Zápisnica
z 12. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 17. októbra 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.
Zároveň na zasadnutí zastupiteľstva privítal študentov Ekonomickej fakulty Technickej
univerzity v Košiciach spolu s asistentkou na katedre verejných financií Ing. Lenkou
Horváthovou.
Ďalej informoval, že z rokovania zastupiteľstva sa ospravedlnili poslankyňa Mátéová,
poslanec Duč, poslanec Géci a poslanec Rečka.
Z 57 poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja bolo prezentovaných 40
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 48 poslancov.
Za overovateľov zápisnice 12. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
predseda určil poslanca Borisa Farkašovského a poslanca Milana Rabatina.
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. Zároveň bol poslancom doručený
Aktualizovaný časový plán zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na II. polrok 2011 – posunom decembrového zasadnutia zastupiteľstva z 5. decembra
na 12. decembra z dôvodu rovnakého termínu rokovania Mestského zastupiteľstva
v Košiciach.
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 celom programe

Za 46 poslancov, proti 0 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. 2

o zložení návrhovej komisie

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
Predseda skonštatoval, že návrhová komisia na 12. 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 a po konštatácii, že sa
do interpelácií nik nehlási, túto možnosť 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 12. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 17. októbra 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
Informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
B) súhlasí
s vypustením zo sledovania uznesenia:
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- č. 136/2010 z 5. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo dňa
30. 8. 2010,
- č. 165/2010 zo 6. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zo dňa
18. 10. 2010.
Hlasovanie č. 3

Informácia o plnení
samosprávneho kraja

uznesení

Zastupiteľstva

Košického

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 4
Správa o výsledkoch kontroly za obdobie august a september 2011
Predseda sa opýtal hlavného kontrolóra, JUDr. Vojtecha Farkaša, či chce uviesť
materiál a následne otvoril k materiálu rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto
nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 12. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 17. októbra 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 august a september 2011.
Hlasovanie č. 4

Správa o výsledkoch kontroly za obdobie august a september
2011

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 5
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2011
Predseda uviedol, že v tomto roku ide o tretiu úpravu. Predloženou úpravou sa
navrhuje zvýšenie bežných príjmov o 1 165 967 eur a zvýšenie bežných výdavkov
o 1 087 070 eur. Pokiaľ ide o úpravu kapitálového rozpočtu, tu sa navrhuje zvýšiť kapitálové
príjmy o 665 030 eur, kapitálové výdavky predstavujú zvýšenie o 743 927 eur.
V navrhnutej úprave rozpočtu je premietnutý výpadok dane z príjmov fyzických osôb
na základe aktualizovanej prognózy Ministerstva financií SR z júla 2011, presun bežných
výdavkov z centrálnej rezervy a z podprogramu Podporná činnosť – Správa kraja
na odstránenie havárií a na iné nevyhnutné výdavky v organizáciách v zriaďovateľskej
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a ostané úpravy vyplývajúce z dotácií, darov
a grantov na projekty z fondu Európskej únie. Zdôvodnenie jednotlivých úprav je
špecifikované v hlavnom dokument a v tabuľkových prehľadoch v prílohách č. 1 – 7.
V predloženom návrhu úpravy rozpočtu je zapracované aj odporúčanie finančnej komisie z jej
rokovania 3. októbra 2011 týkajúce sa presunu kapitálových výdavkov z podprogramu
Podporná činnosť – správa kraja vo výške 60 tisíc eur do programu Kultúra na Sanáciu
pivničných priestorov Vlastivedného múzea v Trebišove, ktoré sú expozitúrou tokajského
vinohradníctva a vinárstva. Následne otvoril k materiálu rozpravu. Po konštatácii, že sa
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do rozpravy nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie
návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 12. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 17. októbra 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
1. Úpravu bežného rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2011 takto:
zvýšiť bežné príjmy
zvýšiť bežné výdavky

o
o

1 165 967 €
1 087 070 €

2. Úpravu kapitálového rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2011 takto:
zvýšiť kapitálové príjmy
zvýšiť kapitálové výdavky
Hlasovanie č. 5

o
o

665 030 €
743 927 €

Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2011

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 6
Poskytnutie dotácie nad 3300 Eur 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 v rozpočte Košického samosprávneho kraja
na rok 2011 boli schválené finančné prostriedky na tento účel vo výške 240 tisíc eur.
V priebehu roka táto čiastka bola navýšená sumou na dotácie vo výške 334 900 eur, z toho na
dotácie nad 3 300 eur v sume 167 450 eur. Súčasťou materiálu je aj tabuľkový prehľad
doručených žiadostí, účelovosť a prejednanie v príslušnej komisii. 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 12. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 17. októbra 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
Poskytnutie dotácie z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
v znení neskorších zmien a doplnkov týmto žiadateľom:
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1. Pravoslávna cirkevná obec, farnosť Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice v sume 4 000 €
na projekt Dostavba pravoslávneho chrámu v Košiciach,
2. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Zbehňov, Hlavná 66, 078 01 Zbehňov v sume 3 500 €
na projekt Zateplenie fasády na farsko-pastoračnej budove v Zbehňove,
3. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kráľovnej pokoja Košice, Milosrdenstva 15,
040 01 Košice v sume 4 500 € na projekt Komplexná oprava a obnova exteriérových
omietok stien obvodového plášťa Kostola Kráľovnej pokoja,
4. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Košice - Sídlisko Ťahanovce, Sofijská 1,
040 13 Košice v sume 4 000 € na projekt Výstavba pastoračného centra, kostola
a fary,
5. Reformovaná kresťanská cirkev, Cirkevný zbor Černochov, 076 32 Černochov v sume
4 000 € na projekt Reformovaný kostol - Černochov, oprava strechy,
6. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Borša, 076 32 Borša v sume 4 000 € na projekt
Rekonštrukcia gréckokatolíckeho chrámu,
7. DOMOVINA, n. o., Žehra časť Hodkovce 1, 053 61 Žehra v sume 4 470 € na projekt
Oprava oplotenia areálu DSS.
Hlasovanie č. 6

Poskytnutie dotácie nad 3300 Eur v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006
o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov

Za 47 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Predseda informoval študentov zúčastnených na zasadnutí zastupiteľstva, že v rámci
Košického samosprávneho kraja sa veľká pozornosť venuje príprave materiálov, a to cez celý
systém až po výstupy z jednotlivých komisií, kde sa o každom materiáli diskutuje na rôznych
úrovniach aj s neposlancami, členmi jednotlivých komisií. Prípadné vydiskutované
pripomienky, či pohľady sú zapracované aj do materiálov. Takže aj to je dôvod, prečo sa
v tomto momente k materiálom na zastupiteľstve nediskutovalo.
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. 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 12. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 17. októbra 2011:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 8 Všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
v znení neskorších zmien a doplnkov berie na vedomie Informáciu o poskytnutých dotáciách
z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení
neskorších zmien a doplnkov.
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Hlasovanie 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

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

BOD č. 8
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 5/2008
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských
zariadeniach v znení neskorších predpisov
Predseda k materiálu uviedol, že dôvodom zmeny a doplnenia všeobecne záväzného
nariadenia je úprava výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach podmienená úpravou výšky životného minima na rok 2011 v súlade s Opatrením
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 194/2011 Z. z.
Ďalším dôvodom je aj zmena výšky príspevku a jej závislosť od zmeny výšky životného
minima, na ktorú reaguje zriaďovateľ zmenou aj výšky príspevku na žiaka alebo zákonného
zástupcu žiaka, ide o úhradu nákladov na štúdium v jazykovej škole, na činnosť v školskom
stredisku záujmovej činnosti, činnosť centra voľného času a na ubytovanie v školskom
internáte. Dodal, že táto zmena je zapracovaná do prílohy č. 1 k VZN uvedená v tabuľkových
prehľadoch A až D. Tabuľky B a C ostávajú nezmenené. Predseda ďalej uviedol, že návrh
všeobecne záväzného nariadenia pred rokovaním Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja prešiel legislatívnym procesom, bol zverejnený za účelom jeho pripomienkovania podľa
§ 8 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov dňa 19. septembra 2011 na úradnej tabuli úradu a webovej stránke kraja.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia prešiel rokovaním všetkých komisií. V zákonom
stanovenej lehote k návrhu všeobecne záväzného nariadenia neboli prednesené pripomienky.
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 12. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 17. októbra 2011:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho
kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho
kraja č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a v školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie č. 8

Návrh
Všeobecne
záväzného
nariadenia
Košického
samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 5/2008
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
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v školách a v školských
predpisov

zariadeniach

v znení

neskorších

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Predseda skonštatoval, že uznesenie bolo schválené 46 hlasmi, t. j. 3/5 väčšinou hlasov
všetkých poslancov. Toľko je potrebné na schválenie všeobecne záväzného nariadenia.
BOD č. 9
Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Spojenej škole, Zimná 96,
Dobšiná a do Rady školy pri Konzervatóriu, Exnárova 8, Košice
Predseda k materiálu uviedol, že personálne návrhy sú predložené v materiáli.
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 12. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 17. októbra 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,
§ 25 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších predpisov a spôsobu delegovania zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských
zariadení v zmysle uznesenia č. 602/2009 z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja deleguje zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl
nasledovne:
1.

Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná

Ing. Ján Babič

Karol Horník

2.

Konzervatórium, Exnárova 8, Košice

MUDr. Eva Antónyová

Mgr. art. Ľubica Blaškovičová

Hlasovanie č. 9

Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Spojenej
škole, Zimná 96, Dobšiná a do Rady školy pri Konzervatóriu,
Exnárova 8, Košice

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 10
Udelenie verejných ocenení Ceny Košického samosprávneho kraja
pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2011
Predseda v úvode zdôraznil, že predpokladom udelenia ocenenia je posúdenie
všetkých došlých návrhov. Dodal, že z úrovne úradu boli oslovené všetky relevantné
organizácie a inštitúcie v Košickom kraji, aby zaslali svoje návrhy, ktoré boli posudzované
v zmysle Dodatku č. 2 k Zásadám a postupu pre udeľovanie verejných ocenení Košického
samosprávneho kraja komisiou na to určenou, zloženou z predsedov komisií a predsedov
poslaneckých klubov. Ďalej predseda uviedol, že bez prerokovania došlých návrhov
v spomínanej komisii nie je možné priamo na zasadnutí zastupiteľstva dopĺňať ďalšie návrhy.
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Dodal, že na tom sa zastupiteľstvo uznieslo. Informoval poslancov, že komisia rokovala
dňa 13. októbra 2011, výsledky jej posúdenia došlých návrhov sú uvedené v predloženom
návrhu, ktorý bol poslancom doručený na rokovací stôl. Zároveň dal do pozornosti poslancov
deň 16. december 2011, kedy budú odovzdávané ocenenia v Štátnom divadle v Košiciach
pre tento rok. 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 12. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 17. októbra 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 podľa Zásad
a postupu pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja v znení
neskorších dodatkov schvaľuje udelenie verejných ocenení „Cena Košického samosprávneho
kraja“ v roku 2011 pre jednotlivcov a kolektívy
1. Dr. h. c. JUDr. Ing. Ján Bílek
2. RNDr. Jozef Ondáš, PhD.
3. Ján Pisančin
4. János Szerencsés
5. Hokejový klub HC Košice
Hlasovanie č. 10

Udelenie verejných ocenení Ceny Košického samosprávneho
kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2011

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 11
Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 2. etapa
Predseda k materiálu uviedol, že ide o pokračovanie procesu, ktorý začal v roku 2009
v súlade so zákonom o sociálnych službách. V prvej etape optimalizácia siete sociálnych
služieb vychádzala z potreby zabezpečenia pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
v poskytovaní sociálnych služieb v intenciách zákona. Z hľadiska posúdenia navrhnutých
zmien druhou etapou optimalizácie v dôvodovej správe je poskytnutý aj prehľad o súčasnom
stave na úseku sociálnych služieb, ktorý v podmienkach Košického samosprávneho kraja
zabezpečuje 14 zariadení pre 1940 klientov.
Predseda ďalej uviedol, že druhá etapa optimalizácie siete sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja vychádza z potreby zabezpečiť
efektívne využívanie finančných prostriedkov pri zohľadnení miestnych potrieb občanov,
zabezpečení zvyšovania kvality poskytovaných služieb a optimalizácie kapacity v uvedených
zariadeniach s prihliadnutím na technické, materiálne a personálne podmienky.
Navrhované zmeny v druhej etape optimalizácie sa týkajú 3 subjektov: zariadenia ANIMA –
Domov sociálnych služieb Michalovce, zariadenia LUMEN – Špecializovaného zariadenia
v Trebišove, Strediska krízovej intervencie v Košiciach. Dodal, že zdôvodnenie navrhovaných
zmien je uvedené v materiáli. Následne k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do
rozpravy nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu
na uznesenie.
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Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 12. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 17. októbra 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
schvaľuje Optimalizáciu siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 2. etapa s účinnosťou
od 1. januára 2012.
Hlasovanie č. 11

Optimalizácia siete sociálnych
zariadeniami v zriaďovateľskej
samosprávneho kraja – 2. etapa

služieb poskytovaných
pôsobnosti Košického

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 12
Informatívna správa o stave Zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu
Predseda k materiálu uviedol, že Košický samosprávny kraj sa podieľal a aj sa podieľa
na príprave tohto zákona, veľmi aktívne do tohto zákona vstupuje. Informoval poslancov, že
cca pred 14 dňami sa uskutočnila konferencia k cestovnému ruchu v Košiciach, ktorej
organizátorom bol Košický samosprávny kraj. Je toho názoru, že aj to je jeden zo spôsobov,
ako zastrešiť a homogenizovať stav, ktorý v cestovnom ruchu je. Dodal, že celá skupina ľudí,
ktorá sa v cestovnom ruchu pohybuje, veľmi intenzívne očakáva tento zákon. 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 12. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 17. októbra 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 Informatívnu správu o stave Zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného
ruchu.
Hlasovanie č. 12

Informatívna správa o stave Zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore
cestovného ruchu

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 13
Informatívna správa o implementácii projektov cezhraničnej spolupráce
ENPI HU – SK – RO – UA (vyhodnotenie 2. výzvy)
Predseda uviedol, že predložený materiál predstavuje odpočet aktivít z úrovne Úradu
Košického samosprávneho kraja v 2. výzve, ktorá predstavuje implementáciu projektov
cezhraničnej spolupráce ENPI – Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina. Ide o výzvu,
ktorá bola vyhlásená 24. júna 2010 so zameraním na štyri priority týkajúce sa ekonomického
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a sociálneho rozvoja, zlepšenia kvality životného prostredia, zvýšenia efektívnosti
na hraniciach a podpory spolupráce Ľudia ľuďom s celkovou alokáciou okolo 18 miliónov
eur. Predseda ďalej uviedol, že v materiáli sú uvedené všetky aktivity realizované pre
potenciálnych žiadateľov o nenávratnú finančnú výpomoc. V rámci výzvy bolo
odovzdaných 260 projektov, celkový počet podaných projektov, v ktorých vystupuje vedúci
partner z územia Košického samosprávneho kraja, je 38 s celkovou hodnotou projektov
cez 14 miliónov eur. Predseda ďalej poslancov informoval, že v porovnaní s prvou výzvou
programu je evidovaný nárast záujmu žiadateľov o program, kým v prvej výzve bolo
podaných 15 projektov s vedúcim partnerom z územia Košického samosprávneho kraja,
v druhej výzve to bolo 38 takýchto projektov.
Dal do pozornosti poslancom, že potešiteľná je situácia v Priorite 3, v ktorej ide o investičné
projekty cezhraničnej infraštruktúry. V tejto priorite Ukrajinská strana bude realizovať jednu
aktivitu, na slovenskej strane sa projekt bude realizovať v troch častiach – priechod Vyšné
Nemecké – Užhorod, hraničný priechod Veľké Slemence a modernizácia colnej kontroly
na Slovensko – Ukrajinských hraničných priechodoch – Vyšné Nemecké, Ubľa, Čierna nad
Tisou a Maťovce. 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 12. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 17. októbra 2011:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. c) a d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov berie
na vedomie Informatívnu správu o implementácii projektov cezhraničnej spolupráce
ENPI - HU - SK - RO - UA (vyhodnotenie 2. výzvy).
Hlasovanie č. 13

Informatívna správa o implementácii projektov cezhraničnej
spolupráce ENPI HU – SK – RO – UA (vyhodnotenie 2. výzvy)

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 14
Informatívna správa o implementácii projektov cezhraničnej spolupráce
programu HU – SK (vyhodnotenie 3. výzvy)
Predseda k materiálu uviedol, že vyhlásené tri výzvy vytvorili priestor na získanie
finančných prostriedkov pre realizáciu spoločných cezhraničných projektov. Tretia výzva
bola vyhlásená 1. decembra 2010 a ukončená bola 28. februára 2011. Na túto výzvu bola
alokovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja finančná čiastka vo výške 10
miliónov 365 tisíc 801 eur. Oblasťami podpory bol rozvoj podnikateľskej infraštruktúry,
aktivity na podporu ochrany prírodného prostredia a zlepšenie cezhraničných komunikačných
kanálov. Tretia výzva bola výrazne odlišná od dvoch predchádzajúcich výziev Programu.
Rozdiel bol vo výške zdrojov financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
len 10,3 miliónov eur, zmenenými podmienkami podávania projektov v záujme
zjednodušenia najmä administratívnej časti spracovania podkladov a zvýšenie
transparentnosti pri hodnotení prostredníctvom týchto nástrojov ako: zavedenie jednotného
anglického jazyka pri podávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok, podávanie
projektových žiadostí cez elektronický systém. Dodal, že za Košický samosprávny kraj boli
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schválené štyri projekty s celkovým objemom zdrojov schválených projektov, ktoré
budú realizované na území samosprávneho kraja v spolupráci s maďarským partnerom
vo výške 743 796, 28 eur. 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 12. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 17. októbra 2011:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. c) a d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov berie
na vedomie Informatívnu správu o implementácii projektov cezhraničnej spolupráce
programu HU - SK (vyhodnotenie 3. výzvy).
Hlasovanie č. 14

Informatívna správa o implementácii projektov cezhraničnej
spolupráce programu HU – SK (vyhodnotenie 3. výzvy)

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 15
Podanie a spolufinancovanie projektu SENTINEL – zážitkové aktivity
na Železnej ceste v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013
Predseda k materiálu uviedol, že spolufinancovanie uvedeného projektu vo výške 5 %
z oprávnených výdavkov projektu pripadajúcich na Košický samosprávny kraj vo výške 58
tisíc eur a zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný
príspevok. Projekt SENTINEL je investičný projekt, jeho zámerom je skvalitnenie ponuky
kultúrneho cestovného ruchu v regióne Gemera s posilnením konkurencieschopnosti
a atraktívnosti služieb zariadení Košického samosprávneho kraja. Projekt predstavuje aj
realizáciu programu Terra Incognita, to je súčasť Európskeho hlavného mesta kultúry
a posilní ponuku pre hostí a návštevníkov podujatí v roku 2013. Jeho hlavným cieľom je
rekonštrukcia priestorov Baníckeho múzea v Rožňave. 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 12. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 17. októbra 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 poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika
2007 - 2013, Oblasť podpory 1.3. Rozvoj spoločného turizmu, Opatrenie: 1.3.1 Rozvoj
produktov turizmu, atrakcií, organizácií destinačného manažmentu a súvisiacej
infraštruktúry na projekt „SENTINEL – zážitkové aktivity na Železnej ceste“, ktorého
ciele sú v súlade s platným Územným plánom Košického samosprávneho kraja
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a s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho
kraja,
2. spolufinancovanie projektu „SENTINEL – zážitkové aktivity na Železnej ceste“
vo výške 5 % z oprávnených výdavkov projektu pripadajúcich na KSK
t. j. vo výške 58 000 EUR,
3. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Hlasovanie č. 15

Podanie a spolufinancovanie projektu SENTINEL – zážitkové
aktivity na Železnej ceste v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 –
2013

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 16
Správa o činnosti organizátora regionálnej integrovanej dopravy – ORID, s. r. o. Košice
a informácia o príprave výstavby dopravnej infraštruktúry Integrovaného dopravného
systému koľajovej dopravy
Predseda uviedol, že pri príprave výstavby dopravnej infraštruktúry Integrovaného
dopravného systému ide o beh na dlhé trate, ktorý trvá už od roku 2001, ale v poslednom
období došlo k posunu aj v spolupráci s ministerstvom dopravy. Sú pripravené a schválené
viaceré projekty, jednak na úrovni Mesta Košice a na úrovni Košického samosprávneho kraja.
Za tým účelom bol zriadený ORID – organizátor regionálnej integrovanej dopravy s. r. o.
Košice, v záujme ktorého bolo zaktivizovať proces integrácie verejnej dopravy spoluprácou
dopravcov v kraji, a to eurobus, SAD Michalovce, DPMK a Železničná spoločnosť
Slovensko. V súčasnosti pozornosť spoločnosti ORID a Odboru dopravy Úradu Košického
samosprávneho kraja sa sústreďuje na riešenie projektov – Štúdie Terminálu integrovanej
osobnej prepravy Moldava nad Bodvou mesto, na analýzu spojov autobusovej linky Košice –
Prešov – Bardejov – Bardejovské kúpele a štatistické vyhodnocovanie spojov jednotlivých
liniek prímestskej autobusovej dopravy, ktoré sú prevádzkované spoločnosťami eurobus, a. s.
a SAD Michalovce, a. s. Ďalej uviedol, že pri poslednom kontrolnom dni na R4 za účasti
podpredsedu vlády a ministra dopravy bolo verejne prehlásené, že predovšetkým terminál
Moldava a niektoré akcie v meste Košice sú schválené a začal sa proces ich realizácie. Ďalej
uviedol, že súčasťou materiálu je aj informácia o hospodárení spoločnosti doplnená
o tabuľkové prehľady a informácia o príprave výstavby dopravnej infraštruktúry
Integrovaného dopravného systému koľajovej dopravy s výhľadom ďalšieho plánovaného
obdobia na roky 2014 – 2020.
Komisia regionálneho rozvoja pri prerokovávaní materiálu odporučila zastupiteľstvu materiál
prerokovať a informáciu zobrať na vedomie, zároveň odporučila v záujme naplnenia projektu
integrovanej dopravy iniciovať rokovanie na úrovni zástupcov Košického samosprávneho
kraja, Mesta Košice, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky, ŽSR a ORIDu v záujme odstránenia potenciálnych rizík pri príprave a realizácii
projektu. Iniciované pracovné rokovanie sa uskutočnilo dňa 26. septembra 2011 so záverom,
že Mesto Košice sa do termínu 17. októbra 2011 vyjadrí a zaujme stanovisko k pristúpeniu
Mesta Košice do spoločnosti ORID, pretože nateraz mesto nie je spoločníkom v tejto
spoločnosti a jedná sa o spoločné projekty a o harmonizáciu týchto projektov. Vyjadril
presvedčenie, že v krátkej dobe sa tak stane, aby sme sa mohli do ďalších projektov v období
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rokov 2014 – 2020 pustiť do realizácie a presadzovať ich. Následne otvoril k materiálu
rozpravu.
Poslanec Süli: uviedol, že správa je veľmi podrobne vypracovaná, ale dotazoval sa
spracovateľov, aká je reálna šanca, že tie prvé tri akcie – Terminál integrovanej osobnej
prepravy Moldava nad Bodvou mesto, elektrifikácia ŽSR železničnej trate Haniska – Veľká
Ida – Moldava a Námestie Maratónu mieru a Staničné námestie s napojením na železničnú
stanicu, že to bude do roku 2013 urobené, nakoľko je rok 2011, výstavba už do marca
nepôjde a v roku 2012 bude cca len sedem mesiacov na výstavbu. Druhou otázkou sa
dotazoval, či sa do ďalšieho plánovacieho obdobia rokov 2014 – 2020 termín nedá urýchliť,
nakoľko tam to je dokonca viacej aktuálne, než tie prvé tri.
Predseda na vysvetlenie uviedol, že v tomto roku boli tieto akcie schválené na úrovni vlády
SR, boli potvrdené Bruselom, to znamená, že začala ich realizácia cez predprojektovú,
projektovú prípravu, aj keď časť predprojektovej prípravy hlavne v Moldave nad Bodvou už
bola realizovaná a dochádza k majetkovým vysporiadaniam od kupovania a výkupu
pozemkov. Investorom sú Železnice Slovenskej republiky, nie Košický samosprávny kraj, to
znamená, že ORID nebude vystupovať ako investor pri týchto akciách, ani Mesto Košice.
Ohľadne obdobia rokov 2014 – 2020 uviedol, že to je ďalšie plánovacie obdobie pre Brusel,
kde sú nastavované už trošku rozdielne parametre, ako pre plánovacie obdobie 2007 – 2013.
Dodal, že to nie je v rukách Slovenskej republiky, príslušných ministerstiev, ani Košického
samosprávneho kraja. Vyjadril presvedčenie, že to, čo bolo naprojektované, schválené na
úrovni ministerstva dopravy a bolo súčasťou materiálov aj vo vláde Slovenskej republiky, že
sa realizovať bude. Dodal, že záujmom Košického samosprávneho kraja je, aby to bol
skutočne integrovaný dopravný systém, do ktorého by boli zapojené od mesta Michalovce,
Trebišov, Rožňava, Spišská Nová Ves tak, aby bolo pokryté celé územie kraja. Následne
odovzdal slovo riaditeľovi úradu.
Ing. Bernát, riaditeľ úradu: reagoval na vystúpenie poslanca Süliho s tým, že
programovacie obdobie je 2013 + 2 roky, to znamená, že stavby, ktoré reálne vieme začať do
roku 2013, ktoré majú právoplatné stavebné povolenie, vysúťaženého dodávateľa. Ide o
obidve stavby, Terminál v Moldave nad Bodvou a elektrifikácia trate Haniska pri Košiciach –
Veľká Ida – Moldava nad Bodvou. V súčasnosti bol vytendrovaný dodávateľ projektovej
dokumentácie, projekty sa realizujú v časovom harmonograme, takže v roku 2013 vieme
začať stavať. Z uvedeného vychádzajú dva roky na výstavbu, aby v roku 2015 boli stavby
ukončené a odovzdané. Dodal, že toto bol hlavný kľúč výberu, teda mať pripravené stavby
tak, aby sa už v roku 2013 mohlo začať stavať. Treťou stavbou je stavba, ktorá sa bude týkať
primárne Mesta Košice a to je rekonštrukcia stávajúcej električkovej trate, čiže zdvíhanie
koľajníc, podbíjanie. Náročné je majetkovoprávne vysporiadanie, to sú ďalšie stavby, ktoré sú
dôležitejšie z hľadiska potrieb mesta, ale kľúčovým momentom sú majetkovoprávne vzťahy
a vysporiadanie majetkov. Tieto stavby, aby mohli byť zaradené do zásobníka, musia mať
právoplatné stavebné povolenie a k tomu je potrebné mať vzťah k pozemkom. To znamená,
že nielen pozemky pod budúcim terminálom Sever, ale aj pozemky v električkovom koridore
až na sídlisko Ťahanovce. Uviedol, že majetkové vzťahy na Ťahanovciach sú zložité a je toho
názoru, že Mesto Košice čaká náročný proces, aby pozemky do roku 2014 majetkovoprávne
vysporiadalo. Tieto termíny sú určené Bruselom, je to nové programovacie obdobie, nie je to
limitované Košickým samosprávnym krajom. Vyjadril radosť z toho, že sa dve stavby
z úrovne kraja v objeme 68 miliónov eur stihli pripraviť tak, aby ich ministerstvo dopravy
mohlo zaradiť a riadiaci orgán uznal, že stavby sú dobre pripravené. Poďakoval sa
primátorovi mesta Moldava nad Bodvou za súčinnosť pri vybavovaní majetkovo právnych
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vysporiadaní pozemkov, pretože to bude súčasť oprávnených nákladov a to je ďalšia úspora
finančných prostriedkov. V súčasnosti úrad spracováva a zahajuje prípravné práce na ďalšom
termináli v Trebišove, podobne ako v Moldave nad Bodvou a hľadá model s Mestom
Michalovce, spolu SAD Michalovce na výstavbu autobusovej stanice v Michalovciach.
Dodal, že je to otázka budúcnosti, ale prvé rozhovory už na túto tému prebehli.
Na otázku ohľadne integrácie poukázal na tvrdenie Košické samosprávneho kraja, nie
zhodným s Mestom Košice, že integrovať sa dá už aj teraz, dajú sa zlaďovať cestovné
poriadky, dá sa integrovať aj v stávajúcom systéme dopravy, pri stávajúcom systéme
autobusovej, koľajovej, či trolejbusovej dopravy. Dodal, že prvým krokom integrácie by mala
byť harmonizácia cestovných poriadkov, aby cestujúci prichádzajúci do Košíc mohli hneď
prestúpiť na mestskú integrovanú dopravu. Čiže nemusíme čakať na veľké investície typu
Trem-train a typu výstavba Terminálu Sever, ale vieme optimalizovať logistiku. Informoval,
že takáto ponuka zo strany Košického samosprávneho kraja voči mestu išla a Košický
samosprávny kraj čaká na reakciu mesta.
Predseda zareagoval na vystúpenie poslanca Süliho s tým, že v čase keď bol ešte starostom
Mestskej časti Košice Staré mesto sa pokúsili o jednotné cestovné lístky a snažili sa
harmonizovať dopravu. Niečo sa podarilo, niečo nie, ale ide aj o to, aby si občan na to
navykol. Dodal, že ideálne by bolo zosúladenie technického zázemia, infraštruktúry, logistiky
i harmonizácie.
Poslanec Süli: dotazoval sa riaditeľa úradu, či sa neuvažuje o zakruhovaní električkovej trate
- Železničná stanica - Kuzmányho - Masarykova, pretože prípojky do mesta, hlavne od
Prešova a Michaloviec sú preťažené, tvoria sa dopravné zápchy a logicky sa žiada jedna
ďalšia prípojka do mesta a nadjazd cez ŽSR, napojenie na Masarykovu ulicu, či sa to
neplánuje v blízkej budúcnosti urobiť.
Predseda na vystúpenie poslanca Süliho reagoval s tým, že tento projekt, v súčasnom období
Trem-train, je slučka za Divíznou budovou na Námestí Maratónu mieru, to znamená po tej
strane, o ktorej poslanec Süli hovorí, tam by sa mala zosilniť zodvihnúť trať tak, aby
nosnosť bola pre prímestskú železnicu. Nie je to klasická železnica, tá by mala prejsť ku
slučke okolo Divíznej budovy a zase sa vracať späť. Ďalšie technické otázky sú záležitosťou
Mesta Košice, ich plánovačov a ich dopravných systémov. Je toho názoru, že to nie je
otázka na zastupiteľstvo. Aké sú ich ďalšie zámery – myslí si, že pracujú na stratégii
dopravných systémov v meste.
Poslanec Lazár: uviedol, že je v dvojjedinnej úlohe, pretože je poslancom Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja, aj poslancom Mestského zastupiteľstva v Košiciach.
Informoval poslancov o stretnutiach predsedu Košického samosprávneho kraja a primátora
mesta Košice, ktorí na túto tému diskutovali a tak ako v minulosti padal tieň podozrenia, že
tieto stretnutia, resp. spôsob spolupráce je ovplyvňovaný politickou orientáciou, či už vedenia
Košického samosprávneho kraja alebo bývalého vedenia mesta Košice. Potvrdil, že takéto
problémy sa už nevyskytujú, riešia sa vyslovene pragmatické problémy. Z pohľadu primátora
mesta môže povedať, že mesto má jednoznačne záujem na tom, aby sa to realizovalo, možno
aj pán predseda by vedel bližšie uviesť výstup zo spoločných stretnutí, pretože ich bolo
niekoľko, posledné bolo teraz v lete, ale zopár faktov chcel uviesť.
Vyjadril ľútosť nad tým, že finančných prostriedkov mohlo byť viac, balík finančných
prostriedkov, ktorý je v Bratislave na rozdelení, je výrazne väčší a to, čo sa podarilo získať
teraz v tejto prvej etape, je len taká prvá fáza. V závere projektov by malo byť cca 140
miliónov eur, mesto tam má tri projekty. Je to Hlavná stanica – námestie a potom Námestie
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Maratónu mieru – Sever a Sever – Ťahanovce. Následne sú to projekty Košického
samosprávneho kraja, čiže v ďalšom rozpočtovom období sa možno podarí čerpať, resp.
vstúpiť do týchto projektov ešte v plánovacom období do roku 2013. Ohľadne spoločnosti
ORID môže potvrdiť, že Mesto Košice nie je nateraz členom spoločnosti, čo bolo predmetom
rokovania medzi predsedom Košického samosprávneho kraja a primátorom mesta Košice.
Dodal, že mesto Košice, ako aj Košický samosprávny kraj, robí všetky prípravné práce. To
znamená, že mesto robí svoju investičnú časť, Košický samosprávny kraj svoju investičnú
časť, ale investorom sú Železnice Slovenskej republiky. Úlohou spoločnosti ORID je
následne zabezpečiť prevádzku. Dal do pozornosti, že tú istú prácu, ktorú relatívne
zabezpečuje na KSK spoločnosť ORID, zabezpečujú na meste Košice prostredníctvom
vlastných zamestnancov, ktorí sú interne zamestnaní, ale rozpočtové náklady na ich činnosť
sú výrazne nižšie. V roku 2010 malo byť 70 tisíc eur, v roku 2011 to je nateraz 46 tisíc eur,
vzhľadom na krízu, ktorá nás čaká a vzhľadom na obozretné podnikanie, ktoré museli prijať,
pretože zdedili nevyvážený rozpočet. Informoval, že hovorí z pozície mesta a dodal, že
hľadajú spôsoby, ako minimalizovať náklady.
Ďalej uviedol, že úlohou spoločnosti ORID, keď sa postavia investičné celky, vybudujú nové
trate, zabezpečiť efektívnu prevádzku. Za primátora, za magistrát môže povedať, že
momentálne sa dostali s projektom Námestie Maratónu mieru a železničná stanica, pretože je
to logické pokračovanie z tratí ŽSR a následne bude mesto realizovať ďalšie projekty. Dodal,
že sa nevyskytli zásadné majetkové problémy. Uviedol aj konkrétny príklad k dotazu poslanca
Süliho, ktorý sa týkal ulice Masarykovej, je to napojenie cez križovatku pri Jumbo centre. Aj
v rámci prípravy nultého okruhu v Košiciach sa ráta s tým, že po Masarykovej ulici pôjde
železničná trať, resp. električková trať, ktorá už je aj v projekte na veľkú križovatku, kde je
v súčasnosti kruhový objazd pri Jumbo centre. Ráta sa s vynechaním priestorov, aby bolo
možné napojiť železničnú trať smerom ďalej na Sever a na Ťahanovce.
Na záver dodal, že mesto Košice robí rovnako všetko pre minimalizovanie nákladov. Vyjadril
presvedčenie, že kým sa mestu podarí zfunkčniť, resp. postaviť alebo začať stavať železničné
trate, aj spoločnosť ORID získa ten význam, pre ktorý bola založená.
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 12. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 17. októbra 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
berie na vedomie Správu o činnosti organizátora regionálnej integrovanej dopravy - ORID,
s. r. o. Košice a informáciu o príprave výstavby dopravnej infraštruktúry Integrovaného
dopravného systému koľajovej dopravy.
Hlasovanie č. 16

Správa o činnosti organizátora regionálnej integrovanej dopravy
– ORID, s. r. o. Košice a informácia o príprave výstavby
dopravnej infraštruktúry Integrovaného dopravného systému
koľajovej dopravy

Za 49 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 17
Analýza dopadov a možností obmedzenia prevádzky nákladných motorových vozidiel
na cestách II. a III. triedy vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja
Predseda k materiálu uviedol, že s týmto problémom sa Košický samosprávny kraj
borí už dlhú dobu. Poukázal na odhady týkajúce sa preťaženia a trvalého poškodzovania ciest
II. a III. triedy nielen v Košickom kraji, ktorými samosprávne kraje po nábehu mýtneho
systému upozorňovali, čo sa ukazuje ako realita. Mimo toho, čo je v materiáli, ktorý je veľmi
podrobne spracovaný a dáva plastický obraz o stave, požiadal prítomných poslancov národnej
rady, ktorí sú zároveň aj poslancami Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, aj keď
sa na túto tému diskutovalo a predseda to znova zopakoval, že stav v Slovenskej republike
z hľadiska dopravnej infraštruktúry je verným obrazom regionálnych rozdielov. Dodal, že
toto sú investície, ktoré nie sú v rukách miestnej alebo regionálnej samosprávy, sú to
investície na úrovni štátneho rozpočtu. Poukázal na markantný príklad, o ktorom majú všetci
vedomosť, že Košický samosprávny kraj sa v rámci svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
a originálnych kompetencií stará o cesty II. a III. triedy v Košickom kraji, čo je cca 2 tisíc
kilometrov. Na to používa finančné prostriedky z dane z motorových vozidiel a podielu
na dani z príjmu fyzických osôb. Uviedol, že Košický samosprávny kraj, s výnimkou úseku
na konci diaľničného privádzača smerom na Budimír, nemá ani kilometer diaľnice, rovnako
ani kilometer rýchlociest. To, čo sa prehlásilo za rýchlostnú cestu je úsek Košice – Šaca
v rámci vnútorného mesta, ktorý parametre rýchlostnej cesty nespĺňa. Na území Košického
samosprávneho kraja sa nachádza cca 500 kilometrov ciest I. triedy, o ktoré sa stará
Slovenská správa ciest, z časti sa stará Košický samosprávny kraj v rámci uzatvorených
dohôd. Máme dva okresy, kde nie je ani kilometer cesty I. triedy, to je okres Spišská Nová
Ves a okres Gelnica. Pri porovnaní infraštruktúry, Bratislavský samosprávny kraj má
súbežne diaľnicu, rýchlu cestu, cestu I. triedy a je to popretkávané cestami II. a III. triedy.
Bratislavský samosprávny kraj sa stará o 500 kilometrov ciest II. a III. triedy, Košický
samosprávny kraj má 2000 kilometrov. Na dani z motorových vozidiel Bratislavský
samosprávny kraj vyberie ročne cca 31 miliónov eur, Košický samosprávny kraj vyberie
cca 11 miliónov eur, čo je tretina. Po cestách Košického kraja jazdia autá rôznych firiem
a spoločností, ktorých ľudia pre nich pracujúci tu majú domicil, ale dane platia v Bratislave.
Ďalej skonštatoval, že zo štátneho rozpočtu sa financuje výstavba, údržba, rekonštrukcie,
opravy rýchlych ciest, diaľnic a ciest I. triedy. Košický samosprávny kraj má 500 kilometrov
ciest I. triedy, nemá diaľnice, ani rýchle cesty. Je to neuveriteľne nevyvážený pomer,
obrovské rozdiely a tie sa len prehlbujú, lebo peniaze odchádzajú inde, k nám do kraja nejdú
a cez originálnu kompetenciu dostávame ešte aj menej na opravy ciest II. a III. triedy. Sme
silne podfinancovaní a sme v situácii, ktorá je veľmi zložitá. Z rozpočtu Košického
samosprávneho kraja nie sme schopní z dlhodobého hľadiska adekvátne sa starať o 2 tisíc
kilometrov ciest II. a III. triedy. Úrad zobral úver miliardu štyristo slovenských korún,
miliardu sto investoval do ciest a po štyroch rokoch môžeme konštatovať, že mnohé opravené
cesty sú dnes v podobnom stave. Cez Správu ciest Košického samosprávneho kraja sme
zakúpili váhy, ale aby sme mohli na cestách robiť kontroly a vážiť, potrebujeme príslušníkov
štátnej polície s tým, že ak aj niekoho chytíme, pokuta nejde do rozpočtu Košického
samosprávneho kraja, ale do štátneho rozpočtu. Napriek dlhoročným upozorneniam,
žiadostiam, dokonca hádkam, sa na tomto stave, napriek politickým spektrom, nič nezmenilo.
Na druhej strane ani tie ťažké nákladné autá a ťažká preprava nemajú kadiaľ chodiť, pretože
máme minimálnu sieť rýchlych ciest a diaľnic, resp. žiadnu a minimálnu sieť ciest I. triedy,
čiže musia chodiť po cestách II. a III. triedy, ktoré nie sú konštruované na takú záťaž.
Najzreteľnejšie je to v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica, v ktorých cesty sú postavené nie
na priemyselný účel, na práce v lese a kameňolomoch, kde mnohí súkromní vlastníci cez
urbárne spoločenstvá, resp. aj štátne lesy bezohľadne ťažia drevo a vyvážajú ho v nadmerne
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preťažených kamiónoch. Uviedol, že niekoľkokrát z tohto miesta žiadal poslancov,
starostov, primátorov, ktorí sú zároveň aj poslancami Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, aby vstupovali do týchto vecí, aby upozorňovali aj na mieste, aby
žiadali aj od miestnych funkcionárov, policajného zboru, aby proti tomuto zasahovali. Práve
preto úrad tento materiál pripravil a práve preto došlo aj na úrovni ministerstva dopravy
k dohode v úvodnej fáze. Určia sa cesty, kde nebudú môcť kamióny chodiť len preto, lebo
obchádzajú mýto. Nejdú na diaľnice, idú po cestách, ktoré sú pre nich zadarmo. To, čo
najviac zaťažujú, to majú zadarmo a čo je konštruované na takú záťaž, za to platia.
V normálnej logike by to malo byť tak, že najviac budú platiť za prejazd po cestách II. a III.
triedy a peniaze by mali ísť do rozpočtu Košického samosprávneho kraja, aby sme boli
schopní z toho cesty udržiavať. Zatiaľ tento systém nie je. Po dohode s ministerstvom
dopravy úrad navrhol sieť ciest, ktoré sme doporučili vylúčiť z kamiónovej dopravy. Materiál
mal ísť do národnej rady, ale má vedomosť, že to nebolo schválené, čiže zostávame v stave,
v ktorom sa nachádzame v súčasnom období. Po dohode s ministerstvom dopravy, aj
s ministrom, boli niektoré cesty schválené a po zabezpečení výroby dopravných značiek, pri
osadení ktorých budeme potrebovať spoluprácu s policajným zborom, nakoľko oni riadia
a zodpovedajú za premávku, na týchto cestách bude zakázané jazdiť. Opätovne požiadal
všetkých zúčastnených o pomoc pri riešení tohto problému ohľadne dopravnej infraštruktúry.
Následne k materiálu otvoril rozpravu.
Poslankyňa Blaškovičová: pridala sa k apelu predsedu Košického samosprávneho kraja
o pomoc pri riešení problému pri zlepšovaní dopravnej infraštruktúry v Košickom kraji. Dala
do pozornosti smrteľnú dopravnú nehodu pred Prakovcami, ktorá sa stala z dôvodu vyhýbania
sa vodičky motorového vozidla prepadnutej ceste v zákrute, kde sa čelne zrazila s protiidúcim
vozidlom. Dodala, že atmosféra v Prakovciach voči poslancom a samosprávnemu kraju je
veľmi zlá.
Predseda reagoval na vystúpenie poslankyne Blaškovičovej s tým, že minulý rok po
povodniach investoval Košický samosprávny kraj 20 a pol milióna eur len do cestnej
infraštruktúry. Dal do pozornosti pomoc a návrh rýchleho riešenia cestného spojenia
dotknutých obcí regiónu poslancom Cicoňom, bez ktorého by ľudia boli tri alebo štyri
mesiace obchádzali celú dolinu. Košický samosprávny kraj investoval 100 miliónov korún do
cestnej infraštruktúry, ktoré si musel požičať. Opäť zopakoval, že okres Gelnica nemá ani
kilometer cesty I. triedy a teda iné zdroje, ako z rozpočtu Košického samosprávneho kraja,
k dispozícii nie sú. Dodal, že pokiaľ sa nezmení spôsob financovania cestnej infraštruktúry
z úrovne štátu, Košický samosprávny kraj nie je schopný financovať zo svojich príjmov to, čo
má v originálnych kompetenciách. V prípade ďalšieho prepadu v príjmoch a ten hrozí aj
budúci rok, situácia môže byť ešte horšia.
Poslanec Konkoly: uviedol, že riešenie tejto problematiky si vyžaduje systematické riešenie,
aj keď navonok sa zdajú byť tieto otázky jednoduché, ale je rad nadväzujúcich legislatívnych
postupov, ktoré je potrebné upraviť počnúc živnostenským zákonom až po zákon o príjmoch
fyzických a právnických osôb. Ako uviedol aj pán predseda, cesty I., II. a III. triedy, ktoré má
Košický samosprávny kraj vo vlastníctve, keď nedôjde k úprave živnostenského zákona,
tento stav bude pretrvávať. Ďalej uviedol, že obdobná situácia je aj s registráciou spoločností,
ktoré pôsobia v Košickom kraji, ale sú zaregistrované mimo územia kraja a podielové dane
plynú do iného samosprávneho kraja. V súvislosti so spätným prerozdeľovaním uviedol, že je
potrebné prijať zásadné opatrenia, aby sa rozdiel jednotlivých regiónov začal znižovať.
Informoval všetkých prítomných o fungovaní systému v priemyselnej zóne, kde z príjmov
fyzických osôb ročne odíde do štátneho rozpočtu suma cca 4 milióny eur. Očakáva sa
návratnosť cca 70 %, kde jedna časť sumy by išla do regionálnej kasy a druhá časť do
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obecnej pokladne, skutočnosť je však iná a obec Kechnec z týchto finančných prostriedkov
spätne dostane 178 tisíc ročne. Dal do pozornosti poslancom, že v obci Kechnec vytvorili 3
tisíc pracovných miest a obec zabezpečuje bez akéhokoľvek štátneho príspevku priemyselnú
zónu v rozlohe 332 hektárov.
Poslanec Burian: zareagoval na vystúpenia poslancov s tým, že v Národnej rade Slovenskej
republiky je návrh zákona o mixe daní. Je toho názoru, že tento návrh zákona nebude
posilňovať finančnú nezávislosť samospráv, vyšších územných celkov, miest a obcí. Práve
naopak, štát si stiahne asi 550 milión € na budúci rok, pokiaľ zákon prejde v takomto znení
ako je a ďalšie roky to bude 260, potom až 300 miliónov €. Vyjadril presvedčenie, že bolo by
prospešné viesť diskusiu o týchto problémoch, aby predstavitelia štátu boli informovaní
o týchto problémoch. Minimálne preto, že v rozpočte, ktorý už poslanci v bode 4 alebo 5
schvaľovali úpravu tohto rozpočtu, kde nám klesajú príjmy cca o 2,7 %, pričom oproti tomuto
zníženému rozpočtu má byť nárast na budúci rok 3 %. Z uvedeného vyplýva, že žiadny nárast
zdrojov pre samosprávy nebude, ad 1. Ad 2 – očakáva sa prepad na konci tohto roku, naviac
nevieme, aký bude výhľad na budúci rok vôbec v celkovom hospodárení eurozóny a Európy,
či prepad nebude vyšší, ako je plánovaný v štátnom rozpočte. Cesty II. a III. triedy vzhľadom
k tomu, že ešte nedošlo k parciálnemu prerozdeleniu práve tých vecí, o ktorých tu už hovoril
aj pán predseda, že v rámci Slovenska nie je parciálne prerozdelenie finančných prostriedkov
podľa objemu ciest I. triedy, rýchlostných ciest a diaľnic oproti tomu ciest II. a III. triedy.
Nehovoriac o tom, že príspevky idú do Bratislavského samosprávneho kraja. Pritom
využívanie týchto ciest je na území celého Slovenska. Sú to v podstate monopolné podniky od
plynární, elektrární, až po telekomunikačné a iné podniky. Podľa jeho názoru je potrebné
začať rozmýšľať nielen o mixe daní, ktorý môže do budúcna byť určitou stabilitou, ale nie na
tom, aby sa permanentne znižovali možnosti týchto samospráv. Poslednou kompetenciou,
ktorá vstúpila do platnosti, je aj sociálna oblasť, na ktorú vyššie územné celky nedostali
finančné prostriedky. Dodal, že pokiaľ sa to systémovo nevyrieši, bude to tak aj pri dani
z príjmu a tam nastáva ďalší problém - dane z príjmu právnických osôb, lebo príjmy
právnických osôb budú delimitované do Bratislavy, tam majú svoje základne všetky
spoločnosti, ktoré vytvárajú najväčší objem zdrojov. Uviedol, že cca 30 podnikov na
Slovensku tvorí hodnotu takmer 85 až 90 % zisku. Príjem daní z príjmu právnických osôb
tiež neočakáva významné prírastky do príjmov samosprávnych celkov, prípadne obcí a miest.
Je toho názoru, že dlhodobo takéto riešenie bude veľmi problematické. Problém je, a naznačil
to aj poslanec Konkoly, kraje, ktoré boli chudobné, budú ešte chudobnejšie a kraje, ktoré mali
pozitívne postavenie už v doterajšom stave, budú mať väčšiu výhodu. Skonštatoval, že toto
nie je dobré riešenie do budúcna.
Predseda dal do pozornosti poslancom výstup z tlačovej konferencie v Banskej Bystrici kde sa
vyjadril, že ak to takto má ísť ďalej, nech vyššie územné celky zrušia. Uvedomuje si, že to
bolo dosť silné vyjadrenie, ale skutočne to myslel úplne vážne. Následne potom boli diskusie
práve o mixe daní, ale pýta sa: „Aký mix daní?“ Príjem Košického samosprávneho kraja je
postavený na dvoch daniach, tu je postavený na štyroch a to nie je mix daní. V rámci SK8,
aj ministerstvo financií, navrhovali iné riešenie. Uviedol to na príklade, kde štátny rozpočet je
jedno jazero, do ktorého natekajú finančné prostriedky z rôznych riek a potokov a to sú
jednotlivé dane. Nikto nechce podiel na riekach a potokoch, ale podiel na jazere. Z jazera
nech sa vyčlení suma v takej výške, ktorá v prípade, keď pôjde ekonomika krajiny hore, tak
pôjde ekonomika regionálnych samospráv hore. Keď pôjde dole, tak budeme nasledovať aj
krajinu. Je toho názoru, že v takomto prípade by to aj ministerstvu financií mohlo vyhovovať,
pretože cez tento model vie udržať a regulovať aj verejné financie cez štátny rozpočet. Nielen
cez systém daní, ale podľa toho, ktorá daň aká je, lebo tu ide o štyri dane, nie je to žiadny mix
daní. Problémom je, že vezieme investičný dlh, ktorý sa rádovo pohybuje v stovkách
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miliónov eur a nie sme schopní ho dobehnúť. Ak to financovanie chceme zafixovať, je
potrebné fixovať ho týmto spôsobom, aby sme boli solidárni so štátnym rozpočtom, aj
s jednotlivými vládami, lebo vtedy by to bolo o solidárnosti.
Poslanec Lazár: vyjadril súhlas s tým, že rozdeľovanie finančných prostriedkov nie je
rovnomerné. Bratislavský kraj má výrazne vyšší príjem a najjednoduchšie číslo je, ak to
prepočítame na 1 kilometer, či už cesty I. triedy alebo diaľnice. Druhý moment – to je jedna
príjmová časť, ktorú spomínal aj pán predseda, druhá časť nášho príjmu je z podielových
daní. Navrhuje sa daňový mix. Je treba povedať, že keď sa schváli tento daňový mix , mestá,
obce a kraje získajú menej finančných prostriedkov. Keď dôjde k schvaľovaniu mixu
a vzhľadom na to, že sa neplní ani tohtoročný príjem, bude pokles daní v budúcom roku pre
mestá a vyššie územné celky. Pre Košický samosprávny kraj to nie je priaznivá situácia,
pretože aj cesty II. a III. triedy opravujeme z vlastných finančných prostriedkov z týchto
príjmov. Keď nastane pokles príjmov, nebude začo tieto cesty udržiavať. Otázne je, či o tejto
skutočnosti vedia kompetentní. Na záver uviedol, že ak dôjde k schváleniu daňového mixu,
resp. by sme mali urobiť všetko preto, aby nedošlo, pretože má vedomosť, že aj ZMOS je
výrazne proti tomu i vyššie územné celky. V prípade, že takáto situácia nastane a mix daní
bude schválený, zatvoríme niektoré cesty, pretože po schválení tohto zákona nebude z čoho
platiť a prevádzkovať cesty. Má za to, že je potrebné urobiť verejnú alebo konkrétnu výzvu,
aby tento zákon a aj situáciu, ktorá nastala, aby to schvaľovala až nová vláda.
Poslanec Bauer: na tému dane z motorových vozidiel vyjadril názor, že je dlhodobo
nespravodlivo rozdeľovaná, je v prospech Bratislavského samosprávneho kraja. Je potrebné
na to permanentne vyvíjať tlak, aby ministerstvo financií prehodnotilo a pripravilo návrh,
ktorý bude spravodlivejší. Je to síce vlastný daňový nástroj, kde môžeme určovať sadzby, čo
by viacero krajov rado zachovalo naďalej, ale na druhej strane, keď Bratislavský kraj má
takmer dvojnásobne vyššie príjmy ako ostatné kraje, tak určite niečo nie je v poriadku. Je
potrebné povedať, že to nie sú účelovo určené finančné prostriedky len pre cesty, je to
príjem pre všeobecné výdavky. Napriek tomu nie je dôvod, aby Bratislavský kraj mal vyššie
príjmy z tejto dane. Čo sa týka obmedzených zdrojov na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy,
pretože tie zdroje budú vždy obmedzené a musíme si dlhodobo požičiavať tak, aby sme
zvýšili kvalitu týchto ciest. Je toho názoru, že je potrebné dávať dôraz a vyvíjať veľký tlak
na efektívnosť využívania týchto finančných prostriedkov, to znamená – trvať na predĺžení
záručnej doby, lebo sa to ukázalo ako veľmi dobrý účinný prostriedok na to, že keď
dodávateľ má poskytnúť záruku na viac ako päť rokov, tak si rozmyslí, či o dva roky, keď sa
cesta prepadne alebo sa vyskytne iná závada, bude to musieť rekonštruovať na vlastné
náklady alebo nie. A je tam aj možnosť zapojiť ho do projektovania. Čiže to verejnosúkromné partnerstvo takého typu, že sa prenesie zodpovednosť na súkromnú firmu aj v tom,
akú technológiu alebo akým spôsobom treba rekonštruovať a keď nesie zodpovednosť za
prepad cesty a musí to na vlastné náklady opravovať, tak už pristupuje k tomu inak. Dal
znovu do pozornosti zvýšiť tlak na kvalitu rekonštrukcie, čo sa týka dĺžky kontraktov, ktoré
sa uzatvárajú. Zavedenie mýta nabúralo systém, pretože teraz sa platí mýto a ukazuje sa, že
systém nie je dobrý, keď dáva možnosť obchádzať mýto. Vyjadril súhlas s tým, že buď
značením zakazovať vstup kamiónom na naše cesty alebo prehodnotiť celý mýtny systém
a spoplatniť aj ďalšie úseky tak, aby nedochádzalo k situácii, že ťažké kamióny sa vyhýbajú
plateniu mýta a chodia na cesty II. a III. tried.
Stotožnil sa s vystúpením poslanca Lazára ohľadne daňového mixu a uviedol, že bolo by
dobré zasadiť sa o neschválenie daňového mixu, pretože keď daň z príjmov fyzických osôb
stúpa, je omnoho vyšší príjem pre samosprávne kraje, pre mestá, aj obce. V nepriaznivých
časoch, by práve štát mal garantovať, aby ten pokles nebol, pretože nie je na to dôvod.
Nakoľko samospráva musí hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom a má povinnosť financovať
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organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, nemôže doplácať na to, že sa jej znížia príjmy na
základe hospodárskej krízy. Uviedol, že toto je prvoplánové riešenie, ktoré by sa mohlo
presadiť, aby výpadky v príjmoch z tejto dane neznášala územná samospráva. V prípade
prechodu na daňový mix v budúcnosti, tak len s ďalším zapojením samosprávy do
rozhodovania o rozvojových projektoch aj z úrovne štátu, pretože v súčasnosti sa stále
z centrálnej úrovne rozhoduje o rozvojových prioritách v omnoho väčšom rozsahu a veľa
krát aj v rozpore s tým, ako si priority nastavujeme v kraji alebo v meste. Vyjadril názor, že
napriek finančnej situácii, nie je nevyhnutným riešením prejsť na daňový mix a keď, tak do
budúcnosti ho treba pripraviť inak, ale s kompenzáciou, napr. zvýšiť spoluzodpovednosť za
rozhodovanie o centrálnych finančných zdrojoch alebo aj európskych finančných zdrojoch.
Poslanec Süli: predniesol procedurálny návrh na ukončenie diskusie, nakoľko vystúpenia
poslancov sa odklonili od podstaty problému a od programu rokovania.
Predseda požiadal poslancov, aby hlasovali o procedurálnom návrhu poslanca Süliho.
Hlasovanie č. 17

o procedurálnom návrhu poslanca Süliho

Za 42 poslancov, proti 1 poslanec, zdržali sa 4 poslanci.
Predseda následne ukončil rozpravu a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na
uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 12. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 17. októbra 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 Analýzu dopadov a možností obmedzenia prevádzky nákladných motorových
vozidiel na cestách II. a III. triedy vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja.
Hlasovanie č. 18

Analýza dopadov a možností obmedzenia prevádzky nákladných
motorových vozidiel na cestách II. a III. triedy vo vlastníctve
Košického samosprávneho kraja

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 18
Návrh na vymenovanie riaditeľa JASANIMA – DSS do funkcie
Predseda k materiálu uviedol, že dôvodom predloženia návrhu na personálnu zmenu je
ukončenie pracovného pomeru doterajšej riaditeľky PhDr. Kristíny Cibríkovej dohodou na
základe jej požiadavky k 31. 8. 2011.
Za účelom obsadenia pozície riaditeľa zariadenia bol vyhlásený konkurz, podmienky
konkurzu boli zverejnené na webovej stránke úradu. Do konkurzu bola prihlásená len jedna
uchádzačka, ktorá splnila stanovené podmienky. JUDr. Petrová v plnom rozsahu spĺňa
kvalifikačné a osobnostné predpoklady pre výkon uvedenej funkcie, konkrétne aj v sociálnej
oblasti. Dodal, že JUDr. Petrová je prítomná aj na rokovaní zastupiteľstva, na ktorom ju
privítal. 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 12. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 17. októbra 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 JASANIMA - DSS,
B) na návrh predsedu vymenúva
JUDr. Margitu Petrovú do funkcie riaditeľa JASANIMA – DSS dňom 1. novembra 2011.
Hlasovanie č. 19

Návrh na vymenovanie riaditeľa JASANIMA – DSS do funkcie

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Predseda zablahoželal riaditeľke k zvoleniu do funkcie a poprial jej veľa pracovných
úspechov.
BOD č. 19
Združenie finančných prostriedkov v rámci projektu Cesty KSK 2, stavba:
Rekonštrukcia križovatky ciest III/536005 Markušovská cesta
a III/536010 Mlynská ulica Spišská Nová Ves
Predseda uviedol, že materiál prešiel legislatívnym procesom, pripomienky z finančnej
komisie boli do materiálu zapracované. Následne k materiálu otvoril rozpravu.
Poslankyňa Grüllingová s faktickou poznámkou: uviedla, že do rozpravy sa prihlásila ešte
po ukončení predchádzajúceho bodu a ako predsedníčka zdravotnej komisie predniesla
požiadavku na prestávku po ukončení tohto bodu programu rokovania.
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 12. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 17. októbra 2011:
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 finančných prostriedkov v rámci projektu Cesty KSK 2, stavba:
Rekonštrukcia križovatky ciest III/536005 Markušovská cesta a III/536010 Mlynská ulica
Spišská Nová Ves formou Zmluvy o združení finančných prostriedkov, uzatvorenou medzi
Košickým samosprávnym krajom a Mestom Spišská Nová Ves.
Hlasovanie č. 20

Združenie finančných prostriedkov v rámci projektu Cesty
KSK 2, stavba: Rekonštrukcia križovatky ciest III/536005
Markušovská cesta a III/536010 Mlynská ulica Spišská Nová
Ves

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
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Predseda zareagoval na faktickú poznámku poslankyne Grüllingovej, ktorá sa týkala jej
požiadavky o prestávku s tým, že nárok na prestávku je po dvoch hodinách rokovania
a poslanecký zbor rokuje len hodinu a trištvrte. Nakoľko na prejednanie programu
zastupiteľstva zostali dva body, pokračoval v rokovaní zastupiteľstva a predniesol ďalší bod
rokovania.
BOD č. 20
Schválenie opakovanej doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych
zariadeniach v správe Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s. r. o.
Predseda k materiálu uviedol, že predĺženie nájmu sa navrhuje na 5 rokov, ako prípad
hodný osobitného zreteľa. 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 12. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 17. októbra 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
a podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov schvaľuje nájom nebytových priestorov v zdravotníckych
zariadeniach a zdravotných strediskách pre nájomcov uvedených v prílohe, ktorí sú
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, na obdobie 5 rokov a za podmienok uvedených
v prílohe, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je:
a) charakter prenajímaných nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budovách určených
na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b) poskytovanie diverzifikovanej zdravotnej starostlivosti v požadovaných medicínskych
odboroch prostredníctvom nájomcov v jednotlivých zdravotníckych obvodoch.
Hlasovanie č. 21

Schválenie opakovanej doby nájmu nebytových priestorov
v zdravotníckych zariadeniach v správe Správy majetku
Košického samosprávneho kraja, spol. s. r. o.

Za 46 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 21a
Zámena pozemkov v k. ú. Stráňany
Predseda k materiálu uviedol, že prešiel legislatívnym procesom a dodal, že je
potrebná 3/5 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.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 12. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 17. októbra 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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§ 8 ods. 2 písm. c), § 9 ods. 3 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z.
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) rozhodlo
o prebytočnosti časti pozemku registra C KN parcelné číslo 1336/1, zastavané plochy
a nádvoria o celkovej výmere 25 916 m2, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Stráňany,
obec Michalovce, okres Michalovce, zapísaného v katastri nehnuteľností vedenom Správou
katastra Michalovce v liste vlastníctva č. 3505, a to novovytvorený pozemok registra C KN
parcelné číslo 1336/27, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, na základe
geometrického plánu č. 36582972-154/2011 zo dňa 09. 09. 2011 vyhotoveného firmou G.K.T.
spol. s r. o.;
B) schvaľuje
zámenu časti pozemku vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja registra C KN parcelné
číslo 1336/1 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 25 916 m2, ktorý sa nachádza
v katastrálnom území Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, zapísanom v katastri
nehnuteľností vedenom Správou katastra Michalovce v liste vlastníctva č. 3505, a to
novovytvorený pozemok registra C KN parcelné číslo 1336/27, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 215 m2, na základe geometrického plánu č. 36582972-154/2011 zo dňa 09. 09. 2011
vyhotoveného firmou G.K.T. spol. s r. o.;
za
časť pozemku registra C KN parcelné číslo 1352 záhrada o celkovej výmere 568 m2, ktorý sa
nachádza v katastrálnom území Stráňany, obec Michalovce, okres Michalovce, zapísanom
v katastri nehnuteľností vedenom Správou katastra Michalovce v liste vlastníctva č. 2880, a to
novovytvorené pozemky registra C KN parcelné číslo 1352/2, záhrada o výmere 182 m2
a parcelné číslo 1352/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2, na základe
geometrického plánu č 36582972-154/2011 zo dňa 09. 09. 2011 vyhotoveného firmou G.K.T.
spol. s r. o. v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Dieter Hartwich a Radka Hartwich,
rod. Urbanová, trvale bytom Partizánska 2995/11, Michalovce bez finančného vyrovnania
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorými je skutočnosť, že na pozemku vo vlastníctve
manželov Hartwich sa nachádzajú časti stavieb vo vlastníctve Košického samosprávneho
kraja, pozemok vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja je pre správcu pozemku
Strednú odbornú školu technickú neupotrebiteľný, bezprostredne nadväzuje na pozemky
vo vlastníctve manželov Hartwich a ide o pozemok malej výmery.
Hlasovanie č. 22

Zámena pozemkov v k. ú. Stráňany

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 21b
Predaj pozemku v k. ú. Sečovce
Predseda uviedol, že rovnako aj pri tomto bode je potrebný súhlas 3/5 väčšiny 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.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 12. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 17. októbra 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. 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 3325/2, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 31 m2, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Sečovce, obec Sečovce, okres
Trebišov, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Správou katastra Trebišov v liste
vlastníctva č. 4785;
B) schvaľuje
predaj pozemku registra C KN parcelné číslo 3325/2, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 31 m2, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Sečovce, obec Sečovce, okres
Trebišov, zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Správou katastra Trebišov v liste
vlastníctva č. 4785 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Marcela Hurčíka za kúpnu
cenu 155 € (slovom jednostopäťdesiatpäť). Osobitný zreteľ spočíva v tom, že ide o pozemok
nízkej výmery, bezprostredne nadväzujúci na nehnuteľnosti vo vlastníctve Ing. Marcela
Hurčíka a spolu s nimi tvorí jeden funkčný celok – záhrada, dvor.
Hlasovanie č. 23

Predaj pozemku v k. ú. Sečovce

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 21c
Predaj chaty a pozemkov v k. ú. Mikulášová
Predseda k materiálu uviedol, že ide o pokračujúci proces predaja na základe
obchodnej verejnej súťaže, kde sa prihlásila jedna záujemkyňa. Navrhovaná cena
je 20 tisíc 111 eur. 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 12. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 17. októbra 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, 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,
na základe obchodnej verejnej súťaže pre Martu Pecuchovú, rod. Hudákovú, trvale bytom
Jiráskova č. 6, Bardejov, za kúpnu cenu 20 111 € (slovom dvadsaťtisícjednostojedenásť eur).
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Hlasovanie č. 24

Predaj chaty a pozemkov v k. ú. Mikulášová

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 21d
Predaj domu a pozemkov v k. ú. Spišská Nová Ves
Predseda uviedol, že rovnako aj pri tomto bode ide o pokračujúci proces predaja na
základe obchodnej verejnej súťaže, kde sa prihlásil jeden záujemca. Navrhovaná cena
je 97 tisíc eur. 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 12. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 17. októbra 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, 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 súpisné č. 1106, postavenom na pozemku registra C KN parcelné č. 2882 m²,
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,
na základe obchodnej verejnej súťaže pre manželov Ing. Petra Tomaška, rod. Tomaško
a Mgr. Martu Tomaškovú, rod. Michlíkovú, obaja trvale bytom Kukučínova 14, Spišské
Vlachy za kúpnu cenu 97 000 € (slovom deväťdesiatsedemtisíc eur).
Hlasovanie č. 25

Predaj domu a pozemkov v k. ú. Spišská Nová Ves

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 21e
Predaj chaty a pozemku v k. ú. Bukovec
Predseda uviedol, že rovnako aj pri tomto bode ide o pokračujúci proces predaja na
základe obchodnej verejnej súťaže, kde sa prihlásili dvaja záujemcovia. Navrhovaná vyššia
cena je 26 tisíc 050 eur. 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 12. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 17. októbra 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
Bukovec, obec Bukovec, okres Košice - okolie, a to:
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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,
na základe obchodnej verejnej súťaže pre manželov Ing. Rastislava Mantiča, rod. Mantič,
trvale bytom Adlerova 11, Košice a Ing. Líviu Mantičovú, rod. Hricovú, trvale bytom
Jarná č. 2, Košice, za kúpnu cenu 26 050 € (slovom dvadsaťšesťtisícpäťdesiat eur).
Hlasovanie č. 26

Predaj chaty a pozemku v k. ú. Bukovec

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 22
Záver
Predseda skonštatoval, že týmto sa program 12. zasadnutia zastupiteľstva vyčerpal
a ukončil ho s upriamením pozornosti na termín ďalšieho, 13. zasadnutia zastupiteľstva,
ktoré sa uskutoční 12. decembra 2011. Poprial všetkým šťastnú cestu domov.

JUDr. Zdenko Trebuľa
predseda KSK

Ing. Boris Farkašovský
overovateľ zápisnice

JUDr. Melánia Kolesárová
za správnosť

Ing. Ondrej Bernát
riaditeľ Úradu KSK

Ing. Milan Rabatin
overovateľ zápisnice

Anna Bónová
zapísala
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