Zápisnica
z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 22. augusta 2011

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.
Ďalej informoval, že z rokovania zastupiteľstva sa ospravedlnili poslankyňa Grečková,
poslankyňa Mondiková, poslanec Babič, poslanec Suchý a poslanec Vargovčák.
Z 57 poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja bolo prezentovaných 47
poslancov, čo je nadpolovičná väčšina a zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.
Následne predseda požiadal poslanca Semeša, predsedu stálej mandátovej komisie, aby overil
počet prítomných poslancov na zasadnutí zastupiteľstva.
Poslanec Semeš, predseda stálej mandátovej komisie: uviedol, že podľa prezentácie je
na zastupiteľstve prítomných 50 poslancov.
Za overovateľov zápisnice 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
predseda určil poslanca Karola Horníka a poslanca Jána Kokardu.
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. Do materiálov boli zapracované
pripomienky, ktoré vzišli zo záverov rokovaní komisií. Od termínu sprístupnenia materiálov
došlo k aktualizácii materiálu č. 16 – Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov
EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os 7, Európske hlavné mesto kultúry –
Košice 2013. Aktualizácia materiálu sa týkala návrhu na uznesenie, z pôvodných siedmich
uznesení zastupiteľstvo schvaľuje len jedno uznesenie. Tento administratívny postup vyplynul
z pracovného rokovania zástupcov úradu so sprostredkovateľským orgánom pre tento
program s ministerstvom kultúry, ktoré sa uskutočnilo dňa 17. augusta 2011. Uvedený postup
vychádza z návrhu ministerstva kultúry z dôvodu možného presunu alokácií medzi
jednotlivými projektami, ktorý vnímame ako jednoznačne výhodný pre Košický samosprávny
kraj. Aktualizovaný materiál bol sprístupnený v aplikácii Digitálne zastupiteľstvo a na
webovej stránke Košického samosprávneho kraja v piatok dňa 19. augusta 2011. Dodal, že
materiál poslanci dostali aj na rokovací stôl.
Následne návrh programu doplnil o bod č. 18j – Výkup pozemku pre účely realizácie
projektu „Ulička remesiel – Lapidárium a exteriérová prezentácia remesiel“. Ďalej uviedol,
že po porade predsedov poslaneckých klubov a porade predsedov komisií sa uvažovalo
o rozdelení materiálu č. 8 na časť a) a b). Po diskusiách a rokovaní so zástupcami Mesta
Michalovce, aj so zástupcami prenajímateľa, t. z. Vranovskej investičnej vzišla dohoda
o nerozdelení materiálu z dôvodu zasadnutia mimoriadneho zastupiteľstva v Michalovciach,
ktoré navrhnutý krok prejedná na vlastnom zastupiteľstve, kde je predpoklad, že materiál

bude schválený. To znamená, že k 1. septembru 2011, pokiaľ bude bod 8 schválený, môžu
byť podpísané nájomné zmluvy s prenajímateľom.
Predseda sa následne dotazoval, či má niekto pripomienky alebo doplnenia k návrhu
programu. Nakoľko nik z poslancov neprejavil záujem, túto možnosť uzatvoril a dal hlasovať
o predloženom návrhu programu rokovania zastupiteľstva.
Hlasovanie č. 1

o doplnení programu rokovania

Za 47 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie č. 2

o celom programe

Za 47 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Predseda skonštatoval, že program rokovania 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.
Predseda dal hlasovať o zložení návrhovej komisie v zložení: poslankyňa Mária Grüllingová,
poslanec Boris Farkašovský a poslanec Ján Süli.
Hlasovanie č. 3

o zložení návrhovej komisie

Za 47 poslancov, proti 1 poslanec, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
Predseda skonštatoval, že návrhová komisia na 11. 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
Predseda dal priestor na interpelácie, otázky a pripomienky.
Poslanec Hrdlík: svojím vystúpením predniesol apel a prosbu na poslancov Národnej rady
Slovenskej republiky, aby zrušili neaktuálne zákony a prijali nové zákony, ktoré zamedzia
ožobračovanie miest a obcí na Zemplíne a nielen na Zemplíne. Nie je možné, že niekoľko
nekompetentných primátorov a poslušných poslancov beztrestne priviedli mestá a obce do
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bankrotu, do nútenej správy. Mesto Trebišov má obrovské finančné problémy, v súčasnosti
má súdne spory za vyše 300 miliónov ešte korún. Občania sú dosť znechutení hlavne
posledným rozsudkom Krajského súdu v Košiciach v prípade problémových parkovacích
miest na 75 miliónov korún. Hlavne sú znechutení zo spôsobu, ako krajský súd vyniesol tento
rozsudok, keď neuznal znalecký posudok súdnych znalcov z vysokej školy ekonomickej na
úhradu škôd za 5 miliónov korún, ale naopak uznal znalecký posudok firmy z Trebišova na 75
miliónov korún. Uviedol, že mesto Trebišov starne, mladí ľudia po skončení vysokých
a stredných škôl sa nechcú vrátiť do Trebišova. Mesto je už teraz v ozdravnom režime,
chodníky sú v dezolátnom stave, pouličné osvetlenie v noci svieti len na Hlavnej ulici.
Trebišovčania môžu závidieť Michalovciam a Spišskej Novej Vsi, ale nezúfajú, tešia sa
aspoň z neustále sa zvyšujúceho počtu neplnoletých rodičiek rómskeho pôvodu.
Predseda sa poďakoval poslancovi Hrdlíkovi.
Poslanec Novotný: uviedol, že na 10. zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja predniesol interpeláciu týkajúcu sa natočenia krátkeho filmu o sčítaní ľudu a nedostal
písomnú odpoveď. Dodal, že rád by ju obdržal.
Predseda skonštatoval, že to preverí a následne bod interpelácie ukončil.

BOD č. 3
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Predseda otvoril k materiálu rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási
rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 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. 4

Informácia o plnení
samosprávneho kraja

uznesení

Zastupiteľstva

Košického

Za 48 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 4
Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún a júl 2011
Predseda sa opýtal hlavného kontrolóra, JUDr. Vojtecha Farkaša, či chce uviesť
materiál a následne otvoril k materiálu rozpravu.
Poslanec Süli: dotazoval sa hlavného kontrolóra kto vyhodnocuje námietky, nakoľko ku
kontrolným zisteniam bolo uvedené, že kontrolovaný subjekt nemal žiadne námietky voči
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kontrolným zisteniam, alebo bolo uvedené, že boli výhrady uplatnené voči drobným
zisteniam, ich námietky však boli vyhodnotené ako neopodstatnené.
Ďalej sa dotazoval, ako to je s vrátením neoprávnene použitých finančných prostriedkov a či
je možné kompenzovať nové príspevky s neoprávnene použitými príspevkami.
Posledný dotaz sa týkal toho, že keď niekto pýtal menej, dokonca aj dostal menej než mohol
dostať, či to bolo v ďalšom roku kompenzované alebo nie.
JUDr. Farkaš, hlavný kontrolór: uviedol, že po ukončení kontroly, výstupom ktorej je
správa, každý subjekt má zo zákona nárok na oboznámenie sa s obsahom správy
s možnosťou podania námietok. Keď kontrolovaný subjekt zváži, že má šancu uspieť
v namietkovom konaní, podáva námietky, ktoré vyhodnocuje kontrolná skupina vykonávajúca
kontrolu. V niektorých prípadoch keď kontrolovaný subjekt až dodatočne predloží pri
námietkach doplnenie materiálu, ktoré kontrolná skupina vytýka, že nebol, resp. skresľuje to
údaje, tak potom sa to uznáva a neopodstateľnosť námietky je v prípade, ak to kontrolovaný
subjekt nevie oprieť o zákon. Takže vyhodnotenie námietok vykonáva kontrolná skupina.
K vráteniu finančných prostriedkov uviedol, že po ukončení kontroly podáva predsedovi
samosprávneho kraja správu aj s tým, že ho informuje o tom, čo došlo, dostane originál
správu z vykonanej kontroly a skrátenú informáciu. Keď sú to neoprávnene použité
prostriedky, tak dostáva zo strany kontrolórov návrh na vymoženie týchto prostriedkov.
Potom príslušné odbory konajú v rámci správneho konania, aby ich vymohli. Bližšie sa
k tomuto nevie vyjadriť, je to potom už záležitosť úradu, či sú neoprávnené prostriedky
vymožené alebo nie. Prebieha správne konanie, alebo by malo prebehnúť, na základe podnetu
zo strany útvaru hlavného kontrolóra.
Na otázku, či je možná kompenzácia uviedol, že áno, pokiaľ sú neoprávnené, môže po dohode
to, čo majú nárok, pretože oni majú zákonný nárok na príspevok, ak urobia dohodu s úradom,
že teraz nemajú z čoho vyplatiť, ale z toho čo im patrí po novom, vedia z toho uvoľniť určité
peniaze, tak je takáto dohoda možná, ale závisí to od kontrolovaného subjektu a od úradu, či
sú schopní túto dohodu uzavrieť. Nie je to už záležitosť hlavného kontrolóra, resp. útvaru
hlavného kontrolóra. Ale majú zákonný nárok. Na čo nemajú zákonný nárok musia vrátiť, ale
z toho zákonného nároku majú možnosť to vrátiť. Dodal, že v prípade ďalších otázok môže
to, v rámci prestávky, ešte bližšie rozobrať.
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 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 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 berie
na vedomie Správu o výsledkoch kontroly za obdobie jún a júl 2011.
Hlasovanie č. 5

Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún a júl 2011

Za 48 poslancov, proti 1 poslanec, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 5
Správa o výsledku kontroly účtovných a finančných výkazov vo vzťahu
k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy
za rok 2010 a systému pôsobenia sprostredkovateľského orgánu
pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne
Predseda k materiálu uviedol, že opatrenia z predchádzajúcej kontroly Najvyššieho
kontrolného úradu Slovenskej republiky boli splnené. Zistenia nemali vplyv na výsledky
účtovných a finančných výkazov a v záverečnom účte. Kontrolný orgán ani neuložil
kontrolovanému subjektu povinnosť určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené
kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia podľa Zákonníka práce. V stanovenom termíne boli
prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov, k nim zo strany Najvyššieho kontrolného úradu
neboli výhrady a zaujal k nim súhlasné stanovisko. Opatrenia sú uvedené v dôvodovej správe.
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 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 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 § 20a ods. 1 zákona
č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR v znení neskorších predpisov berie na
vedomie Správu o výsledku kontroly účtovných a finančných výkazov vo vzťahu
k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010
a systému pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO)
v regióne.
Hlasovanie č. 6

Správa o výsledku kontroly účtovných a finančných výkazov vo
vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných
subjektov verejnej správy za rok 2010 a systému pôsobenia
sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO)
v regióne

Za 49 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 6
Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2011
Predseda k materiálu uviedol, že bežné príjmy sú splnené na 49,84 % a bežné výdavky
predstavujú čerpanie 48,79 %. 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 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 2011:
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Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov berie
na vedomie Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2011.
Hlasovanie č. 7

Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok
2011

Za 44 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 5 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 6a
Návrh na zvýšenie objemu bežných transferov na poskytovanie dotácií v zmysle
Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006
o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Predseda k materiálu uviedol, že jedným z momentov je predovšetkým poskytnutie
pomoci pre mikroregión Slovenský raj, pretože stav zariadení, ktoré sú v mikroregióne
a v Slovenskom raji, je v dezolátnom stave. Na základe iniciatív odboru kultúry a cestovného
ruchu, Rady pre turizmus a aj Komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja došlo aj k výjazdovým zasadnutiam s tým, že
je skutočne potrebné pomôcť vytvoriť základný fond, do ktorého budú prispievať aj obce. Je
potrebné tieto zariadenia dať do stavu bezpečného, pretože turisti sú tam už na mnohých
miestach ohrození aj z hľadiska života, dokonca tak, že niektoré časti Slovenského raja už
boli pre turizmus uzavreté z titulu zlého stavu prechodových zariadení, lávok, reťazových
systémov, atď.. Dodal, že to je jeden moment a rovnako je veľmi veľa požiadaviek na rôzne
akcie a podujatia, ktoré sa v kraji uskutočňujú. Následne k materiálu otvoril rozpravu.
Poslanec Novotný: uviedol, že materiál chce podporiť, ale aj napriek tomu požiadal
o vysvetlenie. Bod 6a, samotné uznesenie v časti „schvaľuje“ má dve časti. V druhej časti je
to, o čom hovoril aj pán predseda, je to uvedené aj v dôvodovej správe, ale dotazoval sa na
prvú časť, kde úrad presúva v rámci programu Podpora programov Košického samosprávneho
kraja na poskytnutie dotácií v zmysle VZN o poskytovaní dotácií 100 tisíc eur. Uvedomuje
si, že rozpočet sa plní podľa predpokladov, dotazoval sa však, či si to môže úrad v danej
chvíli dovoliť, či sa to bude týkať všetkých žiadostí, v starej mene do 100 tisíc alebo nad 100
tisíc korún, ktoré už boli dané alebo len nových žiadostí. Dodal, že potrebuje viac informácií,
pretože v dôvodovej správe sa o tom nehovorí.
Predseda reagoval na poslanca Novotného s tým, že na túto tému bola vedená diskusia aj
v rámci jednotlivých komisií. Informoval poslancov, že je množstvo žiadostí, na ktoré úrad od
mája musel reagovať negatívne. Sú to mnohé podujatia a akcie, ktoré už v súvislosti aj
s aktivitami Európskeho hlavného mesta kultúry, programu Terra Incognita, sú opodstatnené,
aj v situácii, v ktorej sa nachádzajú samosprávy. Hospodárenie Košického samosprávneho
kraja zatiaľ dáva túto možnosť, je snaha o udržanie vyrovnaného rozpočtu, v danom prípade
je rozpočet mierne prebytkový, na druhej strane pokiaľ budeme úspešní niektorými ďalšími
rozbehnutými opatreniami, t. z. predajom majetku, zaplatením kúpnych cien, resp. pokiaľ
bude schválený materiál týkajúci sa prenájmu nemocníc, očakávame istú finančnú čiastku.
Dodal, že do zastupiteľstva bude predložený návrh na vytvorenie rezervného fondu, dokonca
aj Národná rada Slovenskej republiky a registroval aj prípravu rokovania vlády ohľadne
povinnosti vytvárať rezervný fond na protipovodňové opatrenia, to znamená vytvárať
z mimoriadnych finančných prostriedkov fondy, z ktorých by sme dokázali riešiť aj ďalšie
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situácie. Aj po diskusiách na rokovaniach finančnej komisie a ostatných komisií uviedol, že
Košický samosprávny kraj si to v danom momente môže dovoliť.
Poslanec Novotný s faktickou poznámkou: dotazoval sa, či sa to bude týkať aj žiadostí,
ktoré boli vyhodnotené ako oprávnené, ale z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
dotáciu nedostali alebo sa to bude týkať len žiadostí, ktoré úradu doručené budú počnúc
dnešným dňom.
Predseda reagoval na faktickú poznámku poslanca Novotného ohľadne prehodnotenia tých
žiadostí, v prípade ktorých sú ešte aktuálne podujatia, a ktoré boli úradu doručené skôr,
ale bude sa to týkať aj nových žiadostí. 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 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 2011:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 4 a 5 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov a § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
schvaľuje
1. Zvýšenie objemu bežných transferov v rámci programu Podpora programov Košického
samosprávneho kraja na poskytovanie dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien
a doplnkov o 100 000 €.
2. Poskytnutie dotácie vo výške 16 600 € pre Združenie obcí Mikroregión Slovenský raj –
Sever, Hlavná 171, 053 15 Hrabušice, na projekt Riešenie havarijného stavu technických
zariadení v Národnom parku Slovenský raj.
Hlasovanie č. 8

Návrh na zvýšenie objemu bežných transferov na poskytovanie
dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení
neskorších zmien a doplnkov

Za 50 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 6b
Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Nemocnici s poliklinikou
sv. Barbory Rožňava, a. s.
Predseda uviedol, že materiál bol predmetom rokovania jednotlivých komisií,
pracovného rokovania predsedov komisií a bola daná možnosť sa k materiálu vyjadriť.
Následne k materiálu otvoril rozpravu.
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Poslanec Novotný: uviedol, že rokovanie zdravotnej komisie sa konalo v čase jeho
dovolenky, takže nemohol diskutovať o tomto materiáli. Súhlasil s tým, že rožňavská
nemocnica sa nachádza v katastrofálnej situácii a v súvislosti s poskytnutím návratnej
finančnej výpomoci pre túto nemocnicu sa dotazoval riaditeľa úradu, či tieto finančné
prostriedky do 30. novembra 2011 vráti investor, ktorý prevzal akcie nemocníc, a ktorá časť
zmluvy o dočasnom prevode akcií nám dáva mandát na to, aby sme tieto finančné
prostriedky vyžadovali vrátiť od budúceho nájomcu tejto nemocnice. Druhá otázka je, ak sa
proces nepodarí, potom filozofia o tom, že by to bola návratná finančná výpomoc je viac
špekulatívna, ale možno o tom by sme teraz nemali zbytočne uvažovať, lebo úrad robí kroky
na to, aby sa dočasný prevod akcií realizoval v celom rozsahu tak, ako to schválilo
zastupiteľstvo v apríli.
Ing. Bernát, riaditeľ úradu: reagoval na vystúpenie poslanca Novotného s tým, že Košický
samosprávny kraj bude mať zmluvný vzťah s NsP sv. Barbory Rožňava, a. s. Vyjadril
presvedčenie, že sa Košickému samosprávnemu kraju podarí realizovať všetky právne kroky
a splniť všetky odkladacie podmienky na nadobudnutie účinnosti zmluvy o dočasnom
prevode akcií. Predpokladá, že k 1. septembru bude aj v NsP sv. Barbory Rožňava, a. s. nový
akcionár, ktorý vstúpi do stávajúcich zmluvných vzťahov, ktoré tu existujú, to znamená, že
bude nový zmluvný záväzok medzi NsP Rožňava a Košickým samosprávnym krajom, ktorý
hovorí o tom, že táto finančná pomoc je splatná k 30. novembru 2011. Tak ako vstúpi do
zmluvných záväzkov s inými subjektami, to znamená dodávateľmi energií, liekov, aj toto
bude jeden zo zmluvných záväzkov, ktorý tam vznikne.
Predseda požiadal riaditeľa úradu, aby odpovedal aj na druhú otázku, ktorú predniesol
poslanec Novotný.
Ing. Bernát, riaditeľ úradu: v prípade, že by sa nepodaril vstup investora k 1. septembru je
predpoklad, že kondícia NsP Rožňava nebude taká, aby umožnila tento záväzok
k 30. novembru splatiť. Poslanci schvaľovali v apríli 250 tisíc eur návratnú finančnú
výpomoc a už tu je v poradí štvrtá, ktorá sa schvaľovala. Dodal, že bez vstupu investora nie
je predpoklad, aby NsP Rožňava dokázala generovať toľko príjmov, aby vedela splácať tieto
záväzky.
Poslanec Novotný s faktickou poznámkou: mal doplňujúcu otázku, či sa kúpna cena, ktorú
investor ponúkol za akcie všetkých štyroch nemocníc zníži o poskytnutú návratnú finančnú
výpomoc pre NsP sv. Barbory Rožňava, a. s. vo výške 400 tisíc eur.
Ing. Bernát, riaditeľ úradu: reagoval na dotaz poslanca Novotného s tým, že toto je prípad,
ktorý nemá absolútne žiadny súvis s kúpnou cenou, podobne ako nemá súvis s kúpnou cenou
ani návratná finančná výpomoc vo výške 250 tisíc eur, ktorú poslanci schválili v apríli.
Dodal, že sa urobil dead line, zafixovali sa právne a zmluvné vzťahy, zafixovala sa
ekonomika a úrad rieši rozdiel v tom čisto pracovnom kapitáli. Dodal, že to nemá väzbu a
dopad na kúpnu cenu. Je to samostatný prípad.
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 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 2011:
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Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a §10 ods. 6 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov
A) schvaľuje
poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci pre Nemocnicu s poliklinikou
sv. Barbory Rožňava, a. s. vo výške 400 000 € s lehotou splatnosti do 30. 11. 2011;
B) žiada
predsedu Košického samosprávneho kraja zabezpečiť poskytnutie finančných prostriedkov
na bezúročnú návratnú finančnú výpomoc vo výške 400 000 € z centrálnej rezervy
prostredníctvom rozpočtu Košického samosprávneho kraja.
Termín: 02. 09. 2011
Zodpovedný: Ing. Ondrej Bernát, riaditeľ Úradu KSK
Hlasovanie č. 9

Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci
s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s.

Nemocnici

Za 44 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 6 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 7
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
Predseda otvoril k materiálu rozpravu.
Poslanec Beňa: uviedol, že bol požiadaný vedúcim súboru „Chorus Iglovia Spišská Nová
Ves“, aby sa v jeho mene poďakoval predsedovi Košického samosprávneho kraja za
poskytnutú dotáciu, čo im umožnilo zúčastniť sa na medzinárodnej súťažnej prehliadke
v Petrohrade, kde im medzinárodná porota udelila druhé miesto v kategórii „miešané zbory“
a tretie miesto v kategórii „národná hudba“. Dodal, že propagácia nášho samosprávneho kraja
a Slovenska bola na vysokej úrovni.
Predseda sa opýtal, či chce ešte niekto v rozprave vystúpiť. Po konštatácii, že sa do rozpravy
nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na
uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 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
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nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení
neskorších zmien a doplnkov.
Hlasovanie č. 10

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 50 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 8
Dlhodobý nájom majetku Košického samosprávneho kraja
pre Vranovskú investičnú spoločnosť s. r. o.
Predseda privítal na zasadnutí zastupiteľstva pána Mgr. Gémeša, ktorý sa už
rokovania Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zúčastnil ako poradca pri takýchto
operáciách, pána Ing. Norberta Schellonga a pána Mička, konateľov spoločnosti Vranovská
investičná s. r. o. Dodal, že v prípade otázok, aj vo vzťahu k prenajímateľovi, budú poslancom
k dispozícii.
Následne k materiálu uviedol, že je to proces, ktorým by sme mali zavŕšiť ten
maratónsky beh, ktorý skoro štvrtý rok s našimi nemocnicami absolvujeme. Ďalej uviedol, že
stojíme pred uzavretím procesu, ktorý by mal výraznou mierou napomôcť k racionalizácii,
ale predovšetkým k zlepšeniu fungovania našich štyroch nemocníc, nedochádza
k majetkovým prevodom, dochádza k dočasnému prenájmu akcií v akciových spoločnostiach,
ktoré sú prevádzkové. Po dlhších rokovaniach aj medzi Mestom Michalovce, Vranovskou
investičnou, aj Úradom Košického samosprávneho kraja, aj jeho osobou, došlo k zásadnejším
posunom vo veciach, ktoré sa týkajú dostavby pavilónu v Michalovciach z hľadiska šance na
to, aby sa tento pavilón podarilo dostavať. Dal do pozornosti, že ani kapitálové prostriedky
Košického samosprávneho kraja, ani jednotlivých vlád, ktoré tu boli v uplynulých
obdobiach, ktoré sú tu aj teraz, nezabezpečili, aby sa druhostupňové nemocnice, ktoré sú
v našej gescii dostali ku zdrojom aj cez Operačný program zdravotníctvo, aby sme mohli aj
z iných zdrojov tento pavilón dostavať. Tu sa rysuje šanca na to, aj z hľadiska
podnikateľských aktivít tohto investora, aby pavilón v nasledujúcom období dostavaný bol.
Následne odovzdal slovo riaditeľovi úradu.
Ing. Bernát, riaditeľ úradu: uviedol, že dňa 30. 4. 2011 Košický samosprávny kraj
uzatvoril, po predchádzajúcom súhlase Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
s obchodnou spoločnosťou Vranovská investičná Zmluvu o dočasnom prevode akcií v našich
nemocniciach. Tak ako vyplýva z ustanovenia Článku 10 Zmluvy o dočasnom prevode akcií,
účinnosť zmluvy je podmienená splnením štyroch odkladacích podmienok. Prvou je súhlas
Mesta Michalovce, že predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť kupujúcemu a doručiť písomný
súhlas Mesta Michalovce s prevodom 9 ks akcií, ktoré sú vo vlastníctve Košického
samosprávneho kraja na kupujúceho, ďalšou podmienkou je, že predávajúci sa zaväzuje
uzavrieť s kupujúcim nové nájomné zmluvy, materiál bol poslancom k dispozícii v rokovacej
miestnosti, ďalšou podmienkou je schválenie zastupiteľstva, to znamená, že v zmysle
platných Zásad hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja je potrebné, aby
predávajúci zabezpečil a kupujúcemu preukázal predchádzajúci súhlas Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja s uzatvorením zmluvy a všetkých nájomných zmlúv. Tu
jeden súhlas máme splnený, to znamená súhlas so zmluvou o dočasnom prevode akcií
a druhým sú nájomné zmluvy, ktoré poslanci mali k dispozícii, resp. v digitálnom
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zastupiteľstve a štvrtou je schválenie koncentrácie zo strany Protimonopolného úradu.
K dnešnému dňu je čiastočne splnená podmienka predchádzajúceho schválenia zastupiteľstva
– zmluva o dočasnom prevode akcií, k úplnému splneniu tejto odkladacej podmienky je však
potrebné, aby zastupiteľstvo schválilo aj predmet nájmu nových nájomných zmlúv, ktorých
uzatvorenie predstavuje splnenie druhej odkladacej podmienky účinnosti zmluvy o dočasnom
prevode akcií. Vychádzajúc zo súčasnej komunikácie medzi Košickým samosprávnym
krajom a Vranovskou investičnou je možné očakávať, že do 30. 8. 2011 bude splnená aj štvrtá
z odkladacích podmienok, to znamená súhlas na koncentráciu zo strany Protimonopolného
úradu. Počas rokovaní ohľadom obsahu nových nájomných zmlúv boli zo strany Košického
samosprávneho kraja, ako aj zo strany Vranovskej investičnej, vznesené rôzne požiadavky,
ktoré mali byť zakomponované do záverečného znenia nájomných zmlúv. Z priebehu
negociácie je zrejmé, že Košickému samosprávnemu kraju sa podarilo vyrokovať väčšinu
podmienok v prospech Košického samosprávneho kraja. Spomenul zúženie rozsahu
prenajatého majetku, čiže z pôvodnej nájomnej zmluvy bol vyčlenený majetok, ktorý neslúži
bezprostredne na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, čiže nesúvisí bezprostredne s cor
biznisom. Ďalej spomenul tenisové kurty v Spišskej Novej Vsi, pozemky pri nemocnici
v Spišskej novej Vsi, pozemky nad NsP sv. Barbory v Rožňave, garáže v Michalovciach.
Informoval, že úrad dojednal aj užívanie bývalej budovy LDCH v Trebišove počas
rekonštrukcie Domova sociálnych služieb za 1 euro ročne, tam je dohoda na tri roky.
Rovnako sa podarilo zohľadniť aj výhrady vznesené zo strany finančnej komisie, ktorá tieto
predmety nájmu upravený v nájomných zmluvách prerokovala na svojom zasadnutí a ich
schválenie doporučila zastupiteľstvu, to znamená otázka poistných zmlúv, resp. otázka
zápočtu kúpnej ceny s opravami, tam sa nám podarilo vypustiť zo zápočtu opravy drobného
hmotného majetku a celková suma na opravy sa zvýšila zo 60 tisíc eur na 200 tisíc eur.
V prípade, ak nedôjde k schváleniu predmetu nájomných zmlúv Zastupiteľstvom Košického
samosprávneho kraja tak, ako je obsah vynegociovaný, reálne hrozí, že investor odmietne
uzatvoriť nové nájomné zmluvy, keďže tieto nájomné zmluvy by išli nad rámec požiadaviek,
ktoré boli dohodnuté v obchodnej verejnej súťaži a následne potom pri dočasnom prevode
akcií nenadobudnú účinnosť, Košický samosprávny kraj neobdrží žiadne plnenia z kúpnej
ceny a celá transakcia bude zmarená. Treba povedať, že v prípade nadobudnutia účinnosti
zmluvy o dočasnom prevode akcií na účet Košického samosprávneho kraja v dohľadnej dobe,
ešte v priebehu mesiaca september, by prišli prvá a druhá splátka v celkovom objeme 4,2
milióna eur. Nehovoriac o otázke návratnej finančnej výpomoci NsP sv. Barbory Rožňava,
u ktorej je predpoklad, že pohľadávka by bola ťažko vymožiteľná. Ďalej uviedol, že
neuzatvorenie nájomných zmlúv by mohlo spôsobiť ťažké dopady, ktoré možno teraz ťažko
vyhodnocovať, v každom prípade je možné očakávať uplatňovanie nároku na náhradu škody
zo strany víťaza obchodnej verejnej súťaže, pričom prevádzka a riadenie nemocníc, ktoré už
v súčasnosti sú v zložitých a vážnych finančných a ekonomických problémoch bude naďalej
ponechaná na pleciach Košického samosprávneho kraja a tak, ako hovoril aj pán predseda, do
budúcnosti nás čaká zložitá ekonomická situácia. Jednak je to svetová finančná kríza, ktorá
bude mať dopad na príjmovú stránku rozpočtu Slovenskej republiky, tak aj rozpočtu
Košického samosprávneho kraja. Je zverejnený nový odhad príjmov na budúci rok, resp. na
roky 2012, 2013 a 2014, kde keď sa schváli zmena filozofie, že budeme zavesení na daňovom
koši, teda nie len na jednej dani - dani z príjmov fyzických osôb, ale že budeme zavesení na
troch daniach, tak je predpoklad, že by sme dostali na budúci rok o 7 miliónov eur menej, ako
sme predpokladali v odhadoch zverejnených v mesiaci máj, teda pred druhou etapou svetovej
finančnej krízy. Ďalej informoval poslancov, že čistý pracovný kapitál, teda hodnota
nemocníc, ktorá bola zafixovaná 30. novembra 2010 a stav k 30. júnu 2011 znamená ešte pred
podpisom nových zmlúv so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, kde tie nové zmluvy, ktoré
sa uzatvorili k 1. 7. sú ekonomicky menej výhodné, resp. menej výnosné pre naše nemocnice,
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ako boli doteraz a je predpoklad, že zo strany Všeobecnej zdravotnej poisťovne bude vyvíjaný
tlak na redukciu výkonov, lôžok, redukciu oddelení. Ďalej informoval poslancov aj o situácii,
ktorá nám hrozí v prípade onkologického oddelenia v Michalovciach – 8. 9. 2011 končí
licencia na kobaltový žiarič a je predpoklad, že v prípade, že nedôjde ku kúpe nového
kobaltového žiariča, regionálny úrad verejného zdravotníctva nepredĺži licenciu na prevádzku
onkologického oddelenia podľa odhadov, podľa prieskumu, ktorý urobila NsP Michalovce
nový kobaltový žiarič stojí cca 650 tisíc eur. Budúci akcionár je o situácii informovaný
a v prípade, že nadobudne akcionárske práva je pripravený danú situáciu riešiť. Ďalej dal do
pozornosti poslancom návratnú finančnú výpomoc, ktorú získala NsP Michalovce, nezisková
organizácia zo strany ministerstva zdravotníctva v roku 2010, je to 400 tisíc eur, ktorá bude
splatná na obdobie 15 rokov, to sú návratné finančné výpomoci. V prípade štátnych nemocníc
sa uvažuje o upustení od vymáhania tejto návratnej finančnej výpomoci, ale momentálne je to
záväzok, ktorý prešiel na akciovú spoločnosť, je to pohľadávka od neziskovej organizácie
voči akciovej spoločnosti, čiže je to záväzok, ktorý bude musieť NsP Michalovce riešiť. Tak
ako spomenul aj pán predseda, v prípade NsP Trebišov je to kontokorentný úver, ktorý je
splatný k 15. septembru 2011 vo výške 250 tisíc eur. Nový akcionár je informovaný o tejto
situácii s tým, že je pripravený buď jednorázovo splatiť tento kontokorentný úver alebo
rokovať so Slovenskou sporiteľňou o predĺžení splatnosti. Aj v prípade NsP Spišská Nová
Ves v havarijnom stave sú röntgeny, röntgenové zariadenia a tiež je tam potrebné radikálne
obnoviť röntgenové prístroje, ktoré sú už dávno po dobe svojej ekonomickej životnosti. Ďalej
uviedol, že v prípade dostavby monobloku NsP Michalovce sa, podľa jeho názoru, podarilo
výrazným spôsobom postúpiť a dojednali sme nasledovné znenie v nájomnej zmluve:
„Za účelom realizácie dostavby pavilónu sa nájomca zaväzuje v lehote 18 mesiacov odo dňa
začatia nájmu podľa tejto zmluvy na vlastné náklady vypracovať architektonickú štúdiu
dostavby a budúcu vizualizáciu pavilónu s funkčným popisom jeho oddelení a zabezpečeného
rozsahu zdravotnej starostlivosti vrátane postupnosti krokov výstavby a presunu jednotlivých
oddelení do pavilónu po jeho dostavbe, ktorá bude obsahovať aj predpokladaný odhad
nákladov na túto dostavbu. Následne bude štúdia predmetom schvaľovania zo strany vlastníka
Košického samosprávneho kraja a v prípade, že vizualizácia, nový redizajn monobloku bude
schválený, zmluvné strany sa dohodli, že na zabezpečenie financovania výstavby pavilónu sa
uzatvorí samostatná zmluva, ktorá bude obsahovať najmä nevyhnutné faktické právne,
stavebno-technické, daňové a ďalšie podmienky realizácie dostavby pavilónu, jeho
financovanie, refundáciu nákladov, otázku vlastníckeho práva k investíciám vynaloženým na
jeho dostavbu, podmienky kolaudácie a spôsob jeho využitia, lebo zaznela počas rokovania
otázka vlastníckych vzťahov. To sa bude riešiť následne a, samozrejme, bude to predmetom
rokovania aj Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja ako vlastníka rozostavanej
investície. Ďalej sa zmluvné strany dohli, že nájomca na základe štúdie spolu s jej
pripomienkami uskutoční všetky nevyhnutné kroky a úsilie na zabezpečenie dostavby
pavilónu tak, aby najneskôr v lehote 36 mesiacov odo dňa začatia nájmu podľa tejto zmluvy
zabezpečil začatie prípravných stavebných prác potrebných na výstavbu pavilónu s tým, aby
na základe schválenia a podľa vydaného stavebného povolenia začal s výstavbou pavilónu
počas doby nájmu. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja schválilo uznesením
233/2011 zmluvu o dočasnom prevode akcií a vybralo víťazného uchádzača, ktorým je
Vranovská investičná s. r. o. a to na základe splnenia pôvodných podmienok obchodnej
verejnej súťaže, v ktorých bolo v zmysle uznesenia 549/2008 a 39/2010 uložené uchádzačovi
deklarovať spôsob dostavby rozostavaného monobloku v Michalovciach. Víťazný uchádzač,
Vranovská investičná s. r. o., to deklaroval dostatočným spôsobom. V prípade druhého
uchádzača, spoločnosti AGEL SK, dostavba monobloku prichádzala do úvahy po stabilizácii
ekonomík jednotlivých nemocníc, odhadom rok 2015.
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Napriek priaznivým hospodárskym výsledkom v NsP Spišská Nová Ves je nutné v týchto
zariadeniach zaoberať sa skrytým investičným dlhom, reštrukturalizačnými opatreniami na
jeho odstránenie a neúmerným nárastom neuhradených dlhodobých záväzkov z obchodného
styku a je nevyhnutné zaviesť nové ekonomické parametre na zlepšenie kvality ekonomickej
stability jednotlivých nemocníc tak, aby boli zárukou vyššej úrovne poskytovania zdravotnej
starostlivosti. Zložitý vývoj v oblasti zdravotníctva nasvedčuje o tom, že dosiahnutie vyššej
úrovne zdravotnej starostlivosti bez vstupu nových investičných stimulov a finančných
zdrojov nie je možné dosiahnuť.
Predseda na doplnenie uviedol, že sa to týka vyčlenenia majetku aj pozemkov, ktoré sú pri
nemocnici v Michalovciach. V pôvodnej súťaži sa objavovali, lebo boli z toho vybraté, boli aj
upozornení prenajímatelia na túto skutočnosť, čiže tohto majetku sa to netýka.
Poslanec Pado: uviedol, že by chcel poprosiť predsedu, aby sme využili vzácnu chvíľu keď
sa podnikateľský subjekt mení na charitatívnu organizáciu a chcel by poprosiť, aby sme do
podmienok zahrnuli vzhľadom na tú zmenu zamerania z podnikateľského subjektu na
charitu, nevie, či vo firme Penta alebo Vranovská investičná, ktorá je ochotná zaplatiť dlžobu
alebo pôžičku 650 tisíc eur za nemocnicu, ktorú ešte dnes nevlastní ani ju neriadi, takže
prijať tú ich veľkorysosť a pokúsiť sa dostať do tých podmienok... Povinnosť alebo záväzok
dostavať monoblok v Michalovciach nie je takým vágnym spôsobom, ako to prečítal pán
riaditeľ. Nikde v týchto podmienkach sa nepíše o záväzku dostavať monoblok NsP
v Michalovciach, aj keď v súťaži takýto záväzok bol. My sme si vypočuli neskutočný posun,
ako to povedal pán riaditeľ, veľmi sa teší tomu, že k tomu posunu došlo, škoda, že je tam
záväzok do dvoch rokov vypracovať dokumentáciu a vizualizáciu, potom je záväzok do troch
rokov začať prípravné stavebné práce na dostavbu monobloku nemocnice, jedno je do dvoch
rokov, druhé je do troch rokov. Škoda len, že monoblok sa má podľa toho dostavať počas
doby nájmu, to znamená 20 rokov. Chcel poukázať na ten naozaj skvelý pomer – do dvoch
rokov vizualizácia, do troch rokov začatie prípravných stavebných prác a do dvadsiatich
rokov dostavbu. „Len tak mimochodom, pán riaditeľ, chcem sa vás opýtať, čo má spoločné
neúspešný uchádzač o nájom firma AGEL so zmluvou a s odkladacími podmienkami,
o ktorých tu teraz rokujeme. Myslím, že absolútne nič okrem toho, že je treba na niečo
poukázať. Takže netreba sa starať o to, čo bolo u druhého uchádzača, treba sa starať o to, čo
sľuboval víťaz a čo teraz víťaz aj ponúka.“ Chcel poukázať na to, že za posledné roky NsP
Michalovce vďaka tomu, že sa začala výstavba monobloku niekedy v roku 1993 alebo 1994
a za to obdobie bolo do výstavby monobloku investovaných asi 200 miliónov korún, vždy
bola odkladaná, odsúvaná na posledné miesto, pretože dostanete monoblok. Ten monoblok
nedostali, nemocnica na to trpela, trpeli na to občania a zdá sa, že v najbližších 20 rokoch to
znova nedostanú. „Takže chcel by som naozaj požiadať, pán predseda, využime tú dobrú
vôľu a tú zmenu zamerania z podnikateľského zámeru na charitu a skúsme dotlačiť alebo
požiadať túto firmu, aby sa zaviazala, že monoblok michalovskej nemocnice v reálnom čase
naozaj aj dostavia.“
Predseda reagoval na poslanca Pada s tým, že nezdieľa názor, že víťaz súťaže a s tým, kto je
za ním, že sú charitatívna organizácia. Osobne také zatiaľ na Slovensku alebo v ich
podnikaní nikde nezažil. Snáď by bolo dobré zoznámiť sa podrobne aj s podmienkami
súťaže, pretože tam takýto priamy záväzok skutočne nebol a je tam 18 mesiacov. Neboli tam
dva roky. Je toho názoru, že úrad vyvinul maximum úsilia na to, aby tieto kroky dosiahol
a vyjadril presvedčenie, že aj budúcnosť ukáže jedno základné, že aj z ekonomického
hľadiska postupne bude pre investora, ale treba vytvoriť aj právne podmienky na to, pretože
to čo zatiaľ bolo postavené, bolo postavené nie zo zdrojov samosprávneho kraja, ani nie
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priamo z rozpočtu, ale bolo to hradené z iných zdrojov. Právne nie je jednoduché vytvoriť na
toto legislatívne podmienky, bude to znamenať podstatne dlhšiu dobu.
Poslanec Pado s faktickou poznámkou: uznal to, čo povedal predseda, že nie 24, ale 18
mesiacov, od doby nájmu to ešte dovtedy uplynú ďalšie 2 – 3, takže sa pomýlil o tri mesiace.
Predseda uviedol, že doba nájmu je od 1. septembra.
Poslanec Pado s faktickou poznámkou: súhlasil s tým, že je to 18 mesiacov, nie 24 a o tom,
že to bolo zo štátneho rozpočtu to povedal. Dotazoval sa riaditeľa úradu, či je k dispozícii
súhlas Mesta Michalovce s prevodom akcií, čo je uvedený ako prvá podmienka.
Predseda reagoval na poslanca Pada s tým, že v úvode rokovania informoval o piatkovom
mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, z uvedeného dôvodu
nepredložiť návrh na rozdelenie tohto bodu na bod 8a a 8b tak, aká bola úvaha po
rokovaniach vo štvrtok a v piatok. Upustil od uvedeného kroku aj preto, že je tu stanovisko,
záväzok zastupiteľstva, predmetom ktorého bude prerokovanie návrhu na odblokovanie tohto
bodu, čiže malo by to byť k 1. septembru v poriadku.
Poslankyňa Grüllingová: uviedla, že dnes zavŕšime proces riešenia zdravotníckej
problematiky v nemocniciach Košického samosprávneho kraja, ako to už bolo spomínané, na
aprílovom rokovaní poslanci schválili dočasný prevod akcií v NsP v Rožňave, Spišskej
Novej Vsi, Trebišove a v Michalovciach, pre víťaza obchodnej verejnej súťaže, ktorým sa
stala spoločnosť Vranovská investičná. Zároveň požiadali predsedu Košického
samosprávneho kraja, aby zabezpečil všetky právne úkony súvisiace s dočasným prevodom
akcií po splnení odkladacích podmienok a jednou z tých odkladacích podmienok bolo aj
uzatvorenie nájomných zmlúv medzi Košickým samosprávnym krajom a Vranovskou
investičnou a práve o tomto dnes, aktuálne v bode č. 8 rokujeme. Dala do pozornosti
poslancovi Padovi, že v apríli poslanci prijali strategické rozhodnutie o celom procese a dnes
už realizujeme iba isté technické kroky, ktoré uzavrú tento proces prevodu akcií z Košického
samosprávneho kraja na Vranovskú investičnú. Predpokladá, že sa na všetkých
zastupiteľstvách tak ako ona zúčastňoval a preto ju prekvapuje, že vlastne ex post reaguje na
veci, ktoré už dávno uzavreli. Každý poslanec si určite uvedomuje kritickú situáciu
v uvedených nemocniciach, či už po stránke finančnej, personálnej alebo materiálnotechnickej a práve preto je teda dôležité, aby sa predstava Košického samosprávneho kraja,
teda prechod akcií ukončil čo najskôr. Je potrebné si uvedomiť, že ak by sme tento proces
predlžovali, dôjde k ohrozeniu dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti na celom území
a v nemocniciach Košického samosprávneho kraja a okrem tých dôvodov, ktoré hovoril pán
predseda a pán riaditeľ úradu, sú tu ešte dva ďalšie a jedným z nich je to, že v júli tohto roku
Všeobecná zdravotná poisťovňa zredukovala lôžkový fond v našich nemocniciach
a v dôsledku toho ukončili činnosť viaceré oddelenia, čo zhoršilo nielen dostupnosť istej
špecifickej zdravotnej starostlivosti, ale aj ďalšie ekonomické ukazovatele nemocníc. Košický
samosprávny kraj sa snažil, aby dosah na naše nemocnice bol čo najnižší a napriek
maximálnemu úsiliu predsedu Košického samosprávneho kraja, pána Zdenka Trebuľu, ktorý
osobným listom vyzval ministra zdravotníctva, aby zo svojej pozície zabránil týmto krokom
sa v zásade na rozhodnutí Všeobecnej zdravotnej poisťovne nič nezmenilo. Poďakovala
pánovi predsedovi za jeho aktívny prístup v tejto veci. Apelovala na poslancov, aby si nerobili
ilúzie o tom, že slovenské zdravotníctvo riadi ministerstvo zdravotníctva, pravda je pre
niekoho možno nepríjemná, ale o bytí a nebytí oddelení a celých nemocníc rozhodujú
poisťovne a môžeme mať k takému stavu výhrady, ale realitu, bohužiaľ, z našej úrovne nie
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sme schopní pri terajšej vládnej garnitúre zmeniť a nezabúdajme, že v septembri, resp.
v októbri sa budú kontrahovať nové zmluvy s poisťovňami. Ďalším rizikom, ktoré ona vidí
je to, že pri neschválení dlhodobého nájmu by sa mohlo stať, že na svojom rokovaní
vláda 10. augusta zmenila pravidlá určovania verejnej minimálnej siete poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti a doteraz boli zdravotné poisťovne povinné tieto nemocnice
zazmluvniť, čo od prijatia tohto nariadenia neplatí a toto predstavuje podľa jej názoru
obrovské riziko, pretože sa môže stať, že by poisťovne nezazmluvnili aj ďalšie oddelenia
našich nemocníc, resp. celé nemocnice. Požiadala poslancov o zodpovedný prístup pri
hlasovaní, aby svojím rozhodnutím ukončili celý tento proces. Tým sa naštartuje nielen
zachovanie dostupnosti, ale aj zlepšenie a najmä skvalitnenie zdravotnej starostlivosti
v nemocniciach Košického samosprávneho kraja. Vyjadrila presvedčenie, že o to všetkým
ide.
Poslanec Pado s faktickou poznámkou: reagoval na poslankyňu Grüllingovú s tým, že nič
nie je ex post. Ak tu poslankyňa sedáva ako vraví, tak si mohla všimnúť jeho vystúpenia
v predchádzajúcom období a jeho kritiku tohto kroku, ktorý bol schválený a ktorého
pokračovanie poslanci majú schváliť dnes. Takže ak je tu bod, ktorý sa nemocníc týka a jeho
schválenie je podmienkou realizácie strategického zámeru, potom nič nie je ex post, je to
k veci. „A mimochodom povedali ste, že za tejto vlády nie ste schopní niečo zabezpečiť, no,
pani poslankyňa, vy ste neboli schopní to zabezpečiť ani za vašej vlády. V opačnom prípade
by ste michalovskú nemocnicu už dostavovali.“
Poslanec Záhorčák: uviedol, že teraz bude hovoriť nie ako poslanec Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja, ale ako primátor mesta Michalovce. Mesto Michalovce si je
vedomé svojej zodpovednosti v tomto okamihu, sú si vedomí stavu, v akých sú naše
nemocnice, aj preto ich postoj bude zodpovedný. Potvrdil to, čo povedal predseda, že
v piatok zvolajú mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva, kde sa budú zaoberať
týmto bodom tak, aby ich stanovisko nebrzdilo celý proces. Dodal, že nemôže garantovať, ale
predpokladá, že aj ich poslanci sa budú správať zodpovedne. Čo sa týka samotnej dostavby
monobloku, určite si vie predstaviť znenie v nájomnej zmluve ešte prísnejšie, ešte
výraznejšie, ale vzhľadom na situáciu, keď zo štátu nemáme a nemôžeme mať garanciu na to,
že sa tento monoblok niekedy dostavia a rovnako si je vedomý, v akej situácii je Košický
samosprávny kraj, že ani z jeho prostriedkov nebude možné monoblok dostavať, tak toto je
pre nich istou nádejou.
Poslanec Semeš: uviedol, že NsP Spišská Nová Ves vo svojich výsledkoch bola na tom
najlepšie a chcel by veriť, že bude takto pokračovať aj v budúcnosti, že budú mať nové
röntgeny a iné veci, ktoré potrebujú ľudia v tejto oblasti, aj z toho dôvodu, že NsP v Spišskej
Novej Vsi vzhľadom k postaveniu rožňavskej, trebišovskej a potrebe michalovskej, bola
čerešničkou na torte. Dodal, že ak zdravotná dostupnosť bude zachovaná a ešte
rozšírená, služby skvalitnené a lepšie, pridá sa k tým, ktorí zahlasujú za.
Následne sa predseda opýtal, či chce ešte niekto v rozprave vystúpiť. Po konštatácii, že sa do
rozpravy nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu
na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 2011:
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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,
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a § 14 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom Košického
samosprávneho kraja
schvaľuje
1. nájom nehnuteľností vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, ktorý je v užívaní
Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s. a je špecifikovaný v prílohe
č. 1 uznesenia za nájomné vo výške 1 €/rok a
2. nájom hnuteľných vecí vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, ktorý je v užívaní
Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s. a je vedený v inventúrnom
súpise majetku Košického samosprávneho kraja ku dňu 30. 06. 2011 za nájomné
vo výške 1 €/rok,
na dobu 20 rokov pre Vranovskú investičnú s. r. o., IČO: 36509523, so sídlom M.R. Štefánika
187/177 B, 093 27 Vranov nad Topľou, za účelom zabezpečovania poskytovania zdravotnej
starostlivosti a činností s tým súvisiacich, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým
je realizácia podmienok dočasného prevodu akcií v súlade s uznesením Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja č. 233/2011 zo dňa 18. 04. 2011 a Zmluvou o dočasnom
prevode akcií zo dňa 20. 04. 2011 uzavretej medzi Košickým samosprávnym krajom
a Vranovskou investičnou s. r. o. s cieľom zabezpečiť zachovanie a zlepšenie dostupnosti
zdravotnej starostlivosti.
Hlasovanie č. 11

Dlhodobý nájom majetku Košického samosprávneho kraja pre
Vranovskú investičnú spoločnosť s. r. o. v užívaní NsP Štefana
Kukuru Michalovce, a. s.

Za 48 poslancov, proti 2 poslanci, zdržali sa 2 poslanci.
Návrh bol prijatý.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 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,
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a § 14 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom Košického
samosprávneho kraja
schvaľuje
1. nájom nehnuteľností vo vlastníctve Košického samosprávneho, ktorý je v užívaní
Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. a je špecifikovaný v prílohe č. 2
uznesenia za nájomné vo výške 1 €/rok a
2. nájom hnuteľných vecí vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, ktorý je v užívaní
Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. a je vedený v inventúrnom
súpise majetku Košického samosprávneho kraja ku dňu 30. 06. 2011 za nájomné
vo výške 1 €/rok,
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na dobu 20 rokov pre Vranovskú investičnú s. r. o., IČO: 36509523 so sídlom M.R. Štefánika
187/177 B, 093 27 Vranov nad Topľou, za účelom zabezpečovania poskytovania zdravotnej
starostlivosti a činností s tým súvisiacich, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým
je realizácia podmienok dočasného prevodu akcií v súlade s uznesením Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja č. 233/2011 zo dňa 18. 04. 2011 a Zmluvou o dočasnom
prevode akcií zo dňa 20. 04. 2011 uzavretej medzi Košickým samosprávnym krajom
a Vranovskou investičnou s. r. o. s cieľom zabezpečiť zachovanie a zlepšenie dostupnosti
zdravotnej starostlivosti.
Hlasovanie č. 12

Dlhodobý nájom majetku Košického samosprávneho kraja pre
Vranovskú investičnú spoločnosť s. r. o. v užívaní NsP
sv. Barbory Rožňava, a. s.

Za 48 poslancov, proti 1 poslanec, zdržali sa 3 poslanci.
Návrh bol prijatý.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 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,
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a § 14 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom Košického
samosprávneho kraja
schvaľuje
1. nájom nehnuteľností vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, ktorý je v užívaní
Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. a je špecifikovaný v prílohe č. 3
uznesenia za nájomné vo výške 1 €/rok a
2. nájom hnuteľných vecí vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, ktorý je v užívaní
Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. a je vedený v inventúrnom súpise
majetku Košického samosprávneho kraja ku dňu 30.06.2011 za nájomné vo výške 1 €/rok,
na dobu 20 rokov pre Vranovskú investičnú s. r. o., IČO: 36509523, so sídlom M.R. Štefánika
187/177 B, 093 27 Vranov nad Topľou, za účelom zabezpečovania poskytovania zdravotnej
starostlivosti a činností s tým súvisiacich, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým
je realizácia podmienok dočasného prevodu akcií v súlade s uznesením Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja č. 233/2011 zo dňa 18. 04. 2011 a Zmluvou o dočasnom
prevode akcií zo dňa 20. 04. 2011 uzavretej medzi Košickým samosprávnym krajom
a Vranovskou investičnou s. r. o. s cieľom zabezpečiť zachovanie a zlepšenie dostupnosti
zdravotnej starostlivosti.
Hlasovanie č. 13

Dlhodobý nájom majetku Košického samosprávneho kraja pre
Vranovskú investičnú spoločnosť s. r. o. v užívaní NsP Spišská
Nová Ves, a. s.

Za 48 poslancov, proti 1 poslanec, zdržali sa 3 poslanci.
Návrh bol prijatý.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 2011:
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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,
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a § 14 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom Košického
samosprávneho kraja
schvaľuje
1. nájom nehnuteľností vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, ktorý je v užívaní
Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a. s. a je špecifikovaný v prílohe č. 4 uznesenia
za nájomné vo výške 1 €/rok a
2. nájom hnuteľných vecí vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, ktorý je v užívaní
Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a. s. a vedený v inventúrnom súpise majetku
Košického samosprávneho kraja ku dňu 30. 06. 2011 za nájomné vo výške 1 €/rok,
na dobu 20 rokov pre Vranovskú investičnú s. r. o., IČO: 36509523, so sídlom M.R. Štefánika
187/177 B, 093 27 Vranov nad Topľou, za účelom zabezpečovania poskytovania zdravotnej
starostlivosti a činností s tým súvisiacich, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým
je realizácia podmienok dočasného prevodu akcií v súlade s uznesením Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja č. 233/2011 zo dňa 18. 04. 2011 a Zmluvou o dočasnom
prevode akcií zo dňa 20. 04. 2011 uzavretej medzi Košickým samosprávnym krajom
a Vranovskou investičnou s. r. o. s cieľom zabezpečiť zachovanie a zlepšenie dostupnosti
zdravotnej starostlivosti.
Hlasovanie č. 14

Dlhodobý nájom majetku Košického samosprávneho kraja pre
Vranovskú investičnú spoločnosť s. r. o. v užívaní NsP
Trebišov, a. s.

Za 48 poslancov, proti 1 poslanec, zdržali sa 3 poslanci.
Návrh bol prijatý.
Predseda následne poďakoval za účasť na zastupiteľstve zástupcom spoločnosti Vranovská
investičná s. r. o.
BOD č. 9
Záverečná správa o realizácii projektu financovania infraštruktúry
Košického samosprávneho kraja zo zdrojov EIB
Predseda uviedol, že je to zhrňujúci materiál, ktorý dáva veľmi podrobnú informáciu
o tom, ako finančné prostriedky boli použité, ako sa s nimi nakladalo, ako boli kontrolované
a v akej fáze sa nachádzame v súčasnom období. 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 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 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) berie na vedomie
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Záverečnú správu o realizácii projektu financovania infraštruktúry Košického samosprávneho
kraja zo zdrojov EIB;
B) žiada predsedu Košického samosprávneho kraja
1. zabezpečiť plnenie finančných záväzkov v zmysle podmienok Úverovej zmluvy
uzatvorenej s EIB v bode 6.07 s cieľom zachovania zdravej finančnej situácie KSK
počas celej doby trvania záväzku. Plnenie týchto záväzkov je potrebné aj naďalej
potvrdzovať audítorom vzhľadom na ich hodnotenie zo strany banky
Termín: ročne k 30. 6.
Zodpovedný: Ing. Bernát, riaditeľ Úradu KSK
2. v súlade s rozpočtovými kritériami vypracovať stratégiu financovania infraštruktúry
Košického samosprávneho kraja pre ďalšie obdobie zameranú predovšetkým
na zabezpečenie zdrojov na udržanie, resp. zlepšenie kvalitatívnej úrovne
ciest II. a III. triedy.
Termín: 30. 9. 2011
Zodpovedný: Ing. Bernát, riaditeľ Úradu KSK
Hlasovanie č. 15

Záverečná
správa
o realizácii
projektu
financovania
infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov EIB

Za 47 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 10
Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Košického samosprávneho kraja za rok 2010
Predseda k materiálu uviedol, že v prvej časti materiálu sú vyhodnotené aktivity Plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja za rok 2010 s predpokladom ich plnenia v roku 2011.
V druhej časti materiálu sú vyhodnotené indikátory Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Košického samosprávneho kraja v časových radoch a grafoch podľa dostupnosti údajov
s posledným údajom spravidla za rok 2009. V priebehu roka 2011 bude pokračovať plnenie
rozpracovaných aktivít rozšírených o indikátory pre plnenie cieľov a priorít Národnej
stratégie regionálneho rozvoja, o ktoré bol v súlade so zákonom o podpore regionálneho
rozvoja rozšírený Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja.
Hodnotenie plnenia týchto indikátorov bolo súčasťou 3. aktualizácie Plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja, ktoré bolo predložené aj na
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky k 31. 3. 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 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 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 vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického
samosprávneho kraja za rok 2010.
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Hlasovanie č. 16

Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho
Košického samosprávneho kraja za rok 2010

rozvoja

Za 43 poslancov, proti 1 poslanec, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 11
Vyhodnotenie plnenia Stratégie rozvoja kultúry Košického samosprávneho kraja
Predseda k materiálu uviedol, že čo bolo naplánované a zastupiteľstvo prijalo sa darilo
plniť napriek tomu, že niektoré veci sme museli odsunúť hlavne kvôli finančnej kríze.
Väčšina problémov sa predovšetkým odrazila v investičnej oblasti, kde úrad musel zastaviť
investície, čiže vzniká investičný dlh do nasledujúcich období. Informoval poslancov, že
začal sa rozbiehať projekt Terra Incognita, súčasťou ktorého sú ďalšie materiály predložené
na zastupiteľstvo. 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 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 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 Vyhodnotenie plnenia Stratégie rozvoja kultúry Košického samosprávneho kraja.
Hlasovanie č. 17

Vyhodnotenie plnenia Stratégie rozvoja kultúry Košického
samosprávneho kraja

Za 43 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 12
Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný
program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce
dopravnú obslužnosť regiónov – aktualizácia
Predseda k materiálu uviedol, že dĺžka obnovy navrhnutých úsekov predstavuje
187,292 km s predpokladaným nákladom cez 29 miliónov eur, úrad potrebuje 5 %
kofinancovať. Dodal, že sú na to vytvorené podmienky aj zdroje z ešte nevyčerpaného úveru.
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 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 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 Regionálneho operačného
programu, prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť
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regiónov, za účelom realizácie projektu ,,Cesty KSK 6 – Košice okolie – napojenie obcí
na Košice“, s plánovaným rozpočtom vo výške 7 115 449,61 EUR, ktorého ciele sú
v súlade s platným Územným plánom Košického samosprávneho kraja, s platným
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na
obdobie 2007-2013 a so Zámerom rozvoja cestnej infraštruktúry KSK zo zdrojov EÚ na
roky 2008-2013,
2. financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t. j.
vo výške 355 772,48 EUR,
3. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Správou ciest KSK, vo výške schváleného rozpočtu Riadiacim orgánom Regionálneho
operačného programu.
Hlasovanie č. 18

Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne
komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov –
aktualizácia

Za 46 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 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 Regionálneho operačného
programu, prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť
regiónov na realizáciu projektu ,,Cesty KSK 7 – Spišská Nová Ves – napojenie obcí na
SNV a Gelnicu“, s plánovaným rozpočtom vo výške 9 906 814,57 EUR, ktorého ciele sú
v súlade s platným Územným plánom Košického samosprávneho kraja, s platným
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na
obdobie 2007-2013 a so Zámerom rozvoja cestnej infraštruktúry KSK zo zdrojov EÚ na
roky 2008-2013,
2. financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t. j.
vo výške 495 340,73 EUR,
3. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Správou ciest KSK, vo výške schváleného rozpočtu Riadiacim orgánom Regionálneho
operačného programu.
Hlasovanie č. 19

Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne
komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov –
aktualizácia

Za 46 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 2011:
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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 Regionálneho operačného
programu, prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť
regiónov na realizáciu projektu ,,Cesty KSK 8 – Trebišov – napojenie obcí na Trebišov
a Sečovce“, s plánovaným rozpočtom vo výške 5 445 839,91 EUR, ktorého ciele sú
v súlade s platným Územným plánom Košického samosprávneho kraja, s platným
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na
obdobie 2007-2013 a so Zámerom rozvoja cestnej infraštruktúry KSK zo zdrojov EÚ na
roky 2008-2013,
2. financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t. j.
vo výške 272 292,00 EUR,
3. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Správou ciest KSK, vo výške schváleného rozpočtu Riadiacim orgánom Regionálneho
operačného programu.
Hlasovanie č. 20

Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne
komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov –
aktualizácia

Za 46 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 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 Regionálneho operačného
programu, prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť
regiónov na realizáciu projektu ,,Cesty KSK 9 – Michalovce – napojenie obcí na
Michalovce a Sobrance“, s plánovaným rozpočtom vo výške 3 772 496,78 EUR, ktorého
ciele sú v súlade s platným Územným plánom Košického samosprávneho kraja, s platným
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na
obdobie 2007-2013 a so Zámerom rozvoja cestnej infraštruktúry KSK zo zdrojov EÚ na
roky 2008-2013,
2. financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t. j.
vo výške 188 624,84 EUR,
3. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Správou ciest KSK, vo výške schváleného rozpočtu Riadiacim orgánom Regionálneho
operačného programu.
Hlasovanie č. 21

Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne
komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov –
aktualizácia

Za 46 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
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Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 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 Regionálneho operačného
programu, prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť
regiónov na realizáciu projektu ,,Cesty KSK 10 – Rožňava – napojenie na Rožňavu“,
s plánovaným rozpočtom vo výške 2 796 095,88 EUR, ktorého ciele sú v súlade s platným
Územným plánom Košického samosprávneho kraja, s platným Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na obdobie 2007-2013
a so Zámerom rozvoja cestnej infraštruktúry KSK zo zdrojov EÚ na roky 2008-2013,
2. financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t. j.
vo výške 139 804,79 EUR,
3. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Správou ciest KSK, vo výške schváleného rozpočtu Riadiacim orgánom Regionálneho
operačného programu.
Hlasovanie č. 22

Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne
komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov –
aktualizácia

Za 47 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 13
Program Švajčiarsko – slovenskej spolupráce, podanie projektu
s názvom „Vstúpte k nám“
Materiál uviedol podpredseda Ďurovčík s tým, že projekt rieši rekonštrukciu
zariadenia sociálnych služieb DOMKO – Domov sociálnych služieb Park mládeže 3
v Košiciach. Jeho cieľom je zlepšiť kvalitu života klientov a zvýšiť kvalitu poskytovaných
služieb. Jednotlivé aktivity projektu sú podrobnejšie špecifikované v dôvodovej správe
a taktiež boli prejednávané aj v jednotlivých komisiách Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja. Financovanie projektu je plne kryté grantom zo Švajčiarskeho
finančného mechanizmu vo výške 85 % a zvyšok je financovaný zo štátneho rozpočtu.
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 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 2011:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje v prípade potreby prístup k finančným zdrojom potrebným pre realizáciu projektu
nad rámec žiadaného NFP.
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Hlasovanie č. 23

Program Švajčiarsko – slovenskej spolupráce, podanie projektu
s názvom „Vstúpte k nám“

Za 46 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 14
Návrh na vymenovanie riaditeľa Strediska krízovej intervencie do funkcie
Podpredseda k materiálu uviedol, že za účelom obsadenia pozície riaditeľa Strediska
krízovej intervencie bol vyhlásený konkurz, podmienky konkurzu boli zverejnené na webovej
stránke úradu. Do konkurzu sa prihlásili štyria uchádzači, z ktorých všetci splnili stanovené
podmienky. Komisia zhodnotila výsledky konkurzu a z prítomných uchádzačov vybrala Mgr.
Emila Kurčáka do funkcie riaditeľa Strediska krízovej intervencie. Menovaný v plnom
rozsahu spĺňa kvalifikačné a osobnostné predpoklady pre výkon funkcie riaditeľa. Ďalej
uviedol, že na rokovaní zastupiteľstva je prítomný aj Mgr. Kurčák, ktorého na rokovaní
privítal. 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 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 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
výsledky konkurzu na funkciu riaditeľa Strediska krízovej intervencie,
B) na návrh predsedu vymenúva
Mgr. Emila Kurčáka do funkcie riaditeľa Strediska krízovej intervencie dňom
1. septembra 2011.
Hlasovanie č. 24

Návrh na vymenovanie riaditeľa Strediska krízovej intervencie
do funkcie

Za 46 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 15
Zmluva o združení právnických osôb pre realizáciu Urbanisticko-architektonickej
štúdie religióznej krajiny Spišský Jeruzalem
Podpredseda uviedol, že materiál bol prejednávaný v komisiách Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja, ide o podpísané memorandum medzi Košickým
a Prešovským samosprávnym krajom, na základe ktorého je navrhnuté, aby boli združené
finančné prostriedky z jednotlivých samosprávnych krajov, a to v Zmluve o združení
právnických osôb medzi Košickým samosprávnym krajom a Prešovským samosprávnym
krajom. 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 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 2011:
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Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. i) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje Združenie prostriedkov v zmysle Zmluvy o združení právnických osôb pre
realizáciu Urbanisticko-architektonickej štúdie religióznej krajiny Spišský Jeruzalem.
Hlasovanie č. 25

Zmluva o združení právnických osôb pre realizáciu
Urbanisticko-architektonickej štúdie religióznej krajiny Spišský
Jeruzalem

Za 44 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 16
Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný
program, prioritná os 7, Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013
Podpredseda odovzdal slovo riaditeľovi úradu Ing. Bernátovi.
Ing. Bernát, riaditeľ úradu: uviedol, že príprava materiálu bola vygenerovaná minulý
týždeň na základe rokovania s riadiacim orgánom – rezortom kultúry, ktorý má špeciálne na
starosti projekt Európske hlavné mesto kultúry a umožní nám flexibilnejšie presúvať
finančné prostriedky z jednotlivých investičných aktivít, ktoré máme naplánované, pretože
v súčasnosti už finišujeme s projektovými dokumentáciami a vyzerá to tak, že napr. v prípade
Východoslovenského múzea, v prípade interiérového vybavenia máme k dispozícii viac
finančných prostriedkov než reálne potrebujeme a finančné zdroje nám chýbajú v Divadle
Thália, v Barkóczyho paláci, resp. vo Východoslovenskej galérii. Finančné prostriedky by sa
presunuli na tieto aktivity, ale celkový objem peňazí zostane zachovaný.
Poslanec Bauer: plne podporil tento projekt a je rád, že môžeme z európskych peňazí
rekonštruovať naše inštitúcie a použiť to aj na Uličku remesiel. Uviedol, že má metodickú
pripomienku týkajúcu sa návrhu uznesenia, kde v časti „schvaľuje“, v časti 3 je navrhované,
aby poslanci schválili financovanie projektu vo výške minimálne 5 % celkových nákladov vo
výške minimálne 588 tisíc eur. V tabuľke na druhej strane je zase, že sú tam celkové
maximálne oprávnené výdavky na projekt. Vyjadril názor, že je to jednak v rozpore s tým
a jednak určite minimálne metodicky nie je správne schváliť minimálne prostriedky
v rozpočte, lebo to môže byť o milión, o dva, o tri viacej, keď to dokonca nie je v rozpore so
zákonom. Ak sa v priebehu rekonštrukcie a realizácie týchto investičných projektov ukáže, že
je nutné dofinancovať, potom opäť zastupiteľstvo odsúhlasí navýšenie prostriedkov. Je toho
názoru, že takto nemôže byť schválené uznesenie vo výške minimálne 580 tisíc. Navrhol
vypustiť slovo „minimálne“ z návrhu na uznesenie.
Predseda požiadal poslanca Bauera, aby svoj návrh písomne predložil návrhovej komisii.
Ing. Bernát, riaditeľ úradu: uviedol, že to bolo myslené na neoprávnené náklady, ktoré
počas rekonštrukcie môžu nastať. To znamená, že pri rekonštrukcii historických objektov sa
môže stať, že pri odkrytí časti stavby sa ukážu aj nepredvídané veci. Uviedol to na príklade,
projekt „Katov byt – Katova bašta“, ktorý bol vyhodnotený ako najlepší projekt v rámci
Slovenska z Nórskeho finančného mechanizmu, kde sa po odkrytí splaškovej kanalizácie
ukázalo, že je potrebné ju rekonštruovať, pretože bola v havarijnom stave, ale pôvodný
projekt s tým nerátal. Dodal, že sú to výdavky, ktoré momentálne nevieme odhadnúť, pretože
sú to stavby v historickom centre a máme skúsenosti s tým, že môžu vzniknúť nepredvídané
veci a tým mimoriadne náklady, ktoré nie sú zahrnuté v projektových dokumentáciách.
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Predseda sa dotazoval riaditeľa úradu, či je to v rozpore s metodikou, či môže takáto textácia
uznesenia spôsobiť problém.
Ing. Bernát, riaditeľ úradu: uviedol, že textácia uznesenia bola konzultovaná s riadiacim
orgánom a bolo to nimi odsúhlasené.
Predseda uviedol, že keď je to odkonzultované a nerobí to problém, môžeme to nechať v tejto
rovine. Pokiaľ by ten problém vznikol, predložíme do zastupiteľstva opravné uznesenie.
Poslanec Süli: uviedol, že je to minimálne tých 588 tisíc 235 celých 30 stotín eur. Pokiaľ by
to bolo viac, bude to potrebné odvôvodniť. Dotazoval sa poslanca Bauera, či trvá na vypustení
slova „minimálne“ z návrhu na uznesenie.
Ing. Bernát, riaditeľ úradu: uviedol, že je to prísne sledovaný projekt, úrad bude priebežne
informovať zastupiteľstvo o priebehu realizácie jednotlivých investičných aktivít, bude
predkladať priebežné monitorovacie správy, pretože je v záujme všetkých, aby tento proces
bol maximálne transparentný a objektívny.
Predseda podporil návrh poslanca Bauera vypustiť slovo „minimálne“ z návrhu na uznesenie.
Dodal, že prípadná zmena bude predložená na schválenie zastupiteľstvu.
Poslanec Bauer: uviedol, že zo zákona rozpočet musí byť vyrovnaný, čiže nemôže byť
uznesenie schvaľované tak, že to minimálne a druhá vec ani pri iných investičných akciách
nikdy sa neschvaľuje, že minimálne toľko prostriedkov. Metodicky to určite nie je
v poriadku.
Predseda reagoval na poslanca Bauera s tým, že pozmeňujúci návrh predložil, bude sa o ňom
hlasovať.
Ing. Bernát, riaditeľ úradu: uviedol predpoklad, že do konca kalendárneho roka budú
ukončené verejné obstarávania a na zasadnutie zastupiteľstva úrad predloží upresnenie súm na
centy.
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
pozmeňujúceho návrhu poslanca Bauera.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 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 žiadostí o NFP v rámci písomného vyzvania ROP-7.1-2011/02 ROP
za účelom realizácie projektov
„Ulička remesiel - Lapidárium a exteriérová prezentácia remesiel“
„Ostrovy kultúry - Otvorená zóna 1 - Historická účelová budova Východoslovenského
múzea Košice“
„Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 2 - Východoslovenská galéria“
„Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 3 - Bábkové divadlo v Košiciach“
„Ostrovy kultúry - Otvorená zóna 4 - Nádvorie Barkóczyho paláca, knižnica“
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„Ostrovy kultúry - Otvorená zóna 5 - Verejná knižnica Jána Bocatia“
„Ostrovy kultúry - Otvorená zóna 6 - Divadlo Thália,“
ktorých ciele sú v súlade s platným Územným plánom Košického samosprávneho
kraja a platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
samosprávneho kraja,
2. zabezpečenie realizácie projektov po schválení žiadostí o NFP,
3. financovanie projektov vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekty
t.j. vo výške 588 235,30 EUR.
Hlasovanie č. 26

o pozmeňujúcom návrhu poslanca Bauera ku Spolufinancovaniu
projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný
program, prioritná os 7, Európske hlavné mesto kultúry – Košice
2013

Za 43 poslancov, proti 3 poslanci, zdržali sa 2 poslanci.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 17
Informácia o požiadavke obce Nový Salaš na opravu cesty vrátane odvodnenia
a výrubu stromov
Predseda k materiálu uviedol, že na úrad bola doručená žiadosť občanov jednotlivých
obcí v okolí obce Salaš, keď po povodniach, aj v uplynulom období tam došlo k vážnemu
poškodeniu cesty, k podmytiu. Na základe posúdenia situácie odborníkmi doporučujeme
akceptovať navrhované požiadavky obce Nový Salaš, žiadosť obce zobrať na vedomie
a podľa predloženého návrhu na uznesenie konať. 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 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 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 požiadavke obce Nový Salaš na opravu cesty vrátane odvodnenia
a výrubu stromov.
Hlasovanie č. 27

Informácia o požiadavke obce Nový Salaš na opravu cesty
vrátane odvodnenia a výrubu stromov

Za 47 poslancov, proti 1 poslanec, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 18a
Predaj pozemku v k. ú. Prakovce
Predseda dal do pozornosti, že je potrebná trojpätinová väčšina hlasov všetkých
poslancov. 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 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 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) § 9 ods. 3 písm. c) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) rozhodlo
o prebytočnosti časti pozemku registra C KN parcelné č. 678/1, ktorý sa nachádza
v katastrálnom území Prakovce, obec Prakovce, okres Gelnica, zapísaného v katastri
nehnuteľností vedenom Správou katastra Gelnica v LV č.1016, a to:
1.

2.

3.

dielu č. 1 o výmere 7 m² oddeleného od pozemku registra C KN, parcelné č. 678/1
za účelom jeho pričlenenia k novovzniknutému pozemku registra C KN
parcelné č. 822/2,
dielu č. 2 o výmere 8 m² oddeleného od pozemku registra C KN, parcelné č. 678/1
za účelom jeho pričlenenia k novovzniknutému pozemku registra C KN
parcelné č. 822/3,
dielu č. 3 o výmere 7 m², oddeleného od pozemku registra C KN, parcelné č. 678/1
za účelom jeho pričlenenia k pozemku registra C KN parcelné č. 823, na základe
Geometrického plánu č. 43/2008 zo dňa 24.07.2008, vyhotoveného Ľudovítom Piklom.

B) schvaľuje
predaj časti pozemku registra C KN parcelné č. 678/1, ktorý sa nachádza v katastrálnom
území Prakovce, obec Prakovce, okres Gelnica, zapísaného v katastri nehnuteľností vedenom
Správou katastra Gelnica v LV č.1016, a to:
1. dielu č. 1 o výmere 7 m² oddeleného od pozemku registra C KN, parcelné č. 678/1
za účelom jeho pričlenenia k novovzniknutému pozemku registra C KN
parcelné č. 822/2,
2. dielu č. 2 o výmere 8 m² oddeleného od pozemku registra C KN, parcelné č. 678/1
za účelom jeho pričlenenia k novovzniknutému pozemku registra C KN
parcelné č. 822/3,
3.
dielu č. 3 o výmere 7 m², oddeleného od pozemku registra C KN, parcelné č. 678/1
za účelom jeho pričlenenia k pozemku registra C KN parcelné č. 823, na základe
Geometrického plánu č. 43/2008 zo dňa 24.07.2008, vyhotoveného Ľudovítom Piklom,
priamym predajom Jozefovi Urbanovi, nar. 10.04.1944, trvale bytom 055 65 Prakovce, č. 4,
za kúpnu cenu, 56,76 € (slovom päťdesiatšesť eur, sedemdesiatšesť centov) t. j. 2,58/€ za m²,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že ide o časť pozemku dlhodobo
užívanú záujemcom, predávaná časť pozemku je o veľmi malej výmere, nachádza sa medzi
pozemkom vo vlastníctve záujemcu a cestou II triedy, teda jeho využiteľnosť inými subjektmi
je minimálna.
Hlasovanie č. 28

Predaj pozemku v k. ú. Prakovce

Za 50 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 18b
Predaj pozemku v k. ú. Helcmanovce pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Helcmanovce
Predseda k materiálu uviedol, že ide o pozemok o výmere 4 m2, na ktorom je
umiestnená časť kaplnky v ich vlastníctve. 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 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 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 c), § 9a ods. 8 písm. b) zákona
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) rozhodlo
o prebytočnosti časti pozemku registra C KN parcelné č. 4798, ktorý sa nachádza
v katastrálnom území Helcmanovce, obec Helcmanovce, okres Gelnica, zapísaného v katastri
nehnuteľností vedenom Správou katastra Gelnica v LV č. 962, a to: dielu č. 3 o výmere 4 m2
oddeleného od pozemku registra C KN parcelné číslo 4798 za účelom jeho pričlenenia
k novovzniknutému pozemku registra C KN parcelné č. 4200/4, na základe Geometrického
plánu č. 34605045-19/2009 zo dňa 10. 03. 2009, vyhotoveného Rastislavom Špitzom;
B) schvaľuje
predaj časti pozemku registra C KN parcelné č. 4798, ktorý sa nachádza v katastrálnom území
Helcmanovce, obec Helcmanovce, okres Gelnica, zapísaného v katastri nehnuteľností
vedenom Správou katastra Gelnica v LV č. 962, a to ako: dielu č. 3 o výmere 4 m2
oddeleného od pozemku registra C KN parcelné číslo 4798 za účelom jeho pričlenenia
k novovzniknutému pozemku registra C KN parcelné č. 4200/4, na základe Geometrického
plánu č. 34605045-19/2009 zo dňa 10. 03. 2009, vyhotoveného Rastislavom. Špitzom,
priamym predajom pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Helcmanovce, so sídlom
Helcmanovce č. 225, IČO: 31952313, za kúpnu cenu 8,00 € (slovom osem eur).
Hlasovanie č. 29

Predaj pozemku v k. ú. Helcmanovce pre Gréckokatolícku
cirkev, farnosť Helcmanovce

Za 50 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 18c
Prevod spoluvlastníckeho podielu k pozemku v k. ú. 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 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 2011:
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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,
§ 8 ods. 2 písm. c), § 9 ods. 3 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. c) zákona
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) rozhodlo
o prebytočnosti nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v katastrálnom území Spišská Nová Ves,
obec Spišská Nová Ves, okres Spišská Nová Ves, zapísanej v katastri nehnuteľností vedenom
Správou katastra Spišská Nová Ves v LV č. 341, v podiele 1/3-ina k celku, a to pozemku
registra C KN parcelné číslo 1869, zastavané plochy a nádvoria o výmere 324 m²;
B) schvaľuje
prevod spoluvlastníckeho podielu vo výške 1/3 – iny k celku, a to pozemku registra C KN
parcelné číslo 1869, zastavané plochy a nádvoria o výmere 324 m², ktorý sa nachádza
v katastrálnom území Spišská Nová Ves, obec Spišská Nová Ves, okres Spišská Nová Ves,
zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Správou katastra Spišská Nová Ves v LV č. 341,
priamym predajom Jozefovi Sabovčíkovi, trvale bytom Odborárov 1279/34, Spišská Nová
Ves, za kúpnu cenu 530 € (slovom päťstotridsať eur) s využitím zákonného predkupného
práva.
Hlasovanie č. 30

Prevod spoluvlastníckeho podielu k pozemku v k. ú. Spišská
Nová Ves

Za 50 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 18d
Predaj pozemkov v k. ú. Trebišov
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 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 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), § 9 ods. 3 písm. c) a § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z.
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) rozhodlo
o prebytočnosti pozemku registra C KN parcelné číslo 2427/13, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 214 m2 a časti pozemku registra C KN parcelné číslo 2427/1, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 118 m2, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Trebišov, obec
Trebišov, okres Trebišov, zapísaných v katastri nehnuteľností vedenom Správou katastra
Trebišov v liste vlastníctva č. 8778, a to novovytvorené pozemky registra C KN:
parcelné číslo 2427/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 249 m2,
parcelné číslo 2427/34, zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2,
parcelné číslo 2427/35, zastavané plochy a nádvoria o výmere 75 m2,
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na základe geometrického plánu č. 5/2008 zo dňa 25. 2. 2008 vyhotoveného firmou
GEODÉZIA SEČOVCE ANDREJČÁK Ján;
B) schvaľuje
predaj pozemku registra C KN parcelné číslo 2427/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere
214 m2 a časti pozemku registra C KN parcelné číslo 2427/1, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 118 m2, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Trebišov, obec Trebišov, okres
Trebišov, zapísaných v katastri nehnuteľností vedenom Správou katastra Trebišov v liste
vlastníctva č. 8778, a to novovytvorené pozemky registra C KN:
parcelné číslo 2427/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 249 m2,
parcelné číslo 2427/34, zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2,
parcelné číslo 2427/35, zastavané plochy a nádvoria o výmere 75 m2,
na základe geometrického plánu č. 5/2008 zo dňa 25. 2. 2008 vyhotoveného firmou
GEODÉZIA SEČOVCE ANDREJČÁK Ján priamym predajom pre Máriu Kolesárovu,
rod. Hadbavná, trvale bytom Kukučínova 2218/25, 075 01 Trebišov za kúpnu cenu 4 400 €
(slovom štyritisícštyristo eur).
Hlasovanie č. 31

Predaj pozemkov v k. ú. Trebišov

Za 49 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 18e
Predaj pozemkov a zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu v k. ú. Ružín
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 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 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), § 9 ods. 3 písm. c), e) a § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z.
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) rozhodlo
o prebytočnosti pozemku registra C KN parcelné číslo 242, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 49 m2 a časti pozemku registra C KN parcelné číslo 243, ostatné plochy
o výmere 1138 m2, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Ružín, obec Malá Lodina, okres
Košice - okolie, zapísaných v katastri nehnuteľností vedenom Správou katastra
Košice – okolie v liste vlastníctva č. 374, a to novovytvoreného pozemku registra C KN
parcelné číslo 243/5, ostatné plochy o výmere 1138 m2 na základe geometrického plánu
č. 206/2009 zo dňa 23. 7. 2009 vyhotoveného firmou GEOTOP Košice, s.r.o.;
B) schvaľuje
1. predaj pozemku registra C KN parcelné číslo 242, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 49 m2 a časti pozemku registra C KN parcelné číslo 243, ostatné plochy
o výmere 1138 m2, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Ružín, obec Malá Lodina,
okres Košice - okolie, zapísaných v katastri nehnuteľností vedenom Správou katastra
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Košice – okolie v liste vlastníctva č. 374, a to novovytvoreného pozemku registra C KN
parcelné číslo 243/5, ostatné plochy o výmere 1138 m2 na základe geometrického plánu
č. 206/2009 zo dňa 23. 7. 2009 vyhotoveného firmou GEOTOP Košice, s. r. o. priamym
predajom pre Jána Semančíka, rod. Semančík a manželku Máriu Semančíkovú,
rod. Murčová, obaja trvale bytom Južná trieda 45, 040 01 Košice do bezpodielového
spoluvlastníctva za kúpnu cenu 620 € (slovom šesťstodvadsať eur).
2. vecné bremeno práva prechodu a prejazdu cez pozemok registra C KN parcelné
číslo 243/4, ostatné plochy o výmere 264 m2, odčleneného od pozemku registra C KN
parcelné číslo 243, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Ružín, obec Malá Lodina,
okres Košice - okolie, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Správou katastra
Košice – okolie v liste vlastníctva č. 374, na základe geometrického plánu č. 206/2009
zo dňa 23. 7. 2009 vyhotoveného firmou GEOTOP Košice, s. r. o. pre Jána Semančíka,
rod. Semančík a manželku Máriu Semančíkovú, rod. Murčová, obaja trvale bytom Južná
trieda 45, 040 01 Košice ako vlastníkov chaty súpisné číslo 241 na pozemku registra C KN
parcelné číslo 242 v katastrálnom území Ružín za odplatu 528 € (slovom
päťstodvadsaťosem eur).
Hlasovanie č. 32

Predaj pozemkov a zriadenie vecného bremena práva prechodu
a prejazdu v k. ú. Ružín

Za 50 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 18f
Predaj chaty a pozemku v k. ú. Vinné
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 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 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,
§ 9a ods.1 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov schvaľuje predaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území
Vinné, obec Vinné, okres Michalovce, zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Správou
katastra Michalovce v LV č. 2087 ako rekreačnej chaty so súpisným číslom 5086 spolu
s príslušenstvom, postavenej na pozemku registra C KN parcelné číslo 1421 a pozemku
registra C KN parcelné číslo 1421 zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 m² na základe
obchodnej verejnej súťaže pre Štefana Popoviča, rodený Popovič, trvale bytom Vyšná
Rybnica č. 81, 072 41 Remetské Hámre, za kúpnu cenu 11 112,00 € (slovom
jedenásťtisícjednostodvanásť eur).
Hlasovanie č. 33

Predaj chaty a pozemku v k. ú. Vinné

Za 50 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 18g
Schválenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na predaj chaty a pozemkov
v k. ú. Mikulášová a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
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 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 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
A) rozhodlo
o prebytočnosti nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú sa v katastrálnom území Mikulášová,
obec Mikulášová, okres Bardejov, zapísaných v katastri nehnuteľností vedenom Správou
katastra Bardejov v LV č. 79, a to:
a) chaty súpisné č. 117, postavenej na pozemku registra C KN parcelné č. 338/1,
b) pozemku registra C KN parcelné č. 338/1 o výmere 447 m², zastavané plochy
a nádvoria,
c) pozemku registra C KN parcelné č. 338/2 o výmere 375 m², trvalé trávne porasty.
B) schvaľuje
1. predaj nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú sa v katastrálnom území Mikulášová, obec
Mikulášová, okres Bardejov, zapísaných v katastri nehnuteľností vedenom Správou
katastra Bardejov v LV č. 79, a to:
a) chaty súpisné č. 117, postavenej na pozemku registra C KN parcelné č. 338/1,
b) pozemku registra C KN parcelné č. 338/1 o výmere 447 m², zastavané plochy
a nádvoria,
c) pozemku registra C KN parcelné č. 338/2 o výmere 375 m², trvalé trávne porasty.
2. podmienky obchodnej verejnej súťaže uvedené v prílohe.
Hlasovanie č. 34

Schválenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na predaj
chaty a pozemkov v k. ú. Mikulášová a schválenie podmienok
obchodnej verejnej súťaže

Za 48 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 18h
Schválenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na predaj chaty a pozemku
v k. ú. Bukovec a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
Predseda 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 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 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
A) rozhodlo
o prebytočnosti nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Bukovec, obec
Bukovec, okres Košice – okolie, a to:
a) chaty súpisné č. 40, postavenej na pozemku registra C KN parcelné č. 690, zapísanej
v katastri nehnuteľností vedenom Správou katastra Košice – okolie v LV č. 1095,
b) pozemku registra C KN parcelné číslo 690 o výmere 78 m², zastavané plochy
a nádvoria, zapísaného v katastri nehnuteľností vedenom Správou katastra
Košice – okolie v LV č. 1295.
B) schvaľuje
1. predaj nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Bukovec, obec Bukovec,
okres Košice – okolie, a to:
a) chaty súpisné č. 40, postavenej na pozemku registra C KN parcelné č. 690,
zapísanej v katastri nehnuteľností vedenom Správou katastra Košice – okolie
v LV č. 1095,
b) pozemku registra C KN parcelné číslo 690 o výmere 78 m², zastavané plochy
a nádvoria, zapísaného v katastri nehnuteľností vedenom Správou katastra
Košice – okolie v LV č. 1295.
2. podmienky obchodnej verejnej súťaže uvedené v prílohe.
Hlasovanie č. 35

Schválenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na predaj
chaty a pozemku v k. ú. Bukovec a schválenie podmienok
obchodnej verejnej súťaže

Za 49 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 18i
Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj domu a pozemkov
v k. ú. 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 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 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
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a § 9 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov schvaľuje
1. prevod vlastníctva nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Spišská
Nová Ves, obec Spišská Nová Ves, okres Spišská Nová Ves, zapísaných v katastri
nehnuteľností vedenom Správou katastra Spišská Nová Ves v LV č. 5513, a to:
a) domu súp. č. 1106, postavenom na pozemku registra C KN parcelné č. 2882,
b) pozemku registra C KN parcelné č. 2882 o výmere 384 m² - zastavané plochy
a nádvoria,
c) pozemku registra C KN parcelné č. 2883 o výmere 127 m² - záhrady,
2. podmienky obchodnej verejnej súťaže uvedené v prílohe.
Hlasovanie č. 36

Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj
domu a pozemkov v k. ú. Spišská Nová Ves

Za 48 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 18j
Výkup pozemku pre účely realizácie projektu „Ulička remesiel – Lapidárium
a exteriérová prezentácia remesiel“
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 11. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 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, § 14
písm. m) vo väzbe na ustanovenia § 1 ods. 2 písm. e) a § 2 ods. 2 Zásad hospodárenia
s majetkom Košického samosprávneho kraja schvaľuje kúpu pozemku registra C KN
parcelné číslo 951/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 257 m2, ktorý sa nachádza v
katastrálnom území Stredné mesto, obec Košice – Staré Mesto, okres Košice I a je zapísaný
v katastri nehnuteľností vedenom Správou katastra Košice v liste vlastníctva č. 10176, od
spoločnosti LIQUIDITY TRADE s. r. o. za kúpnu cenu 38 550 € (slovom
tridsaťosemtisícpäťstopäťdesiat eur) za podmienky, že pred podpisom kúpnej zmluvy
pozemok nebude predmetom záložného práva.
Hlasovanie č. 37

Výkup pozemku pre účely realizácie projektu „Ulička remesiel
- Lapidárium a exteriérová prezentácia remesiel“

Za 49 poslancov, proti 1 poslanec, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 19
Záver
Predseda skonštatoval, že týmto sa program 11. rokovania zastupiteľstva vyčerpal
a pred ukončením rokovania pozval poslancov na Festival tvorivosti a spolupráce zdravotne
znevýhodnených a zdravých detí „Mosty bez bariér“, ktorý sa uskutoční dňa 21. septembra
2011 v Príbeniku v areáli strednej odbornej školy. Touto pozvánkou rokovanie zastupiteľstva
ukončil a dal poslancom do pozornosti ďalšie rokovanie zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 17.
októbra 2011. Na záver dodal, že zasadnutia zastupiteľstva majú pracovný charakter, preto
požiadal poslancov, aby sa podľa toho ustrojili.

JUDr. Zdenko Trebuľa
predseda KSK

Ing. Ondrej Bernát
riaditeľ Úradu KSK

Karol Horník
overovateľ zápisnice

Ing. Ján Kokarda
overovateľ zápisnice

JUDr. Melánia Kolesárová
za správnosť

Anna Bónová
zapísala
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