Zápisnica
z 5. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 30. augusta 2010

Miesto zasadnutia: Veľká zasadačka Magistrátu mesta Košice
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zasadnutie otvoril a viedol predseda Košického samosprávneho kraja (ďalej len
„predseda“) JUDr. Zdenko Trebuľa. Privítal všetkých prítomných a poslankyňu európskeho
parlamentu Mgr. Moniku Smolkovú.
Ďalej informoval, že z rokovania zastupiteľstva sa ospravedlnila poslankyňa Grečková,
poslankyňa Rošková, poslankyňa Mátéová, poslanec Babič a poslanec Kopasz.
Z 57 poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja bolo prezentovaných 37
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 42 poslancov.
Za overovateľov zápisnice 5. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
predseda určil poslankyňu Martu Budišovú a poslanca Štefana Džurinu.
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. Informoval poslancov, že po termíne
expedovania materiálov došlo k aktualizácii materiálu č. 8 – Úprava rozpočtu Košického
samosprávneho kraja v roku 2010, o aktualizácii boli informovaní na pracovnom rokovaní
predsedovia poslaneckých klubov dňa 24. 8. 2010 a predsedovia komisií dňa 26. 8. 2010.
Aktualizovaný materiál bol k dispozícii v aplikácii Digitálne zastupiteľstvo a na webovej
stránke dňom 25. 8. 2010. Hlavným dôvodom aktualizácie bolo 900 tisíc eur, ktoré Košický
samosprávny kraj obdržal z úradu vlády z rezervy premiérky, peniaze sú smerované na
opravu mosta, ktorý spadol pri Spišskej Novej Vsi pri firme Embraco.
Dodal, že na rokovací stôl bol poslancom doručený aj list riaditeľa Úradu Košického
samosprávneho kraja pána Bernáta a riaditeľa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja
Košice, n. o. pána Tešliara, ktorý je reakciou na dotazníkový prieskum zohľadňujúci
poslancami najviac požadované témy, ktoré sú plánované v dvoch dvojdňových vzdelávacích
moduloch v regiónoch Spišská Nová Ves – Smižanoch v hoteli Čingov v termíne 22. - 23.
septembra 2010 a druhý v regióne Zemplín – na Zemplínskej Šírave v hoteli Eurobus
v dňoch 12. – 13. októbra 2010. Všetky podrobnosti sú v uvedenom liste, vrátane
harmonogramu vzdelávania a záväznej prihlášky. Požiadal poslancov, aby ju vyplnili
v priebehu prestávky a vyplnenú záväznú prihlášku vhodili do za tým účelom pripravenej
schránky.

Návrh programu doplnil nasledovne: Pod bodom č. 8a – Žiadosť Košického samosprávneho
kraja o vyhovenie požiadavke Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a. s. o predĺženie splatnosti
úveru. Dodal, že sa jedná o kontokorentný úver poskytnutý Slovenskou sporiteľňou a.s.
Následne požiadal poslancov o ich pripomienky alebo doplnenia programu.
Poslanec Farkašovský: pod bodom č. 4a) navrhol program rokovania doplniť o ústnu
informáciu o záveroch rokovania Rady školy pri Hotelovej akadémii v Košiciach, ktorá sa
uskutočnila dňa 3. augusta 2010.
Poslanec Hlinka: pred záver, ako bod č. 17, navrhol program rokovania doplniť o ústnu
informáciu k postupu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov, ako reakciu na informáciu denníka Korzár s tým, že záver by bol pod bodom
č. 18.
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 jednotlivých návrhoch, najprv o doplnení programu rokovania pod bodom 4a o ústnu
informáciu o záveroch rokovania Rady školy pri Hotelovej akadémii v Košiciach, ktorý
predložil poslanec Farkašovský.
Hlasovanie č. 1

o návrhu poslanca Farkašovského

Za 40 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Predseda dal hlasovať o návrhu na zaradenie do programu rokovania pod bodom č. 17 – ústna
informácia k postupu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov, ako reakciu na informáciu denníka Korzár, ktorý predniesol poslanec Hlinka.
Hlasovanie č. 2

o návrhu poslanca Hlinku

Za 41 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie č. 3

o celom programe

Za 43 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.
Predseda poslaneckého klubu SMER do návrhovej komisie navrhol poslanca Jána Volného
a poslanca Borisa Farkašovského, predseda poslaneckého klubu SDKÚ-DS, KDS
do návrhovej komisie navrhol poslanca Jána Süliho.
Predseda sa opýtal, či sú ešte ďalšie návrhy a následne dal hlasovať o zložení návrhovej
komisie v zložení: poslanec Ján Volný, poslanec Boris Farkašovský a poslanec Ján Süli.
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Hlasovanie č. 4

o zložení návrhovej komisie

Za 42 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
Predseda skonštatoval, že návrhová komisia na 5. zasadnutí zastupiteľstva bude pracovať
v zložení: poslanec Ján Volný, poslanec Boris Farkašovský a poslanec Ján Süli. 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.
Poslankyňa Blaškovičová: dotazovala sa, ako sa vyvíja situácia na hotelovej akadémii
po predošlej kontrole, ako dopadlo zasadnutie školskej rady. Podľa informácie, ktorú má, táto
školská rada nebola uznášania schopná a poslanecký zbor sa uzniesol, že do najbližšieho
zastupiteľstva sa má zísť a dať nejaké odporúčanie.
Predseda vstúpil do vystúpenia poslankyne Blaškovičovej s tým, že táto informáciu bola
schválená a zaradená do programu rokovania zastupiteľstva ako bod číslo 4a.
Poslankyňa Blaškovičová: svoje vystúpenie ukončila s tým, že sa vyjadrí pri prerokovávaní
tohto bodu.
Predseda sa následne opýtal, či má ešte niekto otázky a pripomienky. Po konštatácii, že sa už
nik do interpelácií nehlási túto možnosť ukončil.
BOD č. 3
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Predseda k materiálu uviedol, že je veľmi podrobne spracovaný, prehľadne dáva
obraz o minulom období a súčasnej situácii. Následne k materiálu otvoril rozpravu. Po
konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 5. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 30. augusta 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,
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B) súhlasí
1. s vypustením zo sledovania uznesenia:
- č. 103/2010 zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 28. 6. 2010,
2. s vyhodnocovaním uznesenia
- č. 560/2008 z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 8. 12. 2008 raz ročne.
Hlasovanie č. 5

Informácia o plnení
samosprávneho kraja

uznesení

Zastupiteľstva

Košického

Za 41 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.

BOD č. 4
Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún a júl 2010
Zmena uznesenia č. 14/2010 schváleného na 2. zasadnutí Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja konaného dňa 8. 2. 2010 a uznesenia
č. 94/2010 schváleného na 4. zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja konaného dňa 28. 6. 2010
Predseda sa opýtal hlavného kontrolóra, JUDr. Vojtecha Farkaša, či chce uviesť
materiál. Hlavný kontrolór uviedol, že nie je potrebné. Následne predseda otvoril rozpravu.
Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 5. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 30. augusta 2010:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. q) 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 jún a júl 2010,
B) schvaľuje
1. Zmenu uznesenia č. 14/2010 schváleného na 2. zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja konaného dňa 8. 2. 2010, ktorou sa z Plánu kontrolnej činnosti
Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie I. polroka 2010
vypúšťa následná finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole zameraná na kontrolu použitia finančného príspevku subjektom poskytujúcim
sociálnu pomoc v zmysle zákona 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších
predpisov a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v neziskovej organizácii
Agentúre podporovaného zamestnania Somotor, n. o., Agátová 2, Somotor.
2. Zmenu uznesenia č. 94/2010 schváleného na 4. zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja konaného dňa 28. 6. 2010, ktorou sa dopĺňa Plán kontrolnej činnosti
Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie II. polroka 2010
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o následnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
zameranú na kontrolu použitia finančného príspevku subjektom poskytujúcim sociálnu
pomoc v zmysle zákona 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v Domove dôchodcov Nálepkovo, n. o.,
Letná č. 8, Nálepkovo.
Hlasovanie č. 6

Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún a júl 2010
Zmena uznesenia č. 14/2010 schváleného na 2. zasadnutí
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného
dňa 8. 2. 2010 a uznesenia č. 94/2010 schváleného
na 4. zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 28. 6. 2010

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 4 poslanci.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 4a
Ústna informácia o záveroch rokovania
Rady školy pri Hotelovej akadémii v Košiciach
Predseda požiadal predsedu poslaneckého klubu a člena rady školy poslanca
Farkašovského, aby informoval o záveroch rokovania Rady školy pri Hotelovej akadémii
v Košiciach.
Poslanec Farkašovský: uviedol, že na ostatnom zastupiteľstve dostal za úlohu, aby
informoval poslancov o probléme, ktorý otvoril hlavný kontrolór na Hotelovej akadémii
v Košiciach svojou kontrolou. Uviedol, že aj on počul, že rada školy nezasadala, dokonca že
sa členovia rady školy zišli dvakrát a neboli uznášania schopní, preto požiadal na rokovaní
zastupiteľstva o slovo, aby tieto fámy a dohady vyvrátil.
Informoval, že zasadnutie raky školy sa uskutočnilo na základe výsledkov kontroly
hospodárenia za obdobie rokov 2007 – 2009. Zasadnutia sa zúčastnilo 9 členov rady školy, 2
boli neprítomní, čiže boli uznášania schopní. Pozvaný bol hlavný kontrolór, vedúca kontrolnej
skupiny predmetnej kontroly, vedúci Odboru školstva Úradu Košického samosprávneho kraja
a riaditeľ Hotelovej akadémie v Košiciach.
Hlavný kontrolór v úvode informoval o najzávažnejších skutočnostiach, ktoré sú obsiahnuté
v protokole a pripomienkach k nim zo strany zodpovedných pracovníkov školy. Následne
dostal slovo aj riaditeľ školy, ktorý k najzávažnejším zisteniam podal vysvetlenie.
V nasledujúcej časti prebehla diskusia, v ktorej, okrem iného, hlavný kontrolór a vedúca
kontrolnej skupiny odpovedali na otázky členov rady školy. V priebehu diskusie sa hlavne
pripomienkovala výška spôsobenej škody vyčíslená kontrolou, ktorá podľa členov rady školy
nezodpovedá skutočnosti a nevyplýva priamo z kontrolovaných dokladov, ale z výpočtov
a postupov, ktoré boli subjektívne zvolené kontrolnou skupinou, pričom pri týchto výpočtoch
neboli brané do úvahy pripomienky zamestnancov školy. Za neštandardný bol označený aj
spôsob kontroly v sídle útvaru hlavného kontrolóra a nie v priestoroch kontrolovaného
subjektu. Na základe týchto a ďalších skutočností Rada školy pri Hotelovej akadémii
v Košiciach prijala uznesenie:
1. Uložila riaditeľovi školy predložiť do 14 dní informáciu o prijatých opatreniach
na odstránenie nedostatkov uvedených v protokole z kontroly o doposiaľ
uskutočnených opatreniach a postihoch zodpovedných zamestnancov.
Riaditeľ školy oznámil rade školy aj zriaďovateľovi vykonané opatrenia a taktiež
postihy pre zodpovedných zamestnancov v požadovanom termíne.
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2. Požiadala predsedu
Košického samosprávneho kraja o zabezpečenie výkonu
nezávislej kontroly (NKÚ) za účelom zobjektívnenia výsledkov kontroly a výšky
vyčíslenej škody.
Má informáciu, že na základe tejto požiadavky predseda KSK požiadal listom dňa 25. augusta
2010 predsedu najvyššieho kontrolného úradu o vykonanie kontroly na Hotelovej akadémii
v Košiciach. Dodal, že je pripravený zodpovedať na prípadné iné otázky.
Predseda uviedol, že sa obrátil na predsedu najvyššieho kontrolného úradu pána Jasovského
a táto požiadavka bola adresovaná vysunutému pracovisku v Košiciach. Pána Jasovského
požiadali o urýchlené vykonanie komplexnej kontroly na všetkých úsekoch na škole. Požiadal
hlavného kontrolóra, ktorý dal podanie na krajskú prokuratúru, je kompetentný v tejto veci,
aby podal poslancom informáciu, ako sa pokročilo v tejto situácii.
JUDr. Farkaš, hlavný kontrolór: informoval, že prebieha v tomto smere šetrenie,
vyšetrovateľ krajského úradu vyšetrovania bol za kontrolórmi. Doteraz si vyžiadali
zriaďovaciu listinu a na otázku, kedy to bude ukončené nevedel povedať, či o tri roky, o päť
rokov, či o sedem rokov. Dodal, že je to náročné šetrenie, musia stotožňovať ľudí, čo mu
povedal vyšetrovateľ a toto bude strašne náročné, keď sa bude dať všetkých vzhľadom
k tomu, aký tam bol neporiadok čo sa týka evidencie ľudí, či to budú vedieť aj všetko
stotožniť. Takže, či to bude ukončené o tri roky, o päť, nevie sa k tomu vyjadriť. Čo sa týka
rady školy chcel by k tomu dodať toľko, že nemá nič proti kontrole NKÚ, len to je
oddiaľovanie riešenia problémov a jeho názor je, že členovia rady školy nedostali informácie,
čiže ani nevedeli o čo tam ide, takže bol sklamaný z rokovania rady školy.
Predseda následne otvoril rozpravu.
Poslankyňa Blaškovičová: dotazovala sa, či prijala rada školy okrem návrhu na vykonanie
kontroly Najvyšším kontrolným úradom nejaký iný záver voči riaditeľovi, či vyslovovala
dôveru alebo nedôveru. Za ľudí, ktorí pracujú na hotelovej akadémii a pretože atmosféra na
škole nie je stále dobrá, poslanec Farkašovský alebo Ing. Kandráč jej možno budú vedieť
odpovedať, dotazovala sa či sa na zasadnutí rady školy zúčastňuje pán Novák, o ktorom
nikto nevie kto to je a koho v rade školy zastupuje, vraj tam podnecuje vášne. Ďalej sa chcela
opýtať, pretože zlá atmosféra na škole vládne aj kvôli tomu, že v tomto období krízy hotelová
akadémia vraj zvyšuje poplatky za ubytovanie a zamestnanci sa obávajú, že obložnosť postelí
klesne ešte viac ako teraz, či je to hospodárne alebo nehospodárne, kto sa tým má zaoberať,
v koho kompetencii to je.
Predseda sa opýtal poslanca Farkašovského, či môže odpovedať.
Poslanec Farkašovský: uviedol, že môže odpovedať len čiastočne. Pána Nováka nepozná
a nepozná zloženie rady školy. Je členom rady školy, nie jej predseda, je tam za Košický
samosprávny kraj, ale pani poslankyni a všetkým ostatným môže odpovedať jednoznačne, že
rada školy prijala také opatrenia, aké v tom čase bolo možné prijať. To, že hlavný kontrolór
aj dnes povedal, že rada školy nebola oboznámená so všetkým, čo sa tam dialo, no nebola
oboznámená ani s vyjadreniami zamestnancov a najmä riaditeľa školy. To je to, čo poslanec
Farkašovský vytýkal hlavnému kontrolórovi už na ostatnom zasadnutí zastupiteľstva,
následne aj na školskej rade za jeho prítomnosti a teraz to zopakuje tretíkrát, že poslanci,
ktorí tu zastupujú zriaďovateľa a ktorí by mali rozhodovať o každom zariadení, nemajú
informáciu o tom, ako sa pán riaditeľ a ostatní zamestnanci obvinení z takých činov vyjadrili
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k tejto správe. Poslanci na základe toho, čo tam bolo prečítané a povedané zástupcom
hotelovej akadémie riaditeľom Haščákom pristúpili k tomu, že požiadajú pána predsedu
o následnú nezávislú kontrolu, pretože nie je všetko tak, ako to bolo v kontrole, pretože čítal
aj jeden a aj druhý materiál. Poslanci ho nečítali a boli by určite na pochybách, kde je pravda.
Dodal, že členovia rady školy sa chcú dozvedieť pravdu, preto požiadali o vykonanie
kontroly najvyšším kontrolným úradom. Na dotaz poslankyne Blaškovičovej ohľadne
zaplnenosti hotela uviedol, že na to je potrebné spýtať sa riaditeľa Haščáka. Ďalej uviedol, že
rada školy dostala dokonca aj také nie celkom košer upozornenie, keď v závere svojho
príhovoru pán hlavný kontrolór povedal, že rada školy má dve možnosti – buď odvolať
riaditeľa alebo - v tom mu poslanec Farkašovský zobral slovo, lebo on viedol školskú radu,
bol tým poverený. Pán kontrolór asi nepozná zákon, lebo školská rada nemôže odvolať
riaditeľa, môže dať návrh predsedovi. A členovia rady školy sa vtedy dohodli, že navrhnú
predsedovi to, čo navrhli.
Poslanec Süli: uviedol, že sú tu obrovské rozpaky. Buď niekto nehovorí pravdu, kontrolór
nie je kompetentný alebo sa ťahá čas, aby sa to zahmlievalo. To sú tri možnosti. Pokiaľ
zistená kontrola nie je pravdivá, potom treba vyvodiť nejaké opatrenia proti tým, ktorí túto
kontrolu vykonali. Obáva sa ale, že školská rada nie je tak odborne vzdelaná, že by vedela
posúdiť postup kontroly a jednotlivé paragrafy, ktoré boli porušené a tým pádom to vyzerá
tak, že tento problém odsúvame, oddiaľujeme, aby sme sa nemuseli kompromitovať. Pokiaľ
dobre čítal noviny, pán riaditeľ nie je ekonomicky vzdelaný človek, nemá vzdelanie na túto
funkciu, je telocvikár pokiaľ dobre čítal, a pokiaľ tam ostane a ostane tam aj tento manažment
do kontroly, samozrejme, pravdepodobne všetko urobia tak, aby doklady, ktoré sú
kompromitujúce, boli pekne odložené tak, aby ich nikto nenašiel. Nie je predsedom
Košického samosprávneho kraja, len rádovým poslancom, predsedom poslaneckého klubu,
mali by sa poslanci od toho všetkého dištancovať a keďže pán riaditeľ má 68 rokov, nemali
by sa báť odvolať ho a nájsť vhodného človeka. Keď len 10 % toho, čo zistila kontrola je
pravdivá, treba s tým urobiť poriadok. To je jeho názor.
Poslanec Burian: uviedol, že tu boli spochybnené nejaké veci, ale podľa jeho názoru je
v kompetencii Najvyššieho kontrolného úradu, aby táto správa bola čo najskôr efektívne
urobená a tá dá odpoveď na všetky dohady o tom, či je alebo nie je správa, ktorú predložil
hlavný kontrolór Košického samosprávneho kraja správna, alebo nie a tým sa táto vec
posunie dopredu. Neočakáva, že by to mali byť dva, tri, či päť rokov, je to otázka veľmi
krátkeho času. Podľa jeho názoru, do najbližšieho zastupiteľstva môžeme mať výstup tejto
správy a tam už jasným spôsobom sa zadefinuje, čo je pravda a čo nie. Všetky diskusie
o tom, či je nekompetentný niekto kompetentný - je treba nechať na vyjadrenie nezávislého
orgánu a tým je Najvyšší kontrolný úrad, ktorý je autorita na to, aby také vyjadrenie dal.
Predseda uviedol, že takýmto orgánom je aj prokuratúra a polícia, ale snáď aj taký osobný
postreh - má taký pocit, podľa informácií, ktoré má zo školy, keby boli nervózni práve tí
ľudia, ktorí sa možno schovávajú niekde vzadu a možno práve tým by vyhovovalo to, aby
riaditeľ školy tam už nebol, pretože sa to zmetie všetko pod koberec a s jeho odchodom sa to
aj celé ukončí. Zastáva ten názor, aby tí, ktorí pri tom boli, nech majú možnosť a šancu sa aj
k tomu nielen vyjadriť, ale zaujať aj stanovisko a v konečnom dôsledku nech orgány činné
v trestnom konaní a Najvyšší kontrolný úrad seriózne túto záležitosť prešetrí a na základe
toho potom školská rada môže postupovať ďalej a navrhnúť pracovno právne závery. On ako
predseda nemôže zo zákona odvolávať riaditeľa bez toho, aby školská rada návrh dala
a rovnako nemôže ani menovať riaditeľa. Toto je paradox legislatívy, ktorá v tejto krajine
platí niekoľko rokov, že zriaďovateľ zodpovedá za všetko, ale v konečnom dôsledku
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o školách rozhodujú, v podstate, iní. Pretože tvorba školských rád je taká, že zriaďovateľ má
menšinu a to sa netýka len stredných škôl. Dodal, že bude konať tak, ako mu to zákon
predpisuje.
Poslanec Farkašovský s faktickou poznámkou: reagoval na poslednú vetu pána predsedu,
že naozaj to nie je tak, že sa dvaja – traja dohodnú a dajú návrh na odvolanie riaditeľa. V rade
školy sú zamestnanci, zástupcovia študentov a všetci hlasovali tak, ako hlasovali. Nie je to
o tom, že sa zástupcovia za Košický samosprávny kraj rozhodnú a riaditeľ ide preč.
Predseda sa následne opýtal, či chce ešte niekto v rozprave vystúpiť. Po konštatácii, že sa do
rozpravy nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu
na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 5. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 30. augusta 2010:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. q) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov berie
na vedomie Ústnu informáciu o záveroch rokovania Rady školy pri Hotelovej akadémii
v Košiciach.
Hlasovanie č. 7

Ústna informácia o záveroch rokovania Rady školy pri
Hotelovej akadémii v Košiciach

Za 41 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 9 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 5
Správa o prijatých opatreniach Košického samosprávneho kraja na odstránenie
nedostatkov zistených kontrolou vykonanou Najvyšším kontrolným úradom
Slovenskej republiky
Predseda uviedol, že materiál poslanci obdržali písomne. Ide o procesné nedostatky, nie
o nedostatky, ktoré by ovplyvnili zásadnejším spôsobom chod a činnosť jednotlivých odborov
alebo hospodárenie úradu. Dodal, že boli prijaté opatrenia na odstránenie týchto nedostatkov.
Následne k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási
rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 5. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 30. augusta 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 § 20a ods. 1 zákona
č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR v znení neskorších predpisov berie na
vedomie Správu o prijatých opatreniach Košického samosprávneho kraja na odstránenie
nedostatkov zistených kontrolou vykonanou Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej
republiky.
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Hlasovanie č. 8

Správa o prijatých opatreniach Košického samosprávneho kraja
na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou vykonanou
Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky

Za 48 poslancov, proti 1 poslanec, zdržali sa 2 poslanci.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 6
Súhrnná správa o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných
opatreniach v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja
Predseda k materiálu uviedol, že tak ako sa na ostatnom zastupiteľstve dohodli úrad
pripravil relatívne podrobný materiál o následkoch povodní, ktoré tu boli koncom jari
a začiatkom leta. V častiach kraja, v ktorých 2 – 3 týždne ani nepršalo sú prevodnené územia,
a kde sa nachádzajú predovšetkým cesty II. a III. triedy v hornatých oblastiach. Ide
predovšetkým o Hnileckú dolinu, Spiš, časť Gemera, kde zo svahov stále vyteká voda
nad cestami, cesty sú podmočené. Vyjadril sa aj k mýtu, ktoré nám prinieslo moment a tu
požiadal všetkých prítomných poslancov národnej rady, aby vyvinuli úsilie k legislatívnym
opatreniam. Signalizované obavy sa potvrdzujú tým, že zriadenie mýta na cestách I. triedy
donútilo firmy a zástupcov firiem, ktoré zabezpečujú predovšetkým prepravu a aj tí, ktorí
obchodujú s drevom, kameňom, ich preťažené kamióny a nákladné autá sa pohybujú po
týchto podmočených cestách, ktoré sú preťažované a potom dochádza k situáciám, k akej
došlo cca pre desiatimi – dvanástimi dňami v Richnave. Takýchto miest v kraji máme viac, či
ide o Hnileckú dolinu, Spiš, ale aj na ďalších, kde hrozí, že pri ďalších záťažiach sa bude
pohybovať svah a že cesty, ktoré tam máme nám odídu. Tieto komunikácie sú jediné
komunikácie na týchto miestach, ktoré dokážu spojnicou prepojiť jednotlivé centrá.
V Richnave pád 200 m znamená 45 kilometrovú obchádzku. Tam technicky nie je možné
zabezpečiť prejazd aspoň po jednom pruhu, pretože je potrebné pilotovať túto cestu
a pilotovací stroj, ktorý váži niekoľko desiatok ton je problém umiestniť a zakotviť tak, aby
mohol pracovať na tom mieste, aby tie piloty mohol zatĺkať do cestného telesa a po
geologických prieskumoch sa ukazuje, že hlboko v podloží 16 – 17, 18 metrov je toto
podložie v pohyboch a nie je ani do budúcna zaistené, že tieto cesty napriek tomu, že sa do
nich investujú obrovské finančné prostriedky, že budú funkčné. Najhoršie je na tom to, že
v týchto dvoch okresoch, nie sú cesty I. triedy, rýchle cesty, diaľnice, to znamená celá táto
ťažká doprava sa realizuje po cestách II. a III. tried, ktoré nie sú na to uspôsobené. Uviedol,
že pri tomto spôsobe financovania samospráv a vyšších územných celkov, nebudeme schopní
do budúcna a už ani v tomto období, zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na
zásadnejšie rekonštrukcie a opravy ciest. My sme schopní opraviť nové povrchy, sme
schopní ísť do takých opráv, že meníme teleso cesty, ale do budúcich období už tie oslabené
cestné telesá budú trpieť a osobne si myslí, ako aj väčšina poslancov, a obáva sa toho, že už
na jeseň pri jesenných dažďoch alebo na jar pri jarných, že sa môže situácia opakovať. Tieto
povodne, o ktorých hovorí, priniesli škody samosprávnemu kraju vo výške cez 20 a pol
milióna eur. Košický samosprávny kraj nie je schopný pri tomto financovaní, pri týchto
príjmoch to zmeniť. Dodal, že mal možnosť na túto tému hovoriť aj s vedúcim úradu vlády
pánom Nižňanským s tým, že pani premiérka splnila sľub, ktorý dala Spišiakom, pánovi
primátorovi a námestníkovi primátora a zo svojej rezervy uvoľnila 900 tisíc eur na výstavbu
mosta pri Embracu. My sme už medzi tým zabezpečovali projektovú dokumentáciu po
vlastnej línii, takže je predpoklad, že vo veľmi krátkej dobe začne výstavba. To isté máme na
ostatných úsekoch, len Košický samosprávny kraj nie je schopný v súčasnom období
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zabezpečiť 20 miliónov eur. Môžeme sa hýbať niekde v sume okolo 10, tú druhú desiatku nie
sme schopní zabezpečiť. Informoval poslancov, že pani premiérku, pri spúšťaní a ukladaní
základného kameňa na R4 Košice – maďarská hranica, požiadal o to, aby sa začali hľadať
do budúcna nové spôsoby financovania, napr. financovanie samosprávnych krajov
prostredníctvom štátneho rozpočtu, nie prostredníctvom dvoch daní, ktoré sú najcitlivejšie.
Posledné informácie sú také, že v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch sa má opäť prehĺbiť
a zvýšiť nezamestnanosť z terajších 13,9 % na nejakých 14,3 %. Je to tým, že absolventi
stredných a vysokých škôl, ktorí sa nedostali do pracovného pomeru, pribudnú do evidencie
nezamestnaných na úradoch práce. Nie je predpoklad, že do roka sa nám bude výraznejšie
nezamestnanosť znižovať, firmy sa naučili pracovať s nižším počtom zamestnancov, to
znamená, že tu pomôže len príliv pracovných príležitostí. Takže bude potrebné hľadať nové
riešenia financovania. Požiadal všetkých poslancov, ktorí môžu ovplyvniť túto skutočnosť,
aby na túto tému viedli diskusie, aby sa pokúsili aj v tomto pomôcť. My iniciujeme riešenie
financovania aj z úrovne SK 8 a máme snahu zmeniť tento spôsob. Iná situácia je v miestnej
samospráve, tam už registroval, že pán Sýkora, aj ZMOS zareagovali na to, že nevidia
potrebu. My máme na starosti celú terciálnu sféru a cesty, to sú všetko oblasti, ktoré si žiadajú
finančné prostriedky a predovšetkým sociálna oblasť, ktorá je veľmi citlivá. Do nasledujúcich
období bude potrebné investovať z úrovne štátu do protipovodňových opatrení, premiérka
signalizovala v týchto dňoch, že sú si vedomí tejto skutočnosti. Otázka je tá, že v Košiciach
na výjazdovom rokovaní vlády bol schválený aj nový splnomocnenec vlády práve
pre povodne, čo považuje za správne rozhodnutie. V súvislosti s povodňami vyjadril
poďakovanie starostom, primátom za dobrú organizátorskú prácu pri týchto povodniach.
Zároveň ich požiadal, že sa teraz otvárajú možnosti na vyššiu zamestnanosť hlavne tých ľudí,
ktorí sú dlhodobejšie nezamestnaní, zapojiť ich do prác súvisiacich s čistením rigolov popri
cestách, aby boli spriechodnené. Cieľom materiálu bolo uviesť kompetencie Košického
samosprávneho kraja na úseku životného prostredia, naše možnosti a to, čo budeme musieť
v spolupráci s kompetentnými spoločne riešiť. Uviedol, že hospodárenie Košického
samosprávneho kraja za uplynulé roky bolo rozumné. Dokázali sme sa udržať relatívne
dobre aj v rámci jednotlivých samosprávnych krajov, nemuseli sme pristupovať naraz
k takým skokovým opatreniam, pretože sme permanentne už dva a pol roka reagovali
na vývoj, ktorý kríza so sebou prinášala a urobili sme opatrenia také, aby sme mali finančné
prostriedky na elementárne veci. Vytvárali sme si aj rezervy. Sú tu ďalšie riešenia
do budúcich období, nahlas sme už začali hovoriť o tom aj na porade predsedov komisií, že
by sme mali zvažovať aj čo sa týka predaja majetku. S predsedom Komisie k hospodáreniu
s majetkom Košického samosprávneho kraja poslancom Padom minulý týždeň na túto tému
diskutovali. Sú tu možnosti aj v jednotlivých väčších mestách, či je to Spišská Nová Ves, či je
to Rožňava, komplikovane aj Michalovce na odpredaj väčšieho množstva pozemkov
na výstavbu rodinných domov. Vieme si predstaviť elektronickou dražbou po zmenách
územných plánov a vyriešení niektorých problémov tieto pozemky odpredať a výťažok z nich
dať do fondu solidárnosti práve pri povodniach a pri prírodných katastrofách. Jeho úvod do
tohto materiálu, ktorý má priestor na rôzne filozofie, na to, že budeme upozorňovať, hľadať
riešenia. v rámci našich kompetencií a v rámci toho, čo vieme smerom voči vláde tejto
krajiny aj doporučiť, aj požiadať a zlepšiť život ľudí. V závere vyjadril poľutovanie s tým, že
mnoho ľudí sa dostalo do zložitých situácií, vyjadrením bolo aj to, že na ostatnom
zastupiteľstve zastupiteľský zbor schválil uznesenie, na základe ktorého každý poslanec
prispeje do fondu jednomesačnou odmenou. Takto konali predseda, podpredsedovia,
no nestalo sa to v plnej miere. Na verejnú zbierku prispelo 37 poslancov, 20 poslancov tak
zatiaľ neurobilo. Ide o osobnú vec každého poslanca, aj hlavný kontrolór neprispel na verejnú
zbierku. Niektorí určite aj pre nedostatok času nereagovali a bude potrebné sa dohodnúť, na
aký účel tieto finančné prostriedky budú poskytnuté. Sme súčasťou aj celého procesu EHMK
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2013+, kde veľké firmy uvoľnili finančné prostriedky od 20 tisíc do 100 tisíc eur, tie boli
určené pre 4 najviac postihnuté obce. Informoval, že úrad sa obrátil aj na niektoré obce
s ponukou, ktorá prišla od pána Sulika, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky pri
návšteve Úradu Košického samosprávneho kraja cca pred desiatimi dňami ohľadne možnosti
odrekreovať približne jeden až dva autobusy detí z postihnutých obcí v Častej Papierničke.
Následne otvoril rozpravu.
Poslanec Pado: uviedol, že predseda hovoril veľmi dobre o situácii a zrejme to nebudú
jediné prípady v tomto roku, pravdepodobne nás v budúcnosti bude očakávať ďaleko viac
takýchto situácií, na ktoré nie sme pripravení. Regionálne samosprávy neboli pri svojom
vzniku, ani pri fiskálnej decentralizácii uspôsobené na to, aby sanovali a odstraňovali takéto
škody. Za posledných 20 rokov do preventívnych opatrení proti povodniam bolo investované
veľmi málo. Výdavky pred 6. – 7. rokmi potrebné pre protipovodňové opatrenia sa
pohybovali okolo 22 miliárd slovenských korún, dnes tá čiastka, pravdepodobne, bude ešte
vyššia, pretože sa problematická situácia objavuje v takých územiach, kde nikto
nepredpokladal, že by sa tak stalo. Zmenili sa klimatické podmienky a zmenila sa situácia,
takže vyžaduje si to aj iné prístupy. Ako povedal aj pán predseda minulý týždeň na tú tému
rozprávali, hovorili o tom aj na Komisii k hospodáreniu s majetkom KSK s tým, že vyvinieme
maximálne úsilie na kapitalizáciu majetku, ktorý je nepotrebný pre Košický samosprávny
kraj. Vo väčšej miere ako je to doteraz, lebo určite to nebude pri najlepších podmienkach, aké
si vieme predstaviť, ale dobrý gazda dáva a pomáha vtedy, keď je to potrebné, možno aj
menšiu čiastku a nie väčšiu čiastku vtedy, keď to ten druhý nepotrebuje. Vtedy to nemá
logiku a nie je to dobrý krok. Možno prídeme o nejaké peniaze, ale budú použité zmysluplne
a vtedy, keď je to potrebné.
Ďalej uviedol, že pán predseda hovoril aj o tom, že sa na poslednom zastupiteľstve dohodli
na tom, že poslanci venujú finančné prostriedky na náš fond solidarity, tak ho nazvime. Skôr
by ho zaujímalo nie kto, ale koľko finančných prostriedkov sa zhromaždilo a v poslednej
poznámke by chcel navrhnúť poslancom a dopredu požiadal, aby sa pre tento jeho návrh
na neho veľmi nerozčúlili, ale ak chceme na Slovensku zmeniť situáciu a všetci si to
uvedomujeme, že je potrebné šetriť, chcel by dať návrh, aby sa na najbližších 12 mesiacov
vzdali jednej desatiny svojej odmeny za poslaneckú prácu a venovali to na podporu, alebo
do fondu tak, ako sa ho snažíme teraz urobiť.
Poslanec Novotný: uviedol, že veľmi pozorne si prečítal súhrnnú správu k povodniam
a nechce, aby to vyznelo ako kritika, skôr len taká žiadosť, aby na najbližšie zastupiteľstvo
pripravili informáciu, keď už zamestnanci úradu na nej pracujú veľmi poctivo, aby poslanci
mali komplexnú informáciu. Možno by bolo dobré zaradiť do tejto správy na ďalšie
zastupiteľstvo, aká bola celková pomoc, ktorá zo strany vlády Slovenskej republiky plynula
do Košického samosprávneho kraja. Myslí tu aj pomoc nielen pre Košický samosprávny kraj,
ale pre občanov, prípadne pre obce. V materiáli našiel jednu jedinú poznámku v súvislosti
s odstraňovaním havárie, že po povodniach boli pre Košický samosprávny kraj zo štátneho
rozpočtu pridelené iba finančné prostriedky vo výške 125 tisíc eur na vykonanie opatrení
proti nadmernému výskytu komárov, ale vie veľmi dobre, že aj v období hneď po povodniach
plynula finančná pomoc z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny do obcí pre jednotlivé
postihnuté rodiny. Je možné, že medzi tým prichádzali ďalšie peniaze pre jednotlivé obce
priamo z vlády SR, z úradu vlády alebo z jednotlivých rezortných ministerstiev a dnes už
vieme, veď sme o tom hovorili a budeme to aj schvaľovať v bode 8, že z rezervy
predsedníčky vlády prišlo 900 tisíc eur na opravu mosta pred obcou Danišovce, alebo mosta
pred firmou Embraco, čiže naozaj tá pomoc je komplexná, plynie z viacerých kanálov a bolo
by dobré, keby poslanci mali prehľad o tom, koľko prišlo pomoci. Aj poslancom národnej
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rady to pomôže pri diskusiách s jednotlivými ministrami alebo s vládou, či už na hodine
otázok alebo prostredníctvom interpelácií, keď budú mať prehľad a nebudú prekvapení tým,
že povieme, tak len toľko ste nám dali a oni nám odpovedia, že to nie je pravda, lebo niekde
inde pomohli ďalšími finančnými prostriedkami. To je jeho prvá poznámka, druhá poznámka
je, že naozaj je dobré, že sa podarilo získať finančné prostriedky z rezervy predsedníčky vlády
vo výške 900 tisíc eur. Váži si to o to viac, že rezerva predsedu vlády bola po júnových
parlamentných voľbách prázdna a tieto finančné prostriedky sú peniaze, ktoré sa sťahujú
naspäť z niektorých prísľubov alebo podporených projektov. Je to dosť náročné získavať tieto
finančné prostriedky, ale úrad vlády sa do toho pustil a chce ich využiť predovšetkým
na odstraňovanie následkov povodní.
Jeho tretia poznámka je, nakoľko to sleduje a určite sa tým budú zaoberať aj v národnej rade,
že vláda sa snaží získavať finančné prostriedky. Situácia, v akej sa nachádza štátny rozpočet
nie je o nič lepšia v akej sa nachádza rozpočet samosprávnych krajov, finančné prostriedky sa
hľadajú veľmi ťažko. Vláda prijala jedno uznesenie číslo 555 dňa 18. augusta 2010
k finančnému zabezpečeniu prác na odstraňovaní následkov povodní, kde budú plynúť
finančné prostriedky do samosprávnych krajov aj obcí do 10. septembra, čiže aj tu bude
zaujímavé vedieť, koľko nakoniec príde do Košického samosprávneho kraja, ale čo sa týka
dlhodobých protipovodňových opatrení. Je tiež zvedavý, ako sa minister vnútra a minister
pôdohospodárstva a životného prostredia nakoniec popasujú s týmto problémom. To, čo
vláda v súčasnosti robí je, že snaží sa stiahnuť voľné prostriedky z európskych fondov koľko
sa len dá stiahnuť a svojským spôsobom tieto peniaze následne využiť na projekty
protipovodňovej ochrany, ale je to tak isto veľmi komplikovaný proces, keďže tieto finančné
prostriedky sú určené v súčasnosti na iné využitie. Verí, že sa to nakoniec podarí, lebo ak
nebudeme riešiť protipovodňové opatrenia komplexne, budúci rok, či už na júnovom alebo
augustovom zastupiteľstve sa budeme zaoberať presne rovnakým problémom, ako sa
zaoberáme v súčasnosti.
Predseda krátko zareagoval na vystúpenie poslanca Novotného a požiadal ho, aby využil
svoju pozíciu poslanca národnej rady a predsedu zdravotníckeho výboru, aby v rámci
interpelácii na najbližšom zasadnutí národnej rady požiadal vládu Slovenskej republiky alebo
úrad o vyčíslenie tých finančných prostriedkov. Nevie si predstaviť, akým spôsobom by
Košický samosprávny kraj bol schopný zabezpečiť informáciu o tom, koľko finančných
prostriedkov z rôznych kanálov v rámci financovania došlo do kraja, lebo tu sú špeciálne
úrady štátnej správy, je tu I. stupeň samosprávy, priamo občania cez úrady práce, sociálnych
vecí a rodiny a atď.. Takže aj keď sa obrátime na nich, tak vždy to bude nepresná informácia.
Uviedol, že registroval číslo, aj to si myslí, že nie je celkom správne - 2,5 milióna eur pre
Košický kraj, ale myslí si, že je to málo, pretože pre Prešovský kraj bolo vyčíslených 7,5
milióna eur.
Poslanec Volný s faktickou poznámkou: uviedol, že chce upresniť a možno aj trošku
informovať poslanca Novotného, že vláda Roberta Fica hneď na druhý deň po hlavnej vlne
povodní v júni z rezervy predsedu vlády venovala na odstraňovanie havarijných škôd 25
miliónov eur. Nie všetky financie sa vyčerpali a približne niečo cez 2 milióny sa vrátilo späť
ako nevyužité a práve z tejto navrátenej rezervy bola poskytnutá dotácia 900 tisíc eur pre
most pri Embracu. Takže to bolo ešte z tej prvej nevyčerpanej. Taká informácia bola
oficiálne vydaná, ktorú vydala tlačová agentúra a on čerpá z týchto informácií. Pri tejto
informácii uviedol, že je veľmi povďačný pani premiérke, že pri prvom výjazde, kde mala
prvú zastávku na Spiši, konkrétne v Spišskej Novej Vsi, obidva prísľuby, ktoré dala, splnila.
Chcel tým naznačiť, že asi nie je celkom pravda, že tých prostriedkov nebolo alebo sú
vyčerpané, lebo aj ten stimul 6,5 milióna eur pre firmu Embraco, ktorý bol schválený
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v piatok na zasadnutí vlády v Košiciach svedčí o tom, že tá štátna kasa nie je celkom taká
prázdna.
Poslanec Novotný s faktickou poznámkou: uviedol, že, žiaľ, je prázdna viac, ako by sme si
to priali. Trošku hovoril o inej veci, ale zareaguje a využije, že faktickou poznámkou môže
reagovať na predrečníkov. Reagoval len na to, že tieto peniaze boli z rezervy predsedu vlády,
ktorá bola vyčerpaná, iné sú finančné prostriedky, ktoré vláda určila na odstraňovanie
následkov povodní, ktoré sa čerpajú, ale práve aj preto by chcel mať komplexný prehľad
o tom, koľko peňazí išlo do regiónu, aj za predchádzajúcej vlády, aj za súčasnej. Nie je to
politické, je to o tom, aby sme naozaj vedeli koľko išlo peňazí, lebo v materiáli je uvedených
125 tisíc eur, niečo iné majú obce, niečo iné má štátna správa, je to rozbité a tú pomoc by sme
mali vnímať komplexne. Vníma poznámku pána predsedu, že je pre Košický samosprávny
kraj trochu komplikované to sledovať, čiže ideálna by bola skôr interpelácia. Dodal, že tak
urobí na najbližšej schôdzi.
Predseda skonštatoval, že povodne boli a aj budú, bohužiaľ, ale podľa jeho názoru reagovala
jedna a aj druhá vláda tak, aby sa ľuďom pomohlo.
Poslankyňa Jenčová: uviedla, že by potrebovala praktickú informáciu pre občanov, čo sa
týka opravy Slaneckej cesty, výjazd pri Nižnej Myšli, v akom je štádiu a kedy to bude
ukončené.
Predseda ocenil prácu správy ciest aj keď, samozrejme, aj tam sú chyby. Úrad Košického
samosprávneho kraja nečakal, okamžite začal pri väčšine týchto vážnych porúch a havárií
s prácami, ktoré vedú k tomu, aby boli tieto cesty sprejazdnené, len treba povedať jedno, že je
potrebný geologický prieskum. Na Slovensku je už dnes málo vrtných súprav na to, aby sa
geologické prieskumy robili a ísť bez geologického prieskumu do opravy takýchto
komunikácií je vyhadzovanie peňazí von oknom, lebo až to ukáže, aký spôsob a metodiku
treba nasadiť na to, aby tá oprava bola efektívna.
Poslankyni Jenčovej odpovedal, že úsek, na ktorý sa pýtala, pokiaľ sa nič nestane, okolo 10.
septembra by mal byť sprejazdnený pol profil – na tom druhom pol profile sa ešte bude
pracovať, to znamená, aby sa to dalo aspoň pustiť z jednej, aj z druhej strany. Robia sa
maximálne opatrenia, aby to bolo čím skôr urobené, ale musia sa dodržať aj technológie. To
isté je Richnava, kde predbežne sa hovorí o 6. októbri. Má vedomosť, že sa ľudia hnevajú
a čítal aj v médiách, ako ľudia vyjadrujú nespokojnosť. Bola úvaha aj o sprejazdnení poľnej
cesty ako provizórnej cesty, ale nie bez súhlasu kompetentných orgánov.
Poslanec Farkašovský s faktickou poznámkou: chcel na to zareagovať, že dopravná polícia
by mala rozmýšľať o tom, koho pustiť na tú poľnú cestu do 3 ton.
Predseda uviedol, že v minulom volebnom období zastupiteľstvo súhlasilo s nákupom váh
na váženie kamiónov, problém spočíva v tom, že prostriedky z pokút nejdú do rozpočtu
samosprávneho kraja. Samosprávny kraj avizoval a žiadal, aby finančné prostriedky boli
presmerované smerom do rozpočtu samosprávnych krajov.
Poslankyňa Eľková: poďakovala sa za uznanie vyslovené pánom predsedom a vyjadrila
presvedčenie, že je to uznanie nielen za jej osobu, ale aj za všetkých kolegov, ktorí to znášali
a prežívali. Dodala, že bolo to nie ľahké obdobie a myslí si, že nie je to ani celkom
zažehnané, lebo čo sa týka ich lokality, týka sa rieky Ondava a tam pokiaľ nedôjde
k spevneniu hrádze z jednej a z druhej strany, tak hrozí to aj v najbližšom období. Potvrdila
a zároveň sa aj poďakovala za stretnutie detí v Častej Papierničke, konkrétne sa jedná aj o jej
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obec, majú nahlásených 9 detí a jedného pedagóga. Dodala, že to naozaj aspoň trochu
pomôže, tie deti vyjdú do iného prostredia v akom rastú.
Predseda uviedol, že aj z tohto miesta chce poďakovať našim SADkárom, ktorí sa tu ukázali
pomerne veľkoryso, pretože prisľúbili zabezpečiť prepravu pre deti do týchto zariadení.
Zapojili sa obce Maľčice, Markovce, Kuzmice a Čaňa. Zároveň sa poďakoval Trnavskému
samosprávnemu kraju a predsedovi pánovi Mikušovi za pomoc v podobe možnosti
odrekreovania detí z obce Nižná Myšľa v ich zariadeniach. Dodal, že to sa aj uskutočnilo,
solidarita medzi krajmi, ktoré sú menej postihnuté, funguje a fungovala.
Na otázku poslanca Pada uviedol, že suma na účte verejnej zbierky je ku dnešnému dňu 11
tisíc 318 eur, 23 centov, odmien sa vzdalo 39 poslancov, štyridsiaty poslanec pán Halenár
zaslal 100 eur mimo tento zoznam. Takže toľko informácia, o ktorú poslanec Pado žiadal.
Poslanec Hojstrič: na ozrejmenie niektorých faktov uviedol, že komunikácia medzi obcou
Richnava a Krompachmi podľa vyčíslenej sumy je asi najviac postihnutá komunikácia
II/547. Dotazoval sa, ako už vravel aj pán predseda, tá obchádzka je 45 – 50 km tam a naspäť
to je 100 kilometrov pre ľudí, ktorí pracujú v priemyselnej zóne – upresnil informáciu, že nie
je odstavený jeden jazdný pruh, ale ide o úplnú uzávierku. Podstatná vec je - v stredu došlo
k uzávierke cesty, opakovane cez víkend bol na tomto úseku a cez víkend sa na tomto úseku
pracovalo asi 2 hodiny. V sobotu od 11 – tej hodiny, do 30. augusta ráno do ôsmej sa na
tomto úseku nepracovalo. Či sa to nedalo posunúť, má informácie, že tých vrtných súprav je
málo, že čakáme za vrtnou súpravou z Maďarska. Podnikateľské subjekty, ktoré majú
problém s dopravou zamestnancov, začali s výstavbou provizórnej komunikácie v oblasti
Richnava. Poukázal na tie isté možnosti ako poslanec Farkašovský, že aj v tomto období by
mala byť naša dopravná polícia tolerantná a ľudí, ktorí prichádzajú do zamestnania alebo
s akútnymi prípadmi do nemocnice, tieto veci by mali byť akceptované. K dátumu 6. október
sa vyjadril, sa mu nezdá byť reálny. Necíti sa byť odborníkom na dopravnú infraštruktúru, ale
po nedávnych búrkach má informácie od odborníkov, čo sa tomu rozumejú, či táto
technológia, tento spôsob, ktorý sa teraz uplatňuje, bude dostatočný. Má informácie, že je to
nedostatočné, aby sa nepoužilo 2,2 milióna eur a jar budúceho roku sme nemuseli robiť niečo
úplne väčšie. Takže ak sa to dá, požiadal o prehodnotenie samotnej technológie a realizácie
cesty II/547.
Predseda uviedol, že sa uskutočnili viaceré diskusie na túto tému nielen kvôli Richnave, ale aj
k mnohým iným cestám. Do procesu vstúpili projektanti znalí v tejto oblasti. K otázke
poslanca, prečo sa v sobotu, nedeľu nerobilo na ceste, je potrebné preveriť u dodávateľa.
Stavba bola odovzdaná a či cesta zostane otvorená alebo zatvorená, o tom nerozhoduje
Košický samosprávny kraj, ani jeho úrad.
Poslanec Süli: veľmi sa mu pozdáva, že sa začíname pozerať aj na životné prostredie, prečo
sú tie povodne, niektorí hovoria, že za 20 rokov sme vybetónovali toľko plôch na Slovensku,
že to pred tým nikdy nebolo a nenechali sme odtiecť vodu tam, kde má ísť – vsiakať do zeme,
ale to odvádzame do nejakých potôčikov, betónových rigolov a potom sa divíme, že je veľa
vody naraz. Čo sa týka vrtných súprav, chápe, že je ich málo na Slovensku, ale včera bol
trošku relaxovať v lese a hore na Jahodnej sa veselo vŕta aj v nedeľu a hľadajú urán napriek
tomu, že s tým nesúhlasí predseda, občania a zastupiteľstvo, napriek tomu tá vrtná súprava
tam je a deň a noc vŕtajú. Čo sa týka ciest – pracoval 10 rokov v obchode s palivami, najväčší
problém je, že sme presunuli nákladnú dopravu zo železnice na cesty a nosnosť vozového
parku nákladných motorových vozidiel je niekoľko násobne vyššia, než pred tým bolo, ale
cesty sa v podstate nezmenili. Čo sa týka následkov a financovania následkov povodní si
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myslí, že netreba sa na to pozerať po politickej stránke, ale mali by sme sa zobudiť a všetky
politické rozhodnutia, ktoré boli prijaté na vybudovanie zimných štadiónov, futbalových
štadiónov, čo nie je priorita tejto spoločnosti, treba raz a navždy zastaviť a pozerať sa na to,
čo s tým urobíme do budúcna. Bez ohľadu na to, ktorá politická strana je pri moci. Čo sa týka
škôd, rád by vedel, že keď zoberieme úver, keď nám vôbec ešte niekto dá úver, koľko to bude
činiť a kedy to asi zaplatíme. V súčasnej dobe, keď sa díval na dlhovú službu, Košický
samosprávny kraj splatí poslednú splátku v roku 2036. Rád by vedel, že keď zoberieme ešte
ďalší úver, nevie koho by sme mali sanovať. Ale pokiaľ má informácie, zatiaľ ani štátny
rozpočet nie je pripravený na takéto zásahy a takéto výšky škôd. Pokiaľ tu nedôjde
k spoločenskej dohode obce, mestá, župa, štát a nezačneme využívať aj tých 14 %
nezamestnaných na vyčistenie rigolov.
Poslanec Petro: uviedol, že aj ich obec Ploské bola sužovaná týmito povodňami v troch
etapách na prelome mesiaca máj a jún a tie škody v ich obci v porovnaní s ostatnými obcami
neboli až tak veľké, ale preto chce pripomenúť, že niektoré opatrenia, ktoré robili v rámci
prevencie im k tomu napomohli a hlavne to, že sústavným tlakom vyvíjaným na správcu
vodného toku povodia Hornádu a Bodvy sa im podarilo minulý rok, aby dokončili prehĺbenie
koryta rieky Torysa a zväčšenie priepustu popod most, ktoré sa im pri týchto povodniach
zdalo veľmi efektívne. Zároveň cez slovenskú energetiku dlho žiadali, aby im preložili
zo záplavovej zóny trafostanicu, pri ktorej okamžite pri povodniach bola vypnutá elektrina
v celej obci a je tam jedna veľká silná spoločnosť Fega frost, ktorá tým takisto veľmi trpela.
Pán predseda hovoril o tom, že by sme mali dať nejaké návrhy na to, aby sme využili
možnosť, že máme zástupcov nášho najvyššieho zákonodárneho zboru, poslancov národnej
rady, aby si osvojili, alebo aby iniciovali niektoré zmeny v legislatíve, týkajúce sa ťažby štrku
cez Slovenský vodohospodársky podnik, pretože pred tým v týchto jednotlivých tokoch, kde
fungovali poľnohospodárske podniky tým, že budovali rôzne maštale, spevňovali plochy, tak
ťažili štrk, ktorý v konečnom dôsledku napomohol tomu, že to koryto bolo čistené, nebolo
tam toľko nánosov a štrku. Uvedené nemôže odstrániť tieto škody, ale snáď ich môže trošku
eliminovať. Obrátil sa na poslancov národnej rady, aby iniciovali legislatívne zmeny.
Uviedol to na príklade možnosti povodia Hornádu a Bodvy delegovať kompetencie obciam
alebo nejakým spoločnostiam na čistenie koryta a vodohospodársky podnik by mal o jednu
starosť menej.
Poslanec Rečka: v prvom rade sa chcel poďakovať za dopracovanie tejto správy ohľadne
termínov ukončenia jednotlivých úsekov, o ktoré žiadali na komisii. Každého poslanca
zaujímal termín ukončenia, ktorý sa ho týkal. Poslanca Rečku zaujímal úsek Nižná Myšľa.
Predpokladá, že jeden pruh bude spojazdnený tak, ako povedal pán predseda, pretože z titulu
toho, že je v súčasnej dobe neprejazdný, je silné zaťaženie dopravy cez Myšľu, Ždaňu, Čaňu
smerom na Košice, smerom na Maďarsko a smerom na U. S. Steel. Informoval, že už na
jednom rokovaní v Malej Lodine robili nátlak na správcu tokov, nakoľko tento má
vnútropodnikovú smernicu, podľa ktorej za kubík vyťaženého štrku je stanovená suma 200
korún, čo pri spočítaní nákladov nie je predajný a organizácie, ktoré to doteraz robili, nemajú
o to záujem. Rovnako apeloval na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby čím
skôr legislatívne riešili možnosť zamestnávania nezamestnaných na vyčisťovanie tokov
z finančných prostriedkov, kde obce budú prispievať len 5 % na mzdy a odvody. Taktiež
požiadal, aby Košický samosprávny kraj, obce, samosprávy, urobili väčšie tlaky na správcov
povodí a na SHMÚ, pretože v kritických časoch, keď vrcholila povodeň, neboli dostatočné
informácie. V súčasnej dobe už budú starostovia dostávať informácie o jednotlivých stavoch
vôd a ostatných náležitostí. V súvislosti s 13. septembrom, ktorý je termínom výzvy projektov
životné prostredie na protipovodňové opatrenia a veľa obcí má potrebu ku každému projektu
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vysporiadať vzťah k pozemkom, napr. obec Čaňa má tok, kde je majiteľom Slovenský
pozemkový fond, poprosil o pomoc pri jednaní so Slovenským pozemkovým fondom.
Žiadosti stoja pre nevysporiadanie uvedených dokladov k projektom.
Predseda sa následne opýtal, či chce ešte niekto v rozprave vystúpiť. Po konštatácii, že sa do
rozpravy nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu
na uznesenie.
Predseda návrhovej komisie uviedol, že návrhová komisia obdržala jeden doplňujúci návrh na
uznesenie, ktorý predniesol poslanec Pado: doplniť za C) schvaľuje
1. zníženie odmeny za prácu v Košickom samosprávnom kraji pre poslancov
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja o 10 % po dobu 12 mesiacov;
2. takto ušetrené finančné prostriedky použiť na odstraňovanie škôd spôsobených
povodňami v roku 2010.
Hlasovanie č. 9

doplňujúci návrh poslanca Pada

Za 34 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 12 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 5. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 30. augusta 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
A) berie na vedomie
Súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach
v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja;
B) poveruje
predsedu Košického samosprávneho kraja k zaslaniu žiadosti vláde Slovenskej republiky
o pridelenie finančných prostriedkov na vykrytie nákladov a škôd vzniknutých povodňami
na majetku Košického samosprávneho kraja;
C) schvaľuje
1. zníženie odmeny za prácu v Košickom samosprávnom kraji pre poslancov
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja o 10 % po dobu 12 mesiacov;
2. takto ušetrené finančné prostriedky použiť na odstraňovanie škôd spôsobených
povodňami v roku 2010.
Hlasovanie č. 10

Súhrnná správa o priebehu povodní, ich následkoch
a vykonaných opatreniach v organizáciách v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 7
Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2010
Predseda uviedol, že podľa jeho názoru je materiál verným obrazom ťažkého
hospodárenia, ktoré zabezpečujeme viac ako 2 roky z hľadiska príjmovej časti, ale
predovšetkým z výdavkovej. Udržiavame to zatiaľ v rovine, že nemíňame viac ako si
môžeme dovoliť. Následne otvoril k materiálu rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy
nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na
uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 5. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 30. augusta 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 berie
na vedomie Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2010.
Hlasovanie č. 11

Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok
2010

Za 40 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 6 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 8
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2010
Po krátkom uvedení materiálu predseda otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do
rozpravy nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu
na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 5. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 30. augusta 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:
znížiť bežné príjmy
znížiť bežné výdavky

o
o

7 439 529 €
4 721 812 €

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

o
o

3 184 000 €
1 965 083 €

3. Úpravu finančných operácií Košického samosprávneho kraja v roku 2010 takto:
zvýšiť príjmové finančné operácie
zvýšiť výdavkové finančné operácie

o
o

1 500 000 €
1 200 €
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Hlasovanie č. 12

Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2010

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.

BOD č. 8a
Žiadosť Košického samosprávneho kraja o vyhovenie požiadavke Nemocnice
s poliklinikou Trebišov, a. s. o predĺženie splatnosti úveru
poskytnutého Slovenskou sporiteľňou, a. s.
Predseda k materiálu uviedol, že ide o pomoc Nemocnici s poliklinikou Trebišov, a. s.
zo strany Košického samosprávneho kraja, ako zakladateľa, formou prehlásenia pre
Slovenskú sporiteľňu, a. s., ktorým je podmienené predĺženie splatnosti kontokorentného
úveru poskytnutého Nemocnici s poliklinikou Trebišov, a. s. spomínanou bankovou
inštitúciou. Je to pružné financovanie, ktoré nemocnica v takejto podobe potrebuje. Dodal, že
to je dôvod predloženia tohto materiálu takto rýchlo, pretože najbližšie zasadnutie
zastupiteľstva je až o dva mesiace. Následne otvoril k materiálu rozpravu. Po konštatácii, že
sa do rozpravy nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie
návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 5. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 30. augusta 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, aby Košický
samosprávny kraj ako zakladateľ prehlásil, že pristúpi k dlhu Nemocnice s poliklinikou
Trebišov, a. s. vyplývajúceho z kontokorentného úveru voči Slovenskej sporiteľni a. s.
Hlasovanie č. 13

Žiadosť Košického samosprávneho kraja o vyhovenie
požiadavke Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a. s.
poskytnutého Slovenskou
o predĺženie splatnosti úveru
sporiteľňou, a. s.

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Návrh bol prijatý.

BOD č. 9
Zmena spôsobu financovania a právnej formy Správy ciest Košického samosprávneho
kraja z rozpočtovej organizácie na príspevkovú organizáciu
Predseda k materiálu uviedol, že žiadny iný cieľ nie je len ten, aby firma mohla mať aj
príjmy mimo klasických zdrojov. Správa ciest Košického samosprávneho kraja je schopná
poskytovať služby iným firmám služby a môže to tvoriť ich príjem, čiže môže sa začať
chovať aj komerčne. 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 z 5. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 30. augusta 2010:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 21 ods. 11 zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
A) schvaľuje
zmenu spôsobu financovania a právnej formy Správy ciest Košického samosprávneho kraja
z rozpočtovej organizácie na príspevkovú organizáciu od 1. januára 2011;
B) žiada
predsedu Košického samosprávneho kraja, aby za Košický samosprávny kraj ako
zriaďovateľa zabezpečil všetky právne úkony súvisiace so zmenou spôsobu financovania
a právnej formy Správy ciest Košického samosprávneho kraja.
Hlasovanie č. 14

Zmena spôsobu financovania a právnej formy Správy ciest
Košického samosprávneho kraja z rozpočtovej organizácie na
príspevkovú organizáciu

Za 45 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 10
Informatívna správa o programe Terra Incognita v rámci projektu
Košice – EHMK 2013 (európske hlavné mesto kultúry)
Predseda uviedol, že ide o informatívny materiál o tom, ako pokračuje realizácia
projektu EHMK. Informoval, že splnomocnencom pána primátora pre EHMK sa stal poslanec
Bauer. V týchto dňoch vláda SR vo vzťahu k EHMK síce pred tým zrušila uznesenie, lebo
bolo spoločné v rámci balíka aj so zdravotníctvom, ale následne ho preschválila. Ide o čiastku
60 miliónov eur. Za veľmi pozitívne vníma vytvorenie Koalície EHMK 2013+. V uplynulých
dňoch registroval, že aj Prešovský samosprávny kraj sa po rokoch prihlásil k tomuto projektu,
mali by sa ako samosprávny kraj, aj mesto, stať súčasťou tohto projektu s vlastnými
projektami, čo považuje za veľmi dobré. Bol to od začiatku jeho názor, aby tento projekt
obsiahol celý bývalý Východoslovenský kraj, a aby to kopírovalo ešte aj niektoré cezhraničné
miesta, aby vzišla šanca takto sa predstaviť Európe. Košický samosprávny kraj začal tým, že
sme sa pustili do realizácie rekonštrukcií, opráv niektorých kultúrnych zariadení, či to je
Východoslovenské múzeum, Východoslovenská galéria, v Markušovciach Dardanely.
Investoval finančné prostriedky v
Spišskej Novej Vsi, podporujú sa projekty
v Michalovciach. Toto všetko by sa malo stať súčasťou tohto projektu. Sú tu 4 cesty,
o ktorých hovoríme, ukončilo sa s kreovaním a pracovných tímov na úrovni kraja a myslí si,
že budú v nasledujúcich dňoch aj posilnené. Dodal, že úrad ponúkol miesto aj Mestu Košice
tak, aby tu bola previazanosť. Na druhej strane treba povedať jedno, že tento projekt má
šancu na úspech len vtedy, keď sa odpolitizuje a keď v ňom budú zapojení aj ľudia, ktorí
kultúre skutočne rozumejú, ktorí sú profesionálmi v kultúre v tomto meste, regióne a na
východe Slovenska je takých dosť. Následne k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že
sa do rozpravy nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie
návrhu na uznesenie.
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Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 5. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 30. augusta 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
Informatívnu správu o programe Terra Incognita v rámci projektu Košice - EHMK 2013
(európske hlavné mesto kultúry);
B) schvaľuje
na základe návrhu jednotlivých komisií členov Monitorovacieho výboru programu Terra
Incognita:
za finančnú komisiu
- Ing. Miroslava Vavreka,
za kultúrnu komisiu
- Mgr. art. Ľubicu Blaškovičovú,
za komisiu pre cirkevné a spoločenské otázky
- MVDr. Annu Jenčovú,
za komisiu cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce - RSDr. Juraja Beňu
a za komisiu regionálneho rozvoja nie je žiadny návrh.
Predseda predpokladá, že ho ešte doplnia, že sa budú tým zaoberať a následne ho predložia
samostatne do nasledujúceho zastupiteľstva.
Hlasovanie č. 15

Informatívna správa o programe Terra Incognita v rámci
projektu Košice – EHMK 2013 (európske hlavné mesto kultúry)

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.

BOD č. 11
Návrh na vystúpenie Košického samosprávneho kraja z projektu BIO-EN-AREA
Predseda k materiálu uviedol, že ide o zmenu podmienok, ako boli na začiatku.
Následne k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási
rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 5. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 30. augusta 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
A) schvaľuje
vystúpenie Košického samosprávneho kraja z medzinárodného projektu BIO-EN-AREA,
B) berie na vedomie
ďalší postup odboru regionálneho rozvoja a plánovania a odboru riadenia a implementácie
európskych projektov s cieľom hľadania vhodnej výzvy na realizáciu projektu a aktivít
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súvisiacich s plnením Energetickej politiky KSK a využívania obnoviteľných zdrojov energie,
ktorých financovanie sa bude realizovať formou zálohových platieb.
Hlasovanie č. 16

Návrh na vystúpenie Košického samosprávneho kraja z projektu
BIO-EN-AREA

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 12
Informatívna správa o podporených miestnych akčných skupinách v Košickom
samosprávnom kraji a hodnotenie absorpčnej kapacity vidieka
v nadväznosti na programové dokumenty
Predseda k materiálu uviedol, že je to informácia, ktorá dáva obraz. Ukazuje jeden
moment, ako sa naše obce veľmi ťažko vedia dohodnúť medzi sebou na jednom spoločnom
cieli alebo na dvoch. A to je ten základný problém, prečo vo viacerých prípadoch projekty
úspešné neboli. Informoval, že v mnohých diskusiách so starostkami, starostami
z jednotlivých regiónov a mikroregiónov, stále zdôrazňoval jedno, aby sa dohodli na
spoločnom cieli. Základný problém je v tom, že máme vysoký počet obcí s počtom
obyvateľov cca 200 – 300 a tu asi budúcnosť ukáže, lebo na to bude treba politickú zhodu
a možno aj iné momenty, ale určite sú mechanizmy, ktoré by mohli doviesť túto krajinu
k tomu, aby sme znížili počet administratívnych obcí. To je jedna z ciest, ako začať šetriť
verejné zdroje, zmysluplne napĺňať obsah samosprávnej funkcie, pretože v mnohých malým
obciach ročný príjem nestačí ani na to, aby úväzkový starosta dostal mzdu, aby sa zaplatila na
úrade elektrina, v obci svietenie a kde sú potom finančné prostriedky na rozvoj. Čiže tu
skutočne iná cesta nepomôže. Dáni znížili počet administratívnych obcí, urobili to v dvoch
etapách. 10 – 12 obcí pospájali, majú jedného starostu, zastupiteľstvo s tým, že finančné
zdroje sa kumulujú. Vedia sa dohodnúť na tom, čo je pre nich podstatné. Každý chce byť na
tom svojom pieskovisku veľkým šéfom a to asi celkom do budúcna nepôjde. Nie sme taká
bohatá krajina, aby sme si to mohli dovoliť. Ako príklad uviedol za existencie rezortu
životného prostredia, keď v rámci operačného programu boli finančné prostriedky na podporu
výstavby kanalizácie, vodovodov, čističiek a nakoniec tam mohli byť len obce nad 2000
obyvateľov. Košický samosprávny kraj má 420 obcí a 17 miest, ale koľko máme nad 2000
obyvateľov? To znamená, že len niekoľko obcí sa mohlo prihlásiť. A to bolo diskriminačné
opatrenie. Následne otvoril k materiálu rozpravu.
Poslanec Kokarda: uviedol, že sa chce len veľmi krátko vyjadriť ku miestnym akčným
skupinám a trochu doplniť pána predsedu, že sa snažia, aj sa snažili dávať dokopy, ale práve
tu boli tak nastavované podmienky, že v rámci okresu Košice – okolie v prvom kole
nedokázali byť úspešní. Treba povedať, že to rozhodovanie o tom, kto áno a kto nie bolo
zložité a ťažké. V rámci Slovenska bolo 29 akčných skupín schválených a v Košickom kraji
to boli len 4. Nebolo to len tým, že nedokázali splniť podmienky, ale výberové kritériá boli
nastavené, bolo to rozhodovanie mimo nás. Vyjadril potešenie, že máme aspoň 4 a poďakoval
za podporu, lebo tu bude aj spolupráca s Košickým samosprávnym krajom. Sú aj finančné
prostriedky nevysoké na podporu aktivít. V rámci miestnej akčnej skupiny Hornád – Slanské
vrchy je vyhlásená prvá výzva a už vieme, že bude podaných 15 projektov. Sú to detské
ihriská, multifunkčné ihriská, amfiteáter a tržnica. Tieto finančné prostriedky by mali prísť
veľmi skoro. Čo sa týka tej miestnej akčnej skupiny, celkovo by sme mali v nasledujúcich 3
rokoch preinvestovať niečo viac ako 2 milióny €.
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Predseda sa následne opýtal, či chce ešte niekto v rozprave vystúpiť. Po konštatácii, že sa do
rozpravy nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu
na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 5. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 30. augusta 2010:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 4 písm. n) zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 11 písm. a) zákona
č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
A) berie na vedomie
Informatívnu správu o podporených miestnych akčných skupinách v Košickom
samosprávnom kraji a hodnotenie absorpčnej kapacity vidieka v nadväznosti na programové
dokumenty;
B) schvaľuje
navrhované aktivity zamerané na podporu rozvoja vidieka Košického samosprávneho kraja.
Hlasovanie č. 17

Informatívna správa o podporených miestnych akčných
skupinách v Košickom samosprávnom kraji a hodnotenie
absorpčnej kapacity vidieka v nadväznosti na programové
dokumenty

Za 48 poslancov, proti 0 poslanec, zdržali sa 2 poslanci.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 13
Informatívna správa k budúcnosti kohéznej politiky Európskej únie
a stratégii Európa 2020
Predseda k materiálu uviedol, že jeho cieľom je dať základný prehľad o tom, aké je
základné smerovanie kohéznej politiky v rámci Európskej únie, ale aj v rámci výboru
regiónov a tých, ktorí sa v rámci Európy touto problematikou zaoberajú. A tak ako aj pán
poslanec Pado povedal, že za 20 rokov bez ohľadu na to, ktorá vláda tu bola, dávala
minimálne zdroje do protipovodňových opatrení, tak aj kohézia zostala tak naboku.
Informoval poslancov, že pri ukladaní základného kameňa R4 povedal, že v roku 2000 bol
daný prísľub dvoma premiérmi, aby sa R4 postavila. Mala pre nás strategický význam
predovšetkým preto, že mala byť signálom pre investorov, ktorí vtedy začali sa tu viac
pohybovať, že ten život tu nemrzne a máme tendenciu byť napojení na Európu. Trvalo to 10
rokov. V Bratislave postavili diaľničný úsek smerom na Jarovce a smerom do polí v polovici
90-tych rokov. Čakalo to tam 12 rokov, kým Rakúšania postavili z druhej strany diaľnicu,
kým sa napojili, ale bol to signál pre nich, že sa niečo deje. Tu ten signál nebol vyslaný.
Dodal, že tento materiál je predložený ako informácia o Európskou úniou navrhnutých
hlavných cieľoch a iniciatívach, ku ktorým sa prihlásila aj Slovenská republika. Následne
k materiálu otvoril rozpravu.
Poslanec Pado: uviedol, že predchádzajúci a aj ten materiál je plný veľmi dôležitých
informácií. Predchádzajúci materiál ukazuje, ako málo vieme o problematike, ktorá súvisí
s kohéziou, so spoluprácou, s približovaním a s rozvojom. A povedzme si úprimne, sedíme tu
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poslanci Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, ktorí tento materiál máme, máme ho
čítať, máme ho preštudovať a mali by sme mať nejaké vedomosti. Je toho názoru, že by boli
veľmi nepríjemne prekvapení aj preto, že samotný názov tohto materiálu a ktoréhokoľvek
iného je taký dlhý a mnohým nič nehovoriaci, že to ľudí odrádza od toho, aby materiál
podrobne študovali a čítali. Má vedomosť, že je to takto zaužívané, to nie je chyba
predkladateľa, ani to nie je kritika do našich radov. Chcel povedať, že keď to nevieme my,
nevedia to starostovia, nevedia to poslanci obecných a miestnych zastupiteľstiev. Preto to tak
vyzerá, ako to bolo v predchádzajúcom materiáli. Nedokážu si uvedomiť, čo musia robiť, aké
sú možnosti a nutné procesy, ak sa chceme posunúť ďalej, ak sa chceme rozvíjať. A tak by
chcel v krátkosti povedať, že mali by sme sa zaoberať tým, keď už to nevieme my,
starostovia, primátori, poslanci a nevedia to často ani podnikatelia a tretí sektor, mali by sme
sa zaoberať tým, ako chceme, aby sa tie informácie dostali k tím, čo prídu po nás. Tí, ktorí
končia dnes školy, ktorí sa budú chcieť uplatniť v živote a aj toto je jedna z možností ako ich
pohnúť vpred, ako zabezpečiť rozvoj nielen malého regiónu, ale celého regiónu. Chcel by dať
do pozornosti zamestnancom, aby sa zaoberali myšlienkou, ako tieto informácie dostať
zmysluplne a v jednoduchšej forme, aby to tí, ktorým patria pochopili, aby to prijali
a predovšetkým, aby sa s tými informáciami zžili a vedeli ich používať.
Poslanec Konkoly: podľa jeho názoru, už v samotnom názve je kohézia a hneď je ďalšie
slovo politika a keď politika prevláda ekonomiku, tak mnoho krát vyzerajú a vychádzajú také
výsledky, ako keby jednotliví starostovia, primátori, poslanci nerozumeli tejto politike. Veľmi
dobre si rozumieme, veľmi dobre ovládame priestor a to spočíva v prvom rade v tom, že
starostovia, primátori v poslednom období mnoho finančných prostriedkov investovali
v nádeji do projektov, že v rámci jednotlivých podporných fondov kohéznych, alebo iných, že
budú úspešní. Ale vždy príde veľká bariéra, rozhodovacia právomoc niekde inde, to iným
spôsobom sa prejaví a iným spôsobom sa vráti naspäť na miestnej úrovni a to v negatívnej
polohe. To znamená, že miliardové hodnoty sú umŕtvené do vytvorených projektov,
o ktorých je presvedčený, že dlhé roky nebudú úspešné a nebudú realizované. Ako príklad
uviedol ich konkrétny projekt, kde za posledných 8 alebo 10 rokov z kechneckého
priemyselného parku odišlo cca 12 tisíc pracovných miest a to kvôli tomu, že nie sú jasne
zákonom stanovené kritériá, v akej miere a kto bude rozhodovať o tom, či zahraničný investor
bude vyplývajúc zo zákona hodnotený pozitívne svojím projektom, alebo nie. To znamená,
že to je najzávažnejší problém. Jeho najzávažnejší problém je v tom, že je používaný ako
návnada pre zahraničných investorov. Príde zahraničný investor, s ktorým sa dohodnú,
poskytnú mu všetky miestne príslušné podmienky, ale už o rozhodovaní výšky štátnej
podpory je jednoducho vylúčená územná samospráva a neberie sa ohľad na to, akým
spôsobom a v akom objeme bude tento zahraničný investor uspokojený. Vtedy začneme
a budeme môcť spravodlivo a demokraticky hodnotiť určitú danú oblasť, keď všetky štátne
podpory a podporné fondy budú vychádzať zo zákonnej povinnosti. My teraz môžeme
hovoriť, že sme ústretoví a stále hovoríme v nejakej všeobecnej rovine.
Predseda sa následne opýtal, či chce ešte niekto v rozprave vystúpiť. Po konštatácii, že sa do
rozpravy nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu
na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 5. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 30. augusta 2010:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 4 písm. n) zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších prepisov a § 11 písm. a) zákona
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č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja berie na vedomie Informatívnu správu
k budúcnosti kohéznej politiky Európskej únie a stratégii Európa 2020.
Hlasovanie č. 18

Informatívna správa k budúcnosti kohéznej politiky Európskej
únie a stratégii Európa 2020

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 14
Spolufinancovanie projektu Program cezhraničnej spolupráce ENPI
Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007 – 2013
s názvom „Výchova k európskym hodnotám“
Predseda k materiálu uviedol, že všetky podrobnosti sú špecifikované v dôvodovej
správe vrátane následnej udržateľnosti tohto projektu. Následne otvoril rozpravu. Po
konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 5. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 30. augusta 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. 318/2009 z 29. apríla 2009 ku Stratégii financovania
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzii 2.0.
schvaľuje spolufinancovanie projektu vo výške 5 % (2 760,1 EUR) oprávnených nákladov
realizovaných s finančnou spoluúčasťou Ukrajina – Center of European Integration and
Cross-border Coorperation, u ktorých konečným prijímateľom pomoci je Školský internát,
Medická 2, 040 11 Košice s rozpočtom vo výške 55 202 EUR v projekte (celkové náklady
98 730 EUR), ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj:
Program
Priorita
Opatr.

Program cezhraničnej
spolupráce ENPI
Maďarsko-SlovenskoRumunsko-Ukrajina
2007-2013
4
4.2

Názov
projektu

Výchova
k európskym
hodnotám

Celkové
náklady
(v Eur)

98 730

Ukrajina –
Center of
European
Integration
and Crossborder
Coorperation
(v Eur)
43 528

Spolufinancovanie
(v Eur)

2 760,1
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Hlasovanie č. 19

Spolufinancovanie projektu Program cezhraničnej spolupráce
ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007 –
2013 s názvom „Výchova k európskym hodnotám“

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 15
Zmena v organizácii dopravy na hraničnom moste medzi Slovenskom
a Maďarskom v obci Slovenské Nové Mesto
Predseda uviedol, že snahou materiálu je urýchliť proces riešenia organizácie dopravy
na hraničnom moste. V rámci cezhraničnej maďarsko – slovenskej komisie by sme mali
potvrdiť návrhy, ktoré sú v materiáli, aby do 3,5 tony bol prejazdný. Pre veľké kamióny je
k dispozícii hraničný priechod. Pred rokom, cca rokom a pol sme sa dostali do zbytočných
sporov s miestnou samosprávou s tendenciou niektorých konkrétnych fyzických osôb vniesť
do riešenia rušivé momenty a politiku. Záujem je, aby most slúžil ľuďom tak, ako to bolo
v minulosti. Chodiť sa tam dá, len nie s dopravou do 3,5 tony.
Poslanec Novotný: chcel podotknúť, že riešenie tohto problému je pomerne komplikované,
ale predovšetkým citlivé vzhľadom na to, že si preštudoval tento materiál a myslí si, že je
veľmi dobre urobený a podrobne popisuje celý vývoj. Aj v tomto materiáli je opakovane
zvýraznený negatívny postoj obce Slovenské Nové Mesto k tomu, aby cez tento most mohla
jazdiť aj automobilová doprava. Ten most je vhodný v súčasnosti pre peších, aj pre cyklistov.
cez most chodia osobné autá, aj malé dodávky. Uviedol, že obecné zastupiteľstvo opakovane
zaujalo záporné stanovisko k sprejazdneniu tohto mosta. Kto pozná Slovenské Nové Mesto
vie, že ide o najcentrálnejšiu zónu tejto obce, hneď vedľa je oddychová zóna s amfiteátrom
a kultúrnym domom. Je jasné, že obyvatelia obce majú predstavu skôr o pešej zóne v tejto
časti a akomsi strede obce. Treba si uvedomiť, že nie celkom môže súhlasiť s tvrdením, ktoré
je napísané v závere materiálu, že umožnením prejazdu vozidiel do 3,5 tony, akoby sme
odľahčili Slovenské Nové Mesto, lebo menej áut bude prechádzať krížom celou dedinou na
dnes funkčný hraničný priechod, no kamióny by mali naďalej a nákladné autá nad 3,5 tony
prechádzať celou dedinou, čiže veľmi dedine neuľahčíme. Práve naopak. Skomplikujeme
situáciu, lebo aj oddychová časť obce bude zaťažená automobilovou dopravou do 3,5 tony.
Preto upozornil na to, že je to veľmi chúlostivé rozhodnutie a dnešným hlasovaním budeme
hlasovať proti rozhodnutiu a záujmu obce Slovenské Nové Mesto, ktoré je aj v tomto
materiáli opakovane vyjadrené uzneseniami obecného zastupiteľstva, čiže do určitej miery
jedna samospráva pretlačí svoj pohľad nejaký regionálny a hovorí, že nie nesprávny, ale
určite stojaci v kontradikcii so záujmom s inou samosprávou. Všimol si záujem aj okolitých
obcí vyjadrený záujmom o spriechodnenie tohto mosta ako hraničného priechodu. Je
pochopiteľný, pretože skracuje cestu do Sátoraljaúhely. Zároveň podotkol, že na druhej strane
by sme mali možno trpezlivo naďalej rokovať s Obcou Slovenské Nové Mesto. Uviedol, že sa
pamätá, koľko sa rokovalo o trasovaní R4 v záverečnom úseku medzi obcou Kechnec
a Priemyselný park Kechnec a tiež sa hľadalo čo najoptimálnejšie riešenie, čiže si nemyslí, že
je najšťastnejšie postaviť do pozoru samosprávu obecnú. Dodal, že on nepodporí návrh tohto
uznesenia.
Poslanec Sačko: reagoval na vystúpenie poslanca Novotného ohľadne prechodu cez most
s poplatkom za 66 eur. Uviedol, že Slovenské Nové mesto v poslednom pripomienkovaní,
v tomto roku nezaujalo jednoznačné stanovisko. Je toho názoru, že navrhnuté riešenie chce
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celé Medzibodrožie, celá michalovská časť od Kapušian a určite aj tí občania Košického
kraja, ktorí bývajú v Trebišove, vo Vranove, tak je nelogické, aby chodili cez Slovenské Nové
Mesto do Maďarska, keď majú bližší hraničný priechod bez železničných priecestí. Obrátil sa
na poslancov národnej rady byť nápomocní dotiahnuť tento problém, ktorý je štádiu, že
obidva štáty, Maďarsko, aj Slovensko, majú vypracované dodatky ku zmluve. V súvislosti so
vstupom Slovenskej republiky do Šengenu došlo k jeho otvoreniu, len ako hraničného
priechodu pre peších. Dňa 4. apríla obdržala maďarská strana dodatok č. 1 k tejto zmluve,
riešenie nie je len na obci Slovenské Nové Mesto, či takéto riešenie chce určitá skupina ľudí
v Slovenskom Novom Meste. Uviedol, že on osobne bol v obci Slovenské Nové Mesto, kde
sa zúčastnili občania obce a sami nerozumeli tomu, prečo takto nefunguje pre motorové
vozíky do 3,5 tony.
Poslanec Hrdlík: vyjadril názor, že on osobne podporí tento návrh. Upozornil zároveň na
jeden problém, na teraz neexistujúci priechod medzi obcami Čerhov a Slovenské Nové
Mesto. Je to vstupná brána do Slovenskej republiky, do nášho samosprávneho kraja, do
okresu Trebišov. Apeloval aj na vedenie Košického samosprávneho kraja, na poslancov, aby
sa tam urobil poriadok. Cesty sú v dezolátnom stave, cez víkend tam parkujú kamióny a ak aj
by chceli ich vodiči smeti niekam odniesť, nie sú tam smetné koše. Dokonca tam nie sú ani
hygienické zariadenia. Požiadal, aby sme tú bránu do tej našej republiky zveľadili a skrášlili.
Predseda uviedol, že je to cesta I. triedy. V piatok na otvorení R4 požiadal premiérku, aby sa
niečo urobilo s budovou polorozpadnutej colnice pri vstupe do priestoru, pretože patrí
ministerstvu financií, resp. colnej správe a rozpadáva sa. Nebyť našej iniciatívy, doslova sa
lobovalo za to, aby sa urobili aspoň nové povrchy na cestách v určitých častiach. To znamená,
že my môžeme požiadať, ale správca je Slovenská správa ciest, to je cesta I. triedy.
Poslanec Pado: uviedol, že nechodieva často do Slovenského Nového Mesta, ani
do Maďarskej republiky, ale keď tam išiel, bolo to ešte v čase, keď bol otvorený priechod cez
mesto. Nedokáže celkom dobre pochopiť, v čom je problém a prečo ten problém je. Veď
hraničný priechod, jeden od druhého, je vzdialený 3 km. Podľa jeho názoru, ísť 3 km
autom, to nie je nič mimoriadne. Chápe to tak, že niekomu sa nechce prejsť 3 km, tak chce
schváliť premávku vozidiel stredom obce alebo mesta. My sme tí, ktorí máme právo povedať
obyvateľom Slovenského Nového Mesta, pretože nám sa nechce chodiť 3 km k druhému
hraničnému priechodu, tak my to tam schválime, či sa vám to páči, alebo nepáči. Nastolený
problém je výsostne samosprávna otázka.
Predseda reagoval na poslanca Pada, že na riešenie vzniknutej situácie sú rôzne názory.
Určite nie je namieste, aby samosprávny kraj vnucoval svoje predstavy. Na druhej strane
Košický samosprávny kraj je za to spoluzodpovedný, došlo k otvoreniu priechodu, ide o cesty
II. triedy. Z tohto hľadiska sa k tomu vyjadroval Košický samosprávny kraj.
Poslanec Sačko s faktickou poznámkou: uviedol, že od Čiernej nad Tisou po Slovenské
Nové Mesto neexistoval oficiálny hraničný priechod. Dnes sa dá prejsť na mnohých miestach
s autom bez problémov. Existuje hraničný priechod, ktorý existoval od nepamäti a dnes ho
nie je možné použiť. Most, ktorý bol a je funkčný, stál Košický samosprávny kraj aj určité
finančné prostriedky na otestovanie mosta. Problémom bolo, že je nevyhovujúcim. Druhý
problém vraj spočíval v nesúhlase maďarskej strany. Vyjadril sa, že nechápe, aby sa dnes
existujúci most zatvoril a otvárali sa ďalšie neexistujúce.
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Poslankyňa Jenčová s faktickou poznámkou: reagovala na predrečníkov, že niekedy je to
o tom, že ľudia všade inde chcú cestu, len nie pod svoimi oknami. Takže musíme počúvať
názory ľudí, ale niekedy je to o rozhodnutí odborníkov s prihliadnutím na tieto názory.
Uviedla, že by dala radšej na názor odborníkov. Má osobnú skúsenosť, pri budovaní prípojky
s nespokojnosťou ľudí, ktorí bývali najbližšie.
Poslanec Farkašovský s faktickou poznámkou: uviedol, že náhodou tam má priateľov a vie
o tom, že práve tí, čo tam bývajú, chcú ten priechod späť. Vyvrátil informáciu poslancov
o tom, že občania sú proti. A keď sú proti, tak je to 5 poslancov na čele so starostom obce.
Ale občania v súvislosti so školami, nákupmi, s taškami na bicykli, bez bicykla, tí chcú ten
most, aby chodili tak, ako niekedy.
Predseda uviedol, že v každom prípade aj toto hlasovanie nie je záväzné hlasovanie. Toto
hlasovanie je o tom, aby sme sa v tejto záležitosti angažovali.
Poslanec Novotný s faktickou poznámkou: uviedol, že má len tri poznámky. Prvá - jasne
povedal, že tadiaľ dva krát prešiel tam a naspäť preto, lebo bol veľmi zvedavý, či ho zastavia
policajti. Druhou poznámkou poukázal na to, že netreba sa na to pozerať politicky, ktorá obec
je aká, lebo keď by sa na to dívali politicky, tak by si musel povedať, že niektoré obce, kde je
prevaha maďarskej menšiny chce ten hraničný priechod a tam, kde je prevaha slovenskej, tá
nechce. Dodal, že nie je dôležité, z ktorej politickej strany je starosta alebo čo chce.
Tretia poznámka - ak chceme hovoriť o tom čo chcú občania, tak zorganizujme v dedine
referendum alebo sa oprime o rozhodnutie obecného zastupiteľstva, lebo poslanci obecného
zastupiteľstva sú zvolení občanmi, reprezentujú názor tejto obce. Budú ďalšie voľby, ak ho
reprezentovali zle, tak ich vymenia občania v týchto voľbách. Obec opakovane prijala
uznesenie proti spriechodneniu tohto mosta pre vozidlá do 3,5 tony. Ideme proti záujmu
miestnej samosprávy. A to treba povedať a treba si to uvedomiť, pretože treba sa stále
s miestnou samosprávou dohodnúť a bude na tom trvať, či je tam starosta za SDKÚ, SMK,
MOST – HÍD, alebo SMER, pretože volení zástupcovia ľudu schválili uznesenie opakovane,
že s tým nesúhlasia. Dodal, že v tej obci niekoľko krát bol a rozprával sa s ľuďmi, ktorí s tým
nesúhlasia. S inými nehovoril, možno iní súhlasia, ale musel to dať do pozornosti, aby si
všetci uvedomovali, o čom budú hlasovať.
Predseda požiadal poslancov, aby slobodne každý poslanec zaujal stanovisko, čím vyjadrí
svoj názor a prijme sa uznesenie. Dodal, že o tom budú rozhodovať iné orgány a na inej
úrovni. Toto bude stanovisko zastupiteľstva, pretože diskutujeme tu o niečom, o čom
rozhodovať nebudeme.
Poslanec Farkašovský: predniesol procedurálny návrh na ukončenie diskusie a požiadal
predsedu, aby dal hlasovať o tomto návrhu.
Hlasovanie č. 20

o procedurálnom návrhu poslanca Farkašovského na ukončenie
rozpravy

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 3 poslanci.
Návrh bol prijatý.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 5. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 30. augusta 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
žiada predsedu Košického samosprávneho kraja o vstúpenie do rokovania s ministrom
dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ohľadom urýchlenia zmeny
organizácie dopravy na hraničnom moste cez rieku Roňava medzi Slovenskom
a Maďarskom v obci Slovenské Nové Mesto a meste Sátoraljaújhely.
Hlasovanie č. 21

Zmena v organizácii dopravy na hraničnom moste medzi
Slovenskom a Maďarskom v obci Slovenské Nové Mesto

Za 38 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 11 poslancov.
Návrh bol prijatý.

BOD č. 16a
Predaj chatky v Byšte – súpisné č. 2
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 z 5. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 30. augusta 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, rekreačnej chaty
súpisné č. 2 na parcele č. 286 a pozemku KN-C parcelné č. 286 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 49 m², evidovaných Správou katastra Trebišov na liste vlastníctva č. 337,
katastrálne územie Byšta, za kúpnu cenu vo výške 5 100 € (slovom: päťtisícsto eur), pre
Vladimíra Fedora, rod. Fedor, trvale bytom Byšta č. 35, 076 13.
Hlasovanie č. 22

Predaj chatky v Byšte – súpisné č. 2

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 16b
Predaj chatky v Byšte – súpisné č. 9
Predseda otvoril k materiálu rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási
rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 5. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 30. augusta 2010:
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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, rekreačného
objektu súpisné č. 9 na parcele č. 303 a pozemku KN-C parcelné č. 303 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 88 m², evidovaných Správou katastra Trebišov na liste vlastníctva č. 338,
katastrálne územie Byšta, za kúpnu cenu vo výške 10 010 € (slovom: desaťtisícdesať eur), pre
Helenu Pavayovú, rod. Rusilová, trvale bytom Ternavská č. 2247/24, Trebišov, 075 01.
Hlasovanie č. 23

Predaj chatky v Byšte – súpisné č. 9

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 16c
Predaj rodinného domu s priľahlým pozemkom v Borši
Predseda otvoril k materiálu rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási
rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 5. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 30. augusta 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) a § 9a ods. 8 písm. e) 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, rodinného domu súpisné č. 76 na pozemku parcelné č. 476/1
a pozemkov KN-C parcelné č. 476/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 170 m2, KN-C
parcelné č. 476/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 389 m2, KN-C parcelné č. 477/1,
záhrady o výmere 1995 m2, KN-C parcelné č. 477/2, ostatné plochy o výmere 82 m2,
evidovaných Správou katastra Trebišov na liste vlastníctva č. 224, katastrálne územie Borša,
ako prípad hodný osobitného zreteľa za kúpnu cenu vo výške 16 323,75 €, slovom
šestnásťtisíctristodvadsaťtri eur a sedemdesiatpäť centov, pre Angelu Bojtošovú, rod.
Rontóová, trvale bytom I. Zrínyi 76/13, Borša, 076 32.
Hlasovanie č. 24

Predaj rodinného domu s priľahlým pozemkom v Borši

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 16d
Predaj pozemku na Žižkovej ulici v Košiciach
Predseda k materiálu otvoril rozpravu.
JUDr. Farkaš, hlavný kontrolór: uviedol, že k tomuto materiálu má dve poznámky. Podľa
jeho názoru nejde o prípad osobitného zreteľa, aby to bolo urobené na základe zmluvy
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o vecnom bremene a myslí si, že je to rozpor so zákonom a po ďalšie ide predaj za nízku
cenu, aj keď ide o širšie centrum.
Predseda sa následne opýtal, či chce ešte niekto v rozprave vystúpiť. Po konštatácii, že sa do
rozpravy nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu
na uznesenie.
Poslanec Farkašovský: uviedol, že chcel reagovať na hlavného kontrolóra s faktickou
poznámkou, ale očakával, že zareaguje predseda komisie.
Predseda uviedol, že poslancov vyzval, aby sa v rozprave vyjadrili.
Poslanec Farkašovský: požiadal predsedu, aby odovzdal slovo vedúcej odboru správy
majetku, pretože ona predkladala materiál na komisiu, ku ktorému bolo jednoznačné
hlasovanie.
Predseda opäť otvoril rozpravu a odovzdal slovo vedúcej odboru správy majetku Ing.
Schrötterovej.
Ing. Schrötterová, vedúca odboru správy majetku: uviedla, že je to prípad osobitného
zreteľa, nakoľko, ako je zrejmé z fotodokumentácie, ide o pozemok, ktorý je z každej časti
ohradený a nevie si predstaviť urobiť obchodno – verejnú súťaž a ani to, kto by sa prihlásil
do tejto súťaže, ak na tento pozemok je od roku 1998 zriadené vecné bremeno práva
prechodu. Čo sa týka ceny - nemôže spochybňovať znalcov, ktorí pre úrad oceňujú
nehnuteľnosti znaleckými posudkami. Vyzývajú viacerých znalcov a ten, kto predloží
najnižšiu cenovú ponuku za ocenenie nehnuteľnosti na vyhotovenie znaleckého posudku, ten
znalecký posudok vyhotoví. Dodala, že ak hlavný kontrolór má nejakých iných znalcov, ktorí
urobia znalecké posudky za nižšie ceny, nový znalecký posudok môže vyhotoviť už iný
znalec.
Predseda požiadal o stanovisko predsedu komisie poslanca Pada.
Poslanec Pado: uviedol, že preto sa nehlásil, lebo očakával, že pán predseda vyzve vedúcu
odboru správy majetku, aby zaujala stanovisko. Informoval, že komisia sa tým zaoberala
a rovnako tak, ako pán hlavný kontrolór, aj členovia komisie mali voči tomu výhrady. Po
vysvetlení pani Ing. Schrötterovou aj s tým, že dnes je tam platený prenájom za pozemok,
ktorého cena za odpredaj pozemku sa rovná prenájmu, keď sa dobre pamätá, na 50 rokov.
Tieto finančné prostriedky kumulatívne sa priblížili k cene, za ktorú sa odpredáva pozemok.
Predseda ukončil rozpravu a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 5. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 30. augusta 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) a § 9a ods. 8 písm. e) 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
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nehnuteľného majetku, pozemku parcelné č. 1326/11, ostatné plochy o výmere 805 m2,
evidovaného Správou katastra Košice na liste vlastníctva č. 10 588, katastrálne územie
Skladná, podľa geometrického plánu č. 18/2003, zo dňa 22. 04. 2003, vyhotoveného MK–
GPS Mgr. Miroslav Kseňák geodézia, predaj, služby, Malá Ida 97, 044 20, ako prípad hodný
osobitného zreteľa za kúpnu cenu vo
výške 55 450,77 €, slovom
päťdesiatpäťtisícštyristopäťdesiat
eur
a sedemdesiatsedem
centov,
pre spoločnosť
OST-ARCH, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Žižkova 6, Košice, 040 01,
IČO: 31 709 877.
Hlasovanie č. 25

Predaj pozemku na Žižkovej ulici v Košiciach

Za 47 poslancov, proti 1 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.

BOD č. 16e
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve s NDS a. s.
Predseda otvoril k materiálu rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási
rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 5. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 30. augusta 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
a § 13 písm. g) vo väzbe na ustanovenia § 2 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom Košického
samosprávneho kraja schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na kúpu
objektov vyvolaných investícií na cestách III. triedy č. III/050187 a III/050189 realizovaných
v rámci stavby „Rýchlostná cesta R4 Košice - Milhosť“ ako stavebné objekty SO 207-00
Most na ceste III/050187, SO 208-00 Most na ceste III/050189, SO 111-00 Úprava cesty
III/050187, SO 112-00 Úprava cesty III/050189, SO 062-00 Vegetačné úpravy ciest
III/050187 a III/050189, za kúpnu cenu 1 € (slovom jedno euro), od Národnej diaľničnej
spoločnosti, a. s., so sídlom Mlynské Nivy 45, 821 09, Bratislava, IČO 35919001.
Hlasovanie č. 26

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve s NDS a. s.

Za 49 poslancov, proti 1 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.

BOD č. 16f
Odkúpenie dopravného napojenia cesty II/546 s pozemkom v k. ú. Gelnica
od Tesco Stores a. s.
Predseda otvoril k materiálu rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási
rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 5. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 30. augusta 2010:
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Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a § 13 písm. g) vo väzbe na ustanovenia § 2 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom
Košického samosprávneho kraja schvaľuje kúpu pozemku KN-C parcelné č. 1960/8,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 182 m², odčleneného od pozemku KN-C parcelné
č. 1960/1, evidovaného Správou katastra Gelnica v liste vlastníctva č. 3449, katastrálne
územie Gelnica, na základe geometrického plánu č. 36610941-90/2009 z 13. 1. 2010,
vyhotoveného spoločnosťou GEOSPOL SLOVAKIA, s. r. o., za kúpnu cenu 1 € (slovom
jedno euro) a kúpu dopravného napojenia cesty č. II/546 realizovaného v rámci stavby
„Supermarket TESCO – 1K, Gelnica“ ako stavebný objekt „SO-03 Dopravné napojenie“, za
kúpnu cenu 1 € (slovom jedno euro), od spoločnosti TESCO STORES SR, a. s., so sídlom
Kamenné nám. 1/A, 815 61, Bratislava, IČO 31321828.
Hlasovanie č. 27

Odkúpenie dopravného napojenia cesty II/546 s pozemkom
v k. ú. Gelnica od Tesco Stores a. s.

Za 48 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.

BOD č. 16g
Odkúpenie pozemkov od Štátneho geologického ústavu D. Štúra v Spišskej Novej
Vsi a zmluva o budúcej kúpnej zmluve s Mestom Spišská Nová Ves
Predseda otvoril k materiálu rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási
rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 5. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 30. augusta 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) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/201 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov a § 13 písm. f) a g) Zásad hospodárenia
s majetkom Košického samosprávneho kraja
schvaľuje
1. kúpu pozemkov KN-C parcelné č. 53/64, zastavané plochy a nádvoria o výmere 355 m²,
parcelné č. 53/65, zastavané plochy a nádvoria o výmere 540 m², parcelné č. 53/66,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 806 m², odčlenených od pozemkov KN-C parcelné
č. 53/2 a 53/48, evidovaných Správou katastra Spišská Nová Ves v liste vlastníctva
č. 6097, katastrálne územie Spišská Nová Ves, na základe geometrického plánu
č. 044/2010 zo 14. 6. 2010, vyhotoveného Ing. Janou Zentkovou, za kúpnu
cenu 104 067,18 € (slovom stoštyritisícšesťdesiatsedem eur osemnásť centov), od SR Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, so sídlom Mlynská dolina 1, 817 04, Bratislava,
IČO 31753604;
2. uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj pozemkov KN-C parcelné č. 53/65,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 540 m² a parcelné č. 53/66, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 806 m², odčlenených od pozemkov KN-C parcelné č. 53/2 a 53/48,
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evidovaných Správou katastra Spišská Nová Ves v liste vlastníctva č. 6097, katastrálne
územie Spišská Nová Ves, na základe geometrického plánu č. 044/2010 zo 14. 6. 2010,
vyhotoveného Ing. Janou Zentkovou, za kúpnu cenu 83 412,98 € (slovom
osemdesiattritisícštyristodvanásť eur deväťdesiatosem centov), pre Mesto Spišská Nová
Ves, so sídlom Radničné námestie č. 7, 052 01, Spišská Nová Ves, IČO 329614.
Hlasovanie č. 28

Odkúpenie pozemkov od Štátneho geologického ústavu D. Štúra
v Spišskej Novej Vsi a zmluva o budúcej kúpnej zmluve
s Mestom Spišská Nová Ves

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 16h
Schválenie výšky nájomného pre nemocnice, ktorých zakladateľom
je Košický samosprávny kraj, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Predseda k materiálu otvoril rozpravu.
Poslanec Novotný: uviedol, že bude hlasovať za toto uznesenie. O nájomnom, ktoré
vymeriava Košický samosprávny kraj pre svoje štyri nemocnice, ktoré má vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti už poslanci opakovane diskutovali na zastupiteľstve, aj na
zdravotnej komisii. Treba povedať pravdivo a ten materiál to aj popisuje, že od 1. 9. 2008
bolo nájomné vymerané, ale neplní sa. Nemocnice toto nájomné neplatia, teda Košický
samosprávny kraj má pohľadávky voči svojim vlastným nemocniciam, ktoré má
v zriaďovateľskej pôsobnosti. Materiál hovorí aj o tom, že môžeme upraviť, keď sa jedná
o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona, aj metodického usmernenia ministerstva
financií. Uviedol, že chce len trochu skepticky poznamenať, nakoľko pozná situáciu v týchto
nemocniciach, že nedávno zdravotná komisia výjazdovo rokovala v michalovskej nemocnici,
pozná situáciu v Rožňave, aj v Trebišove a nechce kaziť dobrú náladu, ale ani toto nájomné
s veľkou pravdepodobnosťou neuvidíme od týchto nemocníc. Pred chvíľou sme o niekoľko
bodov vyššie schvaľovali prevzatie záruky nad kontokorentným úverom Nemocnice
s poliklinikou Trebišov, nevie si celkom predstaviť, že táto nemocnica si zoberie ďalší
kontokorentný úver, na ktorý prevezmeme záruku, aby nám vedela platiť nájomné. Čiže viac
menej je to o tom, aby sme dostali litere zákona, ale riešenie tohto problému si bude
vyžadovať systémovú zmenu. Uvidíme kedy táto príde.
Predseda reagoval na poslanca Novotného, že beží súťaž, takže uvidíme. Čím skôr, aby to
bolo. Následne sa opýtal, či chce ešte niekto v rozprave vystúpiť. Po konštatácii, že sa do
rozpravy nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu
na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 5. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 30. augusta 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
a podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov schvaľuje s účinnosťou od 01. 02. 2010 pre Nemocnicu
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s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s., Nemocnicu s poliklinikou Trebišov, a. s., Nemocnicu
s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. a Nemocnicu s poliklinikou Štefana Kukuru
Michalovce, a. s. ročné nájomné
1. za prenájom nehnuteľností vo výške súčtu vyrubenej dane z nehnuteľností a poistného za
poistenie prenajatých nehnuteľností na kalendárny rok, za ktorý sa nájomné uhrádza a
2. za prenájom hnuteľných vecí vo výške poistného za poistenie prenajatých hnuteľných vecí
na kalendárny rok, za ktorý sa nájomné uhrádza.
Hlasovanie č. 29

Schválenie výšky nájomného pre nemocnice, ktorých
zakladateľom je Košický samosprávny kraj, ako prípad hodný
osobitného zreteľa

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 16i
Návrh na vyradenie chatiek Školy v prírode v Kysaku likvidáciou
Predseda k materiálu uviedol, že fotodokumentácia a aj popis celej situácie je zrejme
jasný. Vyjadril ľútosť, že sme to nepredali skôr pred povodňami. Následne otvoril rozpravu.
Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 5. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 30. augusta 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, § 11
ods. 5 a § 13 písm. i) Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
schvaľuje likvidáciu neupotrebiteľných nehnuteľných vecí, stavieb – rekreačných chatiek so
súpisným č. 463 na parcele č. 651/35, č. 464 na parcele č. 651/36, č. 465 na parcele
č. 651/37, č. 466 na parcele č. 651/38, č. 467 na parcele č. 651/39, č. 468 na parcele č. 651/40,
č. 469 na parcele č. 651/41, č. 470 na parcele č. 651/42, č. 471 na parcele č. 651/43, č. 472
na parcele č. 651/44 evidovaných Správou katastra Košice - okolie na liste vlastníctva č. 662,
katastrálne územie Kysak.
Hlasovanie č. 30

Návrh na vyradenie chatiek Školy v prírode v Kysaku
likvidáciou

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 17
Ústna informácia k postupu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov ako reakcii na informáciu denníka Korzár

Predseda odovzdal slovo poslancovi Hlinkovi, ako predsedovi komisie na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
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Poslanec Hlinka: v mene vytvorenej komisie chcel operatívne reagovať na informáciu
v dnešnom vydaní denníka Korzár ohľadne zverejnených údajov týkajúcich sa majetkových
pomerov poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2009. Tak ako
informoval poslancov na júnovom rokovaní zastupiteľstva, komisia splnenie povinnosti
poslancov posudzovala z hľadiska doručenia oznámení v zákonom stanovenej lehote, ako aj
v intenciách Čl. 7 ods. 6 Ústavného zákona preverila aj ich úplnosť. Zistené drobné občasné
formálne nedostatky i na základe výzvy predsedu komisie boli poslancami operatívne
odstránené. Zároveň dal poslancom do pozornosti, že zastupiteľstvom zriadená komisia na
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa ústavného
zákona nevie explicitne posúdiť hodnovernosť poslancami a predsedom KSK predložených
informácií oznámení, funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov. Títo svojím
podpisom totiž potvrdzujú pravdivosť a úplnosť uvedených údajov. Vzhľadom na uvedené
informácie v denníku Korzár ohľadne pána poslanca Süliho, komisia listom osloví poslanca
v záujme vysvetlenia údajov uvedených v jeho oznámení a majetkových pomerov
za rok 2009. Následne komisia k danej záležitosti zaujme stanovisko, o čom bude poskytnutá
zastupiteľstvu o tom informácia. Následne prečítal návrh na uznesenie v znení:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona písm. q)
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov berie
na vedomie Ústnu informáciu k postupu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov ako reakcii na informáciu denníka Korzár.
Predseda sa opýtal, či sa chce k tomu niekto z poslancov vyjadriť.
Poslanec Farkašovský: dal do pozornosti poslancom, že keď by si chcel niekto od neho
prenajať byt na Terase, tak ten nemá, to si pán Kizek vymyslel, ako to väčšinou býva.
Posunúť čiarku namiesto 2,3 milióna na 23, namiesto 1 byt 2 byty, lebo ono sa to lepšie číta..
Takže byt na Terase nemá, má len jeden byt. Ospravedlnil sa za tento vstup.
Poslanec Süli: uviedol, že ho oslovil pán redaktor Kizek v čase, keď bol na dovolenke
a nevedel sa k tomu vyjadriť. Dodal, že to čo je tam napísané, je omyl alebo chyba
v desatinnej čiarke. Údaje opraví tak, aby boli pravdivé.
Predseda požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 5. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 30. augusta 2010:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona písm. q)
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov berie
na vedomie Ústnu informáciu k postupu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov ako reakcii na informáciu denníka Korzár.
Hlasovanie č. 31

Ústna informácia k postupu Komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ako reakcii
na informáciu denníka Korzár

Za 48 poslancov, proti 1 poslanec, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 18
Záver
Predseda uviedol, že týmto sa program 5. rokovania zastupiteľstva vyčerpal. Poďakoval
poslancom za účasť a aktivitu počas rokovania zastupiteľstva. Dodal, že ďalšie zasadnutie
zastupiteľstva sa bude konať 18. októbra 2010. Touto informáciou ukončil rokovanie
a poprial poslancom šťastnú cestu domov.

JUDr. Zdenko Trebuľa
predseda KSK

JUDr. Marta Budišová
overovateľ zápisnice

JUDr. Melánia Kolesárová
za správnosť

Ing. Ondrej Bernát
riaditeľ Úradu KSK

MVDr. Štefan Džurina
overovateľ zápisnice

Anna Bónová
zapísala
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