musí postupovať v zmysle zákona školského a bude sa ho jasne a striktne
držať.
Poslanec Farkašovský: uviedol, že sa chce vrátiť k vysvetleniu hlavného kontrolóra, ale
nedá mu nezareagovať na poslanca Lazára, či poslanecký zbor prijme alebo neprijme
uznesenie - je návrh na uznesenie a rovnako má možnosť predložiť návrhovej komisii svoj
návrh tak, ako to urobil poslanec Záhorčák.
Následne reagoval na skutočnosti uvedené hlavným kontrolórom, ktorý povedal, že
samozrejme, má právo dávať zľavy, a aby nebolo, že polemizujú len oni dvaja, chcel
upriamiť pozornosť všetkých poslancov – na stranu 4 a 5, je v správe hlavného kontrolóra
doslovne napísané, hrubým vytlačené „nedostatkami vo vedení účtovných dokladov
a neopodstatneným znížením ceny za ubytovanie..“ Dotazoval sa, čo je teraz pravda. To, čo
hlavný kontrolór napísal v správe alebo to, čo povedal teraz, teda čo platí, pretože podstatná
časť defraudácie alebo krátenia príjmov je z toho, že boli dávané zľavy. To, že bol tam
neporiadok v tom, akým spôsobom, či na faktúre bolo - 20% , - 30%, alebo bola len cena za
ubytovanie, ale to treba povedať. Na margo poslanca Lazára vo veci zdĺhavého rozoberania
tohto problému uviedol, že je to dôležitá téma a jedná sa o česť všetkých, ako to vyriešia
a ako to bude fungovať na ďalších školách s podnikateľskými aktivitami. Požiadal hlavného
kontrolóra, aby sa zúčastnil rokovania rady školy, na ktoré bude pozvaný, a aby tam zaujal
jednoznačné a nie dvojznačné stanovisko.
Predseda uviedol, že sa obráti na orgány prokuratúry, požiada o urýchlené prešetrenie tohto
prípadu tak, aby Košický samosprávny kraj dostal stanovisko. Požiadal poslancov – členov
rady školy, aby operatívne rokovali a na základe
týchto skutočností, ktoré boli
na zastupiteľstve rozdiskutované, aj za prítomnosti hlavného kontrolóra, prišla s návrhom,
pretože je to v kompetencii rady školy. Ako predseda samosprávneho kraja môže postupovať
vtedy, keď má v rukách absolútne jasné dôkazy. To, čo je v správe hlavného kontrolóra sú
signály k tomu, že diali sa tam mnohé veci, kde objektívnu zodpovednosť berie riaditeľ, lebo
je za to zodpovedný. Stojí otázka tak, aká je subjektívna zodpovednosť a do akej miery
v pracovnoprávnych vzťahoch má alebo nemá konať predseda samosprávneho kraja tak, aby
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nezaložil do nasledujúcich týždňov alebo mesiacov personálny spor, ktorý môže skončiť tým,
že súd rozhodne v neprospech takýchto krokov a my budeme ešte platiť.
Poslanec Pado s faktickou poznámkou: uviedol, že nemá pocit, že by poslanci zbytočne
rozprávali o probléme. My nie sme súkromná firma, aby sme problém riešili v priebehu
piatich minút, ale toto je seriózna inštitúcia. Myslí si, že zistenia hlavného kontrolóra sú
veľmi vážne, zakladajú isté podozrenie a je úplne na mieste, ak budeme o tomto probléme
rozprávať aj dve hodiny. Podľa jeho názoru bude skutočne na mieste verifikovať objektívnosť
zistení kontrolóra, máme na to inštitúcie, postupoval hlavný kontrolór tak, ako postupovať
mal, treba postupovať systémovo a ak je zodpovednosť na riaditeľovi nespochybniteľná,
potom je potrebné vyvodiť dôsledky.
Predseda sa opýtal, či chce ešte niekto k tomuto bodu vystúpiť v rozprave. Po konštatácii, že
sa do rozpravy už nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie
predložených návrhov.
Predseda návrhovej komisie, poslanec Farkašovský, uviedol, že predloží svoj návrh
na doplnenie uznesenia a nakoľko v rokovacom poriadku je, že by ho mal prečítať, takže dá
ďalší návrh do návrhu uznesenie a to doporučenie, že žiadame školskú radu, aby za účasti
hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja zasadla, prijala svoje stanovisko
a oznámila to predsedovi Košického samosprávneho kraja.
Predseda požiadal poslanca Farkašovského o termín zasadnutia Rady školy pri Hotelovej
akadémii v Košiciach.
Poslanec Farkašovský uviedol, že zasadnutie rady školy bude v termíne do 10. augusta 2010,
aby do nasledujúceho zasadnutia zastupiteľstva predložili stanovisko.
Predseda návrhovej komisie ďalej uviedol, že ako prvý predniesol návrh poslanec Záhorčák,
ktorý doplňuje uznesenie za písmeno B) ukladá riaditeľovi Úradu Košického samosprávneho
kraja opätovne zabezpečiť školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja školenie o vykonávaní podnikateľskej činnosti škôl
a školských zariadení v zmysle aktuálnej právnej úpravy a poznatkov z kontrolnej činnosti
Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja. Termín: 30. 9. 2010,
zodpovedný riaditeľ Úradu KSK.
Hlasovanie č. 5

o návrhu poslanca Záhorčáka

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Predseda návrhovej komisie ďalej predniesol svoj poslanecký návrh, a to: žiada Radu školy
pri Hotelovej akadémii v Košiciach, aby za účasti hlavného kontrolóra Košického
samosprávneho kraja zasadla a prijala svoje stanovisko a následne ho oznámila predsedovi
Košického samosprávneho kraja. Termín: 10. 8. 2010
Hlasovanie č. 6

o návrhu poslanca Farkašovského

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 28. júna 2010:
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Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 19e ods. 1 písm. b) a písm. d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) berie na vedomie
Správu o výsledkoch kontroly za obdobie apríl a máj 2010,
B) ukladá
riaditeľovi Úradu Košického samosprávneho kraja opätovne zabezpečiť školám a školským
zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja školenie
o vykonávaní podnikateľskej činnosti škôl a školských zariadení v zmysle aktuálnej právnej
úpravy a poznatkov z kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického
samosprávneho kraja;
T: 30. 9. 2010
Z: riaditeľ Úradu KSK
C) schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na obdobie II. polroka 2010,
D) žiada
Radu školy pri Hotelovej akadémii v Košiciach, aby za účasti hlavného kontrolóra Košického
samosprávneho kraja zasadla a prijala svoje stanovisko.
T: 10. 8. 2010
Hlasovanie č. 7

Správa o výsledkoch kontroly za obdobie apríl a máj 2010, Plán
kontrolnej činnosti na II. polrok 2010

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 5
Správa o postupe financovania infraštruktúry Košického samosprávneho kraja
zo zdrojov EIB v roku 2009 a predpoklad ukončenia Projektu ku koncu roka 2010
Predseda uviedol, že postupujeme v zmysle prijatého uznesenia s tým, že je to záväzok
pravidelne informovať zastupiteľstvo o situácii. Dodal, že materiál prešiel jeho prerokovaním
na komisiách, rokovaní predsedov poslaneckých klubov a predsedov komisií. Následne
k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási rozpravu ukončil
a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 28. júna 2010:
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
Správu o postupe financovania infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov EIB
v roku 2009 a predpoklad ukončenia Projektu ku koncu roka 2010;
B) žiada predsedu Košického samosprávneho kraja
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zabezpečiť plnenie úloh navrhovaných v závere tohto materiálu v bode 7.1. až 7.4., ktoré sú
zamerané na ukončenie Projektu EIB v termíne do 31. 12. 2010.
Hlasovanie č. 8

Správa o postupe financovania infraštruktúry Košického
samosprávneho kraja zo zdrojov EIB v roku 2009 a predpoklad
ukončenia Projektu ku koncu roka 2010

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 5a
Informácia o povodňových škodách a návrh na odstránenie
havarijného stavu cestnej infraštruktúry
Predseda uviedol, že je to materiál, ktorý bol doplnený na základe požiadaviek,
predovšetkým komisie regionálneho rozvoja, ale aj ďalších. Vyjadril názor, že každý
v Košickom kraji a predovšetkým v tých oblastiach, ktoré povodne postihli, ráno, keď sa
zobudia, alebo v noci keď počujú, že zase prší vyjde vonku a s obavou a strachom prijíma to,
či sa zase niečo nevráti. A keď sa začnú zhrňovať čierne mračná, tak sa bojí, aby zase neprišla
výdatná mimoriadna miestna búrka, ktorá naraz položí na zem 70, 80, 90 milimetrov vody
a všetko pláva. To, prečo to tak je alebo nie je, myslí si, že nie je otázka do dnešnej diskusie.
Tým sa zaoberajú ľudia, ktorí do toho vidia trochu viac. Ale jeden fakt je, že sami sme si
mnohé veci zapríčinili a dnes na to doplácame. V každom prípade doplácame na jedno, že sa
v tejto krajine za posledných 20 rokov tejto oblasti venovalo málo pozornosti, neboli
vytvorené zdroje, tlaky v krajine boli také, aby sa riešili iné oblasti. Tam, kde sa to podarilo
doriešiť aspoň z časti, tam tá situácia bola bezpečnejšia.
Predseda spomenul úsek v Košiciach ďalej od ťahanovského mosta až dole za Krásnu, za
most, v novom koryte, ktoré bolo urobené a bočné hrádze, tam to udržalo prietok 500 – 550
m3 , lebo je to postavené na 750 m3. Tí, ktorí boli už povyše, tí už všetci plávali počnúc
od Malej Lodiny, Veľkej Lodiny, dole Kysak až po Družstevnú pri Hornáde. Kto bol v teréne
a videl, čo bolo len tu v Košiciach z toho hľadiska, že voda bola medzi vrecami v podstate
v Džungli a v tejto oblasti boli zdvihnuté hrádze, voda sa tam udržala na centimetre doslova,
že to bol zázrak, že sa to tam držalo. Bolo by celé Staré mesto, Džungľa a Jazero boli by
plávali. Spomína túto oblasť preto, lebo je to najväčšia koncentrácia obyvateľstva a dopad by
bol najťažší. Ale najťažší dopad bol v oblastiach na Zemplíne a v okolí Košíc, v oblastiach,
ktoré na to doplatili katastrofálne. Či je to Nižná Myšľa, ostatné obce dookola, ktoré boli
postihnuté, kde ľudia prišli o svoje domovy a v priebehu pár minút o všetko, čo v živote
nadobudli. To sa týka aj Zemplína, kde do dnešného dňa máme mnohé cesty ešte stále pod
vodou a vyzerá to na dlhú dobu, kým sa tá voda odtiaľ odparí. Voda sa ani nedá odviesť,
pretože sú ílovité podložia a je to dokonca ešte vyššie, ako sú samotné korytá niektorých riek.
Je obrovským problémom vodu odtiaľ odviesť. Dodal, že to má dva aspekty - ten, že stále je
tu riziko návratu pri vyšších dažďoch. Druhá vec - je tu hmyz, komáre, kvalita života sa
výrazne znižuje, sú tu materiálne škody.
Ďalej uviedol, že z komisie regionálneho rozvoja vyšiel návrh na to, aby sme sa
v nasledujúcich týždňoch, mesiacoch zaoberali otázkami protipovodňových opatrení. Aj keď
nemáme na toto ani zriadené možnosti, nie sme ani orgán, ktorý v konečnom dôsledku
v tomto smere bude zaujímať nejaké špičkové odborné stanoviská, ale máme zmapované
oblasti, vieme kde, čo je citlivé a vieme na základe spolupráce s orgánmi, organizáciami,
ktoré v tomto smere sú silné a majú dostatok odborníkov, hľadať určité riešenia, ktoré
môžeme posunúť smerom ďalej k orgánom, ktoré v tejto krajine majú zabezpečovať tieto
opatrenia. V súčasnom období je to predovšetkým štát prostredníctvom svojich špeciálnych
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orgánov štátnej správy. Uviedol, že sa chce poďakovať, sám sa zúčastňoval predovšetkým
zasadnutí krízového štábu a niektorých ďalších aktivít, ktoré s tým boli spojené,
predovšetkým dvom inštitúciám: hasičom, ktorí urobili neuveriteľnú prácu. A ako sa ukázalo,
táto činnosť v rámci krajiny je relatívne slušne organizovaná. Našťastie relatívne slušne
vybavená a sú tam ľudia, ktorí sú ochotní nasadiť aj vlastný život v zložitých situáciách.
Fyzicky zdatní, ktorí veľmi pomohli, zachránili ľudské životy a v mnohých prípadoch aj
majetky. Polícia urobila, hlavne u nás v kraji, obrovský kus práce, zaslúži si skutočne obdiv.
Zachovali chladnú hlavu, prijímali rozumné rozhodnutia a snažili sa skutočne byť takou
integrálnou súčasťou celého procesu. Chránili majetky ľudí, životy ľudí, ale správali sa
rozumne. Takže toto je moment, ktorý je pozitívny aj do budúcna. Chcel sa poďakovať aj
mnohým samosprávam. Bolo to individuálne, ale môže povedať, že tam, kde v obciach sú
organizátori, kde sú starostovia, starostky, ktorí vedia robiť 24 hodín denne a prijímajú
rozumné a razantné rozhodnutia, tam sa mnohé veci podarilo vyriešiť. Poukázal na to, že
mnohí z nich sú poslancami Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, či je to pán
starosta Kokarda, Petro, Konkoly atď. Dodal, že nechce na nikoho zabudnúť, ale klobúk dolu
pred nimi. Tí, ktorí boli zasiahnutí, v tých najhorších situáciách stáli pri ľuďoch. Snažili sa
pomôcť, aj Košický samosprávny kraj v tom, že v prvom rade čo máme na starosti a do čoho
môžeme vstupovať - sú to cesty. Cesta a infraštruktúra je ten základný prvok, už či v období
keď sa niečo deje alebo potom, keď to treba dávať dokopy. Uviedol, že v kraji v rámci 2 000
kilometrov ciest II a III. triedy, mostov, mostných telies, ktoré Košický samosprávny kraj
spravuje, sme utrpeli veľmi výrazné škody. Tie sú dnes relatívne presne zmapované
s výnimkou časti Michaloviec a trebišovských okresov, kde sú ešte stále niektoré cesty pod
vodou, pomaly mesiac a nevieme identifikovať, čo s tými cestami je. Máme cca 18 miliónov
€ priamych škôd a odhadujeme u týchto dvoch okresov ďalšie 2 – 3 milióny €. Dodal, že to
sú naše odhady. Môže to byť viac, môže to byť menej. Uvidíme, čo to urobí keď tá voda
opadne. Uviedol, že sú to škody, ktoré nemáme poistené. Ani objekty, ani cesty. Sú to
priame škody na našom majetku, ktoré treba veľmi razantne a rýchlo riešiť, predovšetkým
v oblastiach, ktoré hlavne u tých ciest, ktoré sú jedinou spojnicou a udržiavateľom života
v tých ktorých oblastiach. Týka sa to predovšetkým Hnileckej doliny. Poďakoval za osobnú
iniciatívu aj neústupnosť pánovi poslancovi Cicoňovi, ktorý, ako riaditeľ obecných lesov
v tejto oblasti, urobil jedno, že predovšetkým v tom úseku medzi Nálepkovom
a Helcmanovcami, kde došlo k prepadu a zosuvu vozovky, ktorá spôsobila, že jediná tepna,
ktorá Hnileckou dolinou chodí, bola vyradená. Nakoniec sme otvárali ešte polovičný profil.
Ten sme však nemohli nechať dlho otvorený, pretože ekonomické záujmy mnohých
podnikateľských skupín, ktoré sa tam pohybujú a pohybujú sa predovšetkým pri ťažbe dreva
a kameňa sú tak silné napriek tomu, že sme urobili rôzne opatrenia od toho, že sme zaviezli na
cesty panely, že sme zúžili vozovku tak, aby tam mohli ísť len osobné automobily, prišli
v noci s ťažkou technikou, poodstavovali zábrany, ktoré sme tam dali a prechádzali ďalej.
Samozrejme, tá cesta to nevydržala a zosuvy pokračovali ďalej. Takže došlo k situácii, ktorá
už hraničila s ohrozením života aj týchto ľudí. Oslovili sme predovšetkým veľké firmy, ktoré
si to mohli aj ekonomicky dovoliť, a to sú Inžinierske stavby, resp. Eurovia – bývalé cestné
stavby, tie do týchto procesov vstúpili. Vybudoval sa tam by pas, zhodou okolností
v Hnileckej doline, vybudovala sa provizórna cesta, ktorou sa obchádza zosuv. Je určený, je
odvodnený, zaštrkovaný, položené sú panely, je to určené pre osobné automobily. Napriek
všetkým skutočnostiam nájdu si tí ľudia možnosť, aby ťažkými kamiónmi naplnenými
drevom sa tam posúvali. Za chvíľu sa môže stať, že sa to celé zosunie.
Problém je v jednom, že ľudia, ktorí sa dolinou potrebujú pohybovať od západu na východ,
potrebujú sa dostať do nemocníc. Sú tam ľudia, ktorí chodia na dialýzy, ľudia, ktorí potrebujú
veľmi rýchle zásahy a musia obchádzať 80 km dookola pokiaľ cesta nebude funkčná. Teraz sa
to deje aj tým spôsobom, že autobusy prídu z jednej strany, ľudia vystúpia, prejdú cez ten
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úsek, na ktorom je zosuv, na druhej strane čaká druhý autobus pokračujúci ďalej v ceste.
Uviedol, že je to hradené z finančných prostriedkov samosprávneho kraja a objaví sa nám to
pri výkonoch vo verejnom záujme. Obdobná situácia je na komunikácii, ktorá je tiež
strategická smerom od Hutky na Myšľu, smerom ďalej na Slanec, dolu na juh došlo
k opätovnému zosuvu. Začalo sa to riešiť už 11. júna, ako vôbec dovolili geologické
podmienky, lebo to všetko je podmočené so serióznymi opravami, ktoré nie sú len
havarijnými opravami, ale s opravou, projektuje sa a robí sa už s opravou, ktorá by mala byť
definitívna. Uviedol, že mesačný by pas, ktorý sa tam urobil za mesiac, stojí Košický
samosprávny kraj cez milión slovenských korún predstavujú to obchvaty. Ide o straty na
cestách a aj mostoch ako je v Danišovciach dolu za Spišskou Novou Vsou, ktorý hneď
podmylo. V spolupráci s mestom a s armádou sa podarilo zabezpečiť aspoň provizórne
pontónové riešenie bol spevnený úsek tak sa môže spomalene, cesta trvá asi o 20 minút
dlhšie, ale dá sa prejsť. Máme poškodených 5 mostov, v Bohdanovciach a Danišovciach sú
tieto mosty zásadné a tieto sú poškodené, to znamená je poškodená statika a bude ich treba
sanovať. Takže škoda sa bude hýbať okolo 20 miliónov €. Uviedol, že sa budú hľadať
finančné riešenia, pretože v rozpočte na to nie sú finančné prostriedky. Košický samosprávny
kraj bude musieť hľadať formou buď dodávateľského úveru, cez fond solidarity, keď bude
a Slovensko sa doňho zaradí. Vláda Slovenskej republiky cca pred 2 týždňami rozhodla
o tom, parlament ešte zasadol, že z finančných prostriedkov politických strán sa má uvoľniť
120 miliónov korún, to znamená 4 milióny € v prospech Prešovského a Košického
samosprávneho kraja na sanovanie mostov. V každom prípade však si treba uvedomiť, že
cesty sú to najaktuálnejšie, čím my vieme pomôcť.
Dodal, že sme zaznamenali škody aj v oblasti sociálnej a v oblasti školstva. Na úseku školstva
máme škody 571 300 €. Jedná sa predovšetkým o Športové gymnázium v Košiciach,
Gymnázium Spišská Nová Ves, Obchodná akadémia Rožňava, Spojená škola Prakovce,
Stredná zdravotníctva škola v Rožňave, Stredná odborná škola v Trebišove, Stredná odborná
škola v Moldave, Stredná odborná škola vo Viničkách a Škola v prírode v Kysaku tam je to
nosné 355 tisíc €. Tá plávala, ale treba povedať jedno, že aj zásluhou pána riaditeľa
a investícií, ktoré sme tam dali v uplynulých troch rokoch sa voda nedostala do vnútra toho
rekonštruovaného veľkého objektu. Škody sú predovšetkým na chatkách, na oplotení, na
prístupových komunikáciách. V zdravotníctve je tá škoda okolo 13 tisíc €. Je to v Trebišove v
nemocnici s poliklinikou, zatopilo pivnice, voda sa odčerpala, nebolo to až také tragické.
A plus máme v našich sociálnych zariadeniach škodu celkovú 23 833 €, predovšetkým
v Kráľovskom Chlmci, v Prakovciach, v Strážskom, niečo v Košiciach a v Lumene. Uviedol,
že toto sú škody, ktoré sme zaznamenali na majetku Košického samosprávneho kraja.
Najhoršie je to s cestnou infraštruktúrou a zlé je ešte aj to, že zosuvy sa nám predovšetkým
prejavili v tých oblastiach, kde je to kombinované so železnicami. Rieši sa to spolu so
Železnicami SR. Ide o Krompachy, Gemerskú Hôrku, Plešivec. Čo sa týka komárov, aj keď
osobne zastáva stanovisko, že je to kompetencia, ktorá je tak zvláštne posunutá na krajskú
samosprávu. Dodal, že pokiaľ to bude Košický samosprávny kraj zabezpečovať, pokúsi sa to
zabezpečiť. Košický samosprávny kraj nie je na to pripravený, ani personálne, ani
organizačne, ale dostal to za úlohu zástupca pána riaditeľa pán Ing. Kovács. Využili sme aj
jeho bývalé skúsenosti z Krajského úradu životného prostredia a z povodní z pred 4 rokov,
ktoré boli a on pri tom ako štatutár krajského úradu vtedy zabezpečoval. Bol zo strany
krajského úradu navrhnutý spôsob, oslovili sme experta zo Slovenskej akadémie vied pána
Džaliliho, ktorý sa tomuto špeciálne venuje, práve komárom, bol tu po prvej vlne povodní.
okamžite sme ho pozvali. Bol tri dni, v rámci kraja zmapoval všetky územia, ktoré mohli byť
dotknuté, navrhol nám riešenia. Treba povedať, že sme na to dostali 125 tisíc €, ale bolo to
pred povodňami, keď sa o tomto rozhodlo. Bolo to myslím, 11. mája, ešte pred prvou vlnou
povodní. Keď sme toto všetko urobili, čakali sme na to, kto zo špeciálnej štátnej správy bude
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pri tomto spolupracovať. Nakoniec bolo rozhodnuté, že to bude pod gesciou Krajského úradu
životného prostredia, Úradu pre dohľad nad verejným zdravotníctvom. Postrek sa týka
rozlohy 10 098 ha v kraji a v 53 obciach, je to neuveriteľné veľké územie. Ďalej uviedol, že
vláda minulý týždeň zasadla a rozhodla o ďalšej tranži finančných prostriedkov vo výške
120 tisíc €, čiže mali by sme mať 245 tisíc €. Z týchto finančných prostriedkov vieme na
základe výberového konania, ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň, v piatok bolo uzavreté a na
základe jeho doporučení bude kombinovaný postrek, postrek letecký a pozemný s tým, že
mal by sa uskutočniť v priebehu nasledujúcich dní. Pre informáciu poslancov uviedol, že na
základe monitoringu v okrese Trebišov je to rozloha 5 597 ha v katastrálnych územiach
24 obcí a miest. Michalovce 3 041 ha katastrálne územie 18 obcí a miest, Sobrance 200 ha
v 3 obciach okresu, okres Košice – okolie 760 ha v 5 obciach, okres Rožňava 2 obce výmera
300 ha a Spišská Nová Ves 1 obec 200 ha. Čiže toto je celkovo tých 10 098 ha v 53 obciach
a mestách. Teraz by malo prebehnúť prvé kolo postrekov a z tej druhej tranže finančných
prostriedkov by sa malo uskutočniť druhé kolo. Malo by to pomôcť kalamitnej situácii,
pretože v niektorých oblastiach to už kalamitnou začína byť. Treba však povedať jedno, že po
povodniach tie pozostatky, či organické alebo anorganické, to všetko, čo tam hnije, stojaca
voda, to sú ideálne podmienky na množenie komárov, čiže to nasledujúce obdobie je dosť
možné, že sa to bude ešte opakovať. Oslovili sme obce, ktoré nahlásili svoje požiadavky.
Problém je jeden, že pri tej prvej vlne vláda Slovenskej republiky poskytla 125 tisíc €,
uznesenie vlády hovorilo o už pred tým 11. či 12. mája o presne vytypovaných obciach. A to
bolo pred povodňami. To znamená, že z uvedeného dôvodu som požiadal o zmenu uznesenia
vlády. Predseda vyslovil presvedčenie, že sa to udeje k spokojnosti, aby sme tieto prostriedky
mohli použiť plošne. Na záver dodal, že poslanci obdržali materiál o povodniach, majú v ňom
presnú informáciu aj s fotodokumentáciou. Následne otvoril rozpravu.
Poslanec Farkašovský: uviedol, že na poslaneckom klube - koaličný Smer a ostatné strany
a prítomní poslanci ho poverili, aby na rokovaní zastupiteľstva oznámil rozhodnutie o tom, že
poslanci a členovia koaličného klubu sa vzdávajú jednomesačnej odmeny za mesiac jún
a chcú ju poskytnúť na špeciálny účet, ktorý Košický samosprávny kraj eviduje, ktorý im
riaditeľ úradu Ing. Bernát oznámil, že tu taká možnosť je. Nakoľko nie všetci boli na tomto
klube, vyjadril presvedčenie, že sa aj iní poslanci Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja zaoberajú takouto možnosťou. Dodal, že nechcú politizovať, že to dal Smer a nie
ostatní. Následne prečítal návrh na doplnenie uznesenia a hlasovaním o tomto návrhu každý
poslanec nech sa rozhodne. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja A) berie na
vedomie, 2) rozhodnutie jednotlivých poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja o vzdaní sa mesačnej poslaneckej odmeny za mesiac jún v prospech účtu Košického
samosprávneho kraja na pomoc postihnutým obciam povodňami a následné odstránenie škôd
s dôrazom na druhý postrek proti komárom. Pre informáciu poslancov uviedol, že to vychádza
cca 20 tisíc €. Dodal, že tento návrh potom prečíta ako člen návrhovej komisie.
Predseda pre informáciu poslancov uviedol, že Košický samosprávny kraj zriadil účet
v rámci materiálu, ktorý bude aj prejednávaný, to znamená „koalícia EHMK 2013+“, kde sa
dohodli aj so zástupcami veľkých firiem, že na tomto účte budú tieto finančné prostriedky
zhromaždené. To znamená aj prostriedky, ktoré dáva U. S. Steel Košice, s. r. o., NESS
Slovensko, a. s., T-Systems Slovakia s. r. o., a ktoré dáva RWE – Východoslovenská
energetika a. s. On sám na základe aj požiadania zástupcov týchto firiem oslovil starostov
dotknutých obcí, ktoré oni vytypovali v tej rovine, aby sa aj oni rozhodli do ktorých oblastí
najviac potrebujú tieto finančné prostriedky. Predovšetkým sa jedná o ľudí, ktorí zostali bez
strechy nad hlavou. Toto je asi ten základný moment. Ďalej oznámil, že po dohode vedenia
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Košického samosprávneho kraja sa aj oni
Farkašovský hovoril.

pripájajú v tej výške, o ktorej poslanec

Poslanec Süli: požiadal spracovateľov materiálu bodu 5a), aby poslancom skonkretizovali
škody spôsobené povodňami na Športovom gymnáziu Košice za 90 600 €, na Obchodnej
akadémii v Rožňave za 20 tisíc €, na Strednej zdravotníckej škole v Rožňave za 38 tisíc € a vo
Viničkách za 49 tisíc €. Druhá otázka, či sa oplatí Školu v prírode v Kysaku udržať tak, ako
teraz je, pretože záplavových oblastiach udržovať takéto zariadenie je podľa neho veľký
luxus.
Predseda uviedol, že poslanec Süli dostane na svoje otázky písomnú odpoveď.
Poslanec Halenár: uviedol, že má tiež návrh na uznesenie v podobnom duchu ako poslanec
Farkašovský. Líši sa to iba v tom, že finančné prostriedky, ktoré by sa vyzbierali od volených
zástupcov Košického samosprávneho kraja, by boli použité na konkrétny účel. To znamená,
že nejaký subjekt, alebo nejaká konkrétna fyzická osoba by mohla povedať, že jeho problém
spôsobený povodňami pomohli riešiť aj volení zástupcovia Košického samosprávneho kraja.
Návrh na uznesenie znie: Úrad Košického samosprávneho kraja zriadi účet pre pomoc
postihnutým povodňami. Pre volených zástupcov Košického samosprávneho kraja tak
vznikne možnosť zaslať na účet toľko finančných prostriedkov, koľko uznajú za vhodné.
Tieto finančné prostriedky budú ponúknuté subjektu, ktorý ich použije na riešenie
konkrétneho problému. Výber subjektu zabezpečí Košický samosprávny kraj. Číslo účtu
a ukončenie zbierky bude oznámené Úradom Košického samosprávneho kraja všetkým
voleným zástupcom Košického samosprávneho kraja. Termín 2. júl 2010, zodpovedný:
riaditeľ Košického samosprávneho kraja.
Predseda reagoval na poslanca Halenára, že Košický samosprávny kraj už účet zriadil.
Poslanec Novotný: uviedol, že solidarita je na mieste, a aby sme tú solidaritu hľadali.
V Národnej rade Slovenskej republiky sa tak isto snažili solidarizovať, veď medializované to
bolo dostatočne. Všetky politické strany sa zriekli určitých príjmov, ktoré zo zákona náležia
politickým stranám na základe výsledku parlamentných volieb. Suma finančných
prostriedkov o koľko sa príjmy politických strán znížili, sú 4 milióny €, ktoré sa použijú na
odstránenie najvážnejších škôd a pomoc po povodniach, ktoré postihli Slovensko po ničivých
povodniach. Uviedol, že solidarizovali aj ako poslanci poslaneckého klubu SDKÚ - DS,
a v podstate o tom ani netreba veľa hovoriť. Je to namieste, že poslanci prispeli po 1 000 €
mimovládnym organizáciám, ktoré naozaj pomáhajú v tých povodňou postihnutých
oblastiach, predovšetkým „Človek v ohrození“, ale sám za seba môže povedať, že podporí
toto uznesenie. Dodal, že je to správny počin, aj keď si uvedomuje, že škody, ktoré vznikli a
utrpenie týchto ľudí nedokážeme zmierniť. To, čo môžeme urobiť je prejaviť solidaritu.
Uvítal. tento návrh uznesenia, z ktorým prichádza pán poslanec Farkašovský.
Poslanec Farkašovský s faktickou poznámkou: chcel len
zriadený.

povedať, že ten účet už je

Poslankyňa Jenčová s faktickou poznámkou: uviedla, že Mestská časť Košice – Nad
jazerom rovnako má zriadený už svoj účet, na ktorý prispela, otázne je, či to takto
paušalizovať. Dodala, že je potrebné to ponechať na báze dobrovoľnosti poslanca, resp. nech
má možnosť finančné prostriedky dať na účty konkrétnych miest, obcí.
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Poslanec Bauer: poďakoval za veľmi podrobnú informatívnu správu o povodňových škodách
a uviedol, že má dve otázky. K návrhu na financovanie tam je informácia, že Správa ciest
Košického samosprávneho kraja vykonáva v súčasnosti verejné obstarávanie na realizáciu
odstránenia havarijného stavu na cestách. Dotazoval sa, či sa využila možnosť nejakej rýchlej
formy verejného obstarania v tomto prípade, a či už je uzavreté to verejné obstarávanie, lebo
zákon určite pamätá pri mimoriadnych situáciách na to, že je možná veľmi rýchla forma pri
takýchto udalostiach. A na záver správy je, že sa úrad chystá prehodnotiť projektové zámery
v rámci Regionálneho operačného programu. Dotazoval sa, či v rámci už schválených
projektov, ktoré sme tu mali minule, či dve zasadnutia dozadu, či ide o ich prehodnotenie
a prerozdelenie finančných prostriedkov na prioritnejšie aktivity. Upozornil aj na možnosť
pokúsiť sa o finančné zdroje z Regionálneho operačného programu. Súčasná odchádzajúca
vláda nestihla prerozdeliť prostriedky, ktoré prišli z Bruselu, bude to robiť novo nastupujúca
vláda a myslí si, že aj tam je priestor, aby z 20 – tich miliónov sa prerozdelilo, či už týmto
mechanizmom do operačného programu a na základe toho by sme žiadali o finančné
prostriedky alebo nejakým iným, priamo je možné tieto prostriedky žiadať, aby sa využili aj
európske zdroje. Je toho názoru, že naše zbierky, aj ďalšie vyzbierané prostriedky nebudú
stačiť na takúto hodnotu, ktorú je potrebné na realizáciu škôd.
Predseda podotkol, že ak zostaneme vo fonde Solidarity. Je aj na tejto krajine, ako sa
rozhodne, a politickej reprezentácii. Čo sa týka využitia možnosti rýchlej formy verejného
obstarávania na realizáciu odstránenia havarijného stavu na cestách uviedol, že sa využíva
skrátené konanie. Následne požiadal o podrobnejšiu informáciu riaditeľa správy ciest
Ing. Bartoša.
Ing. Zoltán Bartoš, riaditeľ Správy ciest KSK: informoval o začiatku realizácie úkonov na
odstránenie havárií na cestnej infraštruktúre, ktoré začali v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní. Dodal, že tieto úkony nie sú ukončené, čaká sa aký systém financovania bude
načrtnutý, aby mohli ďalej pokračovať tak, aby nedochádzalo k prestojom a mohli priebežne
pripravovať aj samotnú realizáciu.
Predseda uviedol, že k odstráneniu škôd sa pristúpilo už počas povodní, pretože bolo zrejmé,
že keď to rýchlo urobíme, tak to bude asi najväčší dar pre tých ľudí. Čo sa týka financovania,
nie je to jednoduché. Rokuje sa so zástupcami firiem, v súčasnom období sa rokuje
s bankami, akým spôsobom zabezpečiť financovanie. Požiadal riaditeľa úradu Ing. Bernáta
o doplnenie druhej časti otázky.
Ing. Ondrej Bernát, riaditeľ úradu: vo veci zabezpečenia financovania na doplnenie
uviedol, že Košický samosprávny kraj rokuje s bankami, sú skúsenosti z rokovaní s bankami,
s odstránením tzv. dvojitého zdaňovania DPH, ktoré mali niektoré samosprávy, resp. obce
a mestá. Určitý model financovania je máme predstavu a aj rokovania vychádzajú
z predpokladu, že rozpočtové pravidlá budú sprísnené. V dohľadnej dobe vláda príjme
prísnejšie rozpočtové pravidlá, musíme rokovať tak, aby sme tieto sprísnené rozpočtové
pravidlá spĺňali. Dodal, že konkrétnejšie údaje budú predložené na augustové zastupiteľstvo,
kedy je predpoklad, že už budú hotové projektové dokumentácie a verejné obstarávanie a tieto
sumy už budú presnejšie. Čo sa týka druhej časti otázky, prvý balík projektov v rámci ROP,
ktorý poslanci odsúhlasili, pracovne to nazývame KSK 1 – KSK 5, tam už sú podpísané
žiadosti o nenávratnom finančnom príspevku. V troch prípadoch sú odovzdané aj staveniská,
takže tam stavby už budú pokračovať tak ako boli odsúhlasené. My hovoríme o následných
projektových zámeroch, ktoré máme spracované a tu narážame na jeden kardinálny problém,
a to sú jednotkové náklady na jeden bežný kilometer cesty, je to 7 miliónov slovenských
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korún bez DPH a tu je ten problém systémový, že nevieme ísť do väčších opráv, nevieme ísť
do opráv typu zosuvy, oprava mostov. Vieme ísť len do súvislých opráv povrchov. Dodal, že
máme ambíciu otvoriť tento regionálny operačný program, aby sme tie väčšie opravy vedeli
zaradiť do ROP.
Poslanec Konkoly: apeloval, aby sme nezastali na pol ceste, čo do budúcna, lebo niektoré
veci odstránime a obnovíme určitým spôsobom život a môžeme byť pripravení, že
kedykoľvek sa to bude opakovať a výraznú pozornosť by sme mali smerovať Vyjadril názor,
aby o to aj z postavenia samosprávneho kraja sa vytvorila komisia, ktorá dôrazne bude dbať,
o to, čo sa neurobilo za posledných sto rokov, aby sa už konečne začalo odstraňovať a v rámci
prevencie nastaviť systém v smere predísť možným problémom. To znamená, aby inštitúcie,
ktoré boli na to postavené a sú na to vyčlenené, aby sa venovali svojej práci a nezdôvodňovali
tým, že máme málo finančných prostriedkov na cestárov, pre povodie Bodrogu a Hornádu.
Uviedol, že keby v obci Kechnec neboli predvídali a neprehĺbili koryto Sokolianskeho
potoka, tak obec by našli 30 - 40 km na maďarskej strane. Dodal, že opäť niekoho suplovali
a realizovali práce z rozpočtu obce. Majú obrovské problémy, môže nastať, že priemyselný
park sa zastaví, zastaví sa dodávka provizórnej pitnej priemyselnej vody a 3 000 ľudí zostane
doma. Všetky studne, elektrické prívodné zariadenia, výtlak vody, zásobne vodovodného
systému vrátane ciest obcí, alebo v katastrálnom území obce Kechnec sú zničené.
Predseda uviedol, že vďaka za to čo sa na Slovensku urobilo v rokoch 1950 – 1980, a že je na
škodu, že za posledných 20 rokov sa popri cestách poriadne nečistili rigoly, a že sa robili
neodborné zásahy, lebo aspoň polovica tých škôd by nebola.
Poslanec Pado: dal za pravdu predsedovi, že za posledné roky bez ohľadu na to, ktorá bola
vláda pri moci, sa vo veci preventívnych opatrení urobilo veľmi málo. Uviedol, že bol pri
tom, keď sa rokovalo, aké boli požiadavky, potreby, koľko finančných prostriedkov do toho
išlo. Je treba povedať aj druhú vec, dnes sa ukazuje, že pohľady a preventívne opatrenia na
spôsoby, ako predchádzať takýmto katastrofám, boli veľmi pomýlené. Mnohé opatrenia, ktoré
sa realizovali a mnohé prostriedky, ktoré sa investovali boli vyhodené úplne zbytočne, pretože
často prevládol názor, že potrebujeme v našej obci, ja neviem, riečku, potok, vydláždiť,
upriamiť, aby to nebolo kľukaté a proste prijať také opatrenia, ktoré sú veľmi pekné navonok,
skrášlia tú obec, ale zhoršia podmienky pre absorbovanie vody. Preto došlo v niekoľkých
obciach k tomu, že dielo, ktoré stálo niekoľko miliónov korún bolo za pár minút zlikvidované.
Dnes sa ten pohľad mení a vyjadril presvedčenie, že sa nájdu také riešenia, ktoré iste nebudú
zadarmo. Je presvedčený, že nová vláda sa tým zaoberať bude a bude sa tým zaoberať nielen
vláda, lebo tá môže nájsť finančné prostriedky, môže prijať uznesenie, uložiť úlohu, ale
predovšetkým odborníci, odborná verejnosť nájdu také riešenia, ktoré dokážu pripraviť
krajinu na takúto vodu. Uviedol, že si nevie predstaviť, aké opatrenia by museli byť prijaté,
aby tú vodu, ktorá spadla na území Slovenska, čo by ju bolo schopné zadržať, urobiť
znesiteľnou situáciu, ktorá tu nastala. Historici si nepamätajú, na niektorých územiach, také
množstvo zrážok. Verí, že naozaj najbližšie mesiace mu dajú za pravdu, odborníci sa tomu
budú venovať a vláda na to nájde zdroje, lebo ak to zažijeme o rok alebo aj o 5, či 10 rokov,
veľmi ťažko budeme zo seba zmývať zodpovednosť.
Predseda sa opýtal, či chce ešte niekto v rozprave vystúpiť. Po konštatácii, že sa do rozpravy
nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na
uznesenie. Následne skonštatoval, že sa ešte hlási hlavný kontrolór JUDr. Farkaš a poslanec
Farkašovský.
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JUDr. Farkaš, hlavný kontrolór: uviedol, že je predložený návrh na uznesenie a v časti B)
schvaľuje návrh a spôsob financovania odstránenia havarijného stavu cestnej infraštruktúry,
ale toto „a“ tam spôsobuje to, že z toho spôsobu financovania už dopredu schválite, ale ešte
nie je vybratý ten spôsob financovania. Preto navrhol, aby si niektorý z poslancov osvojil jeho
návrh a predložil návrhovej komisii návrh na úpravu uznesenia v tom zmysle, že schvaľuje
návrh spôsobu financovania. Čiže „a“ preč, aby bolo jasné, že ešte o tomto spôsobe sa bude
rozhodovať, lebo sa nevie, že či to bude úver, alebo z akých zdrojov to bude. Dodal, že takto
by poslanci schválili dva alebo aj tri spôsoby, ktoré dopredu ešte nevedia. Bolo by to
zmätočné uznesenie.
Predseda sa opýtal poslancov, kto si osvojí návrh.
Poslanec Farkašovský: osvojil si návrh hlavného kontrolóra a následne uviedol, že návrhová
komisia obdržala 3 návrhy na uznesenie, ktoré sa v podstate týkajú toho istého, aby sa vložili
finančné prostriedky na zriadený účet. Poslanec Halenár dal vo svojom návrhu, že úrad zriadi
účet, čo už bolo povedané, že ten účet zriadený je, atď... Prečítal prvý návrh, lebo tak to je
podľa rokovacieho poriadku a v prípade, že sa bude hlasovať za ten jeho návrh, potom
poslancom vysvetlí tie ostatné prečo nebude čítať. Čiže najprv ten osvojený návrh, to
znamená, že za B) schvaľuje návrh spôsobu financovania odstránenia havarijného stavu
cestnej infraštruktúry. To je súčasť celého jeho návrhu, ale za A) po 2., čiže zastupiteľstvo
berie na vedomie rozhodnutie jednotlivých poslancov Košického samosprávneho kraja (podľa
hlasovania) o vzdaní sa mesačnej poslaneckej odmeny za mesiac jún v prospech špeciálneho
účtu, ktorý je zriadený Košickým samosprávnym krajom na pomoc postihnutým obciam
povodňami a následné odstránenie škôd s dôrazom na postrek proti komárom.
Za C) 1. žiada, to si už dovolil, teda aj z tých dvoch návrhov, ktoré prišli, žiada riaditeľa
Košického samosprávneho kraja oboznámiť Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja
na aký účel boli peniaze použité. Čiže toto je jeho celý návrh.
Hlasovanie č. 9

o návrhu poslanca Farkašovského

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Návrh bol prijatý.
Poslanec Farkašovský ďalej uviedol, že z pozície člena návrhovej komisie považuje ďalšie
dva návrhy, ktoré môže predniesť... Poslanec Halenár: „Úrad Košického samosprávneho kraja
zriadi účet pre pomoc postihnutým povodňami. Pre volených zástupcov Košického
samosprávneho kraja tak vznikne možnosť zaslať na účet toľko finančných prostriedkov,
koľko uznajú za vhodné.“ Dodal, že poslanci schválili jednomesačný príjem, tieto finančné
prostriedky budú poskytnuté subjektu, ktorý ich použije na riešenie konkrétneho problému.
Výber subjektu zabezpečí Košický samosprávny kraj. Číslo účtu a ukončenie zbierky bude
oznámené Úradom Košického samosprávneho kraja všetkým voleným zástupcom Košického
samosprávneho kraja. Dodal, že v podstate je to čo povedal aj on. Poslankyňa Jenčová dala
jeden rozdielny návrh, kto nevloží alebo nesúhlasí s poukázaním svojho mesačného platu, tak
oznámi všetkým, kde tú mesačnú odmenu, na aký účel použil. Podľa jeho názoru, je to na
rozhodnutí každého poslanca, ako hlasoval a poslanci nemusia mať o tom vedomosť. Vyjadril
presvedčenie, že finančné prostriedky pôjdu tam, kde je to potrebné, aj keď ich je podstatne
menej
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Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 28. júna 2010:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. c) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) berie na vedomie
1. Informatívnu správu o povodňových škodách,
2. rozhodnutie jednotlivých poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
o vzdaní sa mesačnej poslaneckej odmeny za mesiac jún v prospech účtu Košického
samosprávneho kraja, ktorý je zriadený na pomoc postihnutým obciam povodňami
a následné odstránenie škôd s dôrazom na postrek proti komárom;
B) schvaľuje
návrh spôsobu financovania odstránenia havarijného stavu cestnej infraštruktúry,
C) žiada
1. predsedu Košického samosprávneho kraja, aby zabezpečil všetky právne úkony
súvisiace s realizáciou zámerov podľa predloženého materiálu;
2. riaditeľa Úradu Košického samosprávneho kraja oboznámiť Zastupiteľstvo
Košického samosprávneho kraja na aký účel boli peniaze použité.

Hlasovanie č. 10

Informácia o povodňových škodách a návrh na odstránenie
havarijného stavu cestnej infraštruktúry

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.

BOD č. 6
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2010
Predseda k materiálu uviedol, že je písomne predložený, prešiel celým procesom
posudzovania. Následne k materiálu otvoril rozpravu.
Poslanec Farkašovský: uviedol, že nechce diskutovať k tomuto bodu, len predniesol
požiadavku poslancov o prestávku po tomto bode.
Predseda vyjadril súhlasil s požiadavkou poslancov o prestávku, ale po prerokovaní úpravy
rozpočtu. Uviedol, že o ďalších 8 % úrad musel zaviazať rozpočet smerom k riadeným
organizáciám. Dodal, že zatiaľ sme jeden z mála krajov, ktorý si nezobral prevádzkový úver
na mzdy, pretože väčšina krajov už takto urobila. Ten stav je veľmi zložitý. Vyjadril
presvedčenie, že ak sa podarí realizovať predaj majetku, to v tejto zložitej situácii skutočne
Košickému samosprávnemu kraju pomohlo preklenúť toto najzložitejšie obdobie. Rovnako
verí, že od septembra, októbra nabehneme na v podstate lepší výber daní, predovšetkým
dane z príjmu fyzických osôb, ale aj dane z motorových vozidiel, čo tvorí väčšinu našich
príjmov.
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Nakoľko sa do rozpravy nikto nehlásil
o prednesenie návrhu na uznesenie.

rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu

Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 28. júna 2010:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) a písm. h) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
1. Úpravu bežného rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2010 takto:
zvýšiť bežné príjmy
zvýšiť bežné výdavky

o
o

1 883 422 €
1 789 615 €

2. Úpravu kapitálového rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2010 takto:
zvýšiť kapitálové príjmy
zvýšiť kapitálové výdavky
Hlasovanie č. 11

o
o

70 887 €
164 694 €

Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2010

Za 39 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 7 poslancov.
Návrh bol prijatý.

Následne predseda vyhlásil prestávku.

BOD č. 7
Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ - Európsky sociálny fond
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 zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 28. júna 2010:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
v súlade s uznesením vlády SR č. 318 z 29. apríla 2009 ku Stratégii financovania
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzii 2.0.
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 Hotelová akadémia, Radničné námestie 1,
Spišská Nová Ves, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
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Program
Priorita
Opatr.
OP Vzdelávanie
1
1.1

Hlasovanie č. 12

Názov projektu

Školský
vzdelávací
program
Hotelová
akadémia
v Spišskej
Vsi

Celkové
náklady
(v Eur)

Príspevok
z ESF a ŠR
(v Eur)

Spolufinancovanie
(v Eur)

225 725,31

214 439,04

11 286,27

–

Novej

Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ
Európsky sociálny fond

-

Za 41 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 8
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja
č. 2/2010 o poskytnutí dotácie na prevádzku a mzdy základným umeleckým školám,
jazykovým školám a školským zariadeniam
Predseda v úvode tohto materiálu vyjadril presvedčenie, že budeme mať dostatok
finančných prostriedkov. Dodal, že materiál prešiel celým procesom posudzovania a následne
k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási rozpravu ukončil
a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 28. júna 2010:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a podľa § 9 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie
Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
Košického samosprávneho kraja č. 2/2010 o poskytnutí dotácie na prevádzku a mzdy
základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam.
Hlasovanie č. 13

Návrh
Všeobecne
záväzného
nariadenia
Košického
samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné
nariadenie
Košického
samosprávneho
kraja
č. 2/2010 o poskytnutí dotácie na prevádzku a mzdy základným
umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam

Za 42 poslancov + 1 poslanec Süli, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Poslanec Süli predniesol reklamáciu k nefunkčnosti hlasovacej jednotky s tým, že
hlasoval ZA aklamačne.
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BOD č. 9
Vstup Košického samosprávneho kraja do združenia „Klaster
automatizačnej techniky a robotiky z. p. o. Košice“
Predseda uviedol, že je to výrazný moment, aj keď to malo svoje detské choroby,
hľadali sa rôzni partneri, aj keď základná firma sídli v Prešove, ale majitelia firmy a ľudia
okolo sú Košičania. 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 zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 28. júna 2010:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. c) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) schvaľuje
1. Vstup Košického samosprávneho kraja do združenia právnických osôb podľa § 20f
a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov pod
názvom „Klaster automatizačnej techniky a robotiky z. p. o. Košice“
2. Peňažný vklad zakladateľa vo výške 200 €
3. Členský príspevok Košického samosprávneho kraja na rok 2010 vo výške 1000 €
B) berie na vedomie
Stanovy záujmového združenia právnických osôb Klaster automatizačnej techniky a robotiky
z. p. o. Košice, založeného podľa ustanovenia § 20f a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie č. 14

Vstup Košického samosprávneho kraja do združenia „Klaster
automatizačnej techniky a robotiky z. p. o. Košice“

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 9a
Vstup Košického samosprávneho kraja do záujmového združenia právnických osôb
„Koalícia 2013+“
Predseda uviedol, že je to materiál, o ktorý bol doplnený návrh programu rokovania
zastupiteľstva po odoslaní pozvánky. Treba povedať, že vyšiel z iniciatívy skupiny ľudí,
skupiny firiem, ktorí navrhli Mestu Košice, ako lídrovi projektu Európske hlavné mesto
kultúry, možnosť spolupráce podstatne výraznejšej. Po niekoľko týždňových rokovaniach je
tu výsledok v tom, že Mesto Košice a nezisková organizácia, ktorá funguje, vytvára priestor
na to, aby sa zástupcovia týchto veľkých firiem: U. S. Steel Košice, s. r. o., NESS Slovensko,
a. s., T-Systems Slovakia s. r. o. a RWE teda Východoslovenská energetika a. s. stali
automaticky partnermi a teraz má to v sebe názov Klaster 2013+. To plus znamená, že je to
otvorený projekt, do ktorého môžu ďalšie firmy, spoločnosti, právnické osoby v priebehu
tohto procesu vstupovať. Ďalšími aktérmi tohto procesu aj na základe toho, že jednak toto
zastupiteľstvo v minulom volebnom období schválilo memorandum a následne aj zmluvu
o spolupráci s Mestom Košice, ktorá mala svoj beh a rodila sa relatívne zložito treba povedať,
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ale v každom prípade je dnes výsledok tu aj v tej pozícii, že bola Košickému samosprávnemu
kraju ponúknutá účasť v tejto neziskovej organizácii, v jej orgánoch. To isté urobil
samosprávny kraj a ponúkol zase Mestu Košice účasť v riadiacom výbore, v riadiacom orgáne
v pozícii, že ponúkol jedno miesto na to, aby v projekte TERRA INKOGNITA mohlo
dochádzať k prienikom týchto dvoch projektov. Vyjadril spokojnosť z dohody, že
predovšetkým organizácie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti a pôsobia na tomto
kultúrnom poli budú zastrešované a pôjdu cez systém TERRA INKOGNITA a následne budú
zapájané do jednotlivých projektov v rámci EHMK Košice. To je zase projekt INTERFACE.
To je jeden moment. Druhý moment je ten, že kompetentní sa vrátili k rokovaniam na úrovni
spolupráce s Prešovským samosprávnym krajom, resp. s Prešovom v rámci lokality bývalý
Východoslovenský kraj. Dodal, že na minulotýždňovej tlačovej konferencii bol prítomný aj
pán primátor Hagyari, ktorý zadeklaroval účasť Prešova, resp. ďalších miest v rámci
Prešovského samosprávneho kraja, t. j. Poprad, Kežmarok, Levoča, Humenné, Bardejov
a Vranov nad Topľou v tomto projekte. Čo sa týka Prešovského samosprávneho kraja, ako
účastníka, aj preto tu urobil len otáznik, že združenie budú tvoriť regionálne samosprávy,
Košický a Prešovský samosprávny kraj. Prešovský samosprávny kraj zatiaľ nezaujal
stanovisko s tým, že budú na túto tému diskutovať a dajú spätnú informáciu a jeden
zo zástupcov Mesta Prešov a Prešovského samosprávneho kraja by mal byť členom vedenia
neziskovej organizácie. Uviedol iba základné momenty tohto riešenia. Poďakoval všetkým
tým, ktorí sa podieľali na týchto rokovaniach. Konštatoval, že veľmi veľký kus práce urobil
pán profesor doc. Ing. arch. Koban, dekan fakulty umení z Technickej univerzity v Košiciach.
Tak isto zástupcovia veľkých firiem, či na rokovaní zastupiteľstva prítomný Ján Bača –
hovorca spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o., ktorého privítal na rokovaní zastupiteľstva,
Jozefa Ondáša - generálneho riaditeľa T-Systems Slovakia s. r. o., pána Schürmanna generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva vo Východoslovenskej energetike a. s., pána
Antala – zástupcu NESS Slovensko, a. s. s tým, že tieto rokovania sa silne pohli dopredu, a že
má to šancu na úspech. Samozrejme bude závisieť od veľkorysosti, aj od prístupu mnohých
ľudí, ktorí do tohto projektu vstupujú, aký priestor dajú ľuďom, ktorí predstavujú aj tú živú
kultúru v Košiciach. Nie len úzke segmenty, ale v tom širokom zábere ľudí, ktorí v kultúre
pôsobia, živia sa ňou, ale majú k nej aj vzťah, cit a vedia ju robiť. Požiadal poslancov
o podporu vstupu Košického samosprávneho kraja do záujmové združenia. Dodal, že pokiaľ
by poslanci potrebovali informácie, prítomný pán Bača ich poskytne.
Poslankyňa Blaškovičová: uvítala túto iniciatívu aj z toho dôvodu, že je naozaj najvyšší čas,
aby sa do projektu zaangažovali aj Prešovský kraj a Prešov, ako mesto, ale určite aj tie
najväčšie firmy, pretože je to nielen o spolupráci je to aj o financiách. Veľká časť projektu má
byť financovaná zo súkromných zdrojov, takže využila prítomnosť pána Baču, aby sa ho
opýtala, či už vie, akými finančnými objemami je ochotná spoločnosť U. S. Steel Košice,
s.r.o. vstúpiť do tohto projektu. A nakoľko čítala stanovy, ktoré poslanci Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja v materiáli nemajú, ale má ich v materiáli na mestské
zastupiteľstvo, tak vie, že táto koalícia je otvorená pre právnické osoby s výškou ročného
príspevku 100 €. Predpokladá, že kultúrne inštitúcie, organizácie a ľudia, ktorí tvoria živú
kultúru nielen v tomto meste, ale v celom regióne aj v Prešovskom, určite budú mať záujem
vedieť, ako projekt pokračuje, ako je financovaný, čo pokladá za svoje priority. Vyjadrila
presvedčenie, že mnohé z týchto kultúrnych inštitúcií vstúpia so svojím vkladom, možno
na začiatku 100 €, do tohto projektu, aby sa mohli zúčastňovať valného zhromaždenia, aby
mali viacej informácií, aby táto koalícia poslancov presvedčila, že celý projekt je
transparentnejší, ako bol doteraz, že je čitateľnejší a komunikatívnejší smerom k verejnosti.
Dodala, že určite bude hlasovať za a teší sa, že je to konečne na svete.
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Poslanec Bauer: uviedol, že toto je naozaj unikátne, jedinečné verejno-súkromné partnerstvo
a veľká vďaka patrí súkromným firmám, ktoré prišli s takouto ideou, pretože úspešná
realizácia projektu Európske hlavné mesto kultúry nie je len vecou mesta, je to vecou
Slovenskej republiky, ktorá sa prihlásila do tohto projektu a je to unikátny projekt sám o sebe
v oblasti kreatívnej ekonomiky. Kreatívna ekonomika a kultúrny priemysel je jednou
z vysokých priorít Európskej únie do týchto najbližších rokov v tomto období. Poďakoval za
to, že takéto partnerstvo sa vytvorí. To združenie bude platformou pre diskusiu, pre nápady,
pre riešenia, určite prispeje samo o sebe k zvýšeniu kredibility o tomto projekte a určite
hlavným cieľom bude, aby každý mal dostatočné a včas poskytované informácie o tom, ako
sa pripravuje rok 2013, čo všetko sa robí v oblasti investičných alebo neinvestičných
projektov. Vyjadril podporu tomuto riešeniu, návrhu a podporí návrh vstupu Košického
samosprávneho kraja do záujmového združenia „Koalícia 2013+“. Dodal, že názov je zvolený
veľmi výstižne, vytvára sa široká koalícia verejno-súkromných subjektov a to plus je naozaj,
že nie je cieľom len úspešná realizácia projektu, čo je hlavným cieľom, ale aj to, aby aktivity
projektu a celá idea žila aj po roku 2013, čo môže byť, samozrejme, trochu problém.
Poslanec Lazár s faktickou poznámkou: uviedol, že aj Tepláreň Košice, ktorej je
generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva, že tak isto majú záujem na takomto
projekte a radi by doňho vstúpili. Dal do pozornosti, že Tepláreň Košice, dlhodobo, posledné
4 roky, podporuje tak kraj, ako aj obyvateľov tohto mesta. A to možno, že neboli oslovení už
ako zakladajúci člen, pretože vzhľadom na obrat a výkony, ktoré v spoločnosti dosahujú, tam
jednoznačne patria, je asi dôsledkom nejakého politického rozhodnutia. Preto z tejto pozície
by chcel poprosiť, aby aspoň z Košického samosprávneho kraja dohliadli na to, aby sa to
zbytočne nepolitizovalo, aby sa hľadalo riešenie, ktoré pomôže tomuto mestu, obyvateľom,
pretože v konečnom dôsledku, či uspejeme alebo neuspejeme, celý výsledok padne na
všetkých. Čiže ak nezaradenie Teplárne Košice je z dôvodu jeho osoby, chcel by poprosiť,
aby to takto do budúcna nešlo a hľadajme to, čo nás spája a nie to, čo nás rozdeľuje.
Predseda odovzdal slovo Jánovi Bačovi.
Ján Bača, hovorca spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o.: poďakoval sa za slovo a uviedol,
že sa pokúsi zodpovedať na otázky poslancov po poradí. Na otázku týkajúcu sa financií
a výšky financií uviedol, že to by, zatiaľ, nerád špecifikoval, pretože najprv je potrebné zistiť,
kde presne sme. Skutočnosť, že firmy, ktoré sú zakladajúcimi členmi chcú prispieť všetkými
možnými prostriedkami, teda v prvom rade know-how a znalosťami svojich zamestnancov
k tomu, aby koalícia 2013+ bola úspešná a tým pádom, aby bol aj projekt Košice
INTERFACE úspešný, to určite môže potvrdiť. Pre ilustráciu - možno by stálo za zmienku to,
že práve tí 4 zakladajúci členovia koalície 2013+ sú presne tie firmy, ktoré tu boli spomínané
v súvislosti so zbierkou na povodne, kde presne tieto 4 firmy veľmi pružne vyzbierali značné
prostriedky. K druhej poznámke - to, že tam boli 4 zakladajúci členovia, bolo kvôli akčnosti,
kvôli tomu, aby sa to dalo urobiť v priebehu relatívne krátkeho času, aby sme nestrácali čas,
aby sme nestratili toto leto, tak bolo potrebné to urobiť s určitým počtom podnikov. Tak ako
TEKO aj všetkým ostatným sú dvere koalície 2013+ otvorené. Po naštudovaní stanov je
jasné to, mal na mysli podnikateľskú sféru, kto akým spôsobom sa pričiní o úspech koalície
2013+, tak presne do tej miery môže potom aj vstupovať do toho, čo znamená aj to plus, ako
to bude vyzerať ďalej. Podľa jeho názoru je to akýmsi dôkazom zodpovedného podnikania,
ktoré sa nerobí len kvôli nejakému bezprostrednému úspechu, ale aj kvôli tomu, čo nás tu
čaká o ďalšie roky. Dodal, že to je zhruba k tej otvorenosti a kvôli dôvodom, prečo TEKO
nebolo oslovené, ale zhodou okolností tieto 4 firmy. Vyjadril presvedčenie, že toto podstatne
a zásadne zvýši šancu na úspech celého projektu. Vychádzame totiž aj z určitých praktických
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skúseností, nielen z nejakého idealizmu a odhodlania pomôcť. Takou praktickou skúsenosťou,
ktorú všetci, ktorí majú možnosť dennodenne vidieť, je košická Steel aréna, pretože v Steel
aréne zažili čosi podobné. Bol to extrémne veľký projekt, na ktorý sa veľmi dobre pamätá aj
pán predseda, keď to začalo a keď to skončilo. Podľa jeho názoru teraz každý môže, či už ho
zaujíma šport alebo kultúra, navštevovať tento športový areál. V tom čase išlo o jeden veľký
projekt, teraz je to otvorené pre viacero podnikov. Na záver dodal, že v tej počiatočnej fáze tu
sú 4 a je to otvorené ďalším.
Predseda sa poďakoval pánovi Bačovi a odovzdal slovo poslancovi Lazárovi.
Poslanec Lazár s faktickou poznámkou: uviedol, že, samozrejme, túto pripomienku
neadresoval týmto 4 firmám, bolo to adresované Magistrátu Mesta Košice, ktorý podľa jeho
názoru celý proces zbytočne politizuje. Od týchto 4 firiem jednoznačne očakáva, že donesú do
celého projektu odbornosť a profesionalitu. Takže je rád, že sú tam.
Predseda pri tomto materiáli pripomenul aj situáciu v súvislosti so schvaľovaním prijatia
majetku, ktorý predstavoval len základnú konštrukciu rozostavanej Steel arény.
Taktiež reagoval na vystúpenie poslanca Lazára, keď približne pred rokom a pol povedal, aby
tento projekt bol odpolitizovaný. Teraz to skúsme urobiť inak a možno práve v tom vidí
pozitívum. Preto v maximálne možnej miere podporil tieto snaženia, že sú tu subjekty, ktoré
by mali byť nad vecou, ktoré by mali byť v určitom slova zmysle, v určitých momentoch
garantom týchto procesov.
Následne sa opýtal, či chce ešte niekto v rozprave vystúpiť. Po konštatácii, že sa do rozpravy
nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na
uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 28. júna 2010:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. c) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) schvaľuje
1. Vstup Košického samosprávneho kraja do združenia právnických osôb podľa § 20f
a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
pod názvom „Koalícia 2013+“
2. Peňažný vklad zakladateľa vo výške 1 000 €
3. Členský príspevok Košického samosprávneho kraja na rok 2010 vo výške 100 €
B) berie na vedomie
Stanovy záujmového združenia právnických osôb „Koalícia 2013+“ založeného podľa
ustanovenia § 20f a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov.
Hlasovanie č. 15

Vstup Košického samosprávneho kraja do
združenia právnických osôb „Koalícia 2013+“

záujmového

Za 47 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 10
Návrh postupu transformácie Krajského osvetového strediska v Košiciach
Predseda uviedol, že materiál priamo súvisí s už prejednávaným materiálom.
V konečnom dôsledku na túto tému prebiehala diskusia už dlhšie obdobie. Informoval
poslancov, že nevytvárame novú organizáciu, využijeme to, čo je v našich podmienkach
a skúsenosti, ktoré u niektorých ľudí sú, noví ľudia, ktorí prídu, mali by byť garanciou toho,
že projekt Terra Incognita zvládneme. Následne k materiálu otvoril rozpravu.
Poslanec Novotný: uviedol, že naozaj nechce, aby to bolo nejaké osobné, alebo aby tu
hovoril o svojom politickom pohľade. Skonštatoval, že dlhodobo má dosť rezervovaný prístup
k osvetovým strediskám ako takým, ako k tejto inštitúcii. Proces, ktorý prebiehal v Košickom
samosprávnom kraji sledoval, prečítal si veľmi pozorne aj dôvodovú správu, kde sa píše
o tom, že Krajské osvetové stredisko sa pretransformuje na Kultúrne centrum Košického
samosprávneho kraja v nejakých časových horizontoch, a že úlohou Kultúrneho centra
Košického samosprávneho kraja bude stratégia rozvoja kultúry, program Terra Incognita
v rámci EHMK a koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru Košického
samosprávneho kraja. Považuje všetky tri ciele za dôležité, veď zastupiteľstvo k tomu
schvaľovalo materiály. Dotazoval sa, čo bude potom robiť odbor kultúry na Košickom
samosprávnom kraji. Osobne si myslí, že keby sme Krajské osvetové stredisko zrušili a tieto
úlohy by sme dali odboru kultúry, hoci by sme ho aj personálne posilnili, ak je to naozaj veľa
práce, to už nevie posúdiť tak detailne, koľko je v tom samotnom procese roboty s projektami.
Myslí, že by sa to dalo zvládnuť, lebo sa mu to zdá komplikované, keď úrad má jeden odbor
kultúry, ktorý má koordinovať koncepciu starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru alebo
stratégiu rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji. Podľa jeho názoru to vyplýva
z toho pojmu alebo z filozofie, že existuje na Úrade Košického samosprávneho kraja odbor
kultúry a ešte máme aj Krajské osvetové stredisko. Po novom to bude Kultúrne centrum
Košického samosprávneho kraja. Osobne si myslí, že by z týchto inštitúcií vznikla jedna
a robila by tieto činnosti, bolo by to určite aj efektívne a podľa neho logické.
Predseda reagoval na poslanca Novotného, že určite je to uhol pohľadu. Odbor má deväť
ľudí, z toho štyria sú na referáte cestovného ruchu, piati sú na úseku kultúry, z toho jedna je
vedúca odboru a štyria ľudia, ktorí tam fungujú. Treba si uvedomiť aj organizácie, ktoré sú
v zriaďovateľskej pôsobnosti. To nie len otázka miestnej kultúry, je to otázka múzeí, galérií,
divadiel, knižníc, celého súboru inštitúcií, do ktorých treba vstupovať a má to potom iný
záber. Doporučil poslancovi Novotnému aby zašiel na odbor kultúry a cestovného ruchu
a pozrel sa trochu hlbšie, čo tento odbor v súčasnom období a s týmto počtom ľudí
zabezpečuje. Dnes má príklad len program INTERFACE ako nezisková organizácia okolo 15
– 16 ľudí, ktorí sú zapojení len do tohto procesu. TERRA INCOGNITA v sebe zabezpečuje
a obsahuje neuveriteľne veľa projektov. Sú to 4 cesty a v rámci celého kraja. Takže bude čo
robiť, aby sme tento program naplnili a už sme začali na tom aj robiť, chceme ho dostať za
hranice nášho kraja smerom aj k Prešovskému samosprávnemu kraju.
Poslankyňa Blaškovičová: uviedla, že Mesto Košice má odbor kultúry a pritom nemá ani
jedinú kultúrnu organizáciu, ani inštitúciu.
Predseda doplnil, že má Knižnicu pre mládež mesta Košice.
Poslankyňa Blaškovičová: a samosprávny kraj ich má 27. Možno boli viacerí, ktorí mali
pocit, že osvetové strediská sú na viac. Môže povedať, že to bolo prvé v minulom volebnom
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období, že naozaj podrobne prebrali prácu osvetových stredísk nielen krajského, ale aj
regionálnych osvetových stredísk. Naozaj robia prácu, ktorú už nikto dnes nerobí. A pokiaľ sa
to krajské osvetové stredisko naozaj transformuje na to, že bude viesť projekt TERRA
INCOGNITA, sú to 4 cesty tých projektov a programov bude veľmi veľa. Myslí si, že všetci
budú mať čo robiť.
Predseda sa následne sa opýtal, či chce ešte niekto v rozprave vystúpiť. Po konštatácii, že sa
do rozpravy nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie
návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 28. júna 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
A) schvaľuje
návrh postupu transformácie organizácie Krajské osvetové stredisko v Košiciach,
B) žiada
predsedu Košického samosprávneho kraja zabezpečiť
s transformáciou Krajského osvetového strediska v Košiciach.
Hlasovanie č. 16

právne

úkony

súvisiace

Návrh postupu transformácie Krajského osvetového strediska
v Košiciach

Za 41 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 6 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 11
Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 68/2010
zo dňa 19. 4. 2010 k materiálu „Informatívna správa o pravidelnej autobusovej
doprave v Košickom samosprávnom kraji“
Predseda k materiálu uviedol, že tento materiál nadväzuje na správu, ktorá bola
prejednávaná na ostatnom zastupiteľstve, sme jediným krajom, ktorý zatiaľ nemá podpísané
zmluvy o výkone prác vo verejnom záujme. Aby SADky vo vzťahu k bankám, aj ostatným
mali potvrdené to, že sú tu fixné vzťahy, majú vysúťažené licencie na celé toto obdobie.
Dotkol sa aj problému ohľadne výkonov vo verejnom záujme, ktorý vznikol cca pred
mesiacom a bude to téma, ktorá bude ešte silne diskutovaná vo vzťahu k úľavám
poskytovaným zamestnancom, ich rodinným príslušníkom, atď.. Nemá nič proti tomu,
zastáva názor, že toto je vec zamestnávateľa a nie vec výkonov vo verejnom záujme a aj
v budúcnosti bude patriť k témam na diskusiu. Následne k materiálu otvoril rozpravu. Po
konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 28. júna 2010:
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Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. c) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) berie na vedomie
Informatívnu správu o pravidelnej autobusovej doprave v Košickom samosprávnom kraji,
B) schvaľuje
uzavretie dlhodobých zmlúv o výkone vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej
doprave.
Hlasovanie č. 17

Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja č. 68/2010 zo dňa 19. 4. 2010 k materiálu „Informatívna
správa o pravidelnej autobusovej doprave v Košickom
samosprávnom kraji“

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 12
Plnenie úloh vyplývajúcich z Koncepcie rozvoja odborného vzdelávania na stredných
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a z toho
vyplývajúce zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
Predseda k materiálu uviedol, že je veľmi obsiahly a podľa jeho názoru dáva pre toho,
kto si ho prečítal, dosť podrobný obraz, čo sme v tejto oblasti urobili, a čo sme v rámci
Slovenskej republiky, ako kraj, urobili. Urobili sme veľa krokov, ktoré predbehli legislatívu,
aj celkové strategické zámery, ktoré ministerstvo školstva v tom období malo. V každom
prípade sme priblížili naše stredné odborné školstvo k podnikateľskej sfére v rámci kraja.
Dodal, že sme schopní na viacerých školách v rámci kraja produkovať absolventov pre
potreby praxe. Robili sme dve reštrukturalizácie na školách a vznikajú aj problémy
charakteru, že máme školy, ktoré sa dostávajú do kolapsového stavu. Nie sme ani schopní
fyzicky tieto školy udržať, ekonomicky vôbec nie. Informoval poslancov, že jedna zo škôl,
ktorej sa to týka je Stredná odborná škola strojnícka Aurela Stodolu, pri ktorej došlo
k veľkým diskusiám. Škola by sa mala stať súčasťou systému odborného školstva s jej
zaradením v priestoroch jestvujúcich v Strednej odbornej škole v Šaci, bolo to bývalé
učilište, aj s centrom odborného vzdelávania. Treba povedať, že v súčasnom období
na Strednej odbornej škole Aurela Stodolu študuje 123 študentov, je to skutočne alarmujúci
počet, ktorý nedáva záruku na existenciu školy. Na druhej strane sa realizujú všetky kroky
na to, aby títo študenti a odbory mohli fungovať v rámci strednej odbornej školy, ktorá
funguje pozitívne dlhé roky s tým, že je tu zabezpečená kontinuita. Nepôjde o samostatnú
školu, tieto učebné odbory budú súčasťou tejto školy. Toto je jediný problém, ktorý vznikol
pri opatreniach, ktoré sa pripravujú. Dodal, že nechce operovať len tým, ako ekonomicky
stojíme, lebo stojíme pomaly kolapsovo, ale skutočne musíme prijímať také opatrenia, aby
sme toto obdobie prežili. Uviedol, že ani zastupiteľstvo, ani zamestnanci, ktorí pracujú
na tomto úseku, nie sú likvidátori. Naopak je záujmom rozvíjať mnohé študijné odbory, ale
pre ich racionalizáciu. Uviedol príklad v Michalovciach, kde z piatich škôl vznikla jedna
stredná škola, ktorá má dnes cca 900 – 1 000 študentov, 1 300. Vytvoril sa silný celok, ktorý
funguje, dokáže na seba zarobiť, dokáže zarobiť na učiteľov, dokáže vygenerovať aj platy pre
učiteľov, učitelia sa dokážu zastúpiť, mať tam odborníkov a určite je to pozitívne aj pre
študentov. Následne otvoril k materiálu rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto
nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
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Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 28. júna 2010:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 9 zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov
A) berie na vedomie
plnenie úloh vyplývajúcich z Koncepcie rozvoja odborného vzdelávania na stredných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja;
B) schvaľuje
zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, zahrňujúce:
I. vyradenie zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky s účinnosťou
k 31. augustu 2010 a následné zrušenie týchto stredných škôl a školských
zariadení:
1. a) Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku - Mezıgazdasági és
Szolgáltatási Szakközépiskola, Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany;
b) Školská jedáleň, Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany ako súčasť Strednej odbornej školy
poľnohospodárstva a služieb na vidieku - Mezıgazdasági és Szolgáltatási
Szakközépiskola, Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany;
právny nástupca: Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Janka Kráľa 25, Veľké
Kapušany;
2. a) Spojená škola, Stojan 1, Spišská Nová Ves s organizačnými zložkami Stredná odborná
škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Stojan 1, Spišská Nová Ves
a Obchodná akadémia, Stojan 1, Spišská Nová Ves;
b) Výdajná školská jedáleň, Stojan 1, Spišská Nová Ves ako súčasť Spojenej školy,
Stojan 1, Spišská Nová Ves;
právny nástupca: Stredná odborná škola, Stojan 1, Spišská Nová Ves;
3.

Školská jedáleň, Hlavná 232/14, Viničky ako súčasť Strednej odbornej školy vinárskoovocinárskej - Szılészeti és Gyümölcstermesztı Szakközépiskola, Hlavná 232/14,
Viničky;

4. a) Spojená škola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec s organizačnými zložkami Stredná
odborná škola – Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec a Obchodná
akadémia – Kereskedelmi Akadémia, Železničná 127, Čierna nad Tisou;
b) Výdajná školská kuchyňa a školská jedáleň, Železničná 127, Čierna nad Tisou ako
súčasť Spojenej školy, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec;
právny nástupca: Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský
Chlmec;
5.

Spojená škola, Sídlisko Breziny 282, Prakovce s organizačnými zložkami Stredná
odborná škola, Sídlisko Breziny 282, Prakovce a Obchodná akadémia, Sídlisko
Breziny 282, Prakovce;
právny nástupca: Stredná odborná škola, Sídlisko Breziny 282, Prakovce;
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6. a) Spojená škola, Námestie Slobody 12, Sobrance s organizačnými zložkami Stredná
odborná škola, Námestie Slobody 12, Sobrance a Obchodná akadémia, Námestie
Slobody 12, Sobrance;
b) Školská jedáleň, Námestie Slobody 12, Sobrance ako súčasť Spojenej školy, Námestie
Slobody 12, Sobrance;
c) Stredisko odbornej praxe, Inovce 88, ako súčasť Spojenej školy, Námestie
Slobody 12, Sobrance,
právny nástupca: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Námestie Slobody 12,
Sobrance,
7.

Stredná odborná škola strojnícka Aurela Stodolu, Učňovská 5, Košice;
právny nástupca: Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice;

8.

Školská jedáleň pri Konzervatóriu, Timonova 2, Košice;

9.

Školský internát pri Strednej zdravotníckej škole, Akademika Hronca 12, Rožňava;

10.

Školská jedáleň, Teplická 213, Štítnik ako súčasť Strednej odbornej školy,
Teplická 213, Štítnik.
II. zaradenie do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky s účinnosťou
od 1. septembra 2010 a následné zriadenie týchto škôl a školských zariadení:

1.

Školská jedáleň, Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany ako súčasť Strednej odbornej školy
- Szakközépiskola, Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany;

2.

Stredná odborná škola, Stojan 1, Spišská Nová Ves;

3.

Výdajná školská jedáleň, Stojan 1, Spišská Nová Ves ako súčasť Strednej odbornej
školy ekonomickej, Stojan 1, Spišská Nová Ves;

4.

Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec;

5.

Výdajná školská jedáleň, Kollárova 17, Sečovce ako súčasť Spojenej školy,
Kollárova 17, Sečovce;

6.

Stredná odborná škola, Sídlisko Breziny 282, Prakovce;

7.

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Námestie Slobody 12, Sobrance;

8.

Školská jedáleň, Námestie Slobody 12, Sobrance ako súčasť Strednej odbornej školy,
Námestie Slobody 12, Sobrance;

9.

Stredisko odbornej praxe, Inovce 88 ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu
a služieb, Námestie Slobody 12, Sobrance,

10.

Jazyková škola, Školská 13, Moldava nad Bodvou ako súčasť Gymnázia, Školská 13,
Moldava nad Bodvou;

11.

Školská jedáleň, Rožňavská Baňa 211, Rožňava ako súčasť Strednej odbornej školy
obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, Rožňava.

Hlasovanie č. 18

Plnenie úloh vyplývajúcich z Koncepcie rozvoja odborného
vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja a z toho vyplývajúce zmeny
v sieti stredných škôl a školských zariadení
Ministerstva
školstva Slovenskej republiky

Za 42 poslancov, proti 0 poslanec, zdržali sa 2 poslanci.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 13
Informácia o vyhodnotení zimnej údržby ciest za obdobie 2009/2010
Po krátkom uvedení 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 zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 28. júna 2010:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. c) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov berie
na vedomie Informáciu o vyhodnotení zimnej údržby ciest za obdobie 2009/2010.
Hlasovanie č. 19

Informácia o vyhodnotení zimnej údržby ciest za obdobie
2009/2010

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 14
Informatívna správa o Národnej stratégii regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Predseda uviedol, že materiál vychádza zo zámerov pre Slovensko, je
pretransformovaný do polohy našej a bude potrebné ho v Pláne hospodárskeho sociálneho
rozvoja dopracovať v lehote do októbra. V materiáli sú načrtnuté kroky, ktoré je žiadúce
urobiť. Následne otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási rozpravu
ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 28. júna 2010:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. c) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, § 7
a § 18 ods. 2 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
A) berie na vedomie
Informatívnu správu o Národnej stratégii regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
B) schvaľuje
navrhnutý postup na zosúladenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Košického samosprávneho kraja s Národnou stratégiou regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky a zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.
Hlasovanie č. 20

Informatívna správa o Národnej stratégii regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 15
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na II. polrok 2010
Predseda k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási
požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 28. júna 2010:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov schvaľuje Rámcovú
obsahovú
náplň
zasadnutí
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho
kraja
na II. polrok 2010.
Hlasovanie č. 21

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

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 16
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2010
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 zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 28. júna 2010:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 4
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov schvaľuje Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na II. polrok 2010.
Hlasovanie č. 22

Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja na II. polrok 2010

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 17
Správa o hospodárení Správy majetku Košického samosprávneho
kraja, spol. s r. o. za obdobie od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009
Predseda uviedol, že týmto materiálom predkladá výročnú správu za rok 2009, správa
bola schválená Dozornou radou Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o.
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Následne k nemu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási rozpravu
ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 28. júna 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
A) berie na vedomie
Správu o hospodárení Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. za obdobie
od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009;
B) schvaľuje
vysporiadanie straty Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. v zmysle
návrhu takto:
1) 10 202 € z nerozdeleného zisku minulých rokov,
2) 10 921 € z fondu opráv a údržby.
Hlasovanie č. 23

Správa
o hospodárení
Správy
majetku
Košického
samosprávneho kraja, spol. s r. o. za obdobie od 01. 01. 2009
do 31. 12. 2009

Za 43 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 18
Správa o hospodárení Správy nebytových priestorov, spoločnosť s ručením
obmedzeným za obdobie od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009
Predseda k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási,
rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 28. júna 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
A) berie na vedomie
Správu o hospodárení Správy nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným
za obdobie od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009;
B) schvaľuje
rozdelenie zisku Správy nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným v zmysle
návrhu takto:
1) 645,78 € na tvorbu rezervného fondu,
2) 5 812 €
na tvorbu sociálneho fondu,
3) 6 457,78 € nerozdelený zisk spoločnosti.
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Hlasovanie č. 24

Správa o hospodárení Správy nebytových priestorov, spoločnosť
s ručením obmedzeným za obdobie od 01.01.2009
do 31.12.2009

Za 43 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 19
Poverenie pre predsedu Košického samosprávneho kraja na schválenie riadnych
individuálnych účtovných závierok a výročných správ akciových spoločností
za rok 2009
Predseda pri tomto materiáli doporučil poslancom, aby to prehodnotili pri Nemocnici
s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach, a. s., ktorá ako akciová spoločnosť začala
fungovať až v roku 2010, minulý rok bola ešte nezisková spoločnosť, čo je potrebné
poverenie za účelom schválenia riadnych individuálnych účtovných závierok a výročných
správ akciových spoločností za rok 2009.
Ing. Bernát, riaditeľ úradu: uviedol, že je to správny postup, nakoľko akciová spoločnosť
bola de jure v registri zapísaná, ale de facto nefungovala.
Predseda následne k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto
nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 28. júna 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
a Čl. IX. bod 5 Stanov akciových spoločností: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory
Rožňava, a. s., Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s., Nemocnica s poliklinikou
Trebišov, a. s., Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s.
poveruje
predsedu Košického samosprávneho kraja schválením riadnej individuálnej účtovnej závierky
za rok 2009
Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s.
Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a. s.
Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s.
a schválením výročnej správy za rok 2009
Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s.
Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a. s.
Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s.
na valných zhromaždeniach akciových spoločností.
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Hlasovanie č. 25

Poverenie pre predsedu Košického samosprávneho kraja na
schválenie riadnych individuálnych účtovných závierok
a výročných správ akciových spoločností za rok 2009

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

BOD č. 20
Návrh na zrušenie príspevkovej organizácie
Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves
Predseda k materiálu uviedol, že organizácia, ktorá už nefungovala, bola funkčná len
z titulu rýchlej zdravotnej služby s tým, že v tendri bola úspešná akciovka, čiže už nie je
dôvod na jej existenciu. 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 zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 28. júna 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
A) schvaľuje
zrušenie príspevkovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, so sídlom
Jánskeho 1, Spišská Nová Ves, IČO: 00610534 bez právneho nástupcu k 30. 6. 2010.
Práva a povinnosti zrušenej organizácie prechádzajú dňom zrušenia na zriaďovateľa Košický
samosprávny kraj;
B) žiada
predsedu Košického samosprávneho kraja zabezpečiť všetky právne úkony súvisiace
so zrušením príspevkovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves.
Hlasovanie č. 26

Návrh na zrušenie príspevkovej organizácie Nemocnice
s poliklinikou Spišská Nová Ves

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 21
Zmena Stanov akciovej spoločnosti Nemocnice s poliklinikou
sv. Barbory Rožňava, a. s.
Predseda k materiálu uviedol, že sa jedná o rozšírenie predmetu podnikania. 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 zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 28. júna 2010:
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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 písm. a) Stanov Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s.
schvaľuje zmenu Stanov akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava,
a. s. nasledovne:
v Čl. II. PREDMET PODNIKANIA v bode 2) sa doterajší text nahrádza textom, ktorý
znie:
„2) Predmetom podnikania spoločnosti je:
a)
b)
c)
d)

prevádzkovanie všeobecnej nemocnice
doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia
sterilizácia zdravotných nástrojov, prístrojov a pomôcok
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu
voľnej živnosti
e) kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
v rozsahu voľnej živnosti
f) sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
g) prieskum trhu a verejnej mienky
h) ekonomické a organizačné poradenstvo
i) reklamné a marketingové služby
j) počítačová grafika
k) poradenská činnosť v oblasti nákupu, predaja tovarov a výpočtovej techniky vrátane
systémovej údržby software
l) prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
m) prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
spojených s prenájmom
n) prenájom hnuteľných vecí
o) leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
p) poskytovanie software – predaj hotových programov na základe dohody s autorom
q) automatizované spracovanie dát
r) organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľnej živnosti
s) vedenie účtovníctva
t) vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
u) prevádzkovanie čistiarne a práčovne
v) podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
w) textilná výroba
x) čistiace a upratovacie služby
y) stravovacie služby
z) opravy cestných motorových vozidiel
aa) stolárstvo
bb) murárstvo
cc) vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
dd) montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení“

Hlasovanie č. 27

Zmena Stanov akciovej spoločnosti Nemocnice s poliklinikou
sv. Barbory Rožňava, a. s.

Za 43 poslancov, proti 1 poslanec, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 22
Personálne zmeny v orgánoch Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru
v Michalovciach, n. o.
Predseda k materiálu uviedol, že všetko súvisí s odstúpení bývalého riaditeľa
nemocnice a predsedu predstavenstva v jednej osobe MUDr. Kuchtu s tým, že na základe
výberového konania za generálneho riaditeľa nemocnice bol vybraný MUDr. Ľubomír Rohoň,
doterajší predseda dozornej rady, takže za člena dozornej rady je navrhovaný MUDr.
Benjamín Baťalík a za riaditeľa nemocnice MUDr. Ľubomír Rohoň. Následne k materiálu
otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 28. júna 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
a Čl. V. bod 2 písm. f) a písm. h) a Čl. VII. bod 8 Štatútu Nemocnice s poliklinikou Štefana
Kukuru v Michalovciach, n. o.
navrhuje
Správnej rade Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach, n. o.:
1) odvolať MUDr. Ľubomíra Rohoňa z funkcie predsedu Dozornej rady;
2) zvoliť za člena Dozornej rady Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru
v Michalovciach, n. o. MUDr. Benjamína Baťalíka, CSc.;
3) zvoliť za riaditeľa Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach, n. o.
MUDr. Ľubomíra Rohoňa.
Hlasovanie č. 28

Personálne zmeny v orgánoch Nemocnice s poliklinikou Štefana
Kukuru v Michalovciach, n. o.

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 23b
Predaj spoluvlastníckeho podielu ku krytej plavárni pre Mesto Krompachy
Predseda k materiálu uviedol, že je písomne predložený, prešiel celým procesom
posudzovania, rovnako ako aj všetky nasledujúce materiály. Následne k materiálu otvoril
rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 28. júna 2010:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, § 9
ods. 3 písm. a) vo väzbe na § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
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územných celkov v znení neskorších predpisov, § 10 ods. 10 a § 13 písm. f) Zásad
hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja schvaľuje predaj prebytočného
nehnuteľného majetku, a to spoluvlastníckeho podielu vo výške 31/200 ku „krytej plavárni“
súpisné č. 61 na parcele č. 3027/2 v katastrálnom území Krompachy, evidovanej Správou
katastra Spišská Nová Ves na liste vlastníctva č. 1626, za kúpnu cenu vo výške 1 € (slovom
jedno euro), pre Mesto Krompachy, so sídlom Námestie slobody č. 1, 053 42, IČO 00329282.
Hlasovanie č. 29

Predaj spoluvlastníckeho podielu ku krytej plavárni pre Mesto
Krompachy

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 23c
Predaj areálu na Radlinského ulici v Spišskej Novej Vsi
Predseda k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási
rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 28. júna 2010:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
§ 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, § 10 ods. 10 a § 13 písm. f) Zásad hospodárenia s majetkom Košického
samosprávneho kraja shvaľuje predaj prebytočného nehnuteľného majetku, budov súpisné
č. 2432 na pozemkoch parcelné č. 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327 a pozemkov KN-C
parcelné č. 1318/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 91 m², KN-C parcelné č. 1321/1,
ostatné plochy o výmere 2952 m², KN-C parcelné č. 1322, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 227 m², KN-C parcelné č. 1323, zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m²,
KN-C parcelné č. 1324, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1058 m², KN-C parcelné
č. 1325, zastavané plochy a nádvoria o výmere 70 m², KN-C parcelné č. 1326, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 440 m², KN-C parcelné č. 1327, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 667 m², KN-C parcelné č. 1328, ostatné plochy o výmere 7857 m², evidovaných
Správou katastra Spišská Nová Ves na liste vlastníctva č. 9995, katastrálne územie Spišská
Nová Ves, za kúpnu cenu vo výške 350 000 €, slovom: tristopäťdesiattisíc eur, pre Ing.
Miloša Jochmana, rod. Jochman a manželku Bc. Agátu Jochmanovú, rod. Šromekovú, obaja
trvale bytom Jána Jánskeho č. 3327/22, Spišská Nová Ves, 052 01.
Hlasovanie č. 30

Predaj areálu na Radlinského ulici v Spišskej Novej Vsi

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 23d
Zrušenie uznesení č. 440/2008 a č. 743/2009 na prenájom
a predaj kaštieľa v Strážskom
Predseda k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási
rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
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Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 28. júna 2010:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
§ 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a § 13 písm. f) Zásad hospodárenia s majetkom Košického
samosprávneho kraja
zrušuje
1. uznesenie č. 440/2008 prijaté na 17. zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja konanom dňa 28. apríla 2008 v Košiciach, ktorým bolo schválené uzatvorenie
zmluvy o dlhodobom nájme kaštieľa v Strážskom s Filantropiou michalovskej
pravoslávnej eparchie v Michalovciach;
2. uznesenie č. 743/2009 prijaté na 26. zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja konanom dňa 24. augusta 2009 v Košiciach, ktorým bol schválený predaj kaštieľa
s priľahlým a zastavaným pozemkom v Strážskom.
Hlasovanie č. 31

Zrušenie uznesení č. 440/2008 a č. 743/2009 na prenájom
a predaj kaštieľa v Strážskom

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

BOD č. 23e
Zrušenie uznesenia č. 741/2009 na predaj areálu na Poľskej ulici v Košiciach
Predseda k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási
rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 28. júna 2010:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
§ 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a § 13 písm. f) Zásad hospodárenia s majetkom Košického
samosprávneho kraja zrušuje uznesenie č. 741/2009 prijaté na 26. zasadnutí Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja konanom dňa 24. augusta 2009 v Košiciach, ktorým bol
schválený predaj areálu na Poľskej ulici v Košiciach.
Hlasovanie č. 32

Zrušenie uznesenia č. 741/2009 na predaj areálu na Poľskej ulici
v Košiciach

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 23f
Predaj kaštieľa v Strážskom
Predseda uviedol, že teraz budú predložené tri materiály, ktoré boli doplnené
po piatkovom prejednávaní v komisii k hospodáreniu s majetkom. Poslanci schvaľovali
zrušenie uznesenia, teraz je tu znova predaj kaštieľa v Strážskom. Následne k materiálu
otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 28. júna 2010:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
§ 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, § 10 ods. 10 a § 13 písm. f) Zásad hospodárenia s majetkom Košického
samosprávneho kraja schvaľuje predaj prebytočného nehnuteľného majetku, budovy súpisné
č. 305 na pozemku parcelné č. 36 a pozemkov KN-C parcelné č. 35/1, ostatné plochy
o výmere 4502 m², KN-C parcelné č. 36, zastavané plochy a nádvoria o výmere 596 m²,
evidovaných Správou katastra Michalovce na liste vlastníctva č. 2492, katastrálne územie
Strážske, za kúpnu cenu vo výške 33 000 €, slovom: tridsaťtritisíc eur, pre spoločnosť SBK,
s.r.o. Vranov nad Topľou, B. Nemcovej 1, Vranov nad Topľou, 093 01, IČO: 36470694.
Hlasovanie č. 33

Predaj kaštieľa v Strážskom

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 23g
Predaj areálu na Popradskej ulici v Košiciach
Predseda k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási,
rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 28. júna 2010:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
§ 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, § 10 ods. 10 a § 13 písm. f) Zásad hospodárenia s majetkom Košického
samosprávneho kraja schvaľuje predaj prebytočného nehnuteľného majetku, budov súpisné
č. 2026 na pozemkoch KN-C parcelné č. 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 a pozemkov KNC parcelné č. 112, zastavané plochy a nádvoria o výmere 749 m², KN-C parcelné č. 113,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 347 m², KN-C parcelné č. 114, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 348 m², KN-C parcelné č. 115, zastavané plochy a nádvoria o výmere
349 m², KN-C parcelné č. 116, zastavané plochy a nádvoria o výmere 348 m², KN-C parcelné
č. 117, zastavané plochy a nádvoria o výmere 470 m², KN-C parcelné č. 118, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 481 m², KN-C parcelné č. 119, zastavané plochy a nádvoria
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o výmere 14601 m², KN-C parcelné č. 120, ostatné plochy o výmere 4748 m², evidovaných
Správou katastra Košice na liste vlastníctva č. 15708, katastrálne územie Terasa, za kúpnu
cenu vo výške 1 890 000 €, slovom: jedenmiliónosemstodevädesiattisíc eur, pre spoločnosť
SETTE spol. s r.o., Pri hati 1, Košice, 040 01, IČO: 36568392.
Hlasovanie č. 34

Predaj areálu na Popradskej ulici v Košiciach

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 23h
Predaj prevádzkovej budovy na Rázusovej ulici v Spišskej Novej Vsi
Predseda k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási,
rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 28. júna 2010:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
§ 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, § 10 ods. 10 a § 13 písm. f) Zásad hospodárenia s majetkom Košického
samosprávneho kraja schvaľuje predaj prebytočného nehnuteľného majetku, budovy súpisné
č. 790 na pozemku KN-C parcelné č. 2566, budovy energobloku bez súpisného čísla na
pozemkoch KN-C parcelné č. 2565/1 a 2565/2 a pozemkov KN-C parcelné č. 2565/1,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 271 m², KN-C parcelné č. 2565/2, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 23 m², KN-C parcelné č. 2565/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere
97 m², KN-C parcelné č. 2566, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1748 m², KN-C
parcelné č. 2567, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1688 m², KN-C parcelné č. 2568/2,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m², evidovaných Správou katastra Spišská Nová
Ves na liste vlastníctva č. 9469, katastrálne územie Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu
vo výške 352 000 €, slovom: tristopäťdesiatdvatisíc eur, pre spoločnosť REALIT s.r.o.,
Sadová 14A, Spišská Nová Ves, 052 01, IČO: 36749591.
Hlasovanie č. 35

Predaj prevádzkovej budovy na Rázusovej ulici v Spišskej
Novej Vsi

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 24
Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov novozvolených poslancov za rok 2008 a stav podania Oznámení
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov
a predsedu KSK za rok 2009
Predseda odovzdal slovo poslancovi Hlinkovi, predsedovi komisie na ochranu
verejného záujmu.
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Poslanec Hlinka, ako predseda komisie na ochranu verejného záujmu: z poverenia
Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov na základe uznesenia č. 2/2010, ktoré komisia prijala
na druhom pracovnom rokovaní dňa 4. júna 2010 informoval o splnení si povinností
poslancov a predsedu KSK podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005
Z. z. a predniesol ústnu informáciu o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov novozvolených poslancov za rok 2008 a stav podania Oznámení
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu KSK za rok 2009.
Dodal, že zverejnenie údajov z Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov poslancov a predsedu KSK v rozsahu stanovenom v zákone bude z úrovne komisie
realizované formou sprístupnenia na webovej stránke Košického samosprávneho kraja
v termíne do 30. júla 2010.
Predseda sa poďakoval poslancovi Hlinkovi a požiadal návrhovú komisiu o predloženie
návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 28. júna 2010:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov berie na vedomie Ústnu
informáciu o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
novozvolených poslancov za rok 2008 a stav podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2009.
Hlasovanie č. 36

Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov novozvolených
poslancov za rok 2008 a stav podania Oznámení funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov
a predsedu KSK za rok 2009

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 25
Záver
Predseda uviedol, že týmto sa program 4. rokovania zastupiteľstva vyčerpal. Poďakoval
sa poslancom za účasť a aktivitu počas rokovania zastupiteľstva. Všetkým poprial príjemné
prežitie dovoleniek.
Dodal, že ďalšie zasadnutie zastupiteľstva sa bude konať 30. augusta 2010. Touto
informáciou ukončil rokovanie a poprial poslancom šťastnú cestu domov.

Poslankyňa Blaškovičová s faktickou poznámkou: ospravedlnila sa, že nemáme tu bod
Rôzne, ale chcela by povedať vec, na ktorej jej záleží – veľmi by sa chcela poďakovať
z tohto miesta Spojenej strednej škole na Exnárovej, časti Konzervatórium, pretože je to
škola, ktorá jej veľmi pomohla s projektom, ktorý sa robil teraz v mestskom parku, myslí si,
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že bol tzv. „megaúspešný“, mali viac ako 4 tisíc divákov a veľmi si váži, že poslucháči
a pedagógovia tejto školy a nová pani riaditeľka vyšli v ústrety. Uviedla to aj pre prípad, ak
sa budú robiť nejaké projekty, treba si spomenúť na tých, ktorých máme okolo seba a dať im
príležitosť. Myslí si, že bola to pre nich obrovská príležitosť a pre ňu poznanie, že naozaj tu
máme veľmi šikovných a ochotných študentov, aj pedagógov a chce, aby to všetci vedeli.
Predseda sa poďakoval poslankyni Blaškovičovej aj s dovetkom, že sa v danom momente
všetci pripájame.

JUDr. Zdenko Trebuľa
predseda KSK

Mgr. art. Ľubica Blaškovičová
overovateľ zápisnice

JUDr. Melánia Kolesárová
za správnosť

Ing. Ondrej Bernát
riaditeľ Úradu KSK

Mgr. Milan Géci
overovateľ zápisnice

Anna Bónová
zapísala
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