Zápisnica
zo 16. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 25. júna 2012

Miesto zasadnutia: Veľká zasadačka Magistrátu mesta Košice
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zasadnutie otvoril a viedol predseda Košického samosprávneho kraja (ďalej len
„predseda“) JUDr. Zdenko Trebuľa. Privítal všetkých prítomných
Ďalej informoval, že z rokovania zastupiteľstva sa ospravedlnili poslanec Ďurovčík,
podpredseda Košického samosprávneho kraja, poslanec Bauer, poslanec Komara a poslanec
Semeš.
Z 57 poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja bolo prezentovaných 49
poslancov, čo je nadpolovičná väčšina a zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.
Následne predseda požiadal členku stálej mandátovej komisie poslankyňu Grečkovú, aby
overila počet prítomných poslancov na zasadnutí zastupiteľstva.
Poslankyňa Grečková, členka stálej mandátovej komisie: uviedla, že podľa prezentácie je
na zastupiteľstve prítomných 49 poslancov.
Za overovateľov zápisnice 16. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
predseda určil poslanca Juraja Sobeka a poslanca Józsefa Kopasza.
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 bola poslancom starostom obce
Nálepkovo doručená petícia občanov obce ohľadne rekonštrukcie cesty spolu so stanoviskom
Úradu Košického samosprávneho kraja k petícii. Dodal, že tento bod programu bude
prejednávaný pod bodom číslo 26. Následne na zasadnutí zastupiteľstva privítal pána starostu
Dušana Slivku a rovnako aj pána Mariána Černického, poslanca miestneho zastupiteľstva.
Následne dal priestor poslancom na pripomienky alebo doplnenia k návrhu programu.
Poslanec Süli: navrhol z programu rokovania stiahnuť bod číslo 8 - Služba na dosiahnutie
efektívnosti a hospodárnosti pri používaní tepelnej energie (TE) na školách a školských
zariadeniach v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a dosiahnutie hmotného prospechu
a výhody pre verejného obstarávateľa. Svoj návrh odôvodnil tým, že v návrhu na uznesenie je
napísané, že berieme na vedomie uzavretie rámcovej zmluvy, ktorá tu nie je. A to je vážny
problém, nakoľko by ju poslanci mali poznať. Dodal, že rámcovú zmluvu nenašiel zverejnenú
ani na internete, preto navrhol stiahnuť tento bod z programu rokovania
a predložiť na ďalšie zasadnutie už aj z toho dôvodu, že v závere materiálu je napísané, že
rámcová zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania. A nakoľko poslanci obsah

rámcovej zmluvy nepoznajú, najprv by ju poznať mali a až potom by ju mali zobrať na
vedomie. Skôr nie.
V závere svojho vystúpenia predniesol návrh aj na stiahnutie bodu č. 14 - Založenie krajskej
organizácie cestovného ruchu z programu rokovania, nakoľko takúto organizáciu považuje
v Košickom samosprávnom kraji za zbytočnú nadstavbu a zbytočnú byrokraciu v systéme
cestovného ruchu. Navrhol, aby poslanci hlasovali o jednotlivých návrhoch samostatne.
Poslankyňa Budišová: zareagovala na vystúpenie poslanca Süliho ohľadne zverejnenia
rámcovej zmluvy s tým, že rámcová zmluva, ktorá tvorila ponuku úspešného uchádzača,
nemôže byť zverejnená vopred, ale až po podpísaní zmluvy, keď sa skončil celý proces
verejného obstarávania.
Predseda sa následne opýtal, či má ešte niekto pripomienky alebo iný návrh k programu
a požiadal poslanca Halenára, aby neprerušoval rokovanie, že na to je spôsob, nech sa
prihlási do rozpravy, ako to slušní ľudia robia, a aby dodržiaval rokovací poriadok.
Poslanec Süli s faktickou poznámku: mal pripomienku týkajúcu sa rámcovej zmluvy, že
ako ju môžu poslanci in bianco odsúhlasiť, keď ju nepoznajú. Dodal, že by nerád chodil do
Pezinka na špeciálny súd.
Poslankyňa Budišová s faktickou poznámkou: zareagovala na vystúpenie poslanca Süliho
s tým, že zákon o verejnom obstarávaní musí byť dodržaný kompletne. Sú určené informácie,
ktoré je možné zverejniť a zverejniť len pre účastníkov procesu verejného obstarávania. Je
možné nahliadnuť, pretože predpokladá, že súťažné podklady boli zverejnené, to je možné
a podľa toho musela byť predložená aj ponuka. Takže v rámci súťažných podkladov sú
zverejnené všetky požiadavky, ktoré táto rámcová zmluva alebo návrh rámcovej zmluvy
od úspešného uchádzača museli splniť.
Nakoľko už nik z poslancov neprejavil záujem o doplnenie návrhu programu zasadnutia
zastupiteľstva predseda túto možnosť uzatvoril a požiadal poslancov, aby hlasovali o návrhu
poslanca Süliho, stiahnutie bodu č. 8, č. 14 a následne o celom programe.
Hlasovanie č. 1

o návrhu poslanca Sülliho stiahnuť bod č. 8 z programu
zasadnutia zastupiteľstva

Za 7 poslancov, proti 30 poslancov, zdržalo sa 10 poslancov.
Návrh nebol prijatý.
Hlasovanie č. 2

o návrhu poslanca Sülliho stiahnuť bod č. 14 z programu
zasadnutia zastupiteľstva

Za 7 poslancov, proti 34 poslancov, zdržalo sa 8 poslancov.
Návrh nebol prijatý.
Hlasovanie č. 3

o celom programe

Za 43 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 5 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Predseda skonštatoval, že program zasadnutia zastupiteľstva bol schválený.

2

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 nikoho nenavrhol, preto predseda požiadal o doplnenie návrhovej
komisie poslanca Farkašovského, ktorý navrhol poslanca Mutafova.
Predseda dal hlasovať o zložení návrhovej komisie v zložení: poslankyňa Mária Grüllingová,
poslanec Boris Farkašovský a poslanec Pavol Mutafov.
Hlasovanie č. 4

o zložení návrhovej komisie

Za 50 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Predseda skonštatoval, že návrhová komisia na 16. zasadnutí zastupiteľstva bude pracovať
v zložení: poslankyňa Mária Grüllingová, poslanec Boris Farkašovský a poslanec Pavol
Mutafov. Požiadal ich, aby zaujali svoje miesta pre návrhovú komisiu.
Ostatným poslancom oznámil, aby svoje návrhy k jednotlivým bodom programu rokovania
predkladali písomne návrhovej komisii po ústnej informácii prítomných poslancov.

BOD č. 2
Interpelácie
Predseda dal priestor na interpelácie, otázky a pripomienky.
Poslanec Hrdlík: uviedol, že má interpeláciu alebo požiadavku na vedenie Košického
samosprávneho kraja týkajúcu sa možnosti prizvania jednotlivých vedúcich rezortov, buď
ministrov alebo štátnych tajomníkov na zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja, resp. na pracovné stretnutia. Dodal, že poslanci z jednotlivých okresov Košického
samosprávneho kraja majú informácie, ktoré by radi predostreli spomínaným predstaviteľom
rezortov a osobne by sa rád stretol s ministrom pôdohospodárstva, ktorého prácu si veľmi
váži, predovšetkým teraz, čo začal robiť opatrenia smerujúce k obchodným reťazcom
v súvislosti s dovozom potravín a v tomto smere apeloval aj na poslancov národnej rady, aby
mu dali do pozornosti jeho tri konkrétne otázky.
Prvá otázka – ako to myslí pán minister pôdohospodárstva s potravinovou sebestačnosťou
Slovenska, ktorá je v súčasnosti okolo 27 %.
Druhá otázka – čo majú robiť v najbližšej budúcnosti absolventi vysokej školy
poľnohospodárskej a hlavne absolventi univerzity veterinárskeho lekárstva, keď v súčasnosti
živočíšna výroba na východe, konkrétne v okrese Trebišov je nulová, ošípané, hovädzí
dobytok budú ľudia chodiť pozerať akurát do zoologickej záhrady do Kavečian.
Tretia otázka sa týkala riešenia túlavých psov na východe, ide o kompetenčný problém, komu
to patrí, či ministerstvu poľnohospodárstva alebo ministerstvu vnútra.
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Poslankyňa Grečková s faktickou poznámkou: informovala poslanca Hrdlíka s pozvaním
dňa 12. júla 2012 do Spišskej Novej Vsi, kde bude prítomný pán minister pôdohospodárstva,
bude otvárať Spišské výstavné trhy a bude tam aj stretnutie s poslancami, starostami. Srdečne
ho pozvala do Spišskej Novej Vsi, kde bude môcť tieto otázky položiť ministrovi osobne.
Predseda následne bod Interpelácie ukončil.

BOD č. 3
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Predseda uviedol, že materiál bol predmetom rokovania komisií a neboli k nemu
vznesené pripomienky. Následne k materiálu otvoril rozpravu.
Poslanec Novotný: uviedol, že na ostatnom zasadnutí 16. apríla 2012 bolo schválené
uznesenie č. 382/2012 k Záverečnému účtu Košického samosprávneho kraja za rok 2011, kde
predkladal doplňujúci návrh uznesenia, ktorý je už vyjadrený vo vykonávacej časti vetou:
„Na Úrade Košického samosprávneho kraja bola vypracovaná právna analýza legislatívnych
možností na realizáciu príspevku Košického samosprávneho kraja na opravu hradu Krásna
Hôrka.“ Dotazoval sa, keďže uznesenie je vedené ako splnené, aká je tá analýza, a teda či
bude upravené Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, či sa to
pripravuje, alebo aký bude ďalší postup.
Predseda požiadal riaditeľa úradu o vyjadrenie.
Ing. Bernát, riaditeľ úradu: zareagoval na vystúpenie poslanca Novotného s tým, že je to
problém, ktorý nemôže zmeniť Úrad Košického samosprávneho kraja, je to dané
v legislatíve, čo je základný problém, pretože Všeobecne záväzné nariadenie Košického
samosprávneho kraja musí byť v súlade s platnou legislatívou.
Predseda uviedol, že budeme iniciovať aj vo vzťahu k príslušným ministerstvám,
ministerstvu financií túto možnosť. Dodal, že sa chystá reforma verejnej správy, ktorá sa má
dotknúť aj kompetencií samosprávnych krajov, resp. samospráv ako takých. Vyjadril názor,
že táto otázka môže byť predmetom diskusií v národnej rade.
Poslanec Novotný s faktickou poznámkou: dotazoval sa, či by mohol dostať k dispozícií
právnu analýzu, že by sa na to pozrel. Dodal, že potom si ju vyžiada.
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 zo 16. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 25. júna 2012:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
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A) berie na vedomie
Informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
B) súhlasí
s vyhodnocovaním uznesenia č. 650 z 25. zasadnutia Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja zo dňa 22. 6. 2009 v trojročnom intervale.
Hlasovanie č. 5

Informácia o plnení
samosprávneho kraja

uznesení

Zastupiteľstva

Košického

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

BOD č. 4
Správa o výsledkoch kontroly za obdobie apríl a máj 2012
Plán kontrolnej činnosti na obdobie II. polroka 2012
Predseda sa opýtal hlavného kontrolóra, JUDr. Vojtecha Farkaša, či chce uviesť
materiál. Po konštatácii hlavného kontrolóra, že to nie je potrebné predseda otvoril rozpravu.
Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási rozpravu ukončil a požiadal návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 16. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 25. júna 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
A) berie na vedomie
Správu o výsledkoch kontroly za obdobie apríl a máj 2012,
B) schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na obdobie II. polroka 2012.
Hlasovanie č. 6

Správa o výsledkoch kontroly za obdobie apríl a máj 2012
Plán kontrolnej činnosti na obdobie II. polroka 2012

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.

BOD č. 5
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2012
Predseda k materiálu uviedol, že ide o druhú úpravu rozpočtu v tomto roku,
predloženou úpravou sa navrhuje zvýšenie bežných príjmov o 623 557 € a zvýšenie bežných
výdavkov o 348 657 €. Pokiaľ ide o úpravu kapitálového rozpočtu, tu sa navrhuje zvýšiť
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kapitálové príjmy o 702 369 €, kapitálové výdavky predstavujú zvýšenie o 1 081 269 €.
Úpravou finančných operácií Košického samosprávneho kraja sa navrhuje zvýšenie
príjmových finančných operácií o 104 000 €.
Ďalej uviedol, že v navrhovanej úprave rozpočtu sú premietnuté zmeny vyplývajúce
z prijatých dotácií zo štátneho rozpočtu, z fondov Európskej únie, z darov a sponzorských
príspevkov, z presunov z centrálnej rezervy na odstránenie havárií a iných nevyhnutných
výdavkov a z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja. Zdôvodnenie jednotlivých
úprav je špecifikované v hlavnom dokumente a v tabuľkových prehľadoch príloha
číslo 1 až 7. Dodal, že návrh úpravy rozpočtu prešiel rokovaním všetkých komisií, ktoré ho
odporučili zastupiteľstvu prerokovať a schváliť s tým, že pri pripomienkach prednesených
na sociálnej komisii týkajúce sa predkladania úpravy rozpočtu na zasadnutie zastupiteľstva
v prehľadných tabuľkách s uvedením schváleného rozpočtu a všetkých už realizovaných
úprav. Dal do pozornosti, že návrh rozpočtu bude od roku 2013 zostavený v zmysle
ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti v novej štruktúre. 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 16. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 25. júna 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
1. Úpravu bežného rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2012 takto:
zvýšiť bežné príjmy
o
623 557 €
zvýšiť bežné výdavky
o
348 657 €
2. Úpravu kapitálového rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2012 takto:
zvýšiť kapitálové príjmy
o
702 369 €
o
1 081 269 €
zvýšiť kapitálové výdavky
3. Úpravu finančných operácií Košického samosprávneho kraja v roku 2012 takto:
zvýšiť príjmové finančné operácie
o
104 000 €
Hlasovanie č. 7

Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2012

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 6 poslancov.
Návrh bol prijatý.

BOD č. 6
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho
kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Predseda k 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 zo 16. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 25. júna 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 § 8 Všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
v znení neskorších zmien a doplnkov berie na vedomie Informáciu o poskytnutých dotáciách
z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení
neskorších zmien a doplnkov.
Hlasovanie č. 8

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 48 poslancov, proti 1 poslanec, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 7
Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich zo schválených
koncepcií rozvoja v oblasti školstva
Predseda uviedol, že materiál je veľmi obsiahly, prešiel rokovaniami jednotlivých
komisií s tým, že školská komisia a finančná ho odporučili prerokovať a zobrať na vedomie.
Finančná komisia odporučila pri realizácii koncepcií zapracovať aj propagáciu cestovného
ruchu Košického samosprávneho kraja na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja. Odporúčanie finančnej komisie spracovateľ materiálu
akceptoval a je zapracovaný. 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 16. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 25. júna 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
Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich zo schválených koncepcií rozvoja v oblasti
školstva.
Hlasovanie č. 9

Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich zo schválených
koncepcií rozvoja v oblasti školstva

Za 50 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 8
Služba na dosiahnutie efektívnosti a hospodárnosti pri používaní tepelnej energie (TE)
na školách a školských zariadeniach v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
a dosiahnutie hmotného prospechu a výhody pre verejného obstarávateľa
Predseda pred odovzdaním slova predkladateľovi materiálu a pred otvorením
rozpravy upozornil na administratívnu chybu v materiáli na strane číslo 9, v predposlednom
odstavci a poslednej vete, kde má byť správne znenie „podľa vysúťaženej ceny“. Následne
odovzdal slovo riaditeľovi úradu.
Ing. Bernát, riaditeľ úradu: uviedol, že na rokovacích stoloch poslanci majú výsledok
takmer dvojročného procesu verejného obstarávania. Celý proces začal na základe auditu,
ktorý bol zrealizovaný v rokoch 2007 až 2008 na jednotlivých školách, kde bolo
konštatované, že takmer všetky školy sú energeticky veľmi náročné a nutne potrebujú
realizovať zmeny a úpravy na zníženie nákladov na vykurovanie. Na základe tejto filozofie
Zastupiteľstvo KSK 27. apríla 2009 schválilo návrh opatrení na zníženie energetickej
náročnosti všetkých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a následne uznesením číslo
77/2010 bolo schválené uplatnenie systému EPC – energy performance contracting pri
zabezpečení energetickej úspornosti objektov škôl a školských zariadení a uskutočnenie
verejnej súťaže pre výber strategického partnera formou súťažného dialógu. Tzn., že celý
proces bol realizovaný na základe uznesení schválených Zastupiteľstvom Košického
samosprávneho kraja. Verejná súťaž bola zverejnená vo vestníku 7. mája 2011. Žiadosti
o účasť v tejto súťaži predkladali záujemcovia do 7. júna 2011. Dňa 14. júla 2011 jeden zo
záujemcov dal na Úrad pre verejné obstarávanie námietku proti vylúčeniu zo súťaže. Úrad
KSK doručil na Úrad pre verejné obstarávanie kompletnú dokumentáciu súťaže a po
rozhodnutí Úradom pre verejné obstarávanie zo dňa 2. septembra 2011 bol tento uchádzač
zaradený do súťažného dialógu. Uchádzači v tomto súťažnom dialógu mali povinnosť
predložiť do súťaže návrh riešení do 16. januára 2012. Do toho času mal každý
z uchádzačov vytvorený priestor na všetkých školách a školských zariadeniach, kde
vlastnými zamestnancami študoval skutkový stav, dokumentáciu a navrhoval riešenia na
odstránenie energetickej náročnosti. Dňa 12. januára 2012 boli podané na Úrad pre verejné
obstarávanie ďalšie námietky proti úkonom kontrolovaného a proti podmietkam účasti, kde
Úrad pre verejné obstarávanie konanie o námietkach zastavil 1. februára 2012,
resp. 3. februára 2012. Na základe uvedeného bol ďalší priebeh súťaže plynulý
a dňa 21. mája 2012 uchádzači predložili cenové ponuky, ktoré komisia hodnotila podľa
dvoch základných kritérií - cena mala váhu 70 % a výška investície mala váhu 30 %.
Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie Rámcovej zmluvy o energetických
službách, ktorá bude uzatvorená podľa § 10 zákona číslo 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri
používaní energie a o zmene a doplnení zákona číslo 555/2005. Poskytovateľ služby sa
zaväzuje poskytovať energetické služby vrátane dodávok na energie slúžiacich na výrobu
tepla a zabezpečiť tepelný komfort v objektoch škôl. Upozornil na to, že proces trval veľmi
dlho a aj preto bol v súťažných podmienkach ako referenčný rok uvedený rok 2009, pretože
vtedy bol aj zahájený celý proces verejnej súťaže, celý proces súťažného dialógu. V prípade,
že dôjde k podpisu zmluvy, tak dodatkom k zmluve sa tento referenčný rok 2009 zmení na
rok 2011, čiže sa zaktualizuje, pretože v čase vyhlásenia súťaže to bol rok 2009. Ďalej dal
poslancom do pozornosti, že súťaže sa zúčastnilo 6 účastníkov. Sú to všetko renomované
firmy, ktoré majú skúsenosti s takýmto typom kontraktu. Trvanie rámcovej zmluvy
je 18 rokov a to z toho dôvodu, že v prípade projektového financovania, čo potvrdí aj banka,
je minimálna doba realizácie od 15 do 20 rokov. Takže vychádzali sme zo skúseností
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s podobným typom súťaže. Deklarovaná úspora, ktorá by sa mala dosiahnuť, by mala byť za
celú dobu trvania kontraktu 8,2 milióna Eur minimálne s tým, že každý rok sa na základe
kalkulačného vzorca budú prehodnocovať vstupné údaje. Tzn., že aj v prípade, že dôjde
k investíciám zo strany Úradu Košického samosprávneho kraja, táto investícia bude
zohľadnená, čiže jasne sa zadefinuje, či je to úspora dosiahnutá z prostriedkov investora
alebo je to úspora, ktorú zabezpečil zriaďovateľ Košický samosprávny kraj zo svojich
zdrojov. Čiže každý rok sa bude robiť dodatok k zmluvám, kde sa tieto veci budú
zohľadňovať. A tak, ako upozornila poslankyňa Budišová, sme v procese verejného
obstarávania, je lehota viazanosti ponúk, tzn. že o konkrétnejších veciach bude môcť
informovať až po ukončení procesu verejného obstarávania, lebo v opačnom prípade by
došlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní a niektorí z účastníkov konania súťažného
dialógu by to mohli napadnúť. Ďalej uviedol, že je to výsledok verejnej obchodnej súťaže,
tzn. že nedošlo k priamemu zadaniu a zastupiteľstvo by malo tieto výsledky len vziať na
vedomie, pretože proces prebehol maximálne transparentne a aj tým že budú uplatňované
revízne postupy, tak bol aj kontrolovaný z úradu pre verejné obstarávanie.
Predseda ešte dal poslancom doplňujúcu informáciu, že súčasťou materiálu je aj
vyhodnotenie pripomienok, ktoré boli prednesené na rokovaniach dvoch komisií - pre
cirkevné a spoločenské otázky a komisie pre hospodárenie s majetkom. Materiál
prerokovalo spolu 7 komisií, ktoré ho zastupiteľstvu odporučili prerokovať zobrať na
vedomie v súlade so znením návrhu na uznesenie. Následne otvoril k materiálu rozpravu.
Poslanec Süli: uviedol, že nemôže už namietať proti rámcovej zmluve, ale potom by sme
z uznesenia mali minimálne vynechať, že berieme na vedomie rámcovú zmluvu, keď ju
nepoznáme. To je jeho logický a veľmi jednoduchý prístup k tomu. K materiálu uviedol, že
je dosť rozsiahly, je tam veľa informácií, možno aj nepotrebných, ale aby mohol zahlasovať
za tento materiál, potrebuje informácie, ktoré mu chýbajú, a to presný zoznam objektov,
ktorých sa to týka. Dotazoval sa, ako bola táto služba doteraz organizovaná, kto túto službu
poskytoval doteraz. Ďalej sa dotazoval, či sa jedná o tepelnú energiu alebo aj o svetelnú
energiu, alebo aj vodné hospodárstvo, pretože na strane 3 daného materiálu v dôvodovej
správe je napísané: „Výhody tejto metódy spočívajú..“ a štvrtý odstavec hovorí aj
o osvetlení. Prečo hovoríme o osvetlení, keď v predmete, čo ste vy v rámci - je vypísaná tam myslí, že o teple nie je ani pol slova. Teda o osvetlení. Takže bude to aj o osvetlení
alebo nebude. Aj to by potreboval vedieť. Dodal, že by bol rád, keby v rámcovej zmluve
alebo v tej informácii bolo presne naformulované a nie tak všeobecne a hmlisto, ako to bude
od zdroja po radiátor. Teda zdroj, rozvody, radiátor, všetko bude súčasť tejto služby. Pokiaľ
to nie je v informáciách a rámcovú zmluvu poslanci nepoznajú, osobne nemôže zahlasovať
za niečo, o čom nemá dostatok informácií.
Posledná otázka, ktorá podľa jeho názoru je najdôležitejšia, kto bude vykonávať priamy
výkon? Či to bude firma, ktorá vyhrala túto súťaž bude len generálnym dodávateľom a budú
mu robiť službu tí, čo to doteraz robili v subdodávke alebo to všetko bude robiť v dodávke
ten, kto zvíťazil v tejto súťaži? Predniesol túto otázku vzhľadom na zlé skúseností
s firmami, ale nechcel menovať konkrétne firmy.
Poslanec Farkašovský s faktickou poznámkou: zareagoval na vystúpenie poslanca Süliho
s tým, že prečíta časť návrhu na uznesenie, že „berieme na vedomie“, nie rámcovú zmluvu.
Tam to nie je nikde napísané, že berieme rámcovú zmluvu. Berieme za a) výsledok
súťažného dialógu, a za b) uzavretie rámcovej zmluvy. Čiže predmet, činnosť podpisu
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zmluvy, ale nie zmluvu. Zmluva je predmetom súťaže a poslancom to vysvetlila už ráno
pracovníčka úradu pre verejné obstarávanie a zároveň poslankyňa Budišová, že rámcová
zmluva dopodpisuje vlastne vec. A nie je verejná.
Poslanec Suli s faktickou poznámkou: dotazoval sa, či bola rámcová zmluva už
podpísaná?
Predseda zareagoval na vystúpenie poslanca Süliho s tým, že rámcová zmluva, ako to bolo
oznámené na začiatku, ešte podpísaná nebola, pretože rámcovú zmluvu podpisuje on, ako
predseda a môže prehlásiť jedno, že pred jej podpisom si dá ešte urobiť osobitne posúdenie
tejto zmluvy z hľadiska právneho, aj z hľadiska technického. Dodal, že až keď bude mať
takýto materiál, potom tú zmluvu podpíše tak, aby bol aj on bol komfortný voči
pripomienkam tohto typu, aké poslanec Süli mal.
Poslanec Halenár: Najprv ku formálnym záležitostiam. Keď kolega poslanec Süli dával
návrh na zmenu dnešného programu rokovania - vyňatie bodu 8, nikde nenašiel
v rokovacom poriadku, že v takomto procese je možné udeľovať faktické poznámky, tzn. že
s najväčšou pravdepodobnosťou predseda Košického samosprávneho kraja porušil rokovací
poriadok, udelil slovo ďalšiemu poslancovi, ktorý argumentoval proti. S najväčšou
pravdepodobnosťou tým výrazne ovplyvnil hlasovanie poslancov. Ku samotnému bodu nevie aká je percentuálna, alebo aká je prax na KSK, čo sa týka využívania elektronických
aukcií. Pokiaľ má vedomosť, tak elektronické aukcie boli uznesením Zastupiteľstva KSK
prijaté ako metóda výberu dodávateľa. Ako možno niektorí tu vedia - súčasťou, jedna
z veľkých výhod elektronických aukcií je, že súčasťou ponuky je aj kompletný návrh
zmluvy, ktorú mieni úspešný dodávateľ uzavrieť s inštitúciou. Dotazoval sa, aké je približné
percentuálne využitie tejto formy získavania dodávateľov, kto rozhoduje o tom, kedy bude
použitá ktorá metóda, aký orgán alebo aký človek? A konkrétne k tomuto bodu - Kto
rozhodol o tom, že to bude verejná obchodná súťaž? Kde je možné, že výklad je taký, ale
v tom prípade ten zákon je úplne nezmyselný, pretože je to proti základnej elementárnej
logike, aby niekto niečo schvaľoval o čom nemá ani tušenie. A je preňho naozaj
prekvapením, že práve v dnešnej dobe, keď tak často omieľame slova ako úspora, my
pokojne zaradíme do rokovania bod, v ktorom celkom logicky poslanec Süli hovorí, že keď
nemáme rámcovú zmluvu pred sebou, tak by sme ten bod mali prerokovávať, až keď tá
zmluva bude pred nami.
Čo sa týka používania verejných peňazí uviedol, že je hlboko presvedčený, že nemôže
jestvovať žiadna zmluva, ktorá bude používať verejné peniaze a poslancom, ktorí ju
schvaľujú, bude nezrozumiteľná alebo nepredložená. Požiadal príslušných úradníkov, aby
zodpovedali, kto určil aká metóda bola vybratá pre určenie víťaza k tejto téme a druhá
otázka - na koľko sa využíva elektronická aukcia ako forma získavania dodávateľa?
Predseda k vystúpeniu poslanca Halenára uviedol, že zareaguje len na jednu časť, ktorá sa
týka priamo jeho, ako predsedu. „Pán poslanec Halenár, keď si prezriete rokovací poriadok,
nikde nie je napísané, že nemôžem dať slovo k faktickej poznámke v rámci prejednávania,
tzn. samozrejme, vaša optika je nastavená cez moment ten, že či je ten pohár poloplný alebo
poloprázdny. Pokiaľ by som to mal explicitne zakázané ako predseda, tak by som to
neurobil. A to je všetko. To, že chcete vy vidieť to v takejto optike, nech si každý o tom
urobí svoj názor.“
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Poslanec Sačko: vyjadril názor, že všetky školy už urobili všetko preto, aby znížili svoje
energie, ale nie je to postačujúce. Je presvedčený o tom, že takéto veci treba zadať
profesionálnej firme. Osobne to podporí a je toho názoru, že skoro každý z poslancov má
skúsenosti týkajúcich sa riešenia úsporných opatrení, či to je v energii alebo v iných veciach,
že keď sa to zadá profesionálnej firme, tá urobí úsporné kroky a určite to do budúcna svoje
prinesie. Dodal, že dnes by poslanecký zbor nemal riešiť to, či sa to má robiť, ale je toho
názoru, že treba to zhodnotiť o pár rokov, keď uvidíme, čo všetko to prinieslo.
Poslankyňa Jenčová: zareagovala na vystúpenie poslanca Halenára s tým, že vyšší územný
celok je samostatný právny subjekt, za jeho vedenie a riadenie zodpovedá predseda ako
štatutár a poslanecký zbor je v podstate partnerom predsedovi. A to, aká metóda verejného
obstarávania sa zvolila, na to je zákon, aké sú možné metódy a verejný obstarávateľ, čiže
vyšší územný celok na čele s predsedom sa podľa povahy veci verejného alebo predmetu
obstarávania rozhodne, ktorú metódu použije. A na to, čo môže alebo nemôže obstarávať
slúži rozpočet, ktorý schvaľujú poslanci a do tohto rozpočtu sa musí samosprávny kraj
dostať. Dodala, aby sa poslanec Halenár pokúsil neosobovať si väčšie privilégiá, ktoré ako
poslanec má, aby bol partnerom a nie niečo iné.
Poslankyňa Budišová: všeobecne k zákonu o verejnom obstarávaní uviedla, že
elektronická aukcia je časť procesu verejného obstarávania, ktorý sa použije vtedy, ak je
možné pri službách alebo prácach alebo tovaroch jednoznačne a presne určiť predmet
zákazky. Súťažný dialóg je postup verejného obstarávania, ktorý sa určuje na zvlášť zložité
predmety zákazky, kedy nie je možné určiť jednoznačne, akým spôsobom čo máme riešiť
a preto aj v rámci toho súťažného dialógu navrhujú zúčastnení, teda záujemcovia, svoje
riešenia a na základe toho vzniknú samotné súťažné podklady a samotná požiadavka na
predmet zákazky. A v takomto prípade nie je možné povedať jednoznačne, že bol určený
presne a určitý predmet zákazky, preto súčasný dialóg je tá forma, kedy sa elektronická
aukcia nepoužíva.
Predseda uviedol, že materiál bol predložený do Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja, zastupiteľstvo svojím uznesením rozhodlo o tejto forme súťaže a on ako predseda
uznesenie podpísal.
Poslanec Halenár s faktickou poznámkou: zareagoval na to, čo uviedol predseda
Košického samosprávneho kraja, že čo je v rokovacom poriadku a že mohol sa rozhodnúť
individuálne, si myslí, že to nie je správny postoj. V rokovacom poriadku je jasne napísané,
že faktická poznámka sa udeľuje v rozprave, pričom rozprava nebola otvorená a ani nemá
byť otvorená pri schvaľovaní bodov rokovania. Je toho názoru, že predseda Košického
samosprávneho kraja jednoznačne porušil rokovací poriadok a podľa jeho názoru ho porušil
vedome, aby umožnil vystúpiť poslancovi s protiargumentom a tak ovplyvniť hlasovanie
poslancov. Čo sa týka toho, že Košický samosprávny kraj nevedel zadať jasné čísla alebo
jasné zadanie pre uchádzačov, to mu príde úplne ako neuveriteľná vec. My naozaj nemáme
predstavu koľko chceme ušetriť? My naozaj nevieme čo máme žiadať od dodávateľa?
Predseda zareagoval na vystúpenie poslanca Halenára v časti rokovacieho poriadku s tým,
že jeho vystúpenie len potvrdilo to, čo už predtým povedal, že ak to chce poslanec Halenár
takto vidieť, má na to právo a má právo aj svoj názor povedať. Dodal, že nech si každý
o tom urobí úsudok.
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Poslanec Burian: vyjadril názor, že asi by sa meritom veci nemalo zaťažovať ctené
zastupiteľstvo, tým by povedal, že čo nie je zakázané v rokovacom poriadku, ale mali by
sme sa držať merita veci a meritom veci je veľmi dôležitý projekt pre Košický samosprávny
kraj. Uviedol, že vystupuje aj preto, lebo bol predsedom komisie pre výber víťaza pri tomto
tendri a dopredu upozornil, že komisia bola zložená z ľudí, ktorí boli v zastúpení z odbornej
časti, teda tí, ktorí zastupovali oblasť tepelného hospodárstva, tí ktorí boli právny servis,
skupina verejného obstarávateľa alebo za skupinu verejného obstarávateľa a za skupinu
odboru školstva na vyššom územnom celku. Myslí si, že pokiaľ sú mená, ktoré tam boli
zastúpené, sú absolútne transparentné, jasné a aj podľa zloženia komisie. Poslanec Burian
zastupoval finančnú komisiu aj pokiaľ vnímate zastúpenie tejto komisie je presne postavená
podľa toho, čo je dôležitosť pre výber uchádzačov alebo pre výber víťaza na základe tohto
verejného obstarávania. Chcel upozorniť, že všetci a tí ktorí boli v tejto komisii majú svoje
logické zastúpenie, majú transparentné zastúpenie, lebo tí, ktorí hodnotili proces
obstarávania, teda verejnú súťaž, tí ktorí mali na starosti školy, poslanec Burian mal
konkrétne na starosti finančnú stránku a odbornú stránku mali na starosti tí, ktorí alebo
riešili odbornú stránku otázky v oblasti tepelného hospodárstva. Keďže nie je odborník
na tepelné hospodárstvo a myslí, že to bude vysvetlené ďalej, tak len chcel upozorniť
na niekoľko faktov. Poslanec Süli sa pýtal na presný zoznam objektov a myslí si, že to už
povedal aj riaditeľ úradu a ten jasne povedal, že proces audítovania začal už v 2007, 2008,
museli sa audítovať všetky školy, na základe ktorého vznikla požiadavka na to, aby sa
takéto riešenie pripravilo. To bolo schválené na treťom zastupiteľstve vyššieho územného
celku na začiatku tohto volebného obdobia a tam každý záujemca musel si urobiť due
diligence. Due diligence je proces, ktorý si každý záujemca urobí audit jednotlivých
školských zariadení, či teraz máme celé zastupiteľstvo zaťažovať tým, že tu bude objekt
alebo zoznam dvadsiatich škôl, pokiaľ si dobre pamätá alebo viac škôl, tam myslí, že je
dokonca 50 škôl a 50 objektov alebo teda tam nie je. Dôležité je to, aby tí, ktorí sa prihlásili
do tejto verejnej súťaže boli dostatočne informovaní o tom, akú súťažnú ponuku dajú. Na
základe toho, čo si urobili tieto subjekty týchto 6 záujemcov si urobili svoj audit, svoj due
diligence, na tomto systéme predstavili ponuky. Tie ponuky boli v zatvorených obálkach
a boli pred komisiou otvárané za účastí päťčlennej komisie a za účasti tých uchádzačov,
ktorí predkladali ponuky. Tieto ponuky boli transparentné, jasné a z nich vyplýval systém,
akým spôsobom chcú riešiť energetiku v školách a školských zariadeniach pod
pôsobnosťou vyššieho územného celku. Chcel upozorniť, že na základe tejto verejnej
súťaže vyšiel subjekt, ktorý dal najlepšie podmienky a už tu bolo aj spomínané, že celková
úspora v priebehu osemnástich rokov je viac ako 8 miliónov €, 8,2 milióna € a musí do tohto
systému investovať viac ako 3 milióny €, približne 3,2 milióna €. Na základe ekonomiky
vyššieho územného celku a požiadaviek na to, aby sme mohli takýmto spôsobom zabezpečiť
ďalší rozvoj tejto energetiky a nemuseli zastavovať niektoré školy a školské zariadenia
prišlo k riešeniu, že toto je ten optimálny spôsob, ako to zabezpečiť. Je jasné, že žiadna
spoločnosť, ani víťaz, nie je nezisková organizácia, ktorá má záujem robiť iba
verejnoprospešnú činnosť, naopak je to presne nadefinované, lebo aj bankový ústav, ktorý
by potenciálne financoval túto inštitúciu, musí mať jasné pravidlá prečo vstupuje do tohto
procesu a prečo je ochotný investovať do tohto procesu, lebo tento proces nie je krátkodobý
je dlhodobý. V zmluvách sú jasné sankčné postihy v prípade neplnenia zmlúv. Poukázal aj
na systém nemocníc, ktorý zastupiteľstvo prijalo a je toho názoru, že po necelom roku
môžeme povedať, že dnes nemusíme investovať do týchto nemocníc, naopak vyšší územný
celok zinkasoval časť finančných prostriedkov na to, aby zabezpečil to, čo preňho je
prioritné, t. j. zabezpečil fungovanie vyššieho územného celku aj z pohľadu ciest, aj
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z pohľadu iných priorít, ktoré má vyšší územný celok. Ako predseda komisie môže povedať,
že po stránke ekonomickej a po stránke transparentnosti táto súťaž bola jasná, transparentná
a pokiaľ ide o technické detaily, kto bude robiť výkon, bude to robiť víťaz, bol by hlúpy
jednoducho odovzdávať časť zisku pre niekoho iného. Dodal, že jedná sa o tepelné
hospodárstvo, túto službu doteraz vykonávali školské zariadenia na tej odbornosti, na ktorej
boli bez prepojenia jednotlivých systémov v rámci týchto školských zariadení.
Poslanec Halenár s faktickou poznámkou: zareagoval na vystúpenie poslanca Buriana
ako predsedu komisie s tým, že celkom by ho zaujímalo a možno aj iných poslancov
v zastupiteľstve, aké konkrétne požiadavky boli z úrovne Košického samosprávneho kraja
vznesené na úspešného dodávateľa vzhľadom na ceny energií, pretože úspora je jedna vec
a cena je druhá vec, hlavne vzhľadom na očakávané, možno aj prudké, zmeny v cenách
energií v budúcnosti.
Druhá vec, ktorá ho zaujímala, ako to, čo poslanec Burian odpoviete na tú prvú časť, súvisí
s úsporami, ktoré sú na strane 5 podľa jednotlivých kalendárnych rokov. Tzn. že ako tá cena
pre - áno na jednej strane máme vyjadrenú fixnú úsporu pre Košický samosprávny kraj, čo
sa týka každého roka, na druhej strane je tu rozpis, akým spôsobom bude úspora vzhľadom
na investície. Ale my vôbec nevidíme, čo sa týka cien, ak niekto investuje peniaze
a garantuje fixný odvod peňazí pre Košický samosprávny kraj. Opýtal sa, kde je ten pes
zakopaný pri celkom zrejmej možnej očakávanej zvyšovanej sa hladiny ceny energií
v budúcnosti, lebo ceny energie celkom iste nepôjdu dole.
Poslanec Süli s faktickou poznámkou: uviedol, že aby nebolo to, že je proti niečomu, ale
rád by vedel presné pravidlá hry. Podľa jeho odborných skúseností tepelná strata vzniká
v budovách, ktoré vykurujeme. Keď chceme ušetriť, treba to zatepliť a vymeniť okná. Za
súčasných technických podmienok nič iné by nechcel vidieť v tej štruktúre. Opätovne sa
dotazoval, kto sa bude starať o kotolne, rozvody, radiátory, ale to posledné, čo na finančnej
komisii rozprával a v zápisnici sa to neobjavilo, kto bude niesť finančné náklady za
zateplenie budov škôl. To je to podstatné gro toho, kde vznikajú straty v kotolni. Výmenou
kotlov získate niekoľko percent na účinnosti, nie viac, ale podstatná časť je v budovách,
či v tejto rámcovej zmluvy boli zakotvené aj podmienky, kto bude zatepľovať školy
a vymieňať okná.
Poslanec Burian: uviedol, že pôvodne chcel vystúpiť len s faktickou poznámkou, ale
po týchto otázkach musí nasledovať vysvetlenie, ktoré už aj riaditeľ úradu povedal.
Celý proces bol postavený na cenách v roku 2009, ale celý proces bude nanovo postavený
na cenách v roku 2011. Pri podpise zmluvy už budú čísla, aj keď veľké zmeny medzi rokom
2009 - 2011 sa neočakávajú, tak aby to bolo nastavené tak, aby boli nejaké úsporné
opatrenia zo strany vyššieho územného celku urobené v procese rokov 2009 – 2010,
prípadne v roku 2011, aby boli premietnuté do tohto auditu. Čiže ak je nejaká obava z toho,
že by neboli premietnuté, tak chcel vyvrátiť túto obavu, že bude sa to tým porovnávacím
obdobím alebo tým „benč markom“ na nastavenie systému po roku 2012 bude rok 2011, aby
to nikoho nezvádzalo k tomu, že niekto urobil výhodný rok 2009, keď ešte boli nejaké nové
investície, ktoré by pomohli zatepľovaciemu systému.
Pokiaľ ide o zateplenie, prípadne výmenu okien, zateplenie budov - v prípade, ak to bude
robiť vyšší územný celok z vlastných zdrojov, v zmluve je definované, že tieto zmeny budú
premietnuté alebo v novom výpočte, ktorý bude robiť Slovenská energetická agentúra, ktorá
je tým nezávislým orgánom, ktorý na základe vzorcov, ktoré sú veľmi zložité a on si ich
nedovolí dešifrovať, lebo nie je energetik, bude na základe toho urobený dodatok k zmluve
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a nový prepočet. Čiže nemáme obavu, ak urobíme investíciu z peňazí vyššieho územného
celku, bude to premietnuté v nasledovnej zmluve.
Na vystúpenie poslanca Halenára reagoval s tým, že súťažné podmienky boli postavené
na 70 % je cena, ktorú získa vyšší územný celok a 30 % bola postavená na výške investícií,
ktorú potenciálny víťaz urobí. Čiže to boli základné parametre a teraz sa pokiaľ sa týka cien
a pokiaľ sa týka toho kvázi, kde je pes zakopaný, ako sa pýta nekrofilný zoofil, kde je ten
pes zakopaný, tak pes zakopaný je v tom, že pokiaľ oficiálne Úrad pre reguláciu sieťových
odvetví určí zvýšenie cien v jednotlivých segmentoch plyn, elektrika a to čo ovplyvňuje
výšku nákladov, tak o to percento alebo o tú výšku budú musieť byť navýšené ceny aj pre
vyšší územný celok. Tu sa vychádza z toho je nejaká kvantifikovaná jednotka a tá
kvantifikovaná jednotka sa zníži a tá úspora je z tej kvantifikovanej jednotky v roku 2009
to tvorilo ročne 450 tisíc € a preto hovoríme za 18 rokov 8,2 milióna €, ale keď URSO raz
zvýši cenu plynu alebo cenu elektrickej energie množstvo sa nezvýši a len sa prenásobí tou
cenou, ktorá je aktuálna, lebo víťaz nevie ovplyvniť cenu, ktorá vychádza z nejakých
svetových alebo medzinárodných pravidiel alebo z nejakých dát, ktoré sú verejné,
k dispozícii. URSO je tou autoritou, ktorá určuje regulovanú cenu pre energetiku, pre
plynárne. Dodal, že Košický samosprávny kraj v budúcnosti viac zarobí, lebo ak
v budúcnosti by bola hodnota prenásobená, tie školy a školské zariadenia by platili vyššiu
cenu z toho istého naakumulovaného objemu, ak by sa objem jednotky nezvyšoval a zostal
ten istý, tak tie školy a školské zariadenia by ešte viac na tom prerobili. V konečnom
dôsledku je tu do budúcnosti ešte jedna malá možnosť zlepšenia cenovej politiky, prihlásil
sa do rozpravy preto, lebo asi by to nestihol takto lopatisticky vysvetliť, akým spôsobom je
normálny proces v energetike, pri PPP projektoch alebo pri projektoch o projektovom
financovaní, ktoré tu už bolo povedané niekde na úrovni 15 až 20 rokov pod takúto úroveň
alebo pod takéto riešenie. Je jednoducho systém, ktorý je bežne štandardný nielen na
Slovensku, ale aj vo svete. Čiže išli sme normálnym systémom, ktorý je štandardný, jasný,
zodpovedný. A inak sa ani nedá urobiť ako to, čo sa zadefinovalo v podmienkach, inak by
nás verejný obstarávateľ aj za toto nejakým spôsobom postihoval. Dodal, že proces nebol
jednoduchý a trval viac ako jeden rok. Preto dnes sme v roku 2012, preto na konci toho dňa
ideme niečo čo v konečnom dôsledku možno predseda aj nemusel zaradiť do jednania
zastupiteľstva, mohol podpísať, na základe toho, čo sme dali mandát v tom začiatku v roku
2010 na to, aby sa takéto niečo urobilo. Ale napriek tomu je dobré, že je táto rozprava, aby
ľudia a povedzme aj verejnosť pochopila, že ide o transparentný proces, ale v konečnom
dôsledku ide o to, systémovo urobiť riešenie, ktoré budú nasledovať ostatné vyššie územné
celky. Dodal, že toto je prototyp niečoho, čo v skutočnosti môžu aj ďalšie vyššie územné
celky prebrať ako hotovú vec, ktorou môžu riešiť svoju energetiku a svoju energetickú
náročnosť.
Predseda uviedol, že všetky odpovede na otázky, na ktoré poslanci čakajú odpovede boli
postavené v podmienkach verejnej súťaže, ktoré zastupiteľstvo schvaľovalo. Následne
odovzdal slovo Ing. Kandráčovi, vedúcemu odboru školstva.
Ing. Kandráč, vedúci odboru školstva: uviedol, že na prvej strane dôvodovej správy
k tomuto materiálu je spomenutý materiál - Návrh na zníženie energetickej náročnosti škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, ktorý
zastupiteľstvo prejednávalo a schválilo 27. apríla 2009. Tento materiál nespomenuli len
preto, že to tak bolo, ale preto, že v materiáli sú všetky informácie a to, ako to bolo doteraz.
Tzn. že každá jedna škola buď má vlastnú kotolňu, má výmenníkovú stanicu alebo má iný
zdroj tepla. Je tam presný zoznam všetkých 70 právnych subjektov s vyšším počtom
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objektov, ktorých sa to týka, je tam návrh na zníženie energetických úspor rozdelený
do viacerých kategórií. Hovoríme o zateplení objektov, o zateplení obvodových plášťov,
výmene okien, zateplení striech, hovoríme o regulácii a termostatizácii. Dodal, že v tomto
materiáli je základ toho, čo bolo predmetom obchodnej súťaže. Čo sa týka elektrickej
energie, ktorú spomíname, elektrická energia tak isto určitou časťou slúži na výrobu tepla
a slúži ako pomocné médium pri výrobe tepla, preto tú elektrickú energiu spomíname, ale
len v tomto rozsahu.
Na otázku poslanca Süliho ohľadne zdroja, rozvodov a radiátorov reagoval s tým, že
predmetom správy poskytovateľa služieb, teda víťaznej firmy, sú zdrojom vykurovania
rozvody, aj samotný radiátor, všetko toto a dokonca aj objekty, v ktorých sa zdroje
vykurovania nachádzajú a kto bude vykonávať priamy výkon, na to odpovedal už poslanec
Burian. Dodal, že všetky informácie, ktoré niektorým poslancom chýbali, sú v tomto
materiáli a ostatné sú v podmienkach verejnej súťaže, ktorá bola tak, ako to už bolo
povedané, zverejnená v máji 2011.
Predseda sa následne opýtal, či chce ešte niekto v rozprave vystúpiť. Po konštatácii, že sa
do rozpravy nikto nehlási požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 16. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 25. júna 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
a) výsledok súťažného dialógu pri zadávaní nadlimitnej zákazky na predmet zákazky: Služba
na dosiahnutie efektívnosti a hospodárnosti pri používaní tepelnej energie (TE)
na školách a školských zariadeniach v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
a dosiahnutie hmotného prospechu a výhody pre verejného obstarávateľa,
b) uzavretie rámcovej zmluvy s víťazným uchádzačom súťažného dialógu Dalkia a. s.,
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava.
Hlasovanie č. 10

Služba na dosiahnutie efektívnosti a hospodárnosti pri používaní
tepelnej energie (TE) na školách a školských zariadeniach v
pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a dosiahnutie
hmotného prospechu a výhody pre verejného obstarávateľa

Za 41 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 7 poslancov.
Návrh bol prijatý.

BOD č. 9
Nominácia členov za Košický samosprávny kraj
do dozorných rád nemocníc s poliklinikami
Predseda k materiálu uviedol, že písomný návrh je predložený otvoril k nemu
rozpravu.
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Poslanec Farkašovský: v zmysle dohody vzišlej zo zasadnutia poslaneckého klubu
predložil pozmeňujúci návrh na uznesenie, a to v bode 3, kde navrhol na miesto seba
do Dozornej rady Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. poslanca Ján Volného.
Predseda zareagoval na vystúpenie poslanca Farkašovského s tým, aby jeho návrh
predniesla návrhová komisia ako prvý.
Poslanec Süli: za poslanecký klub SDKÚ - DS, KDS, OKS, DS navrhol do NsP Spišská
Nová Ves poslanca Mariána Hojstriča.
Poslanec Novotný: na doplnenie návrhu, ktorý pred chvíľou predniesol predseda ich
poslaneckého klubu poslanec Süli uviedol, že poslanec Marián Hojstrič bol aj doteraz
členom dozornej rady v nemocnici Spišská Nová Ves, je z toho regiónu, ale nakoľko bol
predložený iný pozmeňujúci návrh na člena dozornej rady chcel upozorniť na to, že
zastupiteľstvo nominuje štyroch poslancov do dozorných rád a teda pomer 3 : 1 by mal byť
medzi koalíciou a opozíciou zachovaný. Je toho názoru, že poslanec Marián Hojstrič je
vhodný za člena dozornej rady nemocnice Spišská Nová Ves o to viac, že bol jej členom,
rozumie tejto problematiky a zastáva rad významných pozícií v lekárskej samospráve, je
predsedom Subregionálnej lekárskej komory v Spišskej Novej Vsi druhé funkčné obdobie,
je členom Prezídia rady regionálnej lekárskej komory v Košiciach tretie funkčné obdobie, je
člen Správnej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Vyjadril názor, že aj
to svedčí o tom, že poslanec Hojstrič je odborníkom, ktorý vie zastať túto pozíciu veľmi
dôstojne a veľmi odborne.
Predseda sa následne opýtal, či má ešte niekto z poslancov iný návrh. Po konštatácii, že sa
do rozpravy už nikto nehlási požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie
v takom poradí, ako boli návrhy predložené.
Predseda návrhovej komisie skonštatoval, že návrhová komisia obdržala 2 pozmeňujúce
návrhy. Prvý predložil poslanec Farkašovský, ktorý do dozornej rady v Spišskej Novej Vsi,
a. s., navrhol poslanca Volného.
Hlasovanie č. 11

o návrhu poslanca Farkašovského do dozornej rady NsP Spišská
Nová Ves, a. s. nominovať poslanca Jána Volného

Za 43 poslanec, proti 1 poslanec, zdržalo sa 8 poslancov.
Návrh bol prijatý.

Predseda skonštatoval, že ďalší návrh nie je aktuálny, pretože táto pozícia je schválená
v prospech poslanca Volného. Požiadal návrhovú komisiu o predloženie ďalších návrhov
per partes.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 16. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 25. júna 2012:
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Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
navrhuje v súlade s bodmi 9.4. a 9.6. Zmluvy o dočasnom prevode akcií za Košický
samosprávny kraj túto nomináciu členov Dozorných rád akciových spoločností
1. Nemocnica s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce, a. s.

- MUDr. František Farkaš

2. Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s.

- Karol Horník

3. Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.

- PhDr. Ján Volný, PhD.

4. Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s.

- MUDr. Juraj Sobek

Hlasovanie č. 12

Nominácia člena za Košický samosprávny kraj do dozornej
rady Nemocnice s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce, a. s. –
poslanec František Farkaš

Za 44 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 8 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie č. 13

Nominácia člena za Košický samosprávny kraj do dozornej
rady Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. –
poslanec Karol Horník

Za 44 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 8 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Hlasovanie č. 14

Nominácia člena za Košický samosprávny kraj do dozornej
rady Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a. s. – poslanec Juraj
Sobek

Za 44 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 7 poslancov.
Návrh bol prijatý.

BOD č. 10
Regionálna inovačná stratégia Košického samosprávneho kraja – analytická časť
Predseda 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 16. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 25. júna 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 Regionálnu inovačnú stratégiu Košického samosprávneho kraja – analytickú časť.
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Hlasovanie č. 15

Regionálna inovačná stratégia Košického samosprávneho kraja
– analytická časť

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Návrh bol prijatý.

BOD č. 11
IKT profil Košického samosprávneho kraja - informatívna správa
Predseda 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 16. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 25. júna 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
Informatívnu správu o IKT profile Košického samosprávneho kraja.

Hlasovanie č. 16

IKT profil Košického samosprávneho kraja - informatívna
správa

Za 43 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.

BOD č. 12
Informácia o implementácii projektov v OP HU - SK – vyhodnotenie 4. výzvy
Predseda 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 16. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 25. júna 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 berie
na vedomie Informáciu o implementácii projektov v OP HU – SK - vyhodnotenie 4. výzvy.
Hlasovanie č. 17

Informácia o implementácii projektov v OP HU - SK –
vyhodnotenie 4. výzvy

Za 42 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
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BOD č. 13
Schválenie kofinancovania sektorovej stratégie v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1d –
„Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2020“
Predseda 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 16. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 25. júna 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
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci výzvy Regionálneho
operačného programu ROP-4.1d-2012/01 za účelom realizácie projektu „Stratégia rozvoja
cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2020“,
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 3 325,- Eur.
Hlasovanie č. 18

Schválenie kofinancovania sektorovej stratégie v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1d – „Stratégia rozvoja cestovného ruchu
v Košickom kraji do roku 2020“

Za 43 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.

BOD č. 14
Krajská organizácia cestovného ruchu
Predseda 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 16. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 25. júna 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) súhlasí
1. so vznikom krajskej organizácie cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja
s názvom „Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj“, so sídlom Námestie
Maratónu mieru 1, Košice,
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2. s členstvom Košického samosprávneho kraja v „Krajskej organizácii cestovného ruchu
Košický kraj“, so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, Košice,
B) schvaľuje
členský príspevok za Košický samosprávny kraj pre rok 2012 do Krajskej organizácie
cestovného ruchu Košický kraj, so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, Košice
vo výške 40 000 Eur v rámci podprogramu Cestovný ruch.
Hlasovanie č. 19

Krajská organizácia cestovného ruchu

Za 38 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 6 poslancov.
Návrh bol prijatý.

BOD č. 15
Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
za rok 2011 a Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho
rozvoja Košice, n. o. na rok 2012
Predseda 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 16. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 25. júna 2012:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. h) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) schvaľuje
Výročnú správu Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2011,
B) berie na vedomie
Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2012.
Hlasovanie č. 20

Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja
Košice, n. o. za rok 2011 a Plán činnosti Agentúry na podporu
regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2012

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

BOD č. 16
Informácia o vyhodnotení zimnej údržby ciest za obdobie 2011/2012
Predseda 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 zo 16. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 25. júna 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 Informáciu o vyhodnotení zimnej údržby ciest za obdobie 2011/2012.
Hlasovanie č. 21

Informácia o vyhodnotení zimnej údržby ciest za obdobie
2011/2012

Za 42 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Návrh bol prijatý.

BOD č. 17
Informácia o realizácii projektu EHMK
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 16. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 25. júna 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. 22

Informácia o realizácii projektu EHMK

Za 43 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 18
Rámcová obsahová náplň zasadnutí
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2012
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 zo 16. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 25. júna 2012:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov schvaľuje Rámcovú
obsahovú náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2012.
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Hlasovanie č. 23

Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja na II. polrok 2012

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.

BOD č. 19
Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2012
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 zo 16. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 25. júna 2012:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. k) a § 20 ods. 4
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov schvaľuje Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
na II. polrok 2012.
Hlasovanie č. 24

Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja na II. polrok 2012

Za 43 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.

BOD č. 20
Delegovanie poslankyne Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
za členku do Výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny v Košiciach
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 zo 16. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 25. júna 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 § 16 zákona
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov volí za členku Výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny v Košiciach poslankyňu Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja MUDr. Máriu Grüllingovú.
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Hlasovanie č. 25

Delegovanie
poslankyne
Zastupiteľstva
Košického
samosprávneho kraja za členku do Výboru pre otázky
zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
v Košiciach

Za 41 poslancov, proti 1 poslanec, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 21
Správa o hospodárení Správy nebytových priestorov, spoločnosť
s ručením obmedzeným za obdobie od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011
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 zo 16. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 25. júna 2012:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. h) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) berie na vedomie
Správu o hospodárení Správy nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným
za obdobie od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011,
B) schvaľuje
vysporiadanie straty Správy nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným
v zmysle návrhu takto: 161 343,06 € ponechať ako nerozdelenú stratu minulých rokov.
Hlasovanie č. 26

Správa o hospodárení Správy nebytových priestorov, spoločnosť
s ručením obmedzeným za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011

Za 43 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.

BOD č. 22
Správa o hospodárení Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r. o.
za obdobie od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011
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 zo 16. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 25. júna 2012:
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Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. h) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) berie na vedomie
Správu o hospodárení Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. za obdobie
od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011,
B) schvaľuje
v zmysle návrhu Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r. o. ponechať zisk
nerozdelený.
Hlasovanie č. 27

Správa o
hospodárení
Správy majetku
Košického
samosprávneho kraja, spol. s r. o. za obdobie od 1. 1. 2011
do 31. 12. 2011

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 23
Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov poslancov
a predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2011
Predseda odovzdal slovo poslancovi Hlinkovi, predsedovi komisie na ochranu
verejného záujmu, aby predniesol ústnu informáciu.
Poslanec Hlinka: z poverenia komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov na základe uznesenia
číslo 1/2012, ktoré komisia prijala na prvom pracovnom rokovaní dňa 28. mája tohto roku,
poslancov informoval o splnení si povinnosti poslancov a predsedu KSK podľa ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej len zákon). V záujme
splnenia si povinnosti všetkými poslancami a predsedom KSK podľa článku 7 ods. 1 a to
počas výkonu funkcie poslanca a predsedu vždy do 31. marca podať písomné oznámenie za
predchádzajúci kalendárny rok boli poslanci a predseda KSK na túto povinnosť upozornení
listom predsedu komisie zo dňa 17. februára 2012 vrátane fyzického aj emailového
doručenia tlačiva oznámenia. Splnenie povinnosti zo strany všetkých poslancov a predsedu
KSK komisia preverila na svojom pracovnom rokovaní dňa 28. mája 2012 s konštatovaním,
že všetci túto povinnosť splnili v zákonom stanovenej lehote. Poslanec a člen komisie
poslanec Gejza Milko doručil Daňovým úradom Rožňava dňa 28. marca 2012 prijaté
oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických
osôb za rok 2011, ktoré sa predĺžilo do 30. júna 2012. Túto povinnosť si následne poslanec
Milko splnil dňa 12. júna 2012, kedy komisii doručil aj potvrdenie o podanom daňovom
priznaní na príslušný Daňový úrad v Rožňave. Zistené drobné formálne nedostatky
v oznámeniach na základe výzvy predsedu komisie poslanci postupne operatívne odstránili.
Zverejnenie údajov z oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
poslancov a predsedu KSK v rozsahu stanovenom v ústavnom zákone bude z úrovne
komisie realizované formou sprístupnenia na webovej stránke Košického samosprávneho
kraja, a to v termíne do 16. júla 2012. Zároveň poslancov informoval, že návrhovej komisii
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predložil návrh na uznesenie, aby zastupiteľstvo predmetnú ústnu informáciu zobralo
na vedomie.
Predseda sa opýtal, či má ešte niekto z poslancov pripomienku, či otázku. Následne
poslancovi Hlinkovi, ako predsedovi komisie i jeho komisii poďakoval za prácu a vyjadril
potešenie, že všetci poslanci si túto povinnosť splnili v lehote a požiadal návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 16. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 25. júna 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 Ústnu informáciu o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2011.
Hlasovanie č. 28

Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov
a predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2011

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 24
Návrh na zrušenie súčastí Strednej odbornej školy technickej,
Partizánska 1, Michalovce k 30. 06. 2012 a Strednej priemyselnej školy,
Markušovská cesta 2, Spišská Nová Ves k 31. 08. 2012
Predseda k materiálu uviedol, že ide len o precizovanie už prijatého uznesenia o
vzťahu ku konaniu administratívnemu na ministerstve školstva. 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 16. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 25. júna 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. 596/20003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov
zrušuje
1. Školský internát, Kapušianska 4, Michalovce ako súčasť Strednej odbornej školy
technickej, Partizánska 1, Michalovce k 30. 06. 2012,
2. Školský majetok, Kapušianska, Michalovce ako súčasť Strednej odbornej školy
technickej, Partizánska 1, Michalovce k 30. 06. 2012,
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3. Strednú priemyselnú školu, Markušovská cesta 2, Spišská Nová Ves k 31. 08. 2012.
Hlasovanie č. 29

Návrh na zrušenie súčastí Strednej odbornej školy technickej,
Partizánska 1, Michalovce k 30. 06. 2012 a Strednej
priemyselnej školy, Markušovská cesta 2, Spišská Nová Ves
k 31. 08. 2012

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

BOD č. 25a
Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Rakovec nad Ondavou priamym predajom

Predseda 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 16. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 25. júna 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,
§ 8 ods. 2 písm. c), § 9 ods. 3 písm. a) a § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z.
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) rozhodlo
o prebytočnosti pozemku registra C KN parc. č. 36/12 o výmere 520 m2, zastavané plochy
a nádvoria v k. ú. Rakovec nad Ondavou, obec Rakovec nad Ondavou, okres Michalovce,
vedenom Správou katastra Michalovce v liste vlastníctva č. 155;
B) schvaľuje
spôsob prevodu vlastníctva pozemku registra C KN parc. č. 36/12 o výmere 520 m2,
zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Rakovec nad Ondavou, obec Rakovec nad Ondavou,
okres Michalovce, vedenom Správou katastra Michalovce v liste vlastníctva č. 155 priamym
predajom za kúpnu cenu minimálne vo výške 2 400,00 €.
Hlasovanie č. 30

Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Rakovec nad
Ondavou priamym predajom

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 25b
Spôsob prevodu vlastníctva pozemkov v k. ú. Helcmanovce priamym predajom
Predseda 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 zo 16. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 25. júna 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,
§ 9 ods. 3 písm. a) a § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
spôsob prevodu vlastníctva pozemkov registra C KN
 parc. č. 4565 o výmere 2042 m2, trvalé trávne porasty,
 parc. č. 4566/1 o výmere 2833 m2, zastavané plochy a nádvoria,
 parc. č. 4566/2 o výmere 2659 m2, trvalé trávne porasty a
 parc. č. 4566/3 o výmere 183 m2, lesné pozemky
v k. ú. Helcmanovce, obec Helcmanovce, okres Gelnica, vedenom Správou katastra Gelnica
v liste vlastníctva č. 962 priamym predajom za kúpnu cenu minimálne vo výške 2 330,00 €.
Hlasovanie č. 31

Spôsob prevodu vlastníctva pozemkov v k. ú. Helcmanovce
priamym predajom

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 26
Petícia občanov obce Nálepkovo k rekonštrukcii cesty II. triedy/546
Predseda uviedol, že doručenou petíciou sa občania obrátili na neho, ako predsedu
a poslancov, zároveň petíciu adresovali Úradu vlády Slovenskej republiky a Ministerstvu
dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Ako poslancov informoval
v úvode rokovania zastupiteľstva, s doručením petície bolo poslancom dané stanovisko
Úradu Košického samosprávneho kraja spracované na základe podkladov Správy ciest
Košického samosprávneho kraja. Cieľom stanoviska k petícii, bolo poukázať, že problémy
dopravnej infraštruktúry sú riešené realizáciou zastupiteľstvom prijatých uznesení
a možnosťami rozpočtu Košického samosprávneho kraja. Zároveň poslancov informoval,
že dňa 13. júna 2012 mu bol doručený aj anonymný list s podpisom "nespokojní vodiči
a občania Nálepkova a okolia" s dôrazným upozornením, na totálne rozbitú cestu od
Hnilčíka po Nálepkovo s tým, že mu dávajú ultimátum. Ak do konca júla 2012 sa niečo
s cestou nezačne robiť, zablokujú cestu do Nálepkova v oboch smeroch na jednu hodinu
denne počas jedného mesiaca. Dodal, že je povinný informovať o takejto skutočnosti.
Zároveň poslancov informoval, že na ceste v tomto úseku, ktorá je vo vlastníctve Košického
samosprávneho kraja od 1. januára 2004 v období rokov 2005 až 2011 bolo zrealizovaných
27 stavieb, pričom bolo upravených 32,286 kilometra ciest spolu vo výške 9 845 847 € a 58
centov. Rozpis realizovaných stavieb je uvedený v prílohe číslo 1 postupne podľa
jednotlivých rokov s konkretizáciou úseku a nákladovosťou. Treba povedať, že išlo
o vynaložené finančné prostriedky z viacerých zdrojov. Zároveň sú pre roky 2012 a 2013
pripravené úpravy ďalších úsekov v dĺžke 16 km 972 metrov s predpokladaným nákladom
cez 3 milióny €. Ide predovšetkým o projektové zámery, ktoré by mali byť financované
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v rámci regionálneho operačného programu Prioritná os 5 regionálne komunikácie
zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov a tiež stavby pripravené v rámci
odstraňovania povodňových škôd. Jej rozpis je uvedený tiež v prílohe číslo 1, ako
pripravované stavby. Správa ciest Košického samosprávneho kraja vykonáva súbežne
vlastnými kapacitami údržbu tejto cesty s cieľom udržania jej prevádzkyschopného stavu
a zmiernenie následkov zvýšenej dopravnej záťaže. V roku 2011 boli na tejto ceste v okolí
Nálepkova zrealizované vysprávky výtlkov na ploche cca 1000 m2, v roku 2012 do 8. mája
boli zrealizované vysprávky na ploche cca 500 m2. Treba uviesť, že znížená kvalita
vysprávok je spôsobená nevhodnou a zastaranou konštrukciou pôvodnej vozovky, ktorú
tvorí penetračná vrstva na štrkovom podklade. Jej konštrukcia neumožňuje zarezanie, ani
frézovanie vozovky, cesty nemajú dostatočné šírkové parametre, je potrebná úprava
odvodnenia, je potrebné obnova a zosilnenie krytu ciest. V tejto súvislosti dal do pozornosti,
že Košický samosprávny kraj systematicky investuje značné finančné prostriedky do
modernizácie cestnej infraštruktúry v Hnileckej doline. Treba povedať, že aj po zrealizovaní
všetkých pripravovaných zámerov a stavieb zostalo niekoľko úsekov ciest 2/546 a 2/549,
na ktorých je potrebné pripraviť a zrealizovať stavebné úpravy vrátane zabezpečenia
finančného krytia. Vedenie Košického samosprávneho kraja si uvedomuje, že niektoré
z poškodených úsekov ciest sú v oblasti Slovenského raja, kde je pre rozvoj turistického
ruchu kľúčovou kvalitná cestná infraštruktúra, ktorá je rozhodujúca pre ďalšie zatraktívnenie
tejto oblasti a jej neriešenie znižuje atraktivitu tejto oblasti.
Zároveň apeloval na poslancov, aby akceptovali doteraz rozbehnutý zámer rozvoja cestnej
infraštruktúry KSK na roky 2008 - 2013 zo zdrojov Európskej únie, ktorý bol schválený
uznesením zastupiteľstva 422/2008. Preto navrhol doručenú petíciu zobrať na vedomie
s pokračovaním realizácie doteraz rozbehnutého procesu riešenia dopravnej infraštruktúry.
Z úrovne úradu budú posúdené finančné možnosti Košického samosprávneho kraja
a v spolupráci so Správou ciest Košického samosprávneho kraja sa pripravia potrebné
podklady a návrh s opatrením na zlepšenie celkového stavu ciest II. a III. triedy v okresoch
Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice okolie. V zákonom stanovenej lehote bude daná
odpoveď petičnému výboru podľa záverov prijatých na dnešnom rokovaní zastupiteľstva.
Dodal, že sa osobne stretol s členmi petičného výboru, aj so starostom obce a poslancami
obecného zastupiteľstva, dáva im za pravdu, ale je potrebné povedať, kde sú naše reálne
možnosti. Informoval, že Košický samosprávny kraj cca pred dvoma mesiacmi schvaľoval
milión EUR v napätej finančnej situácii, v ktorej je. Od začiatku roku 2006, od minulého
volebného obdobia úrad investoval niekoľko miliárd do cestnej infraštruktúry, museli sme
si na to požičať. Zlé sú postavené parametre na financovanie cestnej infraštruktúry na
Slovensku. Na ostatnom stretnutí s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky za náš
samosprávny kraj ich požiadal o spoločný lobbing, aby predovšetkým pri zostavovaní
budúcoročného štátneho rozpočtu boli vzaté na zreteľ tieto skutočnosti. Košický
samosprávny kraj sa stará o cca 2005 alebo 2007 kilometrov ciest II. a III. triedy v rámci
samosprávneho kraja. Štát sa stará o 317 km ciest I. triedy. Na území samosprávneho kraja
nemáme ani kilometer diaľnice, máme 5 km diaľničného privádzača, nemáme ani kilometer
rýchlych ciest a musí povedať, že ani jedna vláda doteraz, bez ohľadu na to, kto bol pri
moci, túto skutočnosť pri zostavovaní štátneho rozpočtu nezohľadňovala. Ďalej uviedol, že
Košický kraj má 2 okresy, a to je Hnilecká dolina a okolie celej Spišskej Novej Vsi, ktoré
nemajú ani kilometer cesty I. triedy, len cesty II. a III. triedy a tie nie sú postavené na takúto
záťaž, nie sú postavené na súčasnú frekvenciu dopravy. Keď sa tieto dva okresy hlavne
v južnejších a západnejších častiach rozvíjali, rozvíjali sa cestou a smerom exploatácie toho,
čo tam majú od prírody. Tzn. drevo a kameň. Spomenul odvysielané večerné správy
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v televízii Markíza, kde v okolí Spišskej Novej Vsi zachytili obrovský poľský kamión, ktorý
mal prekročenú váhu o 7 kmeňov jedlí a prevážal to po cestách, ktoré nie sú konštruované
na takúto záťaž a aj cesty, ktorých opravu zabezpečil Košický samosprávny kraj sú
postupne ničené, znova vyradzované do takého stavu, v akom sú aj dnes v Nálepkove. Ďalej
informoval poslancov, že Košický samosprávny kraj má v tomto období cez 500 tisíc EUR
len v projektoch pripravených na to, aby sme v prípade výziev na ministerstve
pôdohospodárstva, kde je ROPka mohli ísť do súťaže a uplatniť aj Nálepkovo a Hnilčík.
Tá cesta tam je. Dodal, že za posledný rok a trištvrte nebola ani jedna výzva vyhlásená.
V rámci päťky, tzn. dopravy a výsledok je ten, že Košický samosprávny kraj nemá iné
finančné prostriedky, pretože aj v situácii keď prišli povodne, vláda pomohla z časti, cca
jednou štvrtinou, ale zvyšok sme si museli požičať a zaplatiť všetky opravy ciest, ktoré nám
zasiahlo počasie a prírodná katastrofa tým spôsobom, že došlo k zosuvom, došlo k vážnym
poškodeniam, kde sme mali 30, 40 kilometrové obchádzky a bolo prioritou tieto úseky
riešiť. Uviedol, že zaslaná petícia má racionálne jadro, je opodstatnená a nie je to tak len
v Nálepkove, takýchto ciest v samosprávnom kraji je viac. Dodal, že je potrebné hľadať
spolu riešenia a z úrovne úradu boli riešenia aj navrhnuté. Spomenul stretnutie s ministrom
financií s tým, že v nasledujúcom mesiaci dôjde aj k stretnutiu ešte pred prípravou štátneho
rozpočtu, aby sa zvažovalo o systémovej zmene financovania a poskytnutia určitej podpory
tým krajom, ktoré sú ukracované zo štátneho rozpočtu, pretože štátny rozpočet dáva peniaze
na cesty I. triedy, rýchle cesty a diaľnice. V Košickom samosprávnom kraji je to len 317
kilometrov. A pritom systém výberu dane z motorových vozidiel je taký, že kým
v Košickom kraji vyberieme cca 11 miliónov € a máme cez 2000 kilometrov ciest,
Bratislavský samosprávny kraj, ktorý má necelých 500 kilometrov ciest II. a III. triedy
vyberá na dani z motorových vozidiel cca 25 miliónov €. Čiže je to výrazný rozdiel. Nám tie
finančné prostriedky nestačia na to, čo potrebujeme robiť. Uviedol, že poslanci majú všetky
informácie, z úrovne úradu sa spracuvávajú tabuľkové prehľady, čo sa týka potrieb investícií
do cestnej infraštruktúry, ale aj mostov všetkých tých súčastí, ktoré majú zabezpečovať
bezpečnosť jazdy na cestách. Bohužiaľ, na mnohých cestách jazda bezpečná nie je a ničí
autá, ale na druhej strane je tu ešte iný problém, a to je otázka starostlivosti o všetko to,
čo súvisí s cestou a to sú priekopy, vyžínanie priekop, starostlivosť o to. Máme málo
finančných prostriedkov a to sú rádovo milióny eur, cca 20 miliónov € ročne potrebujeme
na základnú údržbu ciest, a to nehovoril o veľkých investíciách. Môžme sa pohybovať
niekde cca v polovici a to sme veľmi radi so všetkými zdrojmi, ktoré máme a to je obrovský
problém. Informoval, že v sa v ostatnom čase zúčastnil rokovania s ministrom Jahnátkom
na ministerstve pôdohospodárstva a musí povedať, že je snaha, aj ústretovosť, ale alokácie,
ktoré boli schvaľované v období po roku 2006 boli predovšetkým v Žilinskom kraji v rámci
ROP-ky prešvihnuté. Na vysvetlenie uviedol, že Košický samosprávny kraj,
Banskobystrický a Nitriansky máme čerpanie cca okolo 40 %, Žilinský kraj má
zazmluvnenie vo výške 360 % oproti alokáciám. Je to na úkor nás a dnes je ten problém, už
ho mal aj minister Šimon v minulom volebnom období a nemôžme jeho brať v plnej miere
zodpovedného za tento stav, že nedal výzvu, ale nedal ju preto, že finančné prostriedky
nemal, lebo sú minuté, sú zazmluvnené. A tá istá situácia je aj dnes. Hľadali sme, hľadáme,
s pánom ministrom Jahnátkom riešenia aspoň na zmiernenie týchto dopadov, aby sme mali
nejaké finančné prostriedky, pretože Košický samosprávny kraj už nemôže ísť do ďalšieho
zadlžovania, pretože parametre sú tak nastavené, aby sme zvládli predovšetkým budúci rok.
Dodal, že posledný úver schválený zastupiteľstvom vo výške milión eur bol na opravu
zosuvu cesty pri obci Mlynky. Ubezpečil na zasadnutí zastupiteľstva prítomného starostu
obce Nálepkovo, aj poslanca obecného zastupiteľstva, že Košický samosprávny kraj sa snaží
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urobiť maximum pre to, aby sa dostal k finančným prostriedkom, aby mohol zabezpečiť
opravy ciest. Predseda dal do pozornosti aj problémy v nadväznosti na verejné obstarávanie
a jeho proces, uplatňovanie námietok zo strany firiem, považoval za potrebné uviesť, že
situácia nestojí tak, že tento zastupiteľský zbor nechce riešiť tento problém. Všetci by sme
boli šťastní, keby tvár tohto kraja aj z pohľadu infraštruktúry bola na úrovni doby a nie na
úrovni na niektorých miestach - povojnovej. Následne otvoril k materiálu rozpravu.
Poslanec Pado: vyjadril súhlas s predsedovým opisom stavu ciest v našom kraji, ktorých
konštrukcia cestnej siete nebola projektovaná na takú záťaž, ako je to dnes. Na mnohých
úsekoch je to naozaj tak, že tie cesty túto záťaž nezvládajú, čo je jedna vec, ale druhá vec je
a to nie je na nás, bohužiaľ, na týchto úsekoch často je opomenuté meranie záťaže
nápravovej a dochádza k častým devastáciám ciest práve z toho dôvodu. Vyjadril názor, že
tam by bolo treba aj vo veľkej miere sústrediť pozornosť a žiadať, aby došlo k náprave.
Z úrovne Košického samosprávneho kraja to neovplyvníme, pretože nápravové záťaže
merať nemôžme, ale máme na to inštitúciu, ktorá toto robiť môže a žiadať aj o radikálne
finančné postihy. Treba brať v úvahu to, čo povedal predseda, koľko bolo preinvestovaných
finančných prostriedkov, koľko miliónov eur do toho išlo a napriek tomu nielen táto cesta,
o ktorej je dnes petícia, ale minimálne tá jedna. Spomenul cestu z Rozhanoviec, ktorá
je každoročne v dezolátnom stave a je asi na rovnakej úrovni, niekedy možno ešte na horšej.
So všetkým, čo povedal predseda súhlasí, ale požiadal všetkých, aby sa nad tým zamysleli
a dali odpoveď obyvateľom Nálepkova, kedy by bolo možné hovoriť o tom, že
rekonštrukcia cesty II. triedy 546 by mohla prísť v úvahu. To je z jeho strany naozaj len
otázka, pretože aj obyvatelia Nálepkova to chcú počuť, rovnako poslanec Pado a ostatní
poslanci. Pri tom všetkom, čo povedal predseda, aké sú problémy, o ktorých vieme, aké sú
problémy s verejným obstarávaním, s financiami, ale aspoň povedať, kedy to riešenie by
mohlo prichádzať v úvahu. Zároveň uviedol, že bude predsedovi držať palce, aby sa
podarilo urobiť viacero vecí.
Spomenul obdobie rokov 2004 – 2005, kde na podnet pána Bauera vtedy zmenili zákon, keď
bolo povinné platiť cestnú daň nie tam, kde je firma registrovaná, ale kde vozidlo vykonáva
činnosť. Bohužiaľ, odvtedy prešlo 7 rokov a finančné prostriedky, ktoré vtedy boli dobrou
vzpruhou, dobrou injekciou, dnes už dávno nestačia. Dodal, že je potrebné hľadať spôsob,
ako zvýšiť objem týchto finančných prostriedkov.
Predseda zareagoval na vystúpenie poslanca Pada s tým, že tieto legislatívne iniciatívy boli
robené z úrovne Košického samosprávneho kraja, opakovane bol daný návrh aj cez
združenie SK8 na vyriešenie tejto legislatívnej situácie. Preto sa obrátil aj na poslancov
Národnej rady Slovenskej republiky a oslovoval ich so žiadosťou o pomoc s tým, že je treba
v rámci iniciatívy, ktorá v národnej rade bude, ale hlavne z toho pohľadu, aby sme vyriešili
problémy ľudí tu žijúcich. Aby sa problémy riešili bez ohľadu či ide o koalíciu alebo
opozíciu, pretože tie nožnice sa otvárajú tak, že bohatí sú ešte bohatší. Uvedené problémy sa
týkajú aj Prešovského kraja, aj Banskobystrického kraja. Je problém sa dostať od Zvolena
smerom na Košice. A nielen tým, že tam nie sú rýchle cesty, ale ich kvalitou - a to sú cesty
I. triedy - kvalita tých ciest na mnohých úsekoch je neuveriteľná. Podobne problémová je aj
cesta na Soroške. Prečo sa neurobila aj tá druhá strana od Rožňavy a pritom je to cesta, ktorá
je zaťažovaná neuveriteľne. To je vlastne jediná komunikácia smerom ďalej na východ.
Poslanec Novotný: uviedol, že súhlasí s oboma predrečníkmi, ale pozorne si petíciu
prečítal, situáciu pozná, bol na tej ceste opakovane, prechod motorovým vozidlom, ktoré nie
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je práve terénne je dosť problematické. Keď vníma dobre tú petíciu, aj trošku v kontexte,
skutočne tá cesta nebola renovovaná desiatky rokov. Od osemdesiatych rokov, ako v nej
uvádzajú občania, ktorí ju podpísali. Hovorí to len preto, že posledných 10 rokov si môžme
zobrať zodpovednosť na svoje plecia, ale ten problém je zrejme omnoho dlhší, väčší
a komplexnejší, ale to, čo možno omnoho viacej zlostí ľudí v Nálepkove, keď tomu dobre
rozumie je, že dookola sa tie cesty už robili, len akurát ten ich úsek sa neurobil. Čiže, keby
sa nerobila cesta alebo skončila niekde v polke Hnileckej doliny, tak je to také, že nevyšli
peniaze a možno neskôr to k nim príde, ale teraz majú naozaj pocit diskriminácie, že práve
Nálepkovo je tá obec, ktorá je obídená vždy v každej situácií, keď sa investuje.
Jeho ďalšia poznámka je k tomu, že ten materiál, ktorý poslanci majú k dispozícii ako
vysvetlenie alebo odpoveď úradu, je komplexný, je presný. Je všeobecný, naozaj hodnotí
situáciu aká je, ale tá otázka a to by rád podčiarkol, čo sa pýtal pán poslanec Pado, kedy
dáme aspoň reálnu nádej alebo víziu toho, aký bude ďalší postup, teda keď tomu dobre
rozumie, pripravujeme tento úsek cesty na europrojekt z operačného programu Doprava,
dopravná infraštruktúra, kedy bude výzva. Dotazoval sa, či treba interpelovať ministra
dopravy, pretože bude cez týždeň tam, aby sme aspoň približne vedeli nejaký rozumný
termín kedy. Jeho druhá otázka bola, či úrad nevie využiť povedzme nejaký príspevok
z ministerstva dopravy alebo či sa neplánuje na vážny havarijný stav, lebo táto cesta je
naozaj v ťažkom havarijnom stave. Tu už je problém prejsť osobným motorovým vozidlom,
o bicykli už ani nehovorí.
Jeho posledná poznámka je tá. čo sme konštatovali jedno alebo 2 zastupiteľstvá pred týmto,
či finančné prostriedky, ktoré sme použili z Európskej investičnej banky boli využité na
rekonštrukciu ciest. Ešte sme tú rekonštrukciu ani nedokončili, viď tento úsek cesty, sme
zadlžení, budeme to splácať a budeme to splácať zopár rokov, napriek tomu máme ešte
takéto úseky ciest, čiže naozaj tu je potrebné hľadať systémové riešenia, ako opravovať
takéto cesty, aby bol vôbec prístup k niektorým obciam. Čiže jeho otázka bola, ako
odhadujeme nejakú prognózu, perspektívu toho, kedy by sme sa k tej ceste mohli dostať,
kedy by mala byť nejaká výzva, veď to programovacie obdobie končí v roku 2013, keď si
dobre pamätá a peniaze treba vyčerpať do roku 2015, tzn. že už asi veľa času nie je na to,
aby sme vedeli byť úspešní s týmto projektom.
Predseda zareagoval na vystúpenie poslanca Novotného s tým, že v roku 2004 Košický
samosprávny kraj túto cestu prebral do gescie, takže to je 8 rokov. To je za prvé, za druhé
ide to v rámci ROP-ky, tzn. dnes je to v kompetencii ministra pôdohospodárstva a nie
ministra dopravy, len to je podprogram a otázka kedy - minister by tu výzvu vyhlásil zajtra,
to nie je problém, problém je v tom, že finančné prostriedky, ktoré mali zostať
v podprograme Doprava, v rámci ROP-ky bol balík finančných prostriedkov vyčerpaný
zvýšenou alokáciou v Žiline bez ohľadu na to, že patrili na dopravu a došlo k tomu, že sú
zazmluvnené, napr. v školstve. Reálne chýba 118 miliónov €, čiže je nad rámec balíka
peňazí, ktoré v ROP-ke celkovo mali byť, čerpanie je už prekročené o túto sumu, čiže
vyčerpali naše peniaze. Teraz ešte k tomu a to sme tú odpoveď dostali ešte v čase, keď tím
ľudí ešte za ministra Šimona - Európske hlavné mesto kultúry bolo schválené ako
samostatný program, ako národný projekt, tzn. keď sa hľadali zdroje z Bruselu, že teda, kde
to dajú tak oni to dali do ROP-ky, ale bolo jasne povedané, že tieto peniaze nie sú čerpané
a nemajú byť použité a započítané do objemu alokácií, ale sú samostatné ako podprogram.
Samozrejme to započítali na ministerstve pôdohospodárstva. Čiže teraz pracne
preukazujeme, že 65 miliónov €, ktoré boli dané na Európske hlavné mesto kultúry na
investičnú časť, sú peniaze, ktoré nemajú s čerpaním z ROP-ky nič spoločné, že na ich úkor
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to nemôžu povedať, že máme dnes zazmluvnených pomaly 100 %, hovoria, že je to 90
percent. Takže robíme všetko preto, aby tá výzva išla skôr, pretože Košický samosprávny
kraj nie je v danom momente schopný brať ďalší úver.
Apeloval na prítomného riaditeľa Správy ciest KSK, aby zaujal stanovisko a povedal, čo by
to asi finančne stálo. Informoval poslancov aj o rokovaní riaditeľa Správy ciest KSK
so starostom obce a petičným výborom na jeho podnet.
Poslanec Cicoň: uviedol, že ako poslanec Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
za okres Gelnica absolútne chápe a súhlasí s požiadavkami občanov obce Nálepkovo.
Bohužiaľ, tento problém nie je iba v Nálepkove, sú aj horšie úseky, a so Závadka, či
Mníšek nad Hnilcom. Tvrdenia, že sa Nálepkovo obchádzalo nie je pravdivé, aj iné úseky
sa nerobili a podľa jeho názoru takýto problém je minimálne na 20 % ciest v okrese
Gelnica. Dodal, že ako poslanec Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a ako
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, spoločne s poslankyňou Grečkovou riešia
tento problém. Interpelovali aj ministra pôdohospodárstva v tejto veci. Inú možnosť vidí
v revízii ROP-ky, len to musí ministerstvo riešiť a cez orgány v Bruseli. Čiže určite to
budú aj týmto smerom presadzovať, pretože majú vedomosť, že na tieto cesty mala byť
výzva už minulý rok v októbri. Stálo ich to nemalé úsilie, aby čo najviac finančných
prostriedkov išlo do okresu Gelnica. Táto cesta, o ktorej sa diskutuje, mala byť v rámci toho
operačného programu opravená, ale rovnako ako už spomínal aj predseda Košického
samosprávneho kraja, situácia je taká, aká je. Naďalej robia všetko pre to, aby z titulu ich
postavenia, zabezpečili opravu týchto ciest. Na záver uviedol, že momentálne jedinú
možnosť vidí v tom, aby sa častejšie vážili zaťaženia náprav a cez ministerstvo dopravy
zabezpečiť, aby legislatívne zakázalo tranzit kamiónov a nákladných automobilov, ktoré
chcú šetriť na mýtnom a prechádzajú po cestách II. triedy, ktoré nie sú stavané na takú
záťaž.
Predseda zareagoval na vystúpenie poslanca Cicoňa s tým, že z úrovne úradu bol daný návrh
na vypustenie niektorých komunikácií v rámci tej možnosti, aby tam chodili autá, ale
obidva okresy boli vypustené, pretože niet kadiaľ inakadiaľ chodiť. To je ten základný
problém a problém tejto cesty je ešte ten, že je konštruovaná úplne ináč, nie je to klasicky
sendvičovo robená cesta - násyp zpenetrovaný a tak to je roztláčané. Pokiaľ sa tam dá aj
nový koberec, to nevyrieši problém, pretože dlho tam nevydrží Ten problém by sa mal
riešiť tým, že sa tam postaví nová cesta, čo je problém. Poukázal na príklad diaľnice od
Spišského Štvrtku ďalej na Levoču, kde sa pred tromi rokmi riešila otázka napojenia
Spišskej Novej Vsi - mesta na diaľnicu a bol problém to vyriešiť, pretože tam sú len cesty
II. a III. triedy. Vtedy sme z úrovne úradu žiadali ešte ministra Vážneho, aby jednu z tých
ciest I. triedy dal do stavu, aby mohla robiť diaľničný privádzač. Nakoniec sme hľadali také
riešenia, že ideme to urobiť z cesty II. triedy a ani to nie je jednoduché, pretože to treba
popresúvať inde, čo sa nepáči vlastníkom dotknutých pozemkov.
K otázke váženia kamiónov uviedol, že Košický samosprávny kraj zakúpil váhy,
v spolupráci s policajným zborom organizujeme váženie na úsekoch ciest, ale pokuta nejde
rozpočtu Košického samosprávneho kraja, ale do štátneho rozpočtu. Tento problém bol
z úrovne úradu iniciovaný na riešenie príslušným ministerstvám. Dodal, že ako predseda je
si vedomý toho, že musíme nájsť riešenie.
Poslankyňa Grečková: uviedla, že zlý stav ciest na Spiši a v Hnileckej doline je dlhodobá
záležitosť, nestalo sa to pred štyrmi, ani pred ôsmimi rokmi. Keď preberala dopravnú
komisiu, tak mala pocit, že to bolo dlhodobé, niekoľko desaťročí sa tá cestná infraštruktúra
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zanedbávala a nie je možné vyriešiť to v priebehu troch, štyroch rokov. A ako tu už bolo
správne povedané, je to súbor toľkých problémov, že keď sa chceme dostať k nejakému
zlepšeniu, musíme čiastkovo vyriešiť aj mnoho legislatívnych veci, ktoré súvisia s tým, aby
sa celá situácia dlhodobo zlepšila. Požiadala všetkých poslancov z východu, ktorí sú
v parlamente, aby odhodili všetky stranícke tričká, aby boli nápomocní, a aby sa najmä
legislatívne zmeny, ktoré sa týkajú smerovania financií z dane z motorových vozidiel, kde sa
musí na ministerstvo financií zmeniť celý vzorec prerozdeľovania dane. Ďalej čo sa týka
legislatívy, ktorú spomínal predseda, kam smeruje výťažok z pokút pri meraní preťaženosti
vozidiel, až po moment, aby sa naozaj prehodnotilo vylúčenie dopravy z týchto úsekov, aby
jediným kritériom nebola intenzita dopravy, ale aj kvalita ciest, aby sa ešte raz prehodnotila
možnosť súbežných trás, pretože investujeme do ciest, ale keď tam kamióny budú chodiť
naďalej, za pár rokov budeme stáť pred rovnakým problémom. Na záver uviedla, že naozaj
tam treba vyriešiť celý súbor problémov a ako odpoveď do Nálepkova uviedla, že je záujem
a je toho názoru, že všetci vytvoria taký tlak, aby sa čiastkové problémy, ktoré potom
vyústia k zlepšeniu, naozaj riešili.
Poslanec Pado s faktickou poznámkou: krátko zareagoval na vystúpenie predsedu
ohľadne nákupu zariadení, o tom kto to môže realizovať a o asistencii polície s tým, že na to
bolo treba urobiť dve veci, aby to mohlo byť ináč, a to novelu zákona o obecnej polícii
a druhá vec, ktorú sme my urobili, to bolo schválenie novely zákona, kde je možné
vykonávať kompetenciou obecnej polície v katastrálnom území inej obce. Takže ten prvý
predpoklad, aby aj iná polícia to mohla niekde inde robiť, ten tu je, len treba druhý, aby
obecná polícia mohla na cestách II. a III. triedy merať nápravové záťaže a v tom momente aj
pokuty, ktoré bude vyberať, pôjdu do obecnej kasy. Súhlasil s vyjadrením poslankyne
Grečkovej, že je to súbor krokov, to nestačí jeden, ale je tu celá mozaika a jeden k druhému
a zrejme v budúcnosti, v nejakom časovom období by sa toto mohlo dostať do lepšej miery,
do lepšieho svetla.
Predseda uviedol, že má ešte drobnú pripomienku smerom k miestnej samospráve a ľuďom,
ktorí tam žijú, nakoľko cestou na Mlynky, na Dedinky alebo keď išiel zo Spišskej Novej
Vsi, tam kde bol vjazd do lesa alebo kde bola nejaká zvážnica videl, že tam stoja na 80 %
poľské kamióny, ktoré tam aj 5 – 6 hodín čakajú na čas, kedy môžu vyjsť z lesa vonku
a pod rúškom tmy sa presunúť do Poľska. Bolo by dobré, aby aj miestni ľudia, ktorí tam
žijú, počnúc starostami, poslancami, aby poskytli túto informáciu policajtom., aby tam išli,
nech sa ich spýtajú, čo tam robia, nech spočítajú, koľko kmeňov na aute má a koľko má
napísané v papieroch. Keď v takýchto prípadoch dostanú pokutu, aj prepravcovia začnú
uvažovať o tom, čo sa im vypláca a čo nie. Dodal, že nechce to prevaľovať na miestnych
obyvateľov, ale to by bolo to najlacnejšie, sú spoluzodpovední a malo by byť aj ich snahou
zachovať si aspoň to, čo majú, lebo bude veľmi zložité dať to do poriadku a keď sa to dá do
poriadku, ako takého, bude veľmi zložité to v takom stave udržať.
Poslanec Műnnich: uviedol, že problematiku tých ciest pozná, lebo je z Gelnického okresu
a rovnako pozná aj problematiku preťažovania samotných kamiónov. Otázkou preťaženia
kamiónu o pár kmeňov jedlí sa zaoberal a ako lesník vie povedať, že pri nakladaní
kamiónov sa nedá presná váha odhadnúť a nie každý kamión má samostatnú váhu, preto sa
niektorý kamión preťaží o 2 - 3 tony a poslanci v Gelnickom okrese to nevedia zastaviť. Je
tam potrebné zabezpečiť váženie a je nutné to ísť kontrolovať, aby sa tie cesty
nepreťažovali.
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V závere poďakoval všetkým tým, ktorí majú na starosti spravovanie ciest, ktorí udržiavajú
cesty a starajú sa, aby boli v lepšom stave - začali ich čistiť, čistia rigoly, upravujú svah,
všetky priepusty, čo je vidieť. Dodal, že jeden z jeho návrhov by bolo, keby bola možnosť,
aby sa rozšíril projekt ROP-ky o ďalšie úseky ciest, aby sme to vedeli doložiť do tohto
projektu, ak by to bolo možné.
Predseda uviedol, že na to teraz nevie reagovať a doporučil, aby to prejednali na komisii
dopravy aj podľa ekonomických možností.
Ing. Bartoš, riaditeľ Správy ciest KSK: uviedol, že Správa ciest KSK v rámci svojich
možností umožnila vlastnými kapacitami zmeniť štýl alebo technológiu
lepenia
a zabezpečenia tak plynulej zjazdnosti danej cesty. Tzn., že výtlky, ktoré robia, nie je
možné používať technológie, ktoré zabezpečujú rovnomernosť povrchu, tak budú riešiť
to väčšími plošnými výtlkmi naraz a tento úsek bude monitorovaný, resp. už je vo zvýšenej
miere tak, aby tie výtlky, ktoré sa urobia samozrejme nemajú dlhú trvácnosť. Prejde jeden
kamión a už sú vonku. Trvácnosť takéhoto výtlku odhaduje na jeden, dva niekedy 3 týždne.
Bohužiaľ, ale inej cesty niet, musia to udržiavať tak, aby sa vôbec dalo chodiť po týchto
cestách, nakoľko tam cesta nemá podklad, o čo by sa dalo oprieť pri budovaní obrusnej
vrstvy. Takže to je jedna metóda, ktorú tam budeme monitorovať a zabezpečovať
prejazdnosť. Ďalej uviedol, že nanešťastie sa rozpadávajú aj priepuste, čiže aj priepuste sú
zalomené a je nutné ich opraviť, čo odčerpá finančné zdroje na takúto údržbu, ktorú by
zabezpečili ešte pred letnou sezónou. V rámci firmy hľadajú ďalšie rezervy, ktoré by
zabezpečili aspoň minimálny úsek súvislej opravy, tej najhoršej, pred obcou Nálepkovo,
smerom na Hnilčík, ktorú by sme tam s finišerom opravili. Toto sú konkrétne veci, ktoré do
jedného mesiaca chce správa ciest zrealizovať.
Čo sa týka merania, správa ciest zabezpečuje so štátnou políciou meranie nápravových
tlakov, váženie nákladiakov, aby zvýšili efektívnosť merania. Dodal, že t. č sú v jednaní so
štátnou políciou, aby časové horizonty merania predĺžili do neskorých hodín, nakoľko
vodiči kamiónov majú vedomosť, že o štvrtej sa meranie končí a vtedy štartujú všetky
preťažené autá.
Predseda uviedol, že je to veľmi zložitý proces, pokiaľ by sa dal legislatívny návrh, napr. od
vás by to bolo aj lepšie, ako od poslancov, aby na cesty mali dovolené chodiť len autá, ktoré
majú vlastné váhy na autách a sami zvážia to, čo majú naložené na kamióne.
Poslankyňa Grečková s faktickou poznámkou: uviedla, že kamióny chodia po cestách II.
a III. triedy preto, aby sa vyhli plateniu mýta a všetci majú v pamäti, že zavedenie mýtnych
poplatkov spôsobilo veľké problémy. Lobing a nevie čo všetko, ale obáva sa, že keby sme
tam dali ešte, že musia mať aj váhy, tak už by sa to nerozdýchalo. Takže toto by bol asi
väčší problém, ako sprísniť váženie zo strany Košického samosprávneho kraja a urobiť ešte
raz pasport ciest a zakázať prejazd kamiónovej dopravy po cestách II. a III. triedy tam, kde
je to možné. Dodala, že v prípade Hnileckej doliny to možné je aj zhora, aj zdola, a tam by
mohli ísť len tie kamióny, kde sú odvozné miesta, kde sa predáva drevo. Dodala, že ďalšie
takéto sprísňovanie nevidí ako reálne, lebo to už by tí „kamionisti“ a tieto prepravné
spoločnosti asi nerozdýchali.
Predseda uviedol, že keby sa neboli zlikvidovali železnice, tento problém nemáme, pretože
by to bolo ďalšie riešenie.
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Poslanec Műnnich s faktickou poznámkou: uviedol, že nevie ako sa to dá legislatívne
urobiť, aby po cestách prechádzali kamióny len s váhou. Dodal, že nevedia odkontrolovať
samotné kamióny, ktoré prechádzajú cez Gelnický okres, čo v 90 % sú nakladané
v Gelnickom okrese, ale vedia na tých úsekoch zabezpečiť to, aby sa nakladalo menej.
Poslanec Pado s faktickou poznámkou: uviedol, že existuje viacero spôsobov, ako to
urobiť, v každom prípade nie obmedzovaním podnikania, ale stanovením jasných pravidiel.
Myslím, že my tu nie sme teraz na to, aby sme riešili problémy, na to je komisia, aby sme tu
ďalších 30 minút nerozoberali a nezaoberali touto témou.
Poslanec Cicoň: uviedol, že ako lesník, ktorý tam pôsobí 25 rokov môže povedať, že sa dá
odhadnúť zaťaženie náprav, pretože vieme koľko váži surová jedľa a koľko smrek
z kalamity. Apeloval na starostu obce Nálepkovo cez MOHR, aby oslovili všetky lesnícke
subjekty, či štátne alebo neštátne, aby si na to dávali pozor a rovnako aby si dávali pozor aj
na svojich, pretože rovnako majú obecné lesy, kde mali dosť vysokú ťažbu a nech sa pozrú
ako preťažovali aj ich vodiči túto cestu.
Predseda následne odovzdal slovo riaditeľovi úradu.
Ing. Bernát, riaditeľ úradu: uviedol, že do konca júla by mala byť ukončená tretia revízia
ROP a do konca augusta alebo do začiatku septembra by mala byť realizovaná štvrtá revízia
ROP, ktorá keď dobre dopadne, deficit vo výške 118 miliónov € by mal byť vyriešený
s tým, že na základe prísľubu pána ministra pôdohospodárstva nebude siahané na cesty
a ešte by mala byť vyhlásená výzva aj na protipovodňové opatrenia. Dodal, že
harmonogram je zadefinovaný zo strany ministerstva pôdohospodárstva a vyjadril názor, že
robia profesionálnu robotu. Dobrá správa je, že medzitým klesli ceny stavebných prác, úrad
dal urobiť upgrade jednotlivých rozpočtov projektov, uvidíme čo nám to ukáže, lebo
medzitým tie ceny poklesli.
Čo sa týka váženia uviedol, že určitou inšpiráciou pre Košický samosprávny kraj je Česká
republika- kraj Vysočina, kde už majú realizovaný systém tzv. dynamického váženia, čiže
majú úseky, kde sú fixne zabudované váhy a keď je kamión preťažený, automaticky sa urobí
snímok a vlastník auta platí pokutu. Dodal, že to je tiež jedna z ciest, ako by sme mohli
odstrániť sekundárne dopady zavedenia mýtneho systému.
Predseda pred zahájením hlasovania informoval poslancov o návrhu na augustové zasadnutie
zastupiteľstva, kedy budú známe aj čísla a budú jasné možnosti v rámci ROPky. Z úrovne
Úradu Košického samosprávneho kraja bude pripravený už konkrétny návrh, ako túto situáciu
definitívne vyriešiť. Nakoľko nevieme ani čísla, nepoznáme ich do tejto miery, nebolo by
korektné, pán starosta a pán poslanec, aby sme teraz prijímali uznesenia s nereálnymi cieľmi.
Uistil zástupcov obce, že do nasledujúceho zastupiteľstva bude pripravený materiál s riešením
danej situácie a zaviazaním riaditeľa Správy ciest KSK, aby venoval osobitú pozornosť
problému a v rámci možností a vôbec v rámci technických možností na tej ceste, aby ten stav
bol aspoň udržateľný, aby to bolo prejazdné v tej maximálnej možnej miere a plus tie ďalšie
veci, o ktorých hovoril riaditeľ Správy ciest KSK zalomenie cesty, odtokový kanál, aby
v rámci možností, ktoré Košický samosprávny kraj má, v danom momente to považuje za
najkorektnejší návrh. Ostatné návrhy o tom, že sa to urobí do 15. júla, do 15. augusta,
do 20. septembra – to nebude korektné. Opýtal sa aj poslancov, či súhlasia s takýmto
postupom. Následne požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
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Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 16. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 25. júna 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 Petíciu občanov obce Nálepkovo k rekonštrukcii cesty II. triedy/546.
Hlasovanie č. 32

Petícia občanov obce Nálepkovo k rekonštrukcii cesty
II. triedy/546

Za 46 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD č. 27
Záver
Predseda v závere zasadnutia zastupiteľstva dal poslancom do pozornosti ešte
jeden oznam týkajúci sa doručovania uznesení zo zastupiteľstiev poslancom s tým, že počnúc
16. zasadnutím už nebudú poslancom zasielané. Dodal, že návrh vzišiel z rokovania
predsedov komisií, nakoľko uznesenia sú zverejnené na webovej stránke Košického
samosprávneho kraja v ponukovom menu zastupiteľstvo. Uviedol, že týmto oznamom bol
program 16. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja vyčerpaný a následne
zasadnutie ukončil. Dodal, že na ďalšom zasadnutí zastupiteľstva sa poslanci
stretnú 27. augusta 2012. Poprial všetkým šťastnú cestu domov.

JUDr. Zdenko Trebuľa
predseda KSK

Ing. Ondrej Bernát
riaditeľ Úradu KSK

József Kopasz
overovateľ zápisnice
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overovateľ zápisnice
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