Zápisnica
zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 20. februára 2012

Miesto zasadnutia: Veľká zasadačka Magistrátu mesta Košice
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zasadnutie otvoril a viedol podpredseda Košického samosprávneho kraja (ďalej len
„podpredseda“) Ing. Emil Ďurovčík. Privítal všetkých prítomných.
V úvode ospravedlnil neprítomnosť predsedu Košického samosprávneho kraja na zasadnutí
zastupiteľstva z dôvodu jeho choroby. Ďalej informoval, že zo zasadnutia zastupiteľstva sa
ospravedlnili poslanec Farkaš a poslanec Farkašovský.
Z 57 poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja bolo prezentovaných 48
poslancov, čo je nadpolovičná väčšina a zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.
Následne podpredseda 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 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
podpredseda určil poslanca Michala Rečku a poslanca Jozefa Makohusa.
Podpredseda uviedol, že návrh programu zasadnutia zastupiteľstva bol pripravený v súlade
s § 20 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, materiály
vrátane stanovísk komisií boli poslancom sprístupnené na internom portáli, t. j. v aplikácii
Digitálne zastupiteľstvo a tiež aj na webovej stránke kraja.
Zároveň dal poslancom do pozornosti aktualizáciu návrhu na uznesenie pri bode programu
číslo 12 - Riešenie havarijného stavu cesty II/535 v katastrálnom území obce Mlynky
a spôsob financovania s tým, že predloženým návrhom bude Zastupiteľstvo Košického
samosprávneho kraja v bode B a C schvaľovať prijatie úverových zdrojov bez špecifikácie
bankového subjektu. Všetky ostatné údaje vrátane výšky prijatia úverových zdrojov ostávajú
nezmenené. Dodal, že aktualizovaný návrh na uznesenie bol poslancom doručený na rokovací
stôl a rovnako im boli doručené podklady od predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov pána Hlinku v súvislosti s povinnosťami, ktoré
poslanec je povinný komisii predložiť každoročne počas výkonu funkcie k termínu 31. marca.
Po informácii od poslanca Hlinku dal do pozornosti, že uvedené podklady budú poslancom
doručené aj v e-mailovej podobe.
Následne program rokovania doplnil pod bodom číslo 13 - Doplnenie uznesenia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 698 zo dňa 22. 6. 2009 k spolufinancovaniu
projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, prioritná os 5:
regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov a pod bodom číslo 14

– Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 306 zo dňa 22. 8. 2011
a predloženie projektu „Ostrovy kultúry, otvorená zóna 4 – Nádvorie Barkóczyho paláca,
knižnica“ podľa písomného vyzvania ROP-7.1-2012/01, Európske hlavné mesto kultúry –
Košice 2013 s tým, že Záver bude pod bodom č. 15.
Následne dal priestor poslancom na pripomienky alebo doplnenia k návrhu programu.
Nakoľko nik z poslancov neprejavil záujem o doplnenie návrhu programu zasadnutia
zastupiteľstva podpredseda túto možnosť uzatvoril a dal hlasovať o predloženom návrhu
programu rokovania zastupiteľstva.
Hlasovanie č. 1

o celom programe

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Podpredseda skonštatoval, že program zasadnutia zastupiteľstva bol schválený.
Následne požiadal predsedov poslaneckých klubov, aby navrhli svojich zástupcov
do návrhovej komisie, ktorá pripraví návrhy uznesení k jednotlivým bodom rokovania tak,
ako vyplynú z diskusie.
Za poslanecký klub SMER - SD do návrhovej komisie bola navrhnutá poslankyňa Mária
Grüllingová a poslanec Miroslav Semeš a predseda poslaneckého klubu SDKÚ-DS, KDS
do návrhovej komisie navrhol poslanca Jána Süliho.
Podpredseda dal hlasovať o zložení návrhovej komisie.
Hlasovanie č. 2

o zložení návrhovej komisie

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
Podpredseda skonštatoval, že návrhová komisia na 14. zasadnutí zastupiteľstva bude
pracovať v zložení: poslankyňa Mária Grüllingová, poslanec Miroslav Semeš a poslanec Ján
Süli. Požiadal ich, aby zaujali svoje miesta pre návrhovú komisiu.
Ostatným poslancom oznámil, aby svoje návrhy k jednotlivým bodom programu rokovania
predkladali písomne návrhovej komisii po ústnej informácii prítomných poslancov.

BOD č. 2
Interpelácie
Podpredseda dal priestor na interpelácie, otázky a pripomienky a po konštatácii, že
sa nik do interpelácií nehlási, túto možnosť ukončil.
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BOD č. 3
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Podpredseda k materiálu uviedol, že predložená informácia je polročným štatistickým
prehľadom o stave realizácie jednotlivých uznesení. Evidenčne ide o sledovanie jedného
uznesenia z prvého volebného obdobia z prijatých 549 uznesení, z druhého volebného
obdobia z celkového počtu prijatých 765 uznesení ostáva v realizácii 83, z nich 2 uznesenia sa
sledujú v trojročnom intervale a 3 uznesenia sú sledované v ročných intervaloch. Dodal, že
v tomto treťom volebnom období z doteraz prijatých 365 uznesení ostáva v stave realizácie 53
uznesení s uvedením aktuálneho stavu ich realizácie. Následne podpredseda otvoril
k materiálu rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási rozpravu ukončil
a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 20. februára 2012:
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
1. s vypustením zo sledovania uznesenia:
− č. 593/2009 z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 16. 2. 2009,
2. s vyhodnocovaním uznesenia:
− č. 336/2011 z 12. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 17. 10. 2011 k termínu 31. 12. 2012.
Hlasovanie č. 3

Informácia o plnení
samosprávneho kraja

uznesení

Zastupiteľstva

Košického

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

BOD č. 4
Správa o výsledkoch kontroly za obdobie december 2011 a január 2012
Podpredseda odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi, JUDr. Vojtechovi Farkašovi, aby
uviedol materiál.
JUDr. Farkaš, hlavný kontrolór: ohľadne Gymnázia v Spišskej Novej Vsi uviedol, že
riaditeľ gymnázia vyrokoval vrátenie neoprávnene použitých finančných prostriedkov v plnej
výške, takže nebudú mať negatívne dôsledky na činnosť školy. Ide o čiastku vo výške 51 207
Eur. Ďalej chcel poukázať na skutočnosť uvedenú v záverečnej správe o kontrolnej činnosti
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za rok 2011, že kontrolou kontrolóri ušetrili a pre samosprávny kraj priniesli úsporu
vo výške 85 tisíc Eur, ktoré boli neoprávnene použité cudzími subjektami a tieto finančné
prostriedky sú povinní vrátiť do rozpočtu Košického samosprávneho kraja.
Podpredseda následne k materiálu otvoril rozpravu.
Poslanec Süli: nakoľko do zastupiteľstva boli niekoľkokrát predložené správy vypovedajúce
o zisteniach kontrolórov, kde a koľko finančných prostriedkov bolo vyčerpaných a použitých
neoprávnene, chyby a čo by mali vrátiť, dotazoval sa hlavného kontrolóra, aké množstvo
finančných prostriedkov v skutočnosti bolo vrátených do rozpočtu KSK alebo do štátneho
rozpočtu a či sa to dá zistiť.
JUDr. Farkaš, hlavný kontrolór: reagoval na poslanca Süliho s tým, že túto informáciu by
mohol na ďalšie zastupiteľstvo pripraviť úrad, pretože kontrolóri nemajú informácie o tom,
čo sa vrátilo a čo nie. Napr. v prípade Gymnázia Spišská Nová Ves bola celá suma vrátená
a ohľadne sumy 85 tisíc rovnako má informáciu, že minimálne 40 tisíc už bolo vrátených,
resp. je dohodnutý splátkový kalendár.
Podpredseda sa opýtal poslanca Süliho, či mu odpoveď hlavného kontrolóra stačila alebo
doplní návrh na uznesenie, aby úrad predložil takýto prehľad.
Poslanec Süli: obrátil sa na riaditeľa s požiadavkou, aby úrad bez uznesenia pripravil materiál
od začiatku volebného obdobia, koľko zistení bolo, koľko finančných prostriedkov sú
povinní do rozpočtu vrátiť a koľko vrátili.
Podpredseda sa opýtal, či chce ešte niekto v rozprave vystúpiť. Po konštatácii, že sa do
rozpravy nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu
na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 20. februára 2012:
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 december 2011 a január 2012, Správu
o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
za obdobie roka 2011.
Hlasovanie č. 4

Správa o výsledkoch kontroly za obdobie december 2011
a január 2012

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 5
Informatívna správa o realizácii plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb
v Košickom kraji na roky 2007 - 2013
Podpredseda k materiálu uviedol, že je to informatívna správa, ktorej cieľom
je informovať zastupiteľstvo o implementácii opatrení prijatých koncepcií v priebehu
roka 2011. Informácia je spracovaná v členení podľa priorít v jednotlivých oblastiach až
po vyhodnotenie plnenia konkrétneho cieľa v záujme poskytnutia pomerne podrobného
prehľadu o rozsahu poskytovaných a zabezpečovaných sociálnych služieb z úrovne
Košického samosprávneho kraja. Následne k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že
sa do rozpravy nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie
návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 20. februára 2012:
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 realizácii plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb
v Košickom kraji na roky 2007 – 2013.
Hlasovanie č. 5

Informatívna správa o realizácii plnenia Koncepcie rozvoja
sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 - 2013

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

BOD č. 6
Aktualizácia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 - 2013
Podpredseda k materiálu uviedol, že ide o aktualizáciu Koncepcie rozvoja sociálnych
služieb v Košickom kraji na roky 2007 – 2013, ktorú schválilo zastupiteľstvo v roku 2006
a o jej priebežnej realizácii bolo zastupiteľstvo informované každoročne.
Ďalej uviedol, že aktualizácia tohto základného dokumentu vyplýva z legislatívnej zmeny
v sociálnej oblasti v roku 2009, ale aj z aktualizácie analýzy demografického vývoja,
štruktúry poskytovaných sociálnych služieb a potrieb obyvateľov. Dodal, že návrh prešiel
pripomienkovým konaním a je dopracovaný o ich pripomienky. Konečný návrh aktualizácie
koncepcie bol zverejnený na webovej stránke na pripomienkové konanie širšej verejnosti,
k tomuto konečnému návrhu neboli predložené žiadne pripomienky. Z hľadiska štruktúry,
aktualizovaný návrh koncepcie pozostáva z troch častí: analytickej, swot analýzy, ktorá
obsahuje silné a slabé stránky KSK, príležitosti a ohrozenia v sociálnej oblasti a z realizačnej
fázy koncepcie, z plánu realizácie koncepčných zámerov. Dodal, že v tejto fáze je v 10
oblastiach zadefinovaných 12 hlavných cieľov so spracovaním akčných plánov. Následne
k materiálu otvoril rozpravu.
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Poslanec Hlinka: uviedol, že materiál si preštudoval, so všetkým súhlasí, len ho prekvapilo,
že v bode 1, ktorý je nazvaný sociálno demografická charakteristika Košického kraja, je
všetko vyšpecifikované za obdobie do 31. 12. 2009. Dodazoval sa, keďže je to aktualizácia,
ktorá vychádza z aktualizovanej sociálno demografickej charakteristiky kraja, či by nebolo
objektívne možné doplniť aj sociálno demografické údaje, napr. za rok 2010, keďže sme
v roku 2012. Predpokladá, že to má určitý dôvod, preto požiadal o vysvetlenie.
Ing. Jusková, vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva: uviedla, že pri príprave
materiálu úrad vychádzal z oficiálnych údajov zverejnených štatistickým úradom, ktorý
zverejnil oficiálne údaje len za rok 2009. Dodala, že priebežne bude táto koncepcia
aktualizovaná.
Ing. Bernát, riaditeľ úradu: na doplnenie uviedol, že údaje štatistického úradu
z minuloročného sčítania obyvateľstva ešte nie sú zverejnené. Akonáhle sa tak stane, údaje
budú aktualizované nielen v sociálnej sfére, ale aj v kultúre a školstve.
Podpredseda sa opýtal, či chce ešte niekto v rozprave vystúpiť. Po konštatácii, že sa do
rozpravy nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu
na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 20. februára 2012:
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
schvaľuje
Aktualizáciu Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji
na roky 2007 – 2013.
Hlasovanie č. 6

Aktualizácia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom
kraji na roky 2007 - 2013

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 7
Tvorba efektívnej siete škôl, študijných a učebných odborov na stredných odborných
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
odpovedajúcej požiadavkám trhu práce
Podpredseda uviedol, že predložený materiál strategicky nadväzuje na Koncepciu
rozvoja odborného vzdelávania stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja. Stredné školy vyhláške ohľadom ministerstva školstva k tejto
problematike nevenovali pozornosť a v snahe získať žiaka sa sústreďovali predovšetkým na
zaraďovanie nových zaujímavých odborov. Niektoré stredné školy majú z uvedeného dôvodu
značne poddimenzovaný zoznam uvádzaných odborov. Následkom je prihlásený nízky počet
žiakov základných škôl do jednotlivých odborov, v niektorých školách je to pod 8 žiakov
v niektorých učebných odboroch. V danom prípade je povinný riaditeľ strednej školy žiadať
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zriaďovateľa o výnimku, čo predstavuje neefektívne vzdelávanie pri nízkych počtoch žiakov
bez ohľadu, či daný odbor je požadovaný zamestnávateľom. Zámerom materiálu bolo taktiež
dať do pozornosti aj odbory, pri ktorých nezáujem zo strany žiakov základných škôl a ich
zákonných zástupcov je viac ako tri roky. Z úrovne Úradu KSK, odboru školstva, boli
dotazníkovou formou oslovení aj zamestnávatelia. Ich návratnosť bola 72 % a pri návrhu na
vyradenie odborov sa brali do úvahy aj požiadavky zamestnávateľov v odboroch, o ktoré nie
je záujem viac ako tri roky. Rovnako do úvahy boli brané aj výsledky Úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, Rožňave, Michalovciach, Trebišove a Spišskej Novej
Vsi o počte evidovaných nezamestnaných absolventov stredných škôl. Súčasťou materiálu je
aj riešenie vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. V prípade Obchodnej
akadémie Trebišov sa od návrhu ustúpilo po rokovaní zástupcov Odboru školstva Úradu KSK
s vedením školy, Radou školy Obchodnej akadémie, poslancami Zastupiteľstva KSK
a zástupcami mesta. V prípade SPŠ, Markušovská cesta 2 v Spišskej Novej Vsi má návrh
charakter administratívneho úkonu, nakoľko pôvodne prijaté uznesenie č. 207/2011 uložilo
zriaďovateľovi vyradiť školu zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 8. roku, keď počet
žiakov k 15. septembru klesne pod 300 žiakov. Následne podpredseda otvoril k materiálu
rozpravu.
Poslanec Bečarik: uviedol, že všetci majú vedomosť o základnom probléme, prečo sa
nehlásia žiaci končiaci základnú školu do technických profesií, resp. do bývalých
učňovských profesií a tým je financovanie školstva, ktoré je nastavené normatívom
na jedného žiaka. Dotazoval sa, čo urobíme, keď sa nám neprihlásia ani tí ôsmi, či dvadsiati,
aby sme mohli otvoriť triedu v odbornej škole, budeme ju musieť zrušiť, lebo 3 roky sa nám
tam nikto neprihlási, aj keď to budú profesie, z ktorých absolventi by boli umiestniteľní
na trhu práce, čo potom všetkých prijmeme na gymnáziá? Je toho názoru, že samosprávny
kraj, ako zriaďovateľ, zriaďuje stredné školy, rozhoduje o tom, koľko gymnázií kde otvorí,
ale nemal by mať iba jedno vysvetlenie, že keď ich nezoberieme z úrovne Košického
samosprávneho kraja, tak ich zoberie súkromné gymnázium, resp. cirkevné gymnázium. Po
niekoľkých diskusiách s pánom inžinierom Kandráčom je informovaný o situácii riešenia
danej problematiky na Ministerstve školstva SR, ktorým doteraz neboli rešpektované názory
odbornej skupiny Úradu Košického samosprávneho kraja. Vyslovil sa aj za to, že možno by
bolo dobré pripraviť materiál z úrovne Úradu Košického samosprávneho kraja v záujme
riešenia financovania školstva, ktorú by podporili aj poslanci Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja s výzvou ministerstva pri zmene pravidiel brať do úvahy aj názory
samospráv, aby sme sa nečinne na tieto veci nepozerali. Na záver pochválil spracovanie
predloženého materiálu.
Poslanec Lazár: uviedol, že systém škôl je citlivo vnímaný hlavne rodičmi, ale aj
dospievajúcou mládežou. Vyjadril potešenie nad skutočnosťou, že Obchodná akadémia
v Trebišove zostala, pretože historicky tá škola tam bola, je a patrí. Je toho názoru, že aj
priestory sú vhodné, nakoľko pred desiatimi, či pätnástimi rokmi sa škola zmodernizovala.
Dôvod, prečo sa do rozpravy k tomuto bodu prihlásil je, že chcel požiadať, ak sa idú rušiť
alebo robiť nejaké zásadné zmeny v jednotlivých okresoch, aby o tom poslanci vedeli vopred,
aby tú informáciu mali priamo z úradu. Uvedomuje si, že úrad nie je povinný poslancov
vopred informovať, ale pomôže to pri spoločnej práci a v konečnom dôsledku to
zastupiteľstvo schvaľuje, takže vzájomná komunikácia je dôležitá. Dodal, že malo by sa to do
budúcna týkať nielen škôl, ale aj iných zariadení, ktoré v kraji alebo v okrese existovali, sú
tam, sú historicky spojené s tou lokalitou a týkalo by sa to všetkých poslancov.
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Podpredseda zareagoval na vystúpenie poslanca Lazára s tým, že akceptuje jeho pripomienky
a rovnako aj požiadavku poslanca Bečarika a z úrovne úradu budú pri takýchto závažných
rozhodnutiach oslovení v prvom rade poslanci, ktorí zastupujú uvedený región, kde sa tá škola
alebo zariadenie nachádza. Následne sa opýtal, či chce ešte niekto v rozprave vystúpiť. Po
konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 20. februára 2012:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 9 zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov schvaľuje Tvorbu efektívnej siete škôl, študijných a učebných odborov na
stredných odborných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
odpovedajúcej požiadavkám trhu práce, zahrňujúcu vyradenie zo siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky s účinnosťou k 31. augustu 2012 a následné zrušenie školy
a školských zariadení:
1. Stredná priemyselná škola, Markušovská cesta 2, Spišská Nová Ves,
právny nástupca: Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves,
2. Stredisko odbornej praxe, Inovce 88 ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu
a služieb, Námestie osloboditeľov 12, Sobrance,
3. Stredisko odbornej praxe, Rejdová 43 ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu
a služieb, Rožňavská Baňa 212, Rožňava.
Hlasovanie č. 7

Tvorba efektívnej siete škôl, študijných a učebných odborov
na stredných odborných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja odpovedajúcej požiadavkám
trhu práce

Za 50 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 8
Politika súdržnosti EÚ v programovacom období 2014 – 2020,
Návrh nadregionálnej stratégie Košického samosprávneho kraja
Podpredseda uviedol, že pod týmto bodom sa zastupiteľstvu predkladá Politika
súdržnosti Európskej únie v programovacom období 2014 – 2020 s návrhom schválenia
nadregionálnej stratégie Košického samosprávneho kraja v nadväznosti na vyššie uvedený
materiál. Ide o prípravu na nové programovacie obdobie, ktoré je obsiahnuté vo všetkých
strategických dokumentoch Európskej únie. Základnou myšlienkou je nielen využitie silných
stránok EÚ, ale aj poskytovanie pomoci menej rozvinutým regiónom. Na obdobie do roku
2020 stratégia Európa 2020 stanovila ciele, ktoré budú aj cieľmi jednotlivých členských
štátov v oblasti podpory zamestnanosti, vyšších investícií pre výskum a inovácie, riešenia
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zmeny klímy a efektívneho využitia energie, podpory vzdelávania a boja proti chudobe.
Následne k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási
rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 20. februára 2012:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. c) zákona č. 302/2001
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 11 bod e)
zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
A) berie na vedomie
Politiku súdržnosti Európskej únie v programovacom období 2014 – 2020,
B) schvaľuje
Návrh nadregionálnej stratégie Košického samosprávneho kraja v nadväznosti na Politiku
súdržnosti Európskej únie v programovacom období 2014 – 2020.
Hlasovanie č. 8

Politika súdržnosti EÚ v programovacom období 2014 – 2020,
Návrh nadregionálnej stratégie Košického samosprávneho kraja

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 9
Informatívna správa o programe Terra Incognita
Podpredseda uviedol, že cieľom predloženej Informatívnej správy o programe Terra
Incognita je rozvoj regiónu prostredníctvom kultúrno - poznávacieho turizmu a predstavuje
základný rámec realizácie zámerov projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013
s dlhodobou udržateľnosťou realizácie. Dodal, že rekapitulácia sa týka štyroch nosných sfér –
oblasti inštitucionálneho zabezpečenia programu, plnenia akčného plánu, implementácie
programu a implementácie dotačného systému. Následne k materiálu otvoril rozpravu. Po
konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 20. februára 2012:
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 programe Terra Incognita.
Hlasovanie č. 9

Informatívna správa o programe Terra Incognita

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 10
Informácia o realizácii projektu EHMK
Podpredseda uviedol, že predloženým materiálom sa realizuje požiadavka finančnej
komisie zastupiteľstva, ktorá vzišla z jej rokovania v mesiaci december 2011, aby
zastupiteľstvo bolo pravidelne informované o všetkých aktivitách KSK v realizácii projektu
Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013. Podiel KSK na uvedenom projekte je
realizovaný v dvoch základných rovinách, a to na realizácii investičných aktivít a taktiež
v regióne je to realizácia programu Terra Incognita. Následne otvoril k materiálu rozpravu.
Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú
komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 20. februára 2012:
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 realizácii projektu EHMK.
Hlasovanie č. 10

Informácia o realizácii projektu EHMK

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 11
Zmena uznesenia č. 361/2011 z 13. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja konaného dňa 12. decembra 2011 v Košiciach – Určenie spôsobu prevodu
nehnuteľností v k. ú. Spišská Nová Ves
Podpredseda uviedol, že predloženým materiálom sa rieši zmena uznesenia č. 361/2011
v časti kúpnej ceny schváleného spôsobu prevodu bývalej výmenníkovej stanice v Spišskej
Novej Vsi. Nakoľko v stanovenej lehote vyhláseného zámeru na priamy predaj nebola
doručená žiadna cenová ponuka, komisia k hospodáreniu s majetkom po diskusii odporučila
zníženie minimálnej kúpnej ceny z 38 tisíc 800 € na sumu 19 tisíc 970 €. Na oboznámenie
poslancov uviedol, že pri prvom zasadnutí komisie k hospodáreniu s majetkom bola komisiou
stanovená cena vo výške 38 800 Eur, predloženým návrhom sa cena znížila v súlade
so znaleckým posudkom. Následne k materiálu otvoril rozpravu.
Poslanec Süli: dotazoval sa, ako sme sa dopracovali ku 50 % -tnému zníženiu a či ten skok
nie je príliš veľký na to, aby sme takýto majetok predávali a či musíme tento majetok vôbec
predávať.
Podpredseda sa opýtal poslancov a členov komisie k hospodáreniu s majetkom za Spišskú
Novú ves, či sa nechcú vyjadriť k tejto problematike.
Poslanec Bečarik: vyjadril názor, že predmetná nehnuteľnosť je nepredajná ani za
navrhovanú zníženú cenu, pretože je v takom zlom stave.
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Poslanec Komara: zareagoval na vystúpenie poslanca Süliho s tým, že nejde o zníženie ceny
o 50 %, je to pôvodná cena podľa znaleckého posudku.
Podpredseda sa následne opýtal, či chce ešte niekto v rozprave vystúpiť. Po konštatácii, že sa
do rozpravy nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie
návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 20. februára 2012:
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 § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov schvaľuje zmenu uznesenia č. 361/2011 z 13. zasadnutia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 12. decembra 2011 v Košiciach
– Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností v k. ú. Spišská Nová Ves, v ktorom vypúšťa slová
„za kúpnu cenu minimálne vo výške 38 800 €, (slovom: tridsaťosemtisícosemsto eur)“
a nahrádza ich slovami „za kúpnu cenu minimálne vo výške 19 970 €
(devätnásťtisícdeväťstosedemdesiat eur)“.
Hlasovanie č. 11

Zmena uznesenia č. 361/2011 z 13. zasadnutia Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja konaného dňa 12. decembra
2011 v Košiciach – Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností v k.
ú. Spišská Nová Ves

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 5 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 12
Riešenie havarijného stavu cesty II/535
v katastrálnom území obce Mlynky a spôsob financovania
Podpredseda odovzdal slovo riaditeľovi úradu.
Ing. Bernát, riaditeľ úradu: uviedol, že ide o riešenie toho najkritickejšieho úseku,
pretože celá cesta je v havarijnom stave. Informoval poslancov, že je spracovaný projekt
zo štrukturálnych fondov v rámci Regionálneho operačného programu, poslanci schválili
uznesenie Cesty KSK 6 až 9, len výzva ešte nie je vyhlásená. Dodal, že chceme predísť
ďalšej degradácii svahu, pretože sa môže celý svah zrútiť. Riešime to z úverových
prostriedkov, ale v pôvodnom uznesení je uvedené, že zo zdrojov Slovenskej sporiteľne.
Na základe konzultácií s hlavným kontrolórom vzišla dohoda, že sa uznesenie zmení
a nebude to zo zdrojov, ktoré zabezpečí Slovenská sporiteľňa. Úrad urobí prieskum trhu,
rokovacie konanie a z toho nám vyjde najvýhodnejšia ponuka. Dodal, že úrad má ponuku od
piatich bánk, ale ponuka zo Slovenskej sporiteľne sa javí ako najoptimálnejšia. Informoval,
že do budúcnosti sa obrátime listom na úrad pre verejné obstarávanie so žiadosťou
o metodický výklad, či obstarávanie úverových prostriedkov podlieha verejnému
obstarávaniu, lebo v prípade poskytnutia úverov je tam proces trošku iný.
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Podpredseda otvoril k materiálu rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási
rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Predsedníčka návrhovej komisie požiadala o možnosť prekonzultovať predložený návrh
na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 20. februára 2012:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. e) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkoch v znení neskorších predpisov
A) berie na vedomie
správu o riešení havarijného stavu cesty II/535 v katastrálnom území obce Mlynky a spôsob
financovania,
B) schvaľuje
1. prijatie úverových zdrojov na financovanie havarijného stavu spôsobeného zosuvom
cesty II/535 v katastrálnom území obce Mlynky vo výške do 1 000 000 € s konečnou
splatnosťou úveru 31. 12. 2014;
2. sanáciu cesty II/535 Mlynky v nevyhnutnom rozsahu a v parametroch cesty II. triedy
a to bezodkladne po zabezpečení úverových zdrojov prostredníctvom Správy ciest
KSK, ako správcu komunikácie;
C) poveruje predsedu Košického samosprávneho kraja
uzatvorením úverovej zmluvy na financovanie havarijného stavu cesty II/535 s vybranou
bankou za podmienok obvyklých na medzibankovom trhu
Termín: 29. 2. 2012
D) žiada predsedu Košického samosprávneho kraja
premietnuť do rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2012 zvýšenie
príjmových finančných operácii o 1 000 000 € a zvýšenie kapitálových výdavkov
v programe Komunikácie o 1 000 000 €.
Termín: 29. 2. 2012
Hlasovanie č. 12

Riešenie havarijného stavu cesty II/535 v katastrálnom území
obce Mlynky a spôsob financovania

Za 52 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 13
Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 698
zo dňa 22. 6. 2009 k spolufinancovaniu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ –
Regionálny operačný program, prioritná os 5: regionálne komunikácie
zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov

Podpredseda odovzdal slovo riaditeľovi úradu.
Ing. Bernát, riaditeľ úradu: poďakoval poslancovi Volnému, ako primátorovi mesta
Spišská Nová Ves a poslankyni Grečkovej, ako jeho námestníčke, za pomoc pri majetkoprávnom vysporiadaní, nakoľko Košický samosprávny kraj mal problém hlavne
s Geologickým ústavom Dionýza Štúra, toto sa podarilo vysporiadať. Dodal, že je to
podobný prípad, ako v prípade Michaloviec – Okružnej križovatky, kde sa Košickému
samosprávnemu kraju podarilo dohodnúť s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou,
že zafinancuje preložku týchto sietí. V prípade Podtatranskej vodárenskej spoločnosti sa to
nepodarilo dosiahnuť. Zo zákona je správca siete ten, kto má na to licenciu a oprávnenie, čiže
to je Podtatranská vodárenská spoločnosť a to je len formálny akt.
Podpredseda otvoril k materiálu rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási
rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 20. februára 2012:
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 doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 698
zo dňa 22. 6. 2009 o:
„bezodplatné odovzdanie vyvolaných investícií (prekládky inžinierskych sietí) v celkovej
hodnote 61 028,20 EUR (s DPH) vlastníkom inžinierskych sietí – SPP – distribučná a. s.,
Podtatranská vodárenská spoločnosť a VSD a. s. na stavbe Rekonštrukcia križovatky
ciest III/536005 Markušovská cesta a III/536010 Mlynská ulica v Spišskej Novej Vsi“.
Hlasovanie č. 13

Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja č. 698 zo dňa 22. 6. 2009 k spolufinancovaniu projektov zo
štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program,
prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú
obslužnosť regiónov

Za 52 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 14
Zmena uznesenia č. 306/2011 a predloženie projektu „Ostrovy kultúry, Otvorená zóna 4
– Nádvorie Barkóczyho paláca, knižnica“ podľa písomného vyzvania ROP-7.12012/01, Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013
Podpredseda odovzdal slovo riaditeľovi úradu.
Ing. Bernát, riaditeľ úradu: uviedol, že doplnenie uznesenia vyplýva z toho, že na
decembrovom zastupiteľstve poslanci schvaľovali ako samostatný projekt v rámci projektu
Ostrova kultúry Barkóczyho palác, kde sa vyskytli problémy s majetko-právnym
vysporiadaním pozemkov. Časť pozemkov bola v správe Slovenského pozemkového fondu
a museli sme čakať na zasadnutie komisie na Slovenskom pozemkovom fonde, ktorá zasadala
15. decembra, kedy nám schválila dlhodobý nájom. Dodal, že je to len administratívny akt
s tým, že tento projekt nešiel v balíku tých ostatných šiestich projektov a aj na základe
konzultácií so SO/ROm pri ministerstve kultúry je potrebné mať samostatné uznesenie.
Informoval, že projekt je spracovaný, stavebné povolenie aj všetky dokumenty sú pripravené
a po schválení uznesenia zastupiteľstvom bude projekt odovzdaný na SO/RO.
Podpredseda následne otvoril k materiálu rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto
nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu
na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 20. februára 2012:
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. zmenu uznesenia č. 306/2011 nasledovne:
a) výber projektu „Ostrovy kultúry, otvorená zóna 4 – Nádvorie Barkóczyho paláca,
knižnica“ zo zoznamu projektov uvedeného v bode 1 citovaného uznesenia,
b) zníženie financovania projektov vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov
na projekty z 588 235,30 EUR na 527 333,23 EUR v bode 3 citovaného uznesenia,
2. v rámci druhého kola výzvy:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci písomného vyzvania ROP-7.1-2012/01 ROP
za účelom realizácie projektu „Ostrovy kultúry, otvorená zóna 4 – Nádvorie
Barkóczyho paláca, knižnica“, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným
plánom veľkého územného celku Košický kraj so zmenami a doplnkami z roku 2009
a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho
kraja,
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP,
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt,
t. j. vo výške 60 902,07 EUR.
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Hlasovanie č. 14

Zmena uznesenia č. 306/2011 a predloženie projektu „Ostrovy
kultúry, Otvorená zóna 4 – Nádvorie Barkóczyho paláca,
knižnica“ podľa písomného vyzvania
ROP-7.1-2012/01,
Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013

Za 52 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.

BOD č. 15
Záver
Podpredseda skonštatoval, že program rokovania bol vyčerpaný. Poďakoval sa
poslancom za disciplinovanosť a pružnosť pri rokovaní a dodal, že uvedená skutočnosť je
dôsledkom precíznej prípravy zasadnutia zastupiteľstva prerokovaním jednotlivých
materiálov na komisiách, na rokovaní predsedov komisií, na ktorých niektoré otázky boli
prediskutované. Nakoľko termín ďalšieho zasadnutia zastupiteľstva je až po veľkonočných
sviatkoch, zaželal všetkým, aby veľkonočné sviatky prežili v príjemnej atmosfére a v kruhu
svojich blízkych. Následne rokovanie ukončil a dal poslancom do pozornosti ďalšie
rokovanie zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 16. apríla 2012.

Ing. Emil Ďurovčík
podpredseda KSK

Ing. Ondrej Bernát
riaditeľ Úradu KSK

Michal Rečka
overovateľ zápisnice

MUDr. Jozef Makohus
overovateľ zápisnice

Podpísal dňa: 20. 03. 2012

Podpísal dňa: 20. 03. 2012

JUDr. Melánia Kolesárová
za správnosť

Anna Bónová
zapísala
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