Zápisnica
z 10. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 20. júna 2011

Miesto zasadnutia: Veľká zasadačka Magistrátu mesta Košice
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zasadnutie otvoril a viedol podpredseda Košického samosprávneho kraja (ďalej len
„podpredseda“) Ing. Emil Ďurovčík. Privítal všetkých prítomných.
V úvode ospravedlnil zo zasadnutia zastupiteľstva predsedu
samosprávneho kraja, ktorý bol na pracovnom rokovaní v Bratislave.

Košického

Ďalej informoval, že z rokovania zastupiteľstva sa ospravedlnili poslankyňa Mátéová,
poslankyňa Mondiková, poslanec Duč, poslanec Mihalečko, poslanec Mőnnich, poslanec
Pado, poslanec Semeš a poslanec Sobek.
Z 57 poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja bolo prezentovaných 42
poslancov, čo je nadpolovičná väčšina a zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.
Následne podpredseda požiadal členov stálej mandátovej komisie, aby overil počet
prítomných poslancov na zasadnutí zastupiteľstva.
Poslanec Komara, člen stálej mandátovej komisie: uviedol, že podľa prezentácie je
na zastupiteľstve prítomných 45 poslancov.
Za overovateľov zápisnice 10. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
podpredseda určil poslanca Csabu Furika a poslanca Mariána Hojstriča.
Podpredseda 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. Dodal, že po rokovaní komisií boli
aktualizované dva materiály, a to: č. 11 - Informatívna správa o implementácii eurofondov
KSK v programovacom období 2007 – 2013 so stavom k 31. 3. 2011 o tabuľkový prehľad
č. 3a a č. 13 - Dodatok č. 7, ktorým sa menia Zásady odmeňovania poslancov Zastupiteľstva
KSK a neposlancov – členov komisií zastupiteľstva o vyhodnotenie pripomienok
a aktualizáciu návrhu dodatku o akceptované pripomienky.
Súčasne bol s materiálmi poslancom doručený aj Časový plán zasadnutí Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2011, ktorý je zverejnený aj na webovej stránke
KSK.
Ďalej informoval poslancov, že poslanec Milko oznámil ukončenie členstva v ĽS - HZDS
dňom 30. mája 2011, ale prejavil záujem naďalej pôsobiť v klube SMER - SD ako nezávislý
poslanec. Dodal, že Úrad Košického samosprávneho kraja zabezpečil administratívne
a technicky aktualizáciu zasadacieho poriadku a prípravu na výstupy hlasovacieho zariadenia.

Podpredseda následne návrh programu zasadnutia zastupiteľstva doplnil o petíciu občanov
Olšavského a Kecerovského regiónu, ktorou žiadajú rekonštrukciu cesty II. triedy č. 576
Bidovce – Herľany a ciest III. triedy v tomto regióne a petíciou sa obrátili na poslancov.
Petícia bola poslancom doručená spolu s materiálmi, súčasne s petíciou bolo poslancom
doručené aj spoločné Stanovisko Úradu Košického samosprávneho kraja a Správy ciest KSK.
Aby sme dali zadosť zákonu, doručený materiál navrhol zaradiť do programu ako bod č. 12a,
za Informáciu o vyhodnotení zimnej údržby ciest.
Podpredseda sa následne dotazoval, či má niekto pripomienky alebo doplnenia k návrhu
programu. Nakoľko nikto z poslancov neprejavil záujem, túto možnosť uzatvoril a dal
hlasovať o predloženom návrhu programu rokovania zastupiteľstva.
Hlasovanie č. 1

o celom programe

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
Podpredseda 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 - SD do návrhovej komisie navrhol poslankyňu Máriu
Grüllingovú a poslanca Borisa Farkašovského, predseda poslaneckého klubu SDKÚ-DS, KDS
do návrhovej komisie navrhol poslanca Jána Süliho.
Podpredseda dal hlasovať o zložení návrhovej komisie v zložení: poslankyňa Mária
Grüllingová, poslanec Boris Farkašovský a poslanec Ján Süli.
Hlasovanie č. 2

o zložení návrhovej komisie

Za 43 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Návrh bol prijatý.
Podpredseda skonštatoval, že návrhová komisia na 10. zasadnutí zastupiteľstva bude
pracovať v zložení: poslankyňa Mária Grüllingová, 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
Podpredseda dal priestor na interpelácie, otázky a pripomienky
Poslanec Novotný: interpeloval predsedu vo veci verejnej výzvy na výrobu propagačného
filmu o sčítaní obyvateľstva, ktorú vyhlásil Úrad Košického samosprávneho kraja koncom
apríla 2011.
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Uviedol, že výzva bola vyhlásená vo štvrtok a v utorok sa už podpisovala zmluva na výrobu
tohto filmu. Košický samosprávny kraj, podľa jeho informácií, zaplatil 5160 eur za vytvorenie
jedenásť minútového filmu a ďalších 1490 eur za 2 príspevky do Magazínu Košického
samosprávneho kraja. To znamená, že spomínaný film a výroba ďalších dvoch príspevkov
vychádzajúcich zo zaplateného filmu stála Košický samosprávny kraj 6650 eur (200 tisíc Sk).
Ďalej uviedol, že na zasadnutí zastupiteľstva sa pri úprave rozpočtu bude schvaľovať
navýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 6639 eur v podprograme 1.3 Propagácia a vzťahy
s verejnosťou, pričom, ako sa uvádza v materiáli, ide o prostriedky z dotácie na prenesený
výkon štátnej správy na úseku sčítania obyvateľov, ktoré poskytol Štatistický úrad Slovenskej
republiky. Napriek tomu, že Košický samosprávny kraj získal skoro celý objem finančných
prostriedkov z dotácie Štatistického úradu SR, objednanie a výrobu tohto filmu o sčítaní
obyvateľov, ako aj následných reportáží, považuje za nehospodárne nakladanie s finančnými
prostriedkami.
Dodal, že už dva roky hovoríme v KSK o šetrení, o poklese príjmov z dane z príjmov
fyzických osôb pre KSK a o nedostatku finančných prostriedkov vo všetkých činnostiach
kraja. Je toho názoru, že šetriace opatrenia, ktoré prijímalo Zastupiteľstvo Košického
samosprávneho kraja silne pocítili školy, školské zariadenia a kultúrne inštitúcie
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a v tejto chvíli investovať 6650
eur na krátky film a reportáže o sčítaní obyvateľov nepovažuje za hospodárne nakladanie
s finančnými prostriedkami, ktoré sa mohli využiť na edukáciu marginalizovaných skupín
o sčítaní obyvateľov našimi vzdelávacími inštitúciami, alebo ako dotácia na propagáciu
sčítania obyvateľov pre starostov v obciach s veľkou rómskou komunitou.
Vyšší územný celok nemá nič spoločné so sčítaním obyvateľov. Pre neho dosť
nepochopiteľne Košický samosprávny kraj však dostal dotáciu od Štatistického úradu
Slovenskej republiky. Obáva sa, že ju použil len ako dobrú zámienku na zákazku pre niekoho,
kto je vopred pripravený. Veď ako si vysvetliť, že sa vo štvrtok vyhlási výzva a v utorok
podpisuje zmluva?
Požiadal o informácie o verejnej obchodnej súťaži, jej účastníkoch a o vysvetlenie, prečo si
Košický samosprávny kraj vybral práve tento spôsob minutia peňazí z účelovej dotácie.
Poslanec Záhorčák: uviedol, že jednou z tém, o ktorej sa na rôznych úrovniach aj
v súčasnosti veľa hovorí, je téma ďalšej výstavby diaľnic a rýchlostných ciest. Registrujeme,
že popri pokračujúcej výstavbe pôvodne plánovaných úsekov sa objavujú aj informácie
o pripravovaných nových úsekoch, ako ďalší diaľničný obchvat Bratislavy, rýchlostná
komunikácia Banská Bystrica - Ružomberok, úseky rýchlostných ciest na západnom
i strednom Slovensku.
Žiaľ, nikde sa nespomína pokračovanie výstavby východného úseku D1 Budimír- slovenskoukrajinská hranica. Je toho názoru, že nikoho netreba presviedčať o tom, že práve výstavba
tohto úseku by nášmu regiónu výrazne pomohla, najmä čo sa týka možnosti príchodu
investorov do KSK, pretože práve naším krajom by tento úsek mal v celom rozsahu
prechádzať.
Dotazoval sa, či Úrad Košického samosprávneho kraja toto registruje a či pripravuje aktivity
s cieľom urýchleného začatia výstavby práve tohto úseku.
Zároveň dal do pozornosti, že na pôde Mestského zastupiteľstva v Michalovciach vznikol
návrh na vypísanie petície za to, aby sa do plánu investícií štátu čo najskôr dostala aj výstavba
východného úseku D1, pretože ak sa s tým má niečo robiť, musí práve z východu Slovenska
zaznieť na to silná požiadavka.
Ing. Bernát, riaditeľ Úradu KSK: uviedol, že tak ako vo svojom príspevku povedal
poslanec Novotný, bola to účelová dotácia zo štatistického úradu prostredníctvom
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ministerstva financií, ktorá mala byť použitá len na tento účel. Bol tam aj dosť krátky časový
interval na to, aby sa tieto finančné prostriedky, o ktoré Úrad Košického samosprávneho kraja
nepožiadal, použili na tento účel. Výstupom bol inštruktážny film a dve relácie v regionálnej
televízii. Použitie finančných prostriedkov na tento účel úrad považoval za vhodné s tým, že
tento film sa distribuoval do našich organizácií.
Na záver skonštatoval, že pánovi poslancovi bude na jeho požiadavku zodpovedané písomne.
Podpredseda zareagoval na interpeláciu poslanca Záhorčáka s tým, že Úrad Košického
samosprávneho kraja pozná tento problém, zaoberal sa témou výstavby diaľnic na území
Košického samosprávneho kraja a z jeho úrovne bol oslovený Prešovský samosprávny kraj
s tým, aby petícia Mesta Michalovce, Prešovského samosprávneho kraja a Košického
samosprávneho kraja bola spoločným dielom občanov oboch krajov. Sme toho názoru, že
Slovensko nie je len po Košice, Slovensko pokračuje ďalej smerom na východ, je to veľká
časť územia Košického samosprávneho kraja. Dodal, že na ďalšie zastupiteľstvo bude dané
stanovisko Úradu Košického samosprávneho kraja a na prednesené interpelácie poslanci
dostanú písomné odpovede. Následne bod interpelácie ukončil.
BOD č. 3
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Podpredseda k materiálu uviedol, že informáciou sa predkladá prehľad o stave plnenia
88 uznesení z celkového počtu uznesení 765 prijatých v druhom volebnom období. V treťom
volebnom období je štatisticky sledovaných v realizácii 80 uznesení z doteraz spolu prijatých
261. Aktuálny stav o ich plnení je uvedený pri jednotlivých uzneseniach. 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 10. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 20. júna 2011:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov berie na vedomie
Informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
Hlasovanie č. 3

Informácia o plnení
samosprávneho kraja

uznesení

Zastupiteľstva

Košického

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.

BOD č. 4
Správa o výsledkoch kontroly za obdobie apríl a máj 2011,
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho
kraja na II. polrok 2011
Podpredseda sa opýtal hlavného kontrolóra, JUDr. Vojtecha Farkaša, či chce uviesť
materiál a následne otvoril k materiálu rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto
nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
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Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 10. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 20. júna 2011:
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 apríl a máj 2011;
B) schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na obdobie II. polroka 2011.
Hlasovanie č. 4

Správa o výsledkoch kontroly za obdobie apríl a máj 2011,
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického
samosprávneho kraja na II. polrok 2011

Za 43 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Návrh bol prijatý.

BOD č. 5
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2011
Podpredseda k materiálu uviedol, že v tomto roku ide o druhú úpravu. Predloženou
úpravou sa navrhuje zvýšenie bežných príjmov o 341 050 eur a zvýšenie bežných výdavkov
o 852 883 eur. Pokiaľ ide o úpravu kapitálového rozpočtu, tu sa navrhuje zvýšiť kapitálové
príjmy o 1 milión 952 tisíc 383 eur, kapitálové výdavky predstavujú zvýšenie o 1 milión 922
tisíc 550 eur.
Úpravou finančných operácií Košického samosprávneho kraja sa navrhuje zvýšenie
príjmových finančných operácií o 482 tisíc eur. V navrhnutej úprave rozpočtu sú premietnuté
zmeny vyplývajúce z prijatých dotácií zo štátneho rozpočtu, z fondov Európskej únie, z darov
a presunov z centrálnej rezervy na odstránenie havárií a iných nevyhnutných výdavkov.
Zdôvodnenie jednotlivých úprav je špecifikované v dôvodovej správe a v tabuľkových
prehľadoch v prílohách č. 1 – 7.
Podpredseda 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 10. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 20. júna 2011:
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 2011 takto:
zvýšiť bežné príjmy
zvýšiť bežné výdavky

o
o

1 010 464 €
1 511 357 €
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2. Úpravu kapitálového rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2011 takto:
zvýšiť kapitálové príjmy
zvýšiť kapitálové výdavky

o
o

1 952 383 €
1 933 490 €

3. Úpravu finančných operácií Košického samosprávneho kraja v roku 2011 takto:
zvýšiť príjmové finančné operácie
Hlasovanie č. 5

o

482 000 €

Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2011

Za 39 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 6 poslancov.
Návrh bol prijatý.

BOD č. 6
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho
kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Podpredseda uviedol, že predloženým materiálom úrad realizuje Všeobecne záväzné
nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení
neskorších zmien a doplnkov. Z celkovej sumy 234 tisíc 900 eur vyčlenenej v rozpočte
Košického samosprávneho kraja na rok 2011 výška poskytnutých dotácií od začiatku
roka 2011 na základe rozhodnutia predsedu Košického samosprávneho kraja je 37 tisíc 571
eur. Od termínu 16. marca 2011 do spracovania informácie na základe rozhodnutia predsedu
boli poskytnuté dotácie jedenástim subjektom vo výške 31 tisíc 571 eur. Prehľad žiadateľov
a poskytnutá výška dotácie je uvedená v tabuľkovom prehľade. Dodal, že v materiáli je
uvedený aj prehľad zamietnutých žiadostí vrátane zdôvodnenia. 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 10. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 20. júna 2011:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 8 Všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
v znení neskorších zmien a doplnkov berie na vedomie Informáciu o poskytnutých dotáciách
z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení
neskorších zmien a doplnkov.
Hlasovanie č. 6

Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov
Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia Košického
samosprávneho kraja č. 3/2006
o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov

Za 44 poslancov, proti 1 poslanec, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 7
Poverenie pre predsedu Košického samosprávneho kraja na schválenie
riadnych individuálnych účtovných závierok a výročných správ
akciových spoločností za rok 2010
Podpredseda uviedol, že predložený materiál predstavuje zjednodušenie procesu
schválenia riadnych účtovných závierok a výročných správ za rok 2010 u akciových
spoločností – Nemocnice s poliklinikou, a. s. so sídlom v Rožňave, Spišskej Novej Vsi,
Michalovciach a v Trebišove. Ide o splnenie si povinnosti vyplývajúce akciovým
spoločnostiam z ustanovenia § 40 ods. 1 Obchodného zákonníka, v zmysle ktorého sú
povinné predložiť do 6 mesiacov po uplynutí účtovného obdobia, to znamená do 30. júna
2011 na schválenie vyššie spomínané dokumenty.
Nakoľko Košický samosprávny kraj je jediným akcionárom nemocníc s poliklinikou, a. s., je
predložený návrh, aby na základe poverenia zastupiteľstva za akcionára, tieto dokumenty
schválil na valnom zhromaždení predseda Košického samosprávneho kraja. Následne
k materiálu otvoril rozpravu.
Poslanec Novotný: uviedol, že bude hlasovať za tento materiál, pretože každý rok
zastupiteľstvo poverí predsedu Košického samosprávneho kraja, aby tieto úkony urobil, ale
chcel využiť príležitosť a dotazoval sa riaditeľa Úradu Košického samosprávneho kraja,
v akej fáze je momentálne preberanie nemocníc strategickým investorom. Dodal, že na
ostatnom zastupiteľstve poslanci schválili dočasný prevod akcií na dobu dvadsiatich rokov
s tým, že boli tam určité kroky, ktoré ešte je potrebné urobiť, aby k samotnému prevodu akcií
došlo. Dotazoval sa, v akej fáze momentálne sme.
Podpredseda reagoval na poslanca Novotného s tým, že táto otázka patrí skôr do bodu
interpelácie, ale nakoľko to súvisí so zdravotníctvom, požiadal riaditeľa úradu, aby stručne
zhodnotil situáciu.
Ing. Bernát, riaditeľ úradu: uviedol, že pred desiatimi dňami spoločnosť Vranovská
investičná skompletizovala materiály potrebné pre podanie na protimonopolný úrad
so žiadosťou o súhlas ku koncentrácii. Pre informáciu poslancov uviedol, že tých materiálov
bolo veľa a preto chcel poďakovať všetkým riaditeľom nemocníc za poskytnutú súčinnosť.
Dodal, že to bol administratívne mimoriadne zložitý a náročný proces, ktorý sa podarilo
splniť. Informoval, že v piatok na úrad doručili návrh nájomnej zmluvy, ktorý ešte podlieha
pripomienkam, budeme koordinovať kroky s Mestom Michalovce, ako s akcionárom,
v prípade Nemocnice Štefana Kukuru v Michalovciach. Dúfa, že úrad bude mať aj
rozhodnutie protimonopolného úradu, ktorý má na to 60 dní, súhlas Mesta Michalovce a tým
by všetky administratívne kroky boli splnené na to, aby transakcia bola úspešne ukončená.
Verí, že všetko pôjde tak, aby poslanci na augustovom zasadnutí zastupiteľstva schvaľovali
nájomné zmluvy.
Podpredseda 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 10. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 20. júna 2011:
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Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. h) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a Čl. IX. bod 5 Stanov akciových spoločností: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory
Rožňava, a. s., Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s., Nemocnica s poliklinikou
Trebišov, a. s., Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s.
poveruje
predsedu Košického samosprávneho kraja schválením riadnej individuálnej účtovnej závierky
za rok 2010
Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s.
Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a. s.
Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s.
a schválením výročnej správy za rok 2010
Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s.
Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a. s.
Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s.
na valných zhromaždeniach akciových spoločností.
Hlasovanie č. 7

Poverenie pre predsedu Košického samosprávneho kraja na
schválenie riadnych individuálnych účtovných závierok
a výročných správ akciových spoločností za rok 2010

Za 46 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.

BOD č. 8
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 11/2011
o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám,
jazykovým školám a školským zariadeniam
Podpredseda uviedol, že je predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja, ktorým sa dopĺňa v apríli tohto roku prijaté Všeobecne
záväzné nariadenie. Týmto nariadením aj z dôvodu legislatívnej zmeny od mája 2011 Košický
samosprávny kraj poskytuje finančné príspevky na mzdy a prevádzku neštátnym
zriaďovateľom školských stravovacích zariadení podľa počtu hlavných a doplnkových jedál,
ako najspravodlivejšie kritérium.
Dôvodom návrhu na doplnenie v apríli prijatého všeobecne záväzného nariadenia je
dofinancovanie neštátnych zriaďovateľov zariadení školského stravovania podľa počtu
vydaných hlavných a doplnkových jedál nad rámec dotácie za obdobie 1. 1. - 30. 4. 2011.
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 10. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 20. júna 2011:
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Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a)
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov a § 9 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie
Košického samosprávneho kraja, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického
samosprávneho kraja č. 11/2011 o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku základným
umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam.
Hlasovanie č. 8

Návrh
Všeobecne
záväzného
nariadenia
Košického
samosprávneho kraja, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 11/2011
o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku základným
umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 9
Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ
Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia Košice – Juh
Podpredseda uviedol, že materiál na rokovanie zastupiteľstvu sa predkladá v súvislosti
s výzvou na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorú zverejnilo
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program
Zdravotníctvo.
Projekt je zameraný na modernizáciu a rekonštrukciu stavebných objektov zdravotníckeho
zariadenia, stavebné úpravy v záujme zlepšenia energetickej hospodárnosti budov,
rekonštrukciu na inžinierskych sieťach, dodávkach a výmenu prístrojového vybavenia.
Ide o investičný projekt, u ktorého 5 % - tné financovanie predstavuje čiastku 100 tisíc eur.
To sa týka Košického samosprávneho kraja. Táto projektová aktivita je obsiahnutá v Stratégii
rozvoja zdravotníctva Košického samosprávneho kraja a Komplexného reštrukturalizačného
programu. Spôsob financovania projektu na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu po dohode
s prijímateľom môže byť formou predfinancovania alebo refundácie. Systém platieb bude
špecifikovaný v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
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 10. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 20. júna 2011:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. c) a d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy pre Operačný
program zdravotníctvo, v rámci aktuálne zverejnenej výzvy za účelom realizácie projektu
so skráteným názvom: „Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia Košice – Juh“, ktorého
ciele sú v súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického
samosprávneho kraja, s platným Územným plánom Košického samosprávneho kraja,
s platnou Stratégiou rozvoja zdravotníctva Košického samosprávneho kraja, s platným
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Komplexným reštrukturalizačným programom a stanovením výšky náhrad za poskytnutie
zdravotníckych služieb v zdravotníckom zariadení Košice – Juh v Košiciach.
2. Celkové náklady projektu sú 2 000 000 Eur.
3. Spolufinancovanie projektu: „Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia Košice – Juh“
vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt predstavuje 100 000 Eur.
4. Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Správou majetku KSK, spol. s r. o. v spolupráci s Úradom Košického samosprávneho
kraja.
Hlasovanie č. 9

Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ
Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia Košice – Juh

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 10
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Košického samosprávneho kraja – 3. aktualizácia
Podpredseda uviedol, že pod bodom č. 10 bola predsedom Košického
samosprávneho kraja predložená 3. aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Košického samosprávneho kraja v programovacom období 2007 – 2013. Aktualizácia
predstavuje zosúladenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja s cieľmi a prioritami
ustanovenými v Národnej stratégii regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorá bola
schválená v roku 2010. Uvedená povinnosť samosprávnemu kraju vyplýva zo zákona
o podpore regionálneho rozvoja a týka sa tých samosprávnych krajov, ktorých Programy
hospodárskeho a sociálneho rozvoja boli schválené pred 1. januárom 2009. Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku pozostáva z analyticko –
strategickej časti a programovacej časti.
Pre rozsiahlosť analyticko – strategickej časti sa v tlačenej podobe na zasadnutie
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja predkladá Profil kraja a kompletná
programová časť, ktorá je upravená po úroveň priorít.
Materiál prešiel procesom prerokovania na všetkých komisiách. Komisie materiál odporučili
zastupiteľstvu prerokovať a schváliť. Z úrovne členov komisie územného plánovania
a životného prostredia bola požiadavka preskúmať aktuálne možnosti zdrojov financovania
sekundárneho využitia geotermálnej energie vrátane iniciovania rokovania s Ministerstvom
hospodárstva Slovenskej republiky.
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 10. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 20. júna 2011:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. c) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) schvaľuje
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja –
3. aktualizáciu;
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B) berie na vedomie,
že materiál podlieha posúdeniu vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie
v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.
Hlasovanie č. 10

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického
samosprávneho kraja – 3. aktualizácia

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 11
Informatívna správa o implementácii eurofondov v Košickom samosprávnom kraji
v programovacom období 2007 – 2013 so stavom k 31. 3. 2011
Podpredseda uviedol, že predložený materiál predstavuje bilanciu k 31. 3. 2011 zo
sledovania rozsahu zazmluvnenej pomoci vo výške 44 % a čerpanej pomoci z eurofondov vo
výške 13 %. Obsahovo sa materiál zameriava na stav implementácie projektov s porovnaním
postavenia Košického samosprávneho kraja s ostatnými samosprávnymi krajmi Slovenskej
republiky podľa jednotlivých operačných programov. Informácie sú prebraté zo zdrojov
Centrálneho koordinačného orgánu - Informačno - technologického monitorovacieho systému
a Riadiaceho orgánu pre implementáciu ROP.
Následne sa opýtal riaditeľa úradu, či chce materiál doplniť a následne mu odovzdal slovo.
Ing. Bernát, riaditeľ úradu: k regionálnemu operačnému programu uviedol, že je to jediný
program, ktorý sa týka Košického samosprávneho kraja, sme na treťom mieste za Žilinským
a Prešovským krajom. U ôsmich projektov z ROP-ky prebieha kontrola
verejného
obstarávania a k opakovaniu verejného obstarávania došlo na projekty Cesty KSK 2 a KSK 5.
Predpokladá, že do dvoch – troch týždňov by sa po kontrole z úrovne SORO mohlo začať na
Spiši a Gemeri s realizáciou opravy ciest. Žilinský samosprávny kraj bol úspešnejší ako my,
najväčší rozdiel vznikol v segmente školstva, kde Košickému samosprávnemu kraju prešli
štyri školy, tam sme získali stratu za Žilinským samosprávnym krajom, ale v ostatných
segmentoch sme plne konkurencie schopní. Máme spracovanú projektovú dokumentáciu na
Cesty KSK 6 – 10, čakáme na výzvy, sú už predbežne spracované projektové dokumentácie aj
v segmente kultúry a sociálnych vecí. Sme pripravení s projektami v prípade novej výzvy.
Podobne aj v segmente školstva máme 10 projektov, ktoré sú spracované. Podobná situácia
bola aj s projektom na rekonštrukciu zdravotníckeho zariadenia na poliklinike Juh. Tento
projekt bol podaný v predchádzajúcej výzve, teraz došlo len k aktualizácii projektu
a k zníženiu rozpočtu, v pôvodnom zámere sme mali 3,5 milióna eur a teraz došlo k zníženiu
na 2,5 milióna, pretože celková suma alokovaných zdrojov je nižšie, cca 3,7 milióna na celú
výzvu. Dúfa, že sa výzvy regionálneho operačného programu rozbehnú, technicky sme na to
pripravení, aj v úprave rozpočtu poslanci schvaľovali 1 milión 052 tisíc eur, ktoré sme dostali
v rámci refundácie za projekt cezhraničnej spolupráce Skároš – Holoháza, ktoré sú určené na
projektovú dokumentáciu. Dodal, že aj finančne je Košický samosprávny kraj pripravený na
koofinancovanie i na vyplatenie finančných prostriedkov za projektové dokumentácie, ale
v prvom rade sa snažíme, aby bolo minimum neoprávnených nákladov, lebo jedna vec je
úspešnosť projektov a druhá vec je, koľko nákladov je uznaných kontrolnými orgánmi.
Pochválil spoluprácu so SOROm, ktorý poskytol súčinnosť a aj z tohto dôvodu sme radšej
výzvu na KSK 2 a 5 opakovali, len aby sme sa vyhli neoprávneným nákladom.
Podpredseda sa poďakoval riaditeľovi úradu a otvoril k materiálu rozpravu.
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Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 10. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 20. júna 2011:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. c) a d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov berie
na vedomie Informatívnu správu o implementácii eurofondov v Košickom samosprávnom
kraji v programovacom období 2007 – 2013 so stavom k 31. 3. 2011.
Hlasovanie č. 11

Informatívna správa o implementácii eurofondov v Košickom
samosprávnom kraji v programovacom období 2007 – 2013 so
stavom k 31. 3. 2011

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 12
Informácia o vyhodnotení zimnej údržby ciest za obdobie 2010/2011
Podpredseda uviedol, že materiál dáva prehľad o vyhodnotení zimnej údržby ciest
z hľadiska zhodnotenia materiálovej prípravy, zhodnotenia prípravy dopravno mechanizačnej a personálnej prípravy Správy ciest Košického samosprávneho kraja. Je
doplnená o popis použitých technologických postupov zimnej údržby ciest, vyhodnotenie
nehodovosti, kalamitných a mimoriadnych situácií vrátane analýzy nákladovosti zimnej
údržby ciest a porovnania so skutočnosťou predošlých sezón. Zimná údržba ciest v sezóne
2010/2011 bola vykonávaná v období od 1. 11. 2010 do 1. 4. 2011. Dodal, že poslancom sú
k dispozícii aj tabuľkové prehľady o zásobách posypového materiálu, zozname mechanizmov
a dopravných prostriedkov, vrátane prehľadu výkonov a nákladov podľa jednotlivých
stredísk. Následne otvoril k materiálu rozpravu.
Poslanec Lazár: uviedol, že by chcel doplniť, možno do budúcna, nevie či je súčasťou
zimnej údržby aj údržba, ktorá nasleduje po skončení zimy, myslí tým výmole, ktoré sú na
cestách. Dodal, že občania sa pomerne dosť sťažovali hlavne v regióne Košice – okolie a do
budúcna by navrhoval, aby bolo možné jasne a transparentne zverejniť, kedy a v akom čase,
alebo do akého času po skončení zimy budú odstránené alebo začnú sa odstraňovať výmole,
pretože občania žiadajú informácie od poslancov. Predpokladá, že to isté je aj na Správe ciest
Košického samosprávneho kraja. Dodal, že je potrebné nejakým spôsobom dať vedieť
verejnosti, kedy sa začne s odstraňovaním, lebo asi to súvisí tiež so zimnou údržbou.
Podpredseda požiadal Ing. Zoltána Bartoša, riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho
kraja, aby informoval o tom, ako sa nedostatky na cestách, ktoré sú hlavne po zimnej
prevádzke, odstraňujú.
Ing. Zoltán Bartoš, riaditeľ Správy ciest KSK: uviedol, že opravy výtlkov a následná
oprava asfaltov regionálnych ciest, nie je súčasťou zimnej údržby, je to letná alebo celoročná
údržba s tým, že v zime sa výtlky opravujú operatívne s tzv. zimnou zmesou, nie teplou
obalovanou zmesou, to je dočasné riešenie, v lete sa potom v rámci finančných možností
robia výtlky, toto je riešenie operatívne. Závisí to od pridelených finančných prostriedkov, či
sa jednotlivé úseky, ktoré sú v dezolátnom stave, opravujú súvislými opravami, resp. ide o
bodové závady.
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Poslanec Halenár: nevie, či dobre rozumel, že súčasťou tohto bodu bude aj petícia...
Podpredseda informoval poslanca, že to bude až v ďalšom bode.
Poslanec Halenár: reagoval na vystúpenie Ing. Bartoša, riaditeľa Správy ciest Košického
samosprávneho kraja. Uviedol, že otázka poslanca Lazára bola iná, že či sa to dá považovať
za súčasť zimnej údržby a nie konštatovanie, že nie je to. Ak toľko ton chémie je pripravené
a posypané na cesty, teda vysypané na cesty, je predpoklad, že aj tá chémia spôsobuje
problémy s výtlkmi. V tom prípade je to priamy dôsledok ošetrovania alebo zjazdňovania
ciest v zime. A tiež je toho názoru, že by sa mali stanoviť určité termíny, alebo aspoň nejaké
zmysluplné časové vyhodnocovanie, lebo zima nie je do 1. 4., hocikedy zima končí omnoho
skôr. Košický samosprávny kraj vie to, čo bolo spôsobené počas zimy dať do poriadku.
Odpoveď Ing. Bartoša považuje za nedostatočnú, jemu osobne sa nepozdávala a bol by rád,
keby sa do budúcna niečo také pripravilo. To znamená, aby sme to, čo je dôsledok našej
činnosti vedeli dať po sebe aj do poriadku.
Podpredseda 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 10. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 20. júna 2011:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. c) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov berie
na vedomie Informáciu o vyhodnotení zimnej údržby ciest za obdobie 2010/2011.
Hlasovanie č. 12

Informácia o vyhodnotení zimnej údržby ciest za obdobie
2010/2011

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 12a
Petícia občanov Olšavského a Kecerovského mikroregiónu, ktorou žiadajú
rekonštrukciu cesty II. triedy č. 576 Bidovce – Herľany
a ciest III. triedy v tomto regióne
Podpredseda uviedol, že petíciou sa občania obrátili na poslancov a ako ich už
informoval v úvode rokovania zastupiteľstva, s doručením petície z úrovne úradu bolo dané
k dispozícii aj spoločné Stanovisko Úradu Košického samosprávneho kraja a Správy ciest
Košického samosprávneho kraja. Cieľom stanoviska k petícii bolo poukázať, že problémy
dopravnej infraštruktúry sú riešené realizáciou zastupiteľstvom prijatých uznesení
a možnosťami rozpočtu Košického samosprávneho kraja. Následne odovzdal slovo Ing.
Bernátovi, riaditeľovi úradu.
Ing. Bernát, riaditeľ úradu: uviedol, že text petície obdržali všetci poslanci v písomnej
podobe. Chcel reagovať na pár skutočností uvádzaných v petícii. Prvá vec – je tam uvádzané,
že región je na chvoste záujmu Košického samosprávneho kraja. O opaku svedčia údaje
uvádzané v stanovisku. Sú tam uvedené stavby realizované v tomto regióne od roku 2005 do
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roku 2009, je to spolu 13 akcií vo výške 58,23 mil. Sk. Informoval, že išlo o úverové zdroje
z Európskej investičnej banky, ktorý splácame 30 rokov, na ktorý bol aj v tomto parlamente
nie jednoznačný názor, že brať úver a potom sú to tzv. PPP projekty, ktoré sme realizovali od
roku 2005 v takých troch dávkach: 2005, 2006 a 2007, ktoré tiež budeme splácať do roku –
myslí si, že posledný je do roku 2017. Všetci čakáme na regionálny operačný program,
spracované sú projekty na regionálny operačný program Cesty KSK 6 -10 - okres Košice –
okolie. V rámci projektu Cesty KSK 6 sa bude realizovať v okrese Košice – okolie súvislá
oprava na 45,772 km, obnovia sa dva mostné objekty, sú vytypované tie najťažšie, najviac
spomenuté najproblémovejšie úseky, je to aj úsek Herľany – Bidovce – Košice, tam sa
realizuje úprava v celkovej dĺžke 9,8 km. Naviac v rámci schválenej úpravy rozpočtu
presúvame na Správu ciest Košického samosprávneho kraja 1,5 milióna eur z tých troch
zdrojov v rámci rozpočtu a gro finančných prostriedkov bolo použitých v regióne Spišská
Nová Ves, kde cca 150 km ciest bolo v havarijnom stave. Súvislé opravy sa postupne
realizujú tak, ako realizujeme verejné obstarávania. Na úseku, ktorý je spomenutý aj v petícii
sa bude realizovať 1,5 km súvislých opráv, čo spolu s aktivitami projektu Cesty KSK 6, ktorý
dúfa, že sa bude realizovať v budúcom roku, súvisle sa tam opraví skoro 10,3 km ciest.
Vyjadril presvedčenie, že ten najkritickejší úsek tých 1,5 km sa bude realizovať teraz
a zvyšok sa bude realizovať v budúcom roku. Podľa informácie, ktorú Úrad Košického
samosprávneho kraja má, výzva by mala byť niekedy v júli, v auguste tohto roku. Projekty sú
spracované, ak sa stihne do konca roka realizácia verejného obstarávania, tak niekedy
v jarných mesiacoch, podľa počasia, budú môcť stavebné firmy začať s realizáciou úsekov.
Dúfa, že do roka celý problémový úsek bude zrealizovaný. Nedá mu nespomenúť, že minulý
rok sme tam riešili za 5 miliónov korún zosuv Herľany – Banské opakovane, prvý krát sme to
realizovali za 2 milióny v roku 2006, v 2010 roku to bolo realizované
za 5 miliónov. Možno problém je v tom, že u zosuvov pri realizácii krátkych úsekov
cca 200 – 300 metrov, je to finančne mimoriadne náročné. Tam došlo aj k obrovskej ťažbe
dreva a z toho titulu k odkrytiu pôdy a tie prívalové dažde, ktoré prichádzajú nám spôsobujú
obrovské problémy a sú s tým spojené zosuvy. Informoval, že budúci týždeň regionálne
združenie ZMOS Košice – okolie má stretnutie, ktorého sa s Ing. Bartošom, riaditeľom
Správy ciest KSK zúčastnia a budú informovať aj starostov z regiónu Košice - okolie
o aktivitách, ktoré chystáme v okrese Košice okolie realizovať v tomto a v budúcom roku.
Dodal, že to chce čas a finančné prostriedky a nie z viny Košického samosprávneho kraja rok
stoja výzvy na regionálnom operačnom programe, kde sa v júni minulého roku zastavil život,
čo sa týka štrukturálnych fondov, dobiehajú sa len staré výzvy a za celý rok nebola vypísaná
žiadna nová výzva. Tá kontinuita sa prerušila a to je jeden z dôvodov, prečo sme nerealizovali
tento problémový úsek. To, že sa to bude realizovať, poslanci schválili v uznesení
číslo 62/2010. Toľko uviedol na vysvetlenie k petícii, odporučil túto petíciu zobrať na
vedomie, čo sa týka kvality vysprávok, lebo aj na to smerujú otázky, tak tie vysprávky sa
nerobia tak, ako by sa mali, tak v súčasnosti už si správa ciest v rámci subdodávky objednáva
vyfrézovanie dlhších úsekov, čiže ideme inou technikou, snažíme sa vyfrézovať dlhšie úseky
a takto tieto úseky plátať. Sú úseky, kde jednoducho niet podložie, niet na čo dať tu platňu,
takže tam si to vyžaduje súvislé opravy. Dodal, že tu je potrebné povedať, že cesty II. a III.
triedy boli zanedbávané 20 rokov a investičný dlh sa postupne odstraňuje.
Poslankyňa Jenčová: uviedla, že by chcela oceniť úsilie spracovateľov pri odpovedi na túto
petíciu, že si dali námahu až šesť rokov dozadu zanalyzovať, koľko finančných prostriedkov
išlo do ciest. Pri tej príležitosti sociálna komisia požiadala o prehľad, aké opravy sú plánované
v rámci kraja a verí, že to nezaujíma len členov sociálnej komisie, ale určite všetkých
poslancov, aby vedeli reagovať keď sa ich ľudia z regiónu opýtajú na stav ciest. Požiadala
Ing. Bartoša, riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja, keby mohol zaslať
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mailom všetkým poslancom Plán opráv ciest. Dodala, že to nebude dávať ako dopyt formou
písomnej požiadavky, len aby to bolo realizované.
Poslanec Halenár: uviedol, že on až tak veľmi dobre tú odpoveď nevidí, pretože v jednom
bode sa občania sťažujú na kvalitu opráv a na to im je odpovedané na strane - druhá strana
odpovede, že: „Správa ciest Košického samosprávneho kraja kladie dôraz na neustále
zvyšovanie kvality práce aj na základe neustálych kontrol možno konštatovať, že kvalita
práce sa v poslednom období zvýšila.“ No keď tu počúva z úst riaditeľa úradu, koľko úsilia
bolo vynaložené na to, aby boli pripravené podklady k odovzdaniu nemocníc, čo je celkom aj
zdôvodniteľné a logicky pochopiteľné, zdá sa mu, že táto odpoveď, slová riaditeľa dokonale
podomieľa, pretože keď sa raz občania sťažujú na to, že je nekvalita v opravách, tak pre neho
sa zdá dobrá odpoveď taká, že je napísané, ako často sa robia tie kontroly, to znamená, že či
okamžite, aká je záruka na to a hlavne sa týka zrejme ten problém kvality rovinnosti. On si
myslí, že toto tam malo byť poznamenané a malo tam byť poznamenané s výsledkom, že je
to tak v poriadku, že my sme to tak kontrolovali a je to v poriadku. To považuje za správnu
odpoveď úradníka občanovi, resp. 700 občanom. A tým by sa aj rád opýtal možno to má aj
súvis s opravou výtlkov vo všeobecnosti, či je možné odpovedať mu na otázku, ako sa toto
kontroluje, aká je dohoda s firmami, ktoré robia tento servis pre KSK, čo sa týka záručnej
doby, čo sa týka rovinnosti a čo sa týka samotnej kvality opravy výtlkov.
Poslanec Novotný: uviedol, že rozumie signatárom aj iniciátorom tejto petičnej akcie, lebo tí,
ktorí sa pohybujú po obciach v okrese Košice – okolie alebo obvode Košice – okolie, veľmi
dobre vedia v akom sú stave a v akej sú situácii. Musí povedať, že práve oblasť východne od
Košíc je snáď v najhoršej situácii. Stačí v Košických Oľšanoch odbočiť doľava a ísť na
Rozhanovce a veľa pochopíte o tom, kde sa nachádza Slovenská republika, člen OECD
a stačí z Keceroviec ísť do Vtáčkoviec po ceste a tiež pochopíte veľmi veľa o tom, že sme
niekoľko kilometrov od Košíc, naozaj za kopcom vidíte žiaru z mesta Košice, ale napriek
tomu sa nachádzame na cestách, ktoré by už v strednej Európe asi nemali čo robiť.
Uvedomuje si modernizačný dlh, ktorý na týchto cestách bol urobený. Hodnotí pozitívne aj
to, že materiál dal naozaj veľmi dobrý prehľad o tom, čo sa urobilo v predchádzajúcom
období, od roku 2005, jednak z úverových zdrojov európskej banky pre obnovu a rozvoj
a prostredníctvom PPP projektov. Treba však povedať, že pomaličky nás to bude dobiehať
a v tomto zastupiteľstve to možno riešime prvýkrát, ale určite nie poslednýkrát, využili sme
cca 3,5 miliardy slovenských korún, ktoré budeme splácať do roku 2017, resp. 2036, ale
problémy v mnohých častiach nášho regiónu zostali, napr. aj v tomto mikroregióne. Uviedol,
že Košický samosprávny kraj má ďalšie možnosti čerpať prostredníctvom eurofondov, treba
veriť, že Košický samosprávny kraj bude úspešný, vzhľadom na veľké množstvo žiadateľov,
pričom sú štyri projektované a plánované investične akcie, ale len jedna sa týka toho
najväčšieho problému, cesty II. kategórie si myslí, pretože to je spojnica, ktorá prechádza
týmto regiónom a malo by sa tam riešiť nejakých 4,4 km. Ostatné sú opravy od 800 metrov
do 2,9 kilometra na cestách III. triedy. Možnosti, ktoré má Košický samosprávny kraj sú
značné limitované tým, ako bude úspešný v čerpaní z eurofondov. Skutočnosť, že 3,5
miliardy už bolo minutých na opravy množstva kilometrov ciest Košického samosprávneho
kraja, ktoré pomaličky začínajú chátrať je fakt. To, že v roku 2017, resp. 2036 máme
splatnosť jedného, resp. druhého úveru alebo pôžičky – nazvite si to už ako chcete, PPP
projektu, našej spoluúčasti je tiež fakt a hľadanie optimálnych riešení bude veľmi veľkým
problémom. Dal do pozornosti skutočnosť, že tento problém nás začne veľmi intenzívne
dobiehať v tomto funkčnom období vzhľadom na to, že cesty, ktoré boli opravené začínajú
chátrať, poslanci, ktorí chodia po Košickom kraji vedia a poznajú, ktoré cesty už boli
opravené, tak to môžu vidieť voľným okom, nemusia byť odborníkom na pozemné
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komunikácie a napríklad tento región veľmi blízko niekoľko kilometrov vzdušnou čiarou od
mesta Košice dostal nejaké malé bodové opravy v predchádzajúcom období a nachádza sa vo
veľmi zlej situácii, čo sa týka dopravnej infraštruktúry. Obáva sa, že riešenie, ktoré sa uvádza
v tom materiáli, problémy tohto mikroregiónu nevyrieši a ešte je veľmi otázne, či vôbec sa
tieto štyri akcie budú dať zrealizovať, či budeme úspešní pri čerpaní týchto eurofondov.
Poslanec Bauer: keď hovoríme o stave ciest, tak to veľmi úzko súvisí s kvalitou
prevádzaných opráv a rekonštrukcií. Pokiaľ nebude tlak na kvalitu týchto prác, môžete dať aj
dvakrát viac finančných prostriedkov do opráv výtlkov a rekonštrukcií ciest a stále budú cesty
v zlom stave. V prvom volebnom období, keď sa zobrali prvé väčšie peniaze na PPP
projekty, sa nastavili poslancami schválené pravidlá tak, že sa požadovala záručná doba na
tieto práce, na rekonštrukcie až do výšky 10 rokov, čiže podarilo sa uzatvoriť zmluvy,
v ktorých niektoré mali 5, niektoré 7, niektoré aj 10 ročnú záručnú dobu. Teraz si pozrel jednu
zmluvu, ktorú má uverejnenú naša organizácia na svojej webovej stránke a zistil, že tam je
záručná doba na dielo 24 mesiacov. Dotazoval sa, či to je tak pri všetkých zmluvách a ak áno,
prečo sa odišlo od toho, aby sa tlačilo dĺžkou záručnej doby na zrealizované dielo, na kvalitu
ciest, pretože bol naozaj obrovský rozdiel, keď sa dodávateľ musel zaviazať na omnoho
dlhšiu záručnú dobu v kvalite a potom tie finančné prostriedky boli omnoho lepšie využité
a cesty, ktoré boli opravené a kde mal dodávateľ omnoho dlhšiu záruku, boli omnoho
kvalitnejšie urobené.
Poslanec Farkašovský s faktickou poznámkou: uviedol, že nechce chrániť dodávateľov, ale
keď boli desať ročné záruky, neboli sme členmi Európskej únie, teraz členmi Európskej únie
sme a predpis Európskej únie je celoplošný. Dvojročná záručná doba na všetky služby a tovar.
Poslanec Süli: myslí si, že sa točíme okolo bodu veľmi citlivo. Povedzme si veľmi jasne, že
za 20 rokov nastala zmena v dopravnom parku, v spoločnosti a po ceste nechodia ani
vetriesky, espetečky, nanajvýš 12 tonové vozidlá, ale chodia 30 a ešte ťažšie vozidlá. To je
prvý moment. Druhý moment je ten, že rastú všelijaké parky, kde sa budujú rodinné domy
a myslí si, že by sme mali byť radi, že stavbári majú prácu, rieši sa bytový problém občanov,
ale treba hovoriť aj o tom, že po tých cestách cez tie dediny alebo kde tie parky sú, chodia
veľké domiešavače, tzv. čerpadlá betónu, ktoré vážia niekedy 30 až viacej ton. Keď
hovoríme o tom, že sa uvoľnil výrub lesov a holorub, treba hovoriť, že tie veľké tatrovky
alebo väčšie vozidlá, ktoré ešte vozia guľatinu po cestách II. a III. triedy, tiež vážia niekedy
viacej než bývalé espetéčky alebo vetriesky, ktoré tam chodili. A hovoríme aj o tom, že riešiť
výtlky zalepením dier je cesta do záhuby, to sú vyhodené peniaze do vzduchu, nakoľko
podklad neznesie túto záťaž, to si treba povedať jasne a treba povedať aj občanom, že je to
veľký problém. Otázka znie, či vieme nájsť cestu k tomu, aby za užívanie ciest II. a III. triedy
ťažkými vozidlami, ťažšími vozidlami než cesta znesie túto záťaž, či sme schopní vytvoriť
nejaký právny systém, aby platili trošku viac za to a či vôbec tam majú chodiť, to je také
druhé kolo a to sa týka aj povodní. My tu sekundárne hasíme niečo, čo sme nezapríčinili.
A z čoho? Z poplatku občanov, z nejakých peňazí európskej únie, ale podstata veci sa nerieši,
v čom vidí vážny problém. To je všetko, čo chcel povedať.
Poslanec Lazár: uviedol, že každá petícia, ktorú občania spíšu, vznikne z nejakého dôvodu
a keďže títo občania spísali túto petíciu, tak určite cítia potrebu sa k tejto téme vyjadriť a cítia
v prvom rade asi nespokojnosť a on to myslel, že pri tom prvom návrhu, ktorý hovoril, čo sa
týkalo výtlkov, že dôsledok petície, alebo petícia väčšinou vzniká vtedy, keď tá komunikácia
je obmedzená, resp. jedna zo strán nie je spokojná s tou vzájomnou komunikáciou. Možno aj
čo sa týka výtlkov aj v tomto prípade by pomohlo, ak by tie jednotlivé regióny boli
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informované včas, pretože je pochopiteľné, že finančných prostriedkov nie je dostatok, ale ak
by tí občania vedeli, že vieme to riešiť o rok, o dva, aby tam bol nejaký časový harmonogram,
ktorý bude snahou úradu, aby sa ho podarilo zabezpečiť a zrealizovať. To isté si myslel aj pri
výtlkoch, po chvíli tie výtlky vznikajú, tí ľudia čakajú na tú opravu a zvolili určitú formu
komunikácie, či už cez médiá alebo obecné zastupiteľstvá, kde by sme im oznámili, že v tom
a v tom čase sa tá a tá časť alebo tento úsek bude opravovať takou alebo onakou formou. Vie,
že to nie je jednoduché, ale si myslí, že náš občan je pomerne chápavý, len potrebuje mať tú
informáciu vopred.
Podpredseda sa poďakoval poslancovi Lazárovi a opýtal, či chce ešte niekto vystúpiť
v rozprave. Dotazoval sa riaditeľa úradu, či chce zareagovať na vystúpenia jednotlivých
poslancov a následne mu odovzdal slovo.
Ing. Bernát, riaditeľ úradu: je to údaj, ktorý vznikol v roku 2005, kde vtedajší odbor
dopravy odhadol investície do ciest II. a III. triedy v našom kraji na 1 miliardu eur, vtedajšia
mena bola 33 miliárd slovenských korún. Teraz je len 30, čiže počítajme 30 miliárd
slovenských korún bolo potrebné v roku 2005 investovať do cestnej infraštruktúry na základe
stavu v roku 2005, odvtedy ubehlo 6 rokov, investovali sme, ako spomenul poslanec
Novotný, 3,5 miliardy, ale stále je to 1/10 nehovoriac o tom, že ten stav sa zhoršuje aj tým, že
neustále rastie hustota a intenzita premávky. Uviedol, že to je problém vo všetkých regiónoch
po zavedení mýta. Kamióny odchádzajú zo spoplatnených ciest na nespoplatnené a tieto
cesty, ako hovoril aj poslanec Süli, neboli stavané na takúto intenzitu, ani na takú záťaž, lebo
hustota premávky rastie každým dňom. Určite si vie predstaviť radšej investovať finančné
prostriedky do súvislých opráv v okrese Košice – okolie, ale po minuloročných povodniach sú
odhadované škody vo výške 18 miliónov eur. Od vlády Košický samosprávny kraj
dostal 6 miliónov eur plus 900 tisíc na most Embraco, ten zvyšok opäť z finančných
prostriedkov Košického samosprávneho kraja musel byť vynaložený na krátke úseky, ktoré
musia byť opravované a stoja veľa finančných prostriedkov. Uviedol, že keby úrad tých 12
miliónov eur investoval minulý rok do súvislých opráv, bolo by opravených viac ciest. Dodal,
že sa nechce vyhovárať na okolnosti, ktoré tu sú, ale sú to skutočnosti, ktoré sa nedajú
zmeniť.
Na otázku ohľadne vysprávok uviedol, že väčšina sa robí vlastnými kapacitami, robí ich
Správa ciest KSK vo vlastnej réžii a pokiaľ poslanci majú informácie, že to nie je urobené
správne, majú kontaktovať riaditeľa správy ciest alebo vedúcich miestnych stredísk. V kvalite
sú vždy rezervy, ale kde sú nestabilné podložia, nedá sa urobiť súvislý koberec. Dal do
pozornosti poslancom, že na dnešnom rokovaní poslanci schválili v úprave rozpočtu 100 tisíc
eur na Smolník, kde počas zím odišla cesta. Pred dvomi rokmi bolo rátané so súvislou
opravou po povodniach, ale po zime, ktorá toho roku bola, striedalo sa teplo s chladom a to
potrhalo cestnú infraštruktúru, odišlo podložie. Bolo nutné tam za 100 tisíc eur vybudovať
nové podložie cesty, pretože nie je možné na takto nestabilné podložie dať súvisle koberec.
Dodal, že sa snažíme zlepšovať kvalitu, samozrejme, sú tam rezervy, ktoré vždy budú, ale
úrad chce investovať aj do obnovy technologického vybavenia správy ciest, ale je to beh na
dlhé trate. Je to naša spoločná úloha, spoločný cieľ a nehovoriac o tom, že sú tu okresy, ktoré
nemajú cesty I. triedy. Je to veľký okres Spišská Nová Ves, okres Gelnica, kde niet
alternatívy, čiže tie autá musia chodiť len po našich cestách. Čo sa týka pomoci zo strany
štátu informoval poslancov, že úrad dostal finančné prostriedky na opravu ciest I. triedy, ale
pokiaľ zaregistroval, v našom kraji je to jedine Dobšinský kopec, niečo sa robí v Trhovišti
v okrese Michalovce a gro finančných prostriedkov ide do Prešovského kraja. Nehovoriac
o tom, že my tu máme veľmi hustú a veľmi vybudovanú sieť ciest typu RR rýchlych ciest
a typu diaľnic dohromady nula, lebo máme len diaľničný privádzač a teraz sa buduje R4.
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To, čo majú ostatné regióny, že majú diaľnice, rýchle cesty, autá môžu chodiť po iných
cestách, ale my okrem ciest I. triedy a II. triedy inú alternatívu nemáme. Zaťaženosť autami
je na oveľa vyššej úrovni. Dodal, že úrad dlhodobo poukazuje na to, že systém financovania
opráv a údržby ciest je nespravodlivý voči nášmu regiónu, pretože je to postavené na dani
z motorových vozidiel. Je tu obrovská disparita, na ktorú dlhodobo poukazujeme aj tým, že
veľa áut, ktoré chodia po našom kraji, majú bratislavské štátne poznávacie značky, pretože
zahraničné firmy väčšinou realizujú obnovu vozového parku cez operatívny a finančný lízing
a tam sú evidenčné čísla bratislavské, čiže daň z motorových vozidiel ide do Bratislavy a nie
do nášho regiónu. Takže ten investičný dlh je obrovský. Ideálne by bolo, keby sme aspoň 1/10
vedeli v rozpočte nájsť, aby sme vedeli investovať do ciest.
Na dotaz poslanca Novotného, či budeme úspešní pri čerpaní eurofondov uviedol, že výzva je
uzavretá, jediným žiadateľom je Košický kraj. Na náš región je vyčlenená suma, takže
nemáme konkurenciu za predpokladu, že splníme indikatívne parametre, ktoré sú
zadefinované vo výzve. Keď projekty budú kvalitné, budú spĺňať indikatívne parametre, ktoré
sú zadefinované, mali by sme byť úspešní a cesty KSK 6 – 10 by sa mali realizovať.
K záručným opravám uviedol, že nevie o akú sumu sa jedná, ale v prípade, že je to
financované zo štrukturálnych fondov, tak ako aj spomenul poslanec Farkašovský, tam
pravidlá hry určuje SORO a keď zadefinujú, že záruka je 24 mesiacov, tak sa musíme
prispôsobiť pravidlám hry tomu, kto dáva finančné prostriedky.
Poslanec Süli s faktickou poznámkou: chcel sa spýtať, lebo keď chceme byť konštruktívni,
mali by sme sa dozvedieť, keď sa jedná o nejaký nadrozmerný náklad alebo nadváhu
nejakých vozidiel, existuje v zákone nejaká klauzula, ktorá hovorí, že musí byť určená trasa?
Pokiaľ dobre vie, keď sa prevážajú nadrozmerné náklady, ktoré sú podstatne ťažšie než
vozidlá bežne sú, musí byť presne určená trasa, aj presný termín, kedy sa to môže urobiť.
Dodal, že by rád vedel, nie teraz na to tu času niet, ale rád by vedel, či na budúce
zastupiteľstvo by sme mohli dostať jeden právny výklad na to, ako je to s režimom na cestách
nákladných vozidiel, nadrozmerných nákladov a nákladov, čo sú záťažou vyššie, ako bežne
možné. Totižto niekto mu tu tvrdí, že keď nejaké nákladné motorové vozidlo môže ísť kedy
chce a nemôžme zadať žiadnu cestu III. triedy pred nadrozmerným veľmi ťažkým vozidlom,
lebo to len dopravný inšpektorát. Veľmi by rád vedel, že v tomto štáte, kto určuje tieto veci –
policajti, poslanci, národná rada, ministerstvo dopravy, kto určuje tieto pravidlá, lebo jemu sa
zdá, že je v tom poriadny chaos a neriešime koncepčné veci. Ani v parlamente, ani na
dopravnom inšpektoráte, ani tu, len lepíme cesty a je to nekonečný príbeh.
Nakoľko do rozpravy boli prihlásení ďalší poslanci, podpredseda dal do pozornosti, že
rozpravu k prejednávanému bodu už ukončil, preto požiadal riaditeľa úradu, aby zareagoval
na poslancami prednesené dotazy. Následne dal možnosť prihláseným poslancom vystúpiť
s faktickými poznámkami.
Poslanec Halenár: tiež by som vás chcel požiadať, že som poslanec aj pre vás, dobre?
Podpredseda oponoval poslancovi Halenárovi s tým, že ho oslovil pán poslanec.
Poslanec Halenár s faktickou poznámkou: reagoval na vystúpenie riaditeľa úradu, pokiaľ
dobre počúval, čo tu hovoria kolegovia poslanci, nejde o výšku peňazí, ktoré boli a to nie je
koľko dáva štát, ani koľko sme dali cez fondy EÚ alebo koľko máme požičané, skrátka to nás
toto nezaujíma. Z tej debaty aspoň pre neho vyplývalo, že skôr sa zaujímame o kvalitu
a dlhodobosť tých peňazí, ktoré boli takto investované do ciest. Na jeho otázku, že kto
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kontroluje rovinnosť tých opráv akosi odborníci na KSK mlčia. Ako je možné mať zmluvu
na 24 mesiacov za prácu ja neviem...
Podpredseda vstúpil poslancovi Halenárovi do vystúpenia s tým, že vyčerpal čas jednej
minúty a odovzdal slovo poslancovi Kokardovi.
Poslanec Kokarda s faktickou poznámkou: uviedol, že nezaregistroval ukončenie rozpravy,
za čo sa ospravedlnil, ale mal len jeden dotaz ohľadne v médiách odznenej informácie, že
Výskumný ústav dopravy v Žiline pracuje na vytypovaní úsekov, kde bude vylúčená doprava
nad 12 ton. Dotazoval sa, či sa toho Košický samosprávna kraj zúčastňuje.
Poslanec Rečka s faktickou poznámkou: uviedol, že rovnako nepostrehol ukončenie
rozpravy, ale chcel len požiadať, ak sa bude robiť ďalší program v rekonštrukcii komunikácií
v okrese Košice – okolie, aby bol braný zreteľ hlavne na zaťaženie premávky komunikácií,
pretože jedná sa hlavne o úsek Ruskov - kameňolom a výstavba R2, kde je značné zaťaženie.
Poďakoval Ing. Bartošovi, riaditeľovi Správy ciest KSK, že sa spoločne podarilo určité úseky,
firmou, ktorá túto stavbu realizuje, opraviť, ale to ich región, čo sa týka výstavby R3,
nezachráni, pretože všetci ľudia, ktorí z Trebišova, Sečoviec, atď.. chodia do práce do U. S.
Steelu budú aj naďalej chodiť po starej komunikácii.
Podpredseda ubezpečil poslanecký zbor, že zmysluplnými pripomienkami, ktoré dnes na
zasadnutí zastupiteľstva odzneli, sa bude zaoberať Úrad Košického samosprávneho kraja
a taktiež vedenie Správy ciest Košického samosprávneho kraja. Poslanci budú informovaní
na ďalšom zasadnutí. Následne požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na
uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 10. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 20. júna 2011:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov berie
na vedomie Petíciu občanov Olšavského a Kecerovského mikroregiónu, ktorou žiadajú
rekonštrukciu cesty II. triedy č. 576 Bidovce – Herľany a ciest III. triedy v tomto regióne.
Hlasovanie č. 13

Petícia občanov Olšavského a Kecerovského mikroregiónu,
ktorou žiadajú rekonštrukciu cesty II. triedy č. 576 Bidovce –
Herľany a ciest III. triedy v tomto regióne

Za 37 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 7 poslancov.
Návrh bol prijatý.

BOD č. 13
Dodatok č. 7 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja a neposlancov – členov komisií zastupiteľstva
Podpredseda uviedol, že pod bodom č. 13 je poslancom z úrovne predsedu Košického
samosprávneho kraja predložený materiál, ktorým dochádza k aktualizácii zásad
odmeňovania poslancov a neposlancov. V prípade poslancov aktualizácia zásad predstavuje
dve doplnenia:
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1. doplnenie týkajúce sa vyplatenia odmeny poslancovi jednak na základe prezenčných listín
a v závislosti od percenta hlasovania na zasadnutí zastupiteľstva.
2. predloženým materiálom sa reaguje na legislatívne zmeny zákona o sociálnom poistení,
v zmysle ktorého poslanec v prípade, že má právo na odmenu v zmysle zásad, sa od
začiatku tohto roka považuje za zamestnanca na účely sociálneho poistenia.
Predloženým doplnením zásad je snaha vytvoriť legislatívny rámec pre poslanca na účely
posúdenia vzniku povinného sociálneho poistenia zamestnanca deklarovaná a schválená
zastupiteľstvom v zásadách. To znamená, že sociálna poisťovňa bude posudzovať poslanca,
že nemá postavenie zamestnanca podľa zákona o sociálnom poistení len vtedy, ak v zásadách
odmeňovania poslancov bude uvedené, že „odmena nepatrí poslancom, ktorí vyhlásili, že svoj
mandát budú vykonávať bez odmeny“ a následne túto skutočnosť musí poslanec aj vyhlásiť.
Zníženie výšky odmeny neplatí v prípade, ak dôvod neúčasti poslanca na zasadnutí
zastupiteľstva súvisí s plnením povinnosti poslanca, ktorými bol poverený zastupiteľstvom,
alebo na ktoré dal súhlas predseda samosprávneho kraja. Následne otvoril k materiálu
rozpravu.
Poslanec Lazár: uviedol, že by chcel predniesť tri momenty k tomuto návrhu.
Prvý moment - je ťažké kvantifikovať, resp. nejakým spôsobom hodnotiť prácu poslanca, ale
vníma pozitívne snahu nejakým ukazovateľom ohodnotiť činnosť. Zas niekedy to je ťažko
porovnávať kvalitu a kvantitu, ale napriek tomu, že to nie je jednoduché, vníma to veľmi
pozitívne.
Druhý moment – v dôvodovej správe je uvedené v bode číslo 1 písm. a), že dochádza
k zníženiu odmeny vo výške 10 % pri hlasovaní 80 % a menej a 20 % pri 50 % hlasovaní
a menej, ale v dodatku č. 7 Čl. 1 sa hovorí len o 10 % pri 50 % hlasovaní. Požiadal
o vysvetlenie, ale predpokladá, že platí to, čo je uvedené v dodatku.
Tretí moment – má taký návrh, vzhľadom na to, že je uvedené v dôvodovej správe v bode
číslo 1, že pre výpočet účasti na hlasovaní za daný mesiac sa bude posudzovať spoločne, aby
sa odmena vyplácala raz polročne. Myslí si, že by to bol objektívnejší údaj, pretože niekto
môže chýbať na niektorom zasadnutí, resp. môže sa stať, že za jedno zasadnutie nedostane
celú odmenu a na tých ďalších nebude vôbec, ten polrok poskytne lepší obraz o činnosti
poslanca. Ten polrok navrhujeme z toho dôvodu, že dnes sme pred začiatkom ďalšieho
polroka, že činnosť KSK, resp. zastupiteľstva a plán zasadnutí si schvaľujeme na polrok
vopred. Dodal, že to nedáva ako pozmeňujúci návrh, dáva to ako myšlienku, či sa tým
budeme zaoberať alebo nie. Požiadal o ozrejmenie, aby vedeli všetci poslanci, ako sa to
myslí.
Podpredseda uviedol, že platí to druhé – aktualizovaný návrh dodatku č. 7 k Zásadám, t. z., že
poslancovi sa odmena zníži o 10 %, ak hlasovanie bude na úrovni 50 % a nižšie.
Poslanec Novotný: uviedol, že má otázku týkajúcu sa vyhodnotenia pripomienok
jednotlivých komisií na konci dôvodovej správy. Zúčastnil sa zasadnutia zdravotnej komisie,
kde poslanci na túto tému živo diskutovali a výhradu vyjadrili aj uznesením. V stanovisku
zdravotnej komisie však vo vyhodnotených pripomienkach uvedená nie je. Dotazoval sa, či to
je len chyba, alebo ako sa to stalo.
Podpredseda požiadal o súčinnosť vedúcu organizačného odboru.
Poslankyňa Grüllingová s faktickou poznámkou: potvrdila objektívny fakt, že na
zdravotnej komisii neodporúčali tento materiál.

20

Poslanec Süli: uviedol, že na finančnej komisii boli za podstatne prísnejšie kritériá. Chápe, že
niekto nemá čas, ale keď niekto nemá čas na to, aby vykonával mandát poslanca a je zaťažený
niekde inde, je tu možnosť vzdať sa mandátu.
Poslanec Novotný s faktickou poznámkou: poďakoval sa organizačnému odboru za
vysvetlenie, mal pred sebou zápisnicu z 12. zasadnutia zdravotnej komisie, kde naozaj prijali
uznesenie č. 18, preto sa na to pamätal: „zdravotná komisia neodporúča Zastupiteľstvu
Košického samosprávneho kraja prerokovať a schváliť dodatok č. 7 k zásadám odmeňovania
poslancov Z KSK a neposlancov, členov komisií zastupiteľstva. Za: 10, Zdržali sa: 2, Proti: 1,
uznesenie bolo schválené.“ Dodal, že bol vedúcou organizačného odboru informovaný, že
komisia nedala konkrétnu výhradu – a vo vyhodnotených pripomienkach boli napísané len
konkrétne výhrady, ale je toho názoru, že treba povedať, že mnohí kolegovia v zdravotnej
komisii nesúhlasili s tým materiálom.
Poslanec Farkašovský: uviedol, že poslanec Süli má pravdu, na finančnej komisii padli aj
tvrdšie návrhy, má za to, že ním prednesený návrh bol najtvrdší, navrhoval odobratie celo
mesačnej odmeny a dokonca až dvojmesačnej s prihliadnutím aj na účasť na komisiách,
pretože predsedovia poslaneckých klubov sa niekoľko rokov snažia zaviesť poriadok a sú
poslanci, ktorí systematicky bojkotujú zasadnutia príslušných komisií, do ktorých sa dali
nanominovať. Je neporovnateľné, ak tu zodpovední poslanci sedia a prerokovávajú rozpočet
na príslušný alebo budúci rok, ktorý trvá 2 a pol hodiny, alebo bod o nemocniciach, ktorý trvá
3 – 4 hodiny a niekto príde na záver a 17 bodov má zvládnutých za pol hodiny, pretože sa
jedná o predaj majetku za 1 euro, až 150 eur. Požiadal poslancov o podporu tejto iniciatívy.
Podpredseda 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 10. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 20. júna 2011:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. m) a písm. n) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje Dodatok č. 7 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja a neposlancov – členov komisií zastupiteľstva, ktorý mení Zásady
odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a neposlancov –
členov komisií zastupiteľstva s účinnosťou od 1. júla 2011.
Hlasovanie č. 14

Dodatok č. 7 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja a neposlancov – členov komisií
zastupiteľstva

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

Následne podpredseda vyhlásil prestávku.
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BOD č. 14
Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja na II. polrok 2011
Podpredseda k materiálu uviedol, že ide o otvorený materiál vytvárajúci rámec na
obsahové zameranie jednotlivých rokovaní zastupiteľstva, na problematiku a aktuálne úlohy
v nadväznosti predovšetkým na základné priority stanovené pre toto volebné obdobie
v jednotlivých oblastiach pôsobnosti samosprávneho kraja, ďalej úlohy vyplývajúce zo zmeny
legislatívy, ako aj z nasmerovaných rozvojových aktivít. Ide o otvorený materiál, ktorý
v priebehu II. polroka 2011 v prípade nutnosti bude aktuálne dopĺňaný. Následne k materiálu
otvoril rozpravu.
Poslanec Süli: predniesol návrh na doplnenie nového bodu v oblasti dopravy do programu
októbrového zasadnutia zastupiteľstva, aby úrad pripravil podmienky prevádzky na
pozemných komunikáciách, čo už v rámci rozpravy dnešného zasadnutia predniesol, kto, ako,
kedy môže obmedziť, aby poslanci dostali nejaký právny obraz o tom, ako to môže alebo
nemôže byť, alebo čo môžu poslanci zmeniť.
Podpredseda 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
od poslanca Süliho a dodal, že sa tento bod doplní do programu októbrového zasadnutia
zastupiteľstva.
Hlasovanie č. 15

o doplňujúcom návrhu poslanca Süliho

Za 38 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 5 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 10. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 20. júna 2011:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov schvaľuje Rámcovú
obsahovú
náplň
zasadnutí
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho
kraja
na II. polrok 2011 s vypracovaním právneho výkladu prevádzky nákladných motorových
vozidiel na cestách II. a III. triedy Košického samosprávneho kraja na zasadnutie
zastupiteľstva v októbri 2011.
Hlasovanie č. 16

Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja na II. polrok 2011

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 15
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na II. polrok 2011
Podpredseda 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 10. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 20. júna 2011:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok
2011.
Hlasovanie č. 17

Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja na II. polrok 2011

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 16
Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2010
a Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
na rok 2011
Podpredseda k materiálu uviedol, že táto správa bola schválená Dozornou radou
a Správnou radou Agentúry regionálneho rozvoja v roku 2010 sa riadili Plánom činnosti
agentúry a boli aj naďalej orientované na činnosti pre Košický samosprávny kraj, organizácie
v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a pre vybrané obce, v ktorých projekt slúži ako pilotný
v rámci regiónu a implementácie vlastných projektov agentúry. Súčasťou predloženého
materiálu je aj Plán činnosti ARR Košice, n. o. na rok 2011, Dodatok správy audítora
o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou a tabuľkové prehľady o vypracovaní
projektov ARR, n. o. za uplynulé obdobie. 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 10. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 20. júna 2011:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. h) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) schvaľuje
Výročnú správu Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2010;
B) berie na vedomie
Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2011.

23

Hlasovanie č. 18

Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja
Košice, n. o. za rok 2010 a Plán činnosti Agentúry na podporu
regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2011

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

BOD č. 17
Správa o hospodárení Správy nebytových priestorov, spoločnosť s ručením
obmedzeným za obdobie od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010
Podpredseda k materiálu uviedol, že táto správa je predložená za obchodnú spoločnosť
Správa nebytových priestorov, s. r. o. Moldava nad Bodvou za obdobie roka 2010. Obchodná
spoločnosť, ako súčasť správy, predložila aj návrh na rozdelenie zisku. Uvedené hospodárenie
bolo vzaté na vedomie aj Dozornou radou spoločnosti, klauzula dozornej rady o jej súhlase
s obsahom správy o hospodárení je súčasťou dôvodovej správy.
Súčasťou správy sú aj prílohy č. 1, č. 2 a č. 3 – Prehľady o majetku a záväzkoch
k 31. 12. 2010 vrátane vybraných ukazovateľov. Obchodná spoločnosť správu na rokovanie
zastupiteľstva pripravila na základe Zakladateľskej listiny, Čl. IX bodu 1.
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 10. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 20. júna 2011:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. h) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) berie na vedomie
Správu o hospodárení Správy nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným
za obdobie od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010;
B) schvaľuje
rozdelenie zisku Správy nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným v zmysle
návrhu takto:
1)
298,36 € na tvorbu rezervného fondu
2) 5 669,18 € na tvorbu fondu opráv.
Hlasovanie č. 19

Správa o hospodárení Správy nebytových priestorov, spoločnosť
s ručením obmedzeným za obdobie od 1. 1.2010 do 31. 12. 2010

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 18
Správa o hospodárení Správy majetku Košického samosprávneho
kraja, spol. s r. o. za obdobie od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010
Podpredseda uviedol, že rovnako je táto správa predložená v súlade so zakladateľskou
listinou Čl. 8a bod 2b, čiže sme povinní túto správu prejednať a schváliť. 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 10. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 20. júna 2011:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. h) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) berie na vedomie
Správu o hospodárení Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r. o.
za obdobie od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010;
B) schvaľuje
v zmysle návrhu Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r. o. ponechať zisk
nerozdelený.
Hlasovanie č. 20

Správa o
hospodárení
Správy majetku
Košického
samosprávneho kraja, spol. s r. o. za obdobie od 1. 1. 2010 do
31. 12. 2010

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

BOD č. 19
Predaj nehnuteľností v areáli bývalej školy v prírode v Gelnici – Turzov
Podpredseda uviedol, že tento materiál predstavuje pokračovanie procesu, ktorým
zastupiteľstvo v mesiaci apríl 2011 uznesením č. 257 schválilo odpredaj areálu formou
obchodnej verejnej súťaže. Predložený návrh na odpredaj Jaroslavovi Čipčalovi je výsledkom
verejnej obchodnej súťaže. Návrh vyhodnotila komisia zastupiteľstva k hospodáreniu
s majetkom na svojom rokovaní dňa 23. mája 2011 a na základe konštatácie o splnení
všetkých obsahových a formálnych náležitostí odporúča zastupiteľstvu schváliť predaj areálu
bývalej Školy v prírode v Gelnici – Turzov pre Jaroslava Čipčalu. Následne k materiálu
otvoril rozpravu.
Poslankyňa Blaškovičová: dotazovala sa, nakoľko areál pozná mnoho rokov, do toho areálu
niekoľko krát ročne chodieva, pamätá si ešte aj keď tam bola škola v prírode a areál bol
oplotený, bol prístupný verejnosti. Turzovský taich je miesto, kde mnohí, ktorí idú do Gelnice
alebo do Smolníka na prechádzku sa tam zastavia a idú sa tam poprechádzať. Dotazovala sa,
či sa po odpredaní majetku počíta s tým, že by sa nechalo vecné bremeno kupujúcemu, aby
kultúrna pamiatka, ktorou Turzovský taich je a jedna z tých budov, aby sa občania, aj keď tam
bude Dom sociálnych služieb, mohli vybrať na prechádzku do tohto priestoru, lebo si myslí,
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že by to bola obrovská škoda. Ako rekreačný priestor to roky slúžilo verejnosti a je toho
názoru, že to miesto stojí za to, aby ho mohli ľudia naďalej navštevovať.
Poslanec Farkašovský s faktickou poznámkou: uviedol, že ako člen komisie
k hospodáreniu s majetkom bol pri otváraní obálok a žiadna podmienka tam nebola. Je toho
názoru, že v zmysle zákona by ani taká podmienka nemohla byť, pretože predať niečo
s ťarchou na prístup verejnosti je nemysliteľné. V každom prípade tento predaj, pokiaľ má
informácie, nie je na to, aby sa tam urobil plot a celý areál sa uzavrel pred verejnosťou.
Dodal, že podporuje návrh poslankyne Blaškovičovej, aby to bolo prístupné verejnosti, ale
uvedený objekt bude využívaný na úplne iné účely, ako to bolo doteraz.
Podpredseda na doplnenie uviedol, že zmluva s kupujúcim ešte nie je uzatvorená, o tejto
podmienke môže Úrad Košického samosprávneho kraja cez odbor správy majetku rokovať
s kupujúcim, ale nie je to v súlade so zákonmi, ktoré dnes v našej republike platia. Dodal, že
na základe informácií, ktoré má, nemal by to byť uzatvorený priestor, mohol by slúžiť aj
verejnosti. 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 10. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 20. júna 2011:
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,
§ 8 ods. 2 písm. c) a 9 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
prevod vlastníctva nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Gelnica, obec
Gelnica, okres Gelnica a sú zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Správou katastra
Gelnica v LV č. 765, a to:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

stavby súpisné č. 628 na pozemku parcelné č. 3946,
stavby súpisné č. 629 na pozemku parcelné č. 3948,
stavby súpisné č. 630 na pozemku parcelné č. 3950,
stavby súpisné č. 631 na pozemku parcelné č. 3957,
pozemku – parcela registra C č. 3946, zastavané plochy a nádvoria o výmere 367 m2,
pozemku – parcela registra C č. 3947/1, ostatné plochy o výmere 1551 m2,
pozemku – parcela registra C č. 3947/2, ostatné plochy o výmere 192 m2,
pozemku – parcela registra C č. 3947/3, ostatné plochy o výmere 70 m2,
pozemku – parcela registra C č. 3947/4, ostatné plochy o výmere 123 m2,
pozemku – parcela registra C č. 3947/5, ostatné plochy o výmere 767 m2,
pozemku – parcela registra C č. 3948, zastavané plochy a nádvoria o výmere 491 m2,
pozemku – parcela registra C č. 3949, ostatné plochy o výmere 5441 m2,
pozemku – parcela registra C č. 3950, zastavané plochy a nádvoria o výmere 241 m2,
pozemku – parcela registra C č. 3951, vodné plochy o výmere 5886 m2,
pozemku – parcela registra C č. 3953, vodné plochy o výmere 2345 m2,
pozemku – parcela registra C č. 3957, zastavané plochy a nádvoria o výmere 439 m2,
pozemku – parcela registra C č. 3958, zastavané plochy a nádvoria o výmere 544 m2,
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r)
s)
t)
u)

pozemku – parcela registra C č. 3959, zastavané plochy a nádvoria o výmere 461 m2,
pozemku – parcela registra C č. 4072, ostatné plochy o výmere 604 m2,
pozemku – parcela registra E č. 2009/2, záhrady o výmere 472 m2,
pozemku – parcela registra E č. 2009/8, ostatné plochy o výmere 37 m2,

na základe obchodnej verejnej súťaže pre Jaroslava Čipčalu, rod. Čipčala, trvale bytom
Novohradská č. 30, 984 01 Lučenec, za kúpnu cenu vo výške 170 050 €
(slovom jednostosedemdesiattisícpäťdesiat eur).
Hlasovanie č. 21

Predaj nehnuteľností v areáli bývalej školy v prírode v Gelnici –
Turzov

Za 42 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 6 poslancov.
Návrh bol prijatý.

BOD č. 20
Personálne otázky Finančnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Podpredseda požiadal predkladateľa materiálu, predsedu finančnej komisie Ing.
Buriana, o jeho uvedenie.
Ing. Burian: uviedol, že predloženým návrhom reagujeme na doručenú žiadosť člena –
neposlanca finančnej komisie pána Ing. Vavreka, ktorý dňa 6. júna 2011 oznámil, že sa
vzdáva členstva vo finančnej komisii.
Podpredseda sa opýtal, či chce 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 10. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 20. júna 2011:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a § 1 ods. 4 vzorového Rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja berie na vedomie vzdanie sa Ing. Miroslava Vavreka z funkcie člena
Finančnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo dňa 6. júna 2011.
Hlasovanie č. 22

Personálne otázky Finančnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 21
Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja
za rok 2010
Podpredseda požiadal poslanca Hlinku, predsedu Komisie na ochranu verejného
záujmu o prednesenie informácie.
Poslanec Hlinka: z poverenia komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov na základe uznesenia,
ktoré komisia prijala na pracovnom rokovaní dňa 17. mája 2011 informoval poslancov
o splnení si povinnosti poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja podľa
ústavného zákona číslo 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. V záujme splnenia si
povinnosti všetkými poslancami a predsedom KSK podľa Čl. 7 ods. 1 počas výkonu funkcie
poslanca a predsedu vždy do 31. marca podávať písomné oznámenia za predchádzajúci
kalendárny rok, boli poslanci a predseda Košického samosprávneho kraja na túto povinnosť
upozornení listom predsedu komisie dňa 15. februára 2011, vrátane fyzického, ale i
emailového doručenia príslušného tlačiva oznámenia. Splnenie povinnosti zo strany všetkých
poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja komisia preverila na pracovnom
rokovaní dňa 17. mája 2011 s konštatovaním, že všetci si túto povinnosť splnili v zákonom
stanovenej lehote. Poslanec a člen komisie Gejza Milko doručil Daňovým úradom Rožňava
dňa 31. marca 2011 prijaté oznámenie o predĺžení lehoty na podanie jeho daňového priznania
k dani z príjmu fyzických osôb za rok 2010, ktoré sa predlžuje podľa príslušného daňového
zákona do 30. 6. 2011. Zistené drobné formálne nedostatky v oznámeniach na základe výzvy
predsedu komisie poslanci operatívne odstránili. Zverejnenie údajov z oznámení funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického
samosprávneho kraja v rozsahu stanovenom v zákone bude z úrovne komisie realizované
formou sprístupnenia na webovej stránke Košického samosprávneho kraja v termíne
do 30. júla 2011. Zároveň návrhovej komisii predložil návrh na uznesenie k tomuto bodu.
Následne podpredseda otvoril k ústnej informácii 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 10. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 20. júna 2011:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov berie na vedomie Ústnu
informáciu o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2010.
Hlasovanie č. 23

Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov
a predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2010

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 21
Záver
Podpredseda skonštatoval, že týmto sa program 10. rokovania zastupiteľstva vyčerpal,
na ďalšom rokovaní zastupiteľstva sa poslanci stretnú 22. augusta 2011. Zároveň poprial
všetkým šťastnú cestu domov a aj v mene predsedu poprial všetkým pekné leto i príjemné
dovolenky.

Ing. Emil Ďurovčík
podpredseda KSK

Ing. Ondrej Bernát
riaditeľ Úradu KSK

Csaba Furik
overovateľ zápisnice

MUDr. Marián Hojstrič
overovateľ zápisnice

JUDr. Melánia Kolesárová
za správnosť

Anna Bónová
zapísala
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