Zápisnica
zo 17. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
konaného d a 27. augusta 2012
Miesto zasadnutia: Ve ká zasada ka Magistrátu mesta Košice
Prítomní: pod a prezen nej listiny
Zasadnutie otvoril a viedol predseda Košického samosprávneho kraja ( alej len
„predseda“) JUDr. Zdenko Trebu a. Privítal všetkých prítomných.
alej informoval, že z rokovania zastupite stva sa ospravedlnili poslanec Halenár, poslanec
Rabatin, poslanec Semeš, poslanec Süli a poslanec Suchý.
Z 57 poslancov Zastupite stva Košického samosprávneho kraja bolo prezentovaných 43
poslancov, o je nadpolovi ná vä šina a zastupite stvo bolo uznášania schopné.
Následne predseda požiadal lenku stálej mandátovej komisie poslanky u Gre kovú, aby
overila po et prítomných poslancov na zasadnutí zastupite stva.
Poslanky a Gre ková, lenka stálej mandátovej komisie: uviedla, že pod a prezentácie je
na zastupite stve prítomných 43 poslancov.
Za overovate ov zápisnice 17. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
predseda ur il poslanky u Antónyovú a poslanca Komaru.
Predseda uviedol, že návrh programu zasadnutia zastupite stva bol pripravený v súlade s § 20
Rokovacieho poriadku Zastupite stva Košického samosprávneho kraja, materiály vrátane
stanovísk komisií boli poslancom sprístupnené na internom portáli, t. j. v aplikácii Digitálne
zastupite stvo a tiež aj na webovej stránke kraja. Spolu s návrhom programu bol poslancom
doru ený list riadite a Úradu Košického samosprávneho kraja s návratkou na udelenie ich
súhlasu so zriadením e-mailovej adresy a telefonického kontaktu na webovej stránke
Košického samosprávneho kraja. Zárove poslancov informoval, že ku d u 1. júl 2012
ukon ila lenstvo v S - HZDS pani poslanky a E ková. Ako nezávislá oznámila, že aj
na alej bude pracova v spolo nom klube.
Následne dal priestor poslancom na pripomienky alebo doplnenia k návrhu programu.
Nako ko nik z poslancov neprejavil záujem o doplnenie návrhu programu zasadnutia
zastupite stva predseda túto možnos uzatvoril a požiadal poslancov, aby hlasovali o celom
programe.
Hlasovanie . 1

o celom programe

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Predseda skonštatoval, že program zasadnutia zastupite stva bol schválený.

Následne požiadal predsedov poslaneckých klubov, aby navrhli svojich zástupcov
do návrhovej komisie, ktorá pripraví návrhy uznesení k jednotlivým bodom rokovania tak,
ako vyplynú z diskusie.
Predseda poslaneckého klubu SMER - SD do návrhovej komisie navrhol poslanky u Máriu
Grüllingovú a poslanca Borisa Farkašovského.
Predseda oslovil poslanca Vargov áka s tým, aby predniesol návrh na lena návrhovej
komisie za poslanecký klub SDKÚ-DS, KDS z dôvodu neú asti jeho predsedu, poslanca
Süliho, na zasadnutí zastupite stva. Nako ko za poslanecký klub SDKÚ-DS, KDS návrh
predložený nebol, predseda dal hlasova o zložení návrhovej komisie v zložení: poslanky a
Mária Grüllingová a poslanec Boris Farkašovský.
Hlasovanie . 2

o zložení návrhovej komisie

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Predseda skonštatoval, že návrhová komisia na 17. zasadnutí zastupite stva bude pracova
v zložení: poslanky a Mária Grüllingová a poslanec Boris Farkašovský. 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 . 2
Interpelácie
Predseda dal priestor na interpelácie, otázky a pripomienky.
Poslanec Bauer: predniesol dve interpelácie. Prvá sa týkala Ochtinskej aragonitovej jaskyne,
ktorá patrí medzi najkrajšie, najhodnotnejšie jaskyne na našom území a, samozrejme,
v celoslovenskom a celoeurópskom meradle. Nedávno tam bolo výjazdové rokovanie komisie
regionálneho rozvoja a každého pri príchode zarazí a nemilo prekvapí príjazdová cesta. Je to
odbo ka z hlavnej cesty, je ve mi dlhá, ale táto cesta je v katastrofálnom stave. Pod a jeho
informácií nepatrí samosprávnemu kraju, napriek tomu rozvoj cestovného ruchu je naším
záujmom, pýtal sa, i pre zlepšenie kvality povrchu tejto cesty sa už nie o urobilo, je to
možné tak robi alebo i Košický samosprávny kraj mieni tak robi v budúcnosti h adaním
vlastníkov alebo h adaním nejakých možností ako zlepši túto cestu, pretože turistov
a návštevníkov jaskyne tam pribúda, ale ur ite mnohí odchádzajú so zlým dojmom práve
kvôli tejto príjazdovej ceste.
Druhá interpelácia sa týkala letiska Košice. Je to hlavná vstupná brána do nášho kraja
a problém z poh adu pána poslanca je stále nízky po et prepravených cestujúcich. Pod a
zdroja z wikipédie v roku 2005 to bolo zhruba 269 tisíc, v roku 2008, ke bola Sky Europe
bublina to bolo až 590 tisíc, ale v roku 2011 je to menej, ako v roku 2005 – 266 tisíc
cestujúcich. V porovnaní s bratislavským letiskom – v roku 2005 to bol 1 milión 326 tisíc
prepravených cestujúcich, v roku 2008 rovnako stúplo na 2 milióny 218 tisíc a v roku 2011
- 1 milión 585 tisíc. iže v porovnaní s rokom 2005 je to nárast takmer 20 %. Dotazoval sa, i
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z úrovne úradu sa situácia sleduje a i by nebolo možné práve teraz pre to nie o urobi , aj
v súvislosti s budúcim rokom – Košice hlavné mesto kultúry a samozrejme závisí po et
návštevníkov kraja od možností, po tu liniek tohto letiska a štát, ke že je spoluvlastníkom,
tak ur ite by mal ma spolo ný záujem, ako je záujem mesta, zárove nášho kraja.
Predseda uviedol, že zareaguje a za al druhou otázkou. Informoval, že dos intenzívne hlavne
posledné týždne Košický samosprávny kraj vstupoval do rôznych rokovaní, pretože vlastník
leteckej linky sa rozhodol vstúpi do jej prevádzky dos zásadným spôsobom a treba poveda ,
že zhruba pred tromi týžd ami, zajtra budú štyri týždne, ke došlo k rokovaniu v Národnej
rade Slovenskej republiky medzi vedením leteckej spolo nosti a predsedami samosprávnych
krajov – košického a prešovského a primátormi Košíc a Prešova s generálnym riadite om
a predsedom predstavenstva. Predseda informoval, že aj on si dal urobi dos podrobný
rozbor aj u nás na našom letisku o týchto íslach, o ktorých hovoril aj poslanec Bauer. Treba
poveda , že prevádzkovaná linka je v strate, je v ervených íslach, pohybuje sa od 41
do 49 % obsadenos tejto linky. Okolo 70 % vy aženosti linky znamená ierne ísla, to
znamená, že nie sú v strate. Boli v rámci diskusie rôzne varianty s tým, že oni sa zaviazali
k tomu, že zmenia odlety a prílety na linke Košice – Bratislava, že to zmenia tak, že o 7.00
hod. by sa odlietalo z Košíc a ve er o 19.00 hod. z Bratislavy tak, aby ten, kto má pracovné
povinnosti v Bratislave mohol využi maximum asu, to je prvá vec. Druhá vec – riešilo sa,
aby lietadlo stálo tu v Košiciach, to znamená, aby sa v nede u odlietalo už ve er, prvé lietadlo
z Košíc, aby tí, ktorí potrebujú by už z nedele na pondelok, skoro ráno v pondelok
v Bratislave, aby tam mohli by . Rokovania boli o tom, že urobíme z úrovne samospráv ur ité
organiza né kroky, aby sme boli nápomocní pri získavaní podstatne širšej klientely.
Samozrejme, všetko to spo íva v tom, ako sú linky nasadzované, je konkurencia dnes, aj
železnice, pretože ke to spo ítame, kým sa dostanete na letisko, minimálne 1 hodinu tam
musíte by pred odletom, zase odchod z letiska, hlavne v Bratislave, takže tá pol až trištvrte
hodina, ke sa potrebujete dosta na miesto ur enia. Stanica v Bratislave je v centre mesta,
odtia máte ve mi rýchly dosah, ke idete železnicou, dosah na jednotlivé úrady v rámci
verejnej správy ako takej, takže v rámci našich marketingových aktivít aj podpory linky
dohodli sme sa na ur itých krokoch, o týžde na to prišiel list, kde nám oznámili, že chcú od
nás 20 € na sedadlo, to znamená, i prepravená, i neprepravená osoba, v prípade odletu i
príletu 76 miest je v tomto lietadle, je to 1 520 € na let, ako dotáciu. Samozrejme, ke sme si
dali hne urobi právnu analýzu, my nemôžeme pri výkone vo verejnom záujme podporova
privátnu obchodnú spolo nos , takže sme za ali rokova aj s ministerstvom dopravy. Minulý
týžde v stredu sme mali stretnutie s pánom premiérom a ministrom financií, kde predseda
otvoril túto otázku, netýka sa to len tejto linky, týka sa to aj priameho spojenia železni ného
Bratislava – Prešov, lebo tí sa dostávajú ešte do horšej situácie, tam je ešte železni ná linka
a priame spojenie rýchlikom má by zrušené. iže jedná sa o to, že skuto ne by išlo o totálne
odrezanie už celých týchto území od centra, od Bratislavy. Robili sme aj iné opatrenia,
pretože už týžde na to zase došiel list. Minulý týžde v pondelok predseda viedol dos dlhý
rozhovor s pánom generálnym riadite om ontošom v tomto smere. Na webe sa objavila
informácia, ak to poslanec Bauer sledoval alebo mu niekto pošepol túto informáciu, že
k 15. septembru bolo zastavené objednávanie leteniek, to znamená, že po 15. 9. už sa letenky
objednáva nemali. V mnohých rozhovoroch došlo k zmene s tým, že linka bola uvo nená,
rokovalo košické letisko s prepravcom, so spolo nos ou Danube s tým, že urobili maximálne
kroky, dnes je aj lánok v denníku Korzár, v tom, aby zlacneli túto linku a to sú ich záležitosti
obchodné, do toho predseda vstupova nebude, pretože bez tejto linky toto letisko skuto ne
v mnohom, mimo charterových letov, stráca zmysel. Uviedol, že pri rokovaniach s letiskom
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viackrát rokovali u predsedu, zajtra ráno má prís aj generálny riadite a hovorí o otváraní
alších liniek. Samozrejme, treba tu aj ur itú legislatívu, podporu a legislatívnu možnos , aby
samosprávy mohli vstupova do podpory jednotlivých liniek. Treba poveda , že v Európe je
bežné, že miestne a regionálne samosprávy vstupujú cez výkony vo verejnom záujme, tak ako
to robíme pri autobusoch, aj do iných druhoch dopravy. Dnes už letecká doprava nie je luxus,
je to typický a normálny spôsob prepravy, takže v kone nom dôsledku, ke sa vytvoria na to
legislatívne predpoklady, vo štvrtok sa uskuto ní rokovanie s pánom ministrom dopravy,
takže v kone nom dôsledku budeme iniciova aj otváranie takýchto možností, ale aj
v spolupráci s vládou, resp. s ministerstvom dopravy. „Takže nielenže máme informácie, ale
aktuálne sme vstupovali, pán poslanec, do riešenia tejto situácie a musím poveda , že neby
ur itých krokov, ktoré sa udiali, tak tá linka skuto ne od 15. septembra nelieta. Pre vašu
informáciu sú asný stav je taký, verím, že sa nám podarí túto situáciu zvládnu , a že Košice
ako európske hlavné mesto kultúry a celý región východného Slovenska, ke že nemáme stále
dia ni nú sie až sem k nám tak verím, že aspo leteckou prepravou bude takto
zabezpe ované. To je prvá vec. Druhá, o sa týka otázky, ktorú si otvoril, to nie je jediný
prípad, kde sa udia na nás obracajú z h adiska toho, že sú to komunikácie mnohé, ktoré
nepatria do našej gescie. Ty dobre vieš, bol si na tej istej stoli ke, na ktorej sedím ja, že my do
cudzieho majetku nemôžeme investova . Ale v každom prípade budeme sa týmto problémom
zaobera . Dúfam, že si si to nenechal dnes na zastupite stvo, že si už konal medzitým.
Predpokladám, že si sa tiež snažil ako osoba tieto veci zabezpe i a pomôc ve mi aktuálne.
Si skúsený funkcionár, takže verím, že si v tomto urobil kroky, budeme na túto tému
rozpráva . To ko z mojej strany. Poprosím, aby tú otázku oh adom Ochtinskej aragonitovej
ste dali do procesu riešenia. Budem informova na najbližšom zasadnutí.“ Informoval pána
poslancaBauera, že dostane písomnú odpove .
Nako ko už nikto z poslancov zastupite stva nevyužil možnos interpelácie, predseda tento
bod programu ukon il.
BOD . 3
Informácia o plnení uznesení Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
Predseda k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási
rozpravu ukon il a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 17. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 27. augusta 2012:
Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja pod a § 11 ods. 2 zákona . 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) berie na vedomie
Informáciu o plnení uznesení Zastupite stva Košického samosprávneho kraja,
B) súhlasí
s vypustením zo sledovania uznesenia . 331/2011 z 12. zasadnutia Zastupite stva
Košického samosprávneho kraja zo d a 17. 10. 2011.
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Hlasovanie . 3

Informácia o plnení
samosprávneho kraja

uznesení

Zastupite stva

Košického

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD . 4
Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún a júl 2012
Predseda sa opýtal hlavného kontrolóra, JUDr. Vojtecha Farkaša, i chce uvies
materiál. Po konštatácii hlavného kontrolóra, že to nie je potrebné predseda otvoril rozpravu.
Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási rozpravu ukon il a požiadal návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 17. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 27. augusta 2012:
Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja pod a § 11 ods. 2 písm. q) zákona
. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov berie
na vedomie Správu o výsledkoch kontroly za obdobie jún a júl 2012.
Hlasovanie . 4

Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún a júl 2012

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD . 5
Informácia o výsledku kontroly hospodárnosti, efektívnosti a ú innosti nakladania
s majetkom, majetkovými právami, finan nými prostriedkami, záväzkami,
poh adávkami a kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly
v samosprávnych krajoch v Košickom samosprávnom kraji
Predseda k materiálu uviedol, že tento materiál je predkladaný na základe požiadavky
predsedu Najvyššieho kontrolného úradu. Predmetom kontroly bol rozpo et samosprávneho
kraja, dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení pri hospodárení s verejnými
prostriedkami a nakladaní s majetkom. Kontrola bola vykonávaná v ase od 1. februára 2012
do 26. apríla 2012 za kontrolné obdobie roku 2011. Treba poveda , že všetky úlohy z
kontroly z uplynulého obdobia boli splnené. Kontrolné zistenia boli procesného charakteru.
Zistenia nemali vplyv na výsledky ú tovných a finan ných výkazov a v závere nom ú te.
Kontrolný orgán ani neuložil kontrolovanému subjektu povinnos ur i zamestnancov
zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou a uplatni vo i nim opatrenia v zmysle
Zákonníka práce. Dodal, že komisie prejednali tento materiál, odporu ili ho prerokova
a zobra na vedomie. Následne k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do
rozpravy nikto nehlási rozpravu ukon il a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu
na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 17. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 27. augusta 2012:
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Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja pod a § 11 ods. 2 zákona . 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 20a ods. 1 zákona
. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR v znení neskorších predpisov berie na
vedomie Informáciu o výsledku kontroly hospodárnosti, efektívnosti a ú innosti nakladania
s majetkom, majetkovými právami, finan nými prostriedkami, záväzkami, poh adávkami
a kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v samosprávnych krajoch v Košickom
samosprávnom kraji.
Hlasovanie . 5

Informácia o výsledku kontroly hospodárnosti, efektívnosti
a ú innosti nakladania s majetkom, majetkovými právami,
finan nými prostriedkami, záväzkami, poh adávkami a kontroly
plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v samosprávnych
krajoch v Košickom samosprávnom kraji

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD . 6
Plnenie rozpo tu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2012
Predseda uviedol, že materiál prešiel rokovaním cez všetky komisie, v zásade sú
bežné príjmy splnené na 51,61 %. Bežné výdavky predstavujú erpanie 43,33 %. Dodal, že
všetky podstatné náležitosti sú v materiáli, ale je potrebné poveda , že ideme do ve mi
zložitého obdobia, už príprava rozpo tu na budúci rok bude ur ite predznamenaná tým, že
odhady ísel, ktoré sú na úrovni Európskej únie, zárove sa prenášajú do rozpo tu
slovenského a to sa bude prenáša aj do rozpo tu miestnej a regionálnej samosprávy, nie sú
z nášho poh adu potešujúce, pretože budú vytvára obrovský tlak na rozpo et, predovšetkým
na zabezpe enie originálnych kompetencií. Košický samosprávny kraj bude ma o robi ,
aby ustál elementárne veci, vitálne záležitosti, ktoré zabezpe i má v jednotlivých oblastiach.
Takže budeme sa pod a tohto ur ite aj chova . Návrh rozpo tu pravdepodobne bude na
budúci rok ve mi skromný. Uviedol, že je to aj o všeobecnej zodpovednosti vo vz ahu
k verejným financiám na Slovensku, pretože úloha Slovenska do budúcich období je jednak
zníži deficit verejných financií pod 3 percentá, s naštartovaním do roku 2017 s vyrovnaným
rozpo tom. Tzn. tento tlak sa samozrejme prenáša aj smerom dole k regionálnej samospráve.
Otázka financovania - predovšetkým regionálnych samospráv, ktorá je stále postavená
na dvoch daniach: dane z príjmu fyzických osôb a dane z motorových vozidiel. V sú asnom
období sa vedú ve ké diskusie v otázke predovšetkým dane z motorových vozidiel. Môžeme
konštatova , že priemerne od 20 do 25 % vozidiel, ktoré sú na našich cestách sú autá
so zna kou BA, BL. Všetky tieto autá sú dislokované tu, domicil majú v Bratislave tam platia
dane. Informoval, že Bratislavský samosprávny kraj vyberie 33 miliónov € na 500 kilometrov
ciest II. a III. triedy, 11 miliónov € na 2 tisíc kilometrov vyberieme my v Košickom
samosprávnom kraji. alej poslancov informoval, že na tú skuto nos upozor oval aj pána
ministra financií a pána premiéra pri zostavovaní štátneho rozpo tu. Tu máme 2 okresy bez
ciest I. triedy a celý kraj zatia je bez rýchlych ciest a dia nic. Tzn. štátny rozpo et tu dáva na
nejakých 315 km ciest I. triedy, iže užívaná je dopravná infraštruktúra ciest II. a III. triedy,
preto má Košický samosprávny kraj obrovské problémy so zabezpe ením kvality ciest.
Aspo v mnohých prípadoch tej elementárnej, ve mi ažko sa potom investuje do cudzích
ciest, aj ke ur itú zodpovednos samozrejme za to berie aj samosprávny kraj, ale predseda
opätovne apeloval a je to pri bode rozpo et a plnenie rozpo tu za 1. polrok na všetkých, aj
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poslancov národnej rady, aj na poslanky u europarlamentu, aby sme spolo ne lobovali za
vyrovnanie týchto neuverite ných regionálnych rozdielov. V stredu predseda rokoval
s pánom premiérom aj ministrom financií o tom, aby bola iným spôsobom riešená otázka
prepravy, hlavne ažkej nákladnej dopravy po cestách II. a III. triedy. Zárove ich
informoval, že v Gelnici a Spišskej Novej Vsi táto doprava nemá kade inde chodi , nemôžme
ju vyradi na cesty I. triedy, lebo nemáme kde, tak ostalo ticho. Uviedol, že v prípade
náhradnej dopravnej infraštruktúry musí by snaha spolo ného lobingu tak, aby sa robil
výraznejšie nielen v našom a v Prešovskom samosprávnom kraji, ale aj na úrovni všetkých
samosprávnych krajov. Následne k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do
rozpravy nikto nehlási rozpravu ukon il a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu
na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 17. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 27. augusta 2012:
Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja pod a § 11 ods. 2 písm. d) zákona
. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov berie
na vedomie Plnenie rozpo tu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2012.
Hlasovanie . 6

Plnenie rozpo tu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok
2012

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Návrh bol prijatý.
BOD . 7
Poskytnutie dotácie nad 3300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
Košického samosprávneho kraja . 3/2006 o poskytovaní dotácií
v znení neskorších zmien a doplnkov
Predseda uviedol, že materiál prešiel rokovaním v jednotlivých komisiách, ktoré ho
doporu ili, len na zasadnutí sociálnej komisie bola pripomienka k otázke poskytnutia
finan ných prostriedkov vo výške 16 500 Eur na projekt Majstrovstvá sveta juniorov
a junioriek do 17 rokov vo vzpieraní. Tam bol návrh nižší, cez 9 tisíc Eur. Informoval
poslancov, že na tomto podujatí sa odhaduje ú as 350 až 400 ú astníkov z 35 až 40 krajín
z celého sveta. Uviedol, že je to významné podujatie, pretože nie asto máme v kraji
podujatia na úrovni majstrovstiev Európy a majstrovstiev sveta a vždy je to prezentácia toho
územia, týchto miest. Dodal, že nie je jednoduché zrovnáva majstrovstvá sveta v hokeji s
majstrovstvami sveta vo vzpieraní, ale v každom prípade predpokladané rozpo tové náklady
sú 188 800 Eur na toto podujatie, prispieva aj Mesto Košice, vyšší územný celok,
Ministerstvo školstva SR a rôzne iné zdroje, aj privátne. Skuto ne je to podujatie, ktorého
ú astníci a tí, ktorí prídu do Košíc a do Košického kraja by si do domovských krajín mali
odnies také dojmy, aby aj Európske hlavné mesto kultúry, aj cely región a celé Slovensko sa
nemuseli hanbi . Dodal, že pod a jeho názoru toto podujatie má svoju významnú váhu.
Následne k materiálu otvoril rozpravu.
Poslanec Mutafov: uviedol, že v danej chvíli nehovorí len ako poslanec VÚC, ale zárove aj
ako len organiza ného štábu a lovek, ktorý sa podie al na tom, že vôbec sa do Slovenskej
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republiky dostalo podujatie ako sú majstrovstvá sveta. Poukázal na skuto nos , že na
medzinárodnom fóre na IWF, tzn. Medzinárodnej svetovej federácii Slovensko dostalo sú až,
ktorá ešte v Európe nebola. alej poslancov informoval, že v piatok bolo prihlásených 33
krajín z celého sveta a po et ú astníkov je 425. Dodal, že takéto podujatie, ktoré má
zastúpenie 33 krajín z celého sveta na území Slovenska a na území Košíc ešte nebolo. Sú to
prvé majstrovstvá sveta, ktoré sa udiali v Európe. Požiadal preto poslancov, aby vnímali veci
v širokom rozh ade toho, že sa na Slovensku podarilo nie o také urobi , lebo to si vyžaduje
obrovskú diplomaciu a ve ké úsilie. alej uviedol, že v minulosti, v osemdesiatych rokoch tu
boli dorastenecké a iné podujatia, ale majstrovstvá sveta na území bývalého eskoslovenska
neboli. Je predpoklad, že sa ešte niektoré krajiny prihlásia. Je už prihlásená Austrália, Chile,
Rusko, Irán, Irák, Azerbajdžan, Nemecko, Po sko a iné štáty, ktoré v tomto jednom
z najstarších olympijských športov majú svoje výrazné zastúpenie. Dodal, že v predve er
tohto podujatia, ktoré za ína 16. septembra, bude zasada v Košiciach aj exekutíva svetovej
federácie IWF, na ktorej sa zú astní aj viceprezident tejto federácie Niku Vlad,
nieko konásobný olympijský ví az za Rumunsko, ale aj za Austráliu a nieko konásobný
majster sveta, ktorý príde do Košíc a celý rad významných športovcov. Odporu il a zárove
pozval všetkých, aby si prišli pozrie podujatia, na ktorých predovšetkým v tej najvyššej
kategórii budú neskuto ne vysoké výkony, ktoré sú obdobné výkonom, ktoré boli teraz
nedávno na olympijských hrách.
V závere uviedol, že bol na olympijských hrách v Londýne, kde mal možnos sledova nielen
organizáciu a masívnos dopravy, ale aj to, že na týchto podujatiach bolo 6000 divákov na
vzpieraní a 70 – 80 tisíc na atletike a podobne, tak závideli jednu vec, ako anglická alebo
britská spolo nos sa obrovsky mobilizovala a prišla podpori krásne výsledky v oblasti
športu. Samozrejme, že nemôžme tu aka takéto obrovské návštevy, ale urobí sa všetko
preto, aby v Spolo enskom pavilóne na Terase bolo podujatie maximálne pripravené. Dodal,
že aj Ministerstvo školstva SR poskytlo dotáciu na nákup iniek, ktoré sa v sú asnosti
dovážajú na Slovensko a budú namontované v rozcvi ovni, ktorá je tesne v Spolo enskom
pavilóne a robí sa rekonštrukcia starej športovej haly na VŠA, jedna z mála ktorých ešte v
rámci športu funguje. Po akoval všetkým za podporu.
Poslanec Volný: uviedol, že rád by doplnil druhú as materiálu, v ktorej ide o požiadavku
o finan nú dotáciu pre folklórny súbor a ina zo Spišskej Novej Vsi na ú as na festivale
v íne. Dodal, že súbor a ina, ako jeden z mála, udržiava aj tradi nú regionálnu kultúru z
nášho kraja, ako jediný z tých významných folklórnych subjektov, ktoré v regióne pôsobia,
nedostal finan nú dotáciu z Košického samosprávneho kraja. Požiadal o zoh adnenie tejto
skuto nosti. Informoval, že na festivale v íne je nielen kultúrny a folklórny, ale zameraný aj
na cestovný ruch a turizmus, kde by tento súbor propagoval nielen región Spiša, ale celý
Košický samosprávny kraj. Dodal, že na festivale sa zú astní cca milión divákov a alších 10
miliónov po celom svete a súbor a ina by sa tohto festivalu zú astnil ako jediný z celej
strednej Európy, a teda bola by to naozaj významná reprezentácia celého nášho regiónu,
celého nášho kraja. Na záver uviedol, že táto požiadavka bola jednomyse ne odsúhlasená a
podporená kultúrnou komisiou. Vyjadril presved enie, že poslanci tieto argumenty zvážia
a požiadal návrhovú komisiu o doplnenie uznesenia aj o túto požiadavku vzh adom na to, že
o 3 týždne už má súbor vycestova , aby mali informáciu, i môžu ráta s touto podporou.
Predseda požiadal poslanca Volného, aby predložil písomný dopl ujúci návrh na uznesenie
návrhovej komisii.
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Poslanec Farkašovský: uviedol, že sa vyjadrí ako zastupujúci predseda finan nej komisie,
kde bol tento návrh predložený na prerokovanie. Na rozdiel od inej komisie, vo finan nej
komisii tento návrh nepodporili a neodsúhlasili skoro jednomyse ne, jeden sa zdržal
hlasovania. Argumenty povie všetkým. Bolo tam porovnávanie Majstrovstiev sveta juniorov
v Košiciach a festivalu alebo oho, nevedel ako to má nazva , lebo nie je to nazvané ani v
materiáli. V íne - propagácia kraja – nevie, i to je alebo nie je propagácia kraja, minimálne
si myslí, že takých súborov v kraji máme ur ite desiatky. Dodal, že tento návrh nepodporil
na finan nej komisii a nepodporí ho ani teraz, pretože nevidí absolútne dôvod, aby
zastupite stvo podporilo skupinu, ktorá nie je sú as ou niektorého zariadenia Košického
samosprávneho kraja na výjazd do íny.
Poslanky a Jen ová: uviedla, že je rovnako predsední ka komisie a zú astnila sa rokovaní
dvoch komisií na tému týchto dotácií. Obe komisie, na ktorých sa zú astnila, sa nestotožnili
s plnou iastkou na majstrovstvá sveta nie preto, že by nechceli, ale takýto bol záver
rokovania a plne sa stotožnili s iastkou 7 tisíc € finan ne prispie súboru a ina. Je toho
názoru, že folklórny súbor v íne bude reprezentova nielen Košický kraj, ale aj celé
Slovensko a náš folklór je v zahrani í žiadaný. Reagovala na poslanca Farkašovského s tým,
že na rozdiel od neho sa pripája k návrhu na podporu „vývozu“ našej kultúry a ocenila
prednesené zdôvodnenie majstrovstiev sveta poslancom Mutafovom.
Predseda doporu il obom poslancom, aby pripravili písomné návrhy na uznesenie pre
návrhovú komisiu, aby zastupite stvo mohlo samostatne hlasova .
Poslanky a Gre ková s faktickou poznámkou: vyjadrila podporu obidvom predneseným
návrhom poslancami. Vyjadrila názor, že folklórny súbor a ina nie je súbor, akých máme
ve a. Má štyridsa ro nú tradíciu a z prostriedkov Košického samosprávneho kraja nebol
podporený. Druhá vec týkajúca sa propagácie – je toho názoru, že je to propagácia ve mi
ve ká a aj v materiáli je uvedené na aký festival ide. Tento festival sleduje cez televízne
prenosy vo svete 20 miliónov divákov, vie o om aj ínsky ve vyslanec na Slovensku,
s ktorým sa o tom rozprávala a je to naozaj ve ká propagácia nielen kraja, ale celého
Slovenska. Je to obrovský festival a má svoj význam podpori takéto možnosti, že tam náš
súbor ide.
Poslanky a Blaškovi ová: uviedla, že na zasadnutí kultúrnej komisie rokovali o obidvoch
dotáciách, ale dotazovala sa, i v súlade s VZN Košického samosprávneho kraja môžme
poskytnú dotáciu až vo výške 16 500 € a i Košický samosprávny kraj má na to finan né
prostriedky. Jej druhá otázka bola v tom zmysle, i má Košický samosprávny kraj dostatok
financií na to, aby podporil obidve akcie v tých výškach, o ktorých hovoríme, pretože na
kultúrnej komisii sa tiež diskutovalo o dotácii na majstrovstvá sveta vo výške doporu enej
odborom a spolu s dotáciou pre súbor a ina to tvorilo 16 500 €. Dotazovala sa, aká je
výsledná iastka.
Predseda zareagoval na vystúpenie poslankyne Blaškovi ovej s tým, že finan né prostriedky
na to sú, nie sú vy erpané. Pod a VZN Košického samosprávneho kraja suma bola do 500
tisíc Sk, tzn. predstavuje to aj túto nižšiu sumu a ke to preráta, je to v poriadku a plus máme
k tomu aj 7 tisíc €. V rozpo te tieto finan né prostriedky sú. Následne sa opýtal, i chce ešte
niekto v rozprave vystúpi . Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási rozpravu ukon il
a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
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Predsední ka návrhovej komisie uviedla, že návrhová komisia obdržala jeden pozme ujúci
návrh od poslanca Volného v znení: Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja pod a
príslušných právnych noriem schva uje poskytnutie dotácie vo výške 7 tisíc € z rozpo tu
Košického samosprávneho kraja pre folklórny súbor a ina zo Spišskej Novej Vsi na ú as
na festivale kultúry a turizmu v Šanghaji.
Hlasovanie . 7

o pozme ujúcom návrhu poslanca Volného

Za 48 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 17. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 27. augusta 2012:
Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja pod a § 11 ods. 2 zákona
. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
§ 8 ods. 5 zákona . 583/2004 Z. z. o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod a § 5 ods. 6
Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja . 3/2006 o poskytovaní
dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov schva uje
Poskytnutie dotácie z rozpo tu
Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja . 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
žiadate ovi Mestský klub vzpierania a silových športov, Michalovská 9, 040 11 Košice
v sume 16 500 € na projekt Majstrovstvá sveta juniorov a junioriek do 17 rokov vo vzpieraní.
Hlasovanie . 8

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

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD . 8
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického
samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja . 3/2006 o poskytovaní dotácií
v znení neskorších zmien a doplnkov
Predseda k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási
požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 17. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 27. augusta 2012:
Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja pod a § 11 ods. 2 zákona . 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 8 Všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja . 3/2006 o poskytovaní dotácií
v znení neskorších zmien a doplnkov berie na vedomie Informáciu o poskytnutých dotáciách
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z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia Košického samosprávneho kraja . 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení
neskorších zmien a doplnkov.
Hlasovanie . 9

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

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD . 9
Zmena spôsobu financovania a právnej formy príspevkových organizácií
na rozpo tové organizácie
Predseda k materiálu uviedol, že dôvodová správa je dos podrobná a následne
odovzdal slovo riadite ovi úradu.
Ing. Bernát, riadite úradu: uviedol, že má len drobnú pripomienku a rovnako ako povedal
aj pán predseda, dôvodová správa podrobne vysvet uje dôvody a prí iny, pre o sa úrad
odhodlal k tomuto kroku. V prvom rade je to doporu enie Najvyššieho kontrolného úradu,
a to aj prísnejšia kontrola rozpo tov týchto organizácií. Je to jedno z opatrení úradu na
krízovú situáciu, ktorú úrad o aká v budúcom roku. alej uviedol, že má záujem predloži
jednu zmenu v materiáli, materiál bol prejednaný so štatutármi jednotlivých organizácií, ktorí
s tým súhlasili, ale medzi tým vyplynula diskusia oh adom múzea Spiša. Pani riadite ka
pripravila plán zvýšenia vlastných príjmov tohto zariadenia, toto zariadenie má aj
predpoklady na to, aby vlastné príjmy dosiahla vyššie aj vzh adom na to, že vlastné príjmy
dosahujú 8,22 % z celkového rozpo tu. Navrhol, aby Múzeum Spiša zatia ostalo v pôvodnej
podobe, teda v podobe príspevkovej organizácie s tým, že úrad bude sledova a monitorova ,
ako sa budú vyvíja tieto príjmy v jednotlivých zariadeniach a v prípade, že tieto príjmy
nebudú dosahova rastúcu tendenciu, prejdeme k zmene právnej formy aj u ostatných
zariadení. Na vysvetlenie dodal, že navrhuje len vypustenie z návrhu na uznesenie múzeum
Spiša.
Predseda následne otvoril k materiálu rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto
nehlási požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Poslanky a Grüllingová sa ešte prihlásila do rozpravy s faktickou poznámkou, na o
predseda zareagoval s tým, že rozpravu už ukon il. Poslanky a Grüllingová len chcela
uvies , že riadite úradu nemôže da takýto návrh na vy atie Múzea Spiš, musí to by
poslanecký návrh.
Predseda následne opä otvoril rozpravu.
Poslanec Volný: osvojil si návrh riadite a úradu.
Predseda sa dotazoval, i je predložený písomne návrh na uznesenie.
Poslanec Volný: uviedol, že sa vypúš a názov Múzeum Spiš a je toho názoru, že to nie je
potrebné predloži písomne.
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Predseda požiadal poslanca Volného, aby pripravil písomný návrh na uznesenie pre návrhovú
komisiu.
Predseda návrhovej komisie uviedol, že návrhová komisia obdržala návrh poslanca Volného
na vypustenie Múzea Spiš, tzn. že návrh na uznesenie je nasledovný: Bod íslo 9 za a)
schva uje zmenu spôsobu financovania a právnej formy príspevkových organizácií na
rozpo tové organizácie od 1. januára 2013 týchto organizácií: Kultúrne zariadenia Spišské
osvetové stredisko, Gemerské osvetové stredisko, Kultúrne centrum, KSK kultúrne
centrum....
Predseda zastavil predsedu návrhovej komisie s tým, že správne by to malo by tak, aby sa
hlasovalo o pozme ujúcom návrhu poslanca Volného vypusti zo zoznamu Múzeum Spiš
a potom pod a predloženého zoznamu ostatné zastupite stvo schváli.
Poslanec Farkašovský: informoval, že návrhová komisia zatia neobdržala návrh, íta to, o
bolo predložené.
Predseda požiadal návrhovú komisiu o dopracovanie návrhu.
Poslanec Farkašovský: informoval poslancov o obsahu návrhu poslanca Volného, že
z pôvodne predloženého návrhu sa vypúš a z kultúrnych zariadení Múzeum Spiš, Letná 50,
Spišská Nová Ves.
Hlasovanie . 10

o pozme ujúcom návrhu poslanca Volného

Za 46 poslanec, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 17. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 27. augusta 2012:
Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja pod a § 21 ods. 11 zákona . 523/2004 Z. z.
o rozpo tových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
A) schva uje
zmenu spôsobu financovania a právnej formy príspevkových organizácií na rozpo tové
organizácie od 1. januára 2013 u týchto organizácií:
Kultúrne zariadenia
Spišské osvetové stredisko
Gemerské osvetové stredisko
Kultúrne centrum KSK
Kultúrne centrum Abova
Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria
Gemerská knižnica P. Dobšinského
Banícke múzeum
Galéria umelcov Spiša
Hvezdáre

Zimná 47
Betliarska 8
Strojárenská 3
Bidovce 206
Hlavná 52
Lipová 3
Šafárikova 31
Zimná 46
Hrádok 1

Spišská Nová Ves
Rož ava
Košice
Bidovce
Moldava n/Bodvou
Rož ava
Rož ava
Spišská Nová Ves
Michalovce

Školy
Stredná odborná škola
Stredná odborná škola obch. a služieb

Gemerská 1
Rož avská ba a 11

Košice
Rož ava
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Stredná odborná škola
Stredná odborná škola

Hviezdoslavova 5
J. Krá a 25

Rož ava
Ve ké Kapušany

B) žiada
predsedu Košického samosprávneho kraja o zabezpe enie všetkých právnych úkonov
súvisiacich so zmenou spôsobu financovania a právnej formy príspevkových organizácií na
rozpo tové organizácie
Termín: 31. 12. 2012
Zodpovedný: Ing. Ondrej Bernát, riadite Úradu KSK
Hlasovanie . 11

Zmena spôsobu financovania a právnej formy príspevkových
organizácií na rozpo tové organizácie

Za 47 poslanec, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD . 10
Priority zdravotnej politiky pre Košický samosprávny kraj na obdobie 2012 – 2015
Predseda k materiálu otvoril rozpravu.
Poslanky a Antónyová: uviedla, že sa chce po akova každému, kto sa podie al na
vypracovaní tohto rozsiahleho materiálu, ktorý vymenuváva všetky problémy, ur í ur ité
ciele, o sa týka zdravotnej politiky nášho kraja. Má ur ité skúsenosti a pamätá si
programové vyhlásenia alebo program rozvoja zdravotníctva v Košickom samosprávnom
kraji a, samozrejme, vie aj poveda , o z toho sa splnilo. Po akovala každému - boli to
stavovské organizácie, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorých odbor zdravotníctva,
zdravotná komisia starostlivo vypo ula. Tieto ažkosti alebo problémy sú národné problémy
a v tomto materiáli sú vymenovávané regionálne charakteristiky. Druhou stranou mince je to,
o je napísané a ako sa to naplní. Všetci majú vedomos , aké má úrad kompetencie, kde
môže Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor zdravotníctva a zdravotná komisia
zasahova do poskytovania zdravotnej starostlivosti, v tých malých percentách, kde môže
potvrdi , že vykonáva svoju úlohu stopercentne a k spokojnosti nielen poskytovate om, ale aj
našim ob anom. Vyjadrila presved enie a nie len ako klišé, že sa jej ve mi pá i veta,
„Zachova dostupnos a kvalitu zdravotnej starostlivosti pre ob anov nášho kraja“. o z toho
bude, to už je výzva smerom k zákonodarným orgánom, ako sa vyvinie celé zdravotníctvo na
Slovensku a v Košickom kraji.
Poslanky a Grüllingová: uviedla, že v zásade všetko, o chcela poveda už povedala pani
poslanky a Antónyová. Rovnako po akovala všetkým, ktorí sa zú astnili na príprave tohto
komplexného materiálu, ktorý nielen analyzuje, ale dáva aj návrhy na riešenia a dúfa, že
môže poveda , že to je rozhodne jeden z najlepších, ak nie najlepší materiál spracovaný na
takejto regionálnej úrovni, o sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti. Je ve mi
komplexný a dúfa, že aj na základe neho sa Košickému samosprávnemu kraju podarí nielen
udrža , ale aj zlepši kvalitatívnu starostlivos na celom našom území.
Predseda sa následne opýtal, i chce ešte niekto v rozprave vystúpi . Po konštatácii, že sa do
rozpravy už nikto nehlási rozpravu ukon il a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie
návrhu na uznesenie.
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Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 17. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 27. augusta 2012:
Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja pod a § 11 ods. 2 písm. c) zákona
. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schva uje Priority zdravotnej politiky pre Košický samosprávny kraj na obdobie 2012 – 2015.
Hlasovanie . 12

Priority zdravotnej politiky pre Košický samosprávny kraj
na obdobie 2012 – 2015

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD . 11
Návrh na zrušenie neziskovej organizácie Domov sociálnych služieb Krá ovce, n. o.
Predseda k materiálu uviedol, že v podstate sa jedná o vnútorné organiza né zmeny
s cie om reštrukturalizova sú asný stav. Netýka sa to len tohto zariadenia. V alšom
období Košický samosprávny kraj príde s návrhmi na možné spájanie niektorých zariadení,
na ukon enie innosti, ale nie innosti samotnej, ale niektorých zariadení tak, aby sme
ušetrili finan né prostriedky z h adiska prevádzky, ale zase ich vložili do vyššej kvality.
Dodal, že touto cestou sa odbor vybral a je toho názoru, že tá cesta je správna. Následne
k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási rozpravu
ukon il a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 17. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 27. augusta 2012:
Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja pod a § 11 ods. 2 písm. h)
zákona . 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
A) schva uje
rozšírenie predmetu innosti rozpo tovej organizácie Strediska krízovej intervencie,
I O: 35557168, Adlerova 4, Košice o poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych
služieb fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v súlade
so zákonom . 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, s miestom
výkonu v Krá ovciach, s ú innos ou od 1. 1. 2013;
B) navrhuje
Správnej rade Domova sociálnych služieb Krá ovce, n. o., rozhodnú o zrušení neziskovej
organizácie Domov sociálnych služieb Krá ovce, n. o., I O: 31256490 s likvidáciou
ku d u 31. 12. 2012.
Hlasovanie . 13

Návrh na zrušenie neziskovej organizácie Domov sociálnych
služieb Krá ovce, n. o.

Za 43 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 3 poslanci.
Návrh bol prijatý.
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BOD . 12
Informatívna správa o schválení riadnych individuálnych ú tovných závierok
a výro ných správ nemocníc s poliklinikami, akciových spolo ností za rok 2011
Predseda uviedol, že tento materiál je tu na základe dohody, že budú sa zastupite stvu
predklada materiály, ktoré budú dáva vždy obraz o sú asnom stave, alebo o stave v tom
ktorom období asovom, ako sa ten vývoj situácie nemocníc alebo v nemocniciach, akým
smerom sa pohol. Následne odovzdal slovo riadite úradu.
Ing. Bernát, riadite úradu: uviedol, že chce len doplni o informáciu, že na októbrové
zastupite stvo poslanci dostanú podrobnejšiu informáciu o hospodárení nemocníc, nako ko
bude prvé výro ie, odkedy Svet zdravia vstúpil do akcionárskych práv s tým, že najprv na
zdravotnej komisii, následne na zastupite stve sa podrobne rozoberie jednak to, o sa za ten
rok podarilo dosiahnu a aj plány alšieho rozvoja našich štyroch nemocníc.
Predseda následne k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto
nehlási rozpravu ukon il a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 17. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 27. augusta 2012:
Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja pod a § 11 ods. 2 písm. d) zákona
. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov berie
na vedomie Informatívnu správu o schválení riadnych individuálnych ú tovných závierok a
výro ných správ nemocníc s poliklinikami, akciových spolo ností za rok 2011.
Hlasovanie . 14

Informatívna správa o schválení riadnych individuálnych
ú tovných
závierok
a výro ných
správ
nemocníc
s poliklinikami, akciových spolo ností za rok 2011

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD . 13
Intenzita pomoci - spolufinancovanie stredných škôl v zria ovate skej pôsobnosti
samosprávneho kraja v rámci opera ného programu: Vzdelávanie, Prioritná os: 1
Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1:
Premena tradi nej školy na modernú
Predseda k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási
rozpravu ukon il a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 17. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 27. augusta 2012:
Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja pod a § 11 ods. 2 písm. d) zákona
. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
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v súlade s uznesením vlády SR . 761 z 28. októbra 2009 k Stratégii financovania
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzii 4.0.
schva uje
1. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR, u ktorých
kone ným prijímate om pomoci je Gymnázium, Šrobárova 1, Košice, ktorej zria ovate om
je Košický samosprávny kraj:
Názov projektu
Celkové
Príspevok
5% KSK (€)
náklady (€)
z ESF a ŠR (€)
Gymnázium, ktoré robí veci lepšie...
418 669,74
397 736,25
20 933,49
2. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR, u ktorých
kone ným prijímate om pomoci je Gymnázium – Gimnázium, Horešská 18, Krá ovský
Chlmec, ktorej zria ovate om je Košický samosprávny kraj:
Názov projektu
Celkové
Príspevok
5% KSK (€)
náklady (€) z ESF a ŠR (€)
Synergia vedomostí a praxe - gymnázium
280 143,99
266 136,79
14 007,20
budúcnosti
3. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR, u ktorých
kone ným prijímate om pomoci je Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik
Gimnázium, Akademika Hronca 1, Rož ava, ktorej zria ovate om je Košický samosprávny
kraj:
Názov projektu
Celkové
Príspevok
5% KSK (€)
náklady (€)
z ESF a ŠR (€)
Gymnázium P. J. Šafárika - moderná
281 521,98
267 445,88
14 076,10
škola tretieho tisícro ia
4. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR, u ktorých
kone ným prijímate om pomoci je Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice, ktorej
zria ovate om je Košický samosprávny kraj:
Názov projektu
Celkové
Príspevok
5% KSK (€)
náklady (€)
z ESF a ŠR (€)
Inováciami k praxi
395 816,20
376 025,39
19 790,81
5. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR, u ktorých
kone ným prijímate om pomoci je Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice, ktorej
zria ovate om je Košický samosprávny kraj:
Názov projektu
Celkové
Príspevok
5% KSK (€)
náklady (€) z ESF a ŠR (€)
Budúcnos v škole - škola budúcnosti
499 906,99
474 911,64
24 995,35
6. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR, u ktorých
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kone ným prijímate om pomoci je Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves, ktorej
zria ovate om je Košický samosprávny kraj:
Názov projektu
Celkové
Príspevok
5% KSK (€)
náklady (€) z ESF a ŠR (€)
Moderne vzdelávanie pre potreby trhu
498 559,60
473 631,62
24 927,98
práce na Gymnáziu, Školská 7, SNV
7. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR, u ktorých
kone ným prijímate om pomoci je Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská
Nová Ves, ktorej zria ovate om je Košický samosprávny kraj:
Názov projektu
Celkové
Príspevok
5% KSK (€)
náklady (€) z ESF a ŠR (€)
Zo školy priamo na trh práce
203 016,45
192 865,62
10 150,83
8. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR, u ktorých
kone ným prijímate om pomoci je Gymnázium, Poštová 9, Košice, ktorej zria ovate om je
Košický samosprávny kraj:
Názov projektu
Celkové
Príspevok
5% KSK (€)
náklady (€) z ESF a ŠR (€)
Vzdelanie - M.O.Ž.N.O.S.T.I.
246 620,71
234 289,67
12 331,04
9. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR, u ktorých
kone ným prijímate om pomoci je Stredná odborná škola technická, Partizánska 1,
Michalovce, ktorej zria ovate om je Košický samosprávny kraj:
Názov projektu
Celkové
Príspevok
5% KSK (€)
náklady (€)
z ESF a ŠR (€)
Škola tretieho tisícro ia
499 897,81
474 902,92
24 994,89
10. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR, u ktorých
kone ným prijímate om pomoci je Gymnázium, Trebišovská 12, Košice, ktorej
zria ovate om je Košický samosprávny kraj:
Názov projektu
Celkové
Príspevok
5% KSK (€)
náklady (€)
z ESF a ŠR (€)
Inovatívne vyu ovanie na Gymnáziu
374 150,00
355 442,50
18 707,50
Trebišovská 12
11. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR, u ktorých
kone ným prijímate om pomoci je Hotelová akadémia, Radni né námestie 1, Spišská Nová
Ves, ktorej zria ovate om je Košický samosprávny kraj:
Názov projektu
Celkové
Príspevok
5% KSK (€)
náklady (€) z ESF a ŠR (€)
Cesta k modernej škole
464 696,30
441 461,49
23 234,81
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12. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR, u ktorých
kone ným prijímate om pomoci je Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice, ktorej
zria ovate om je Košický samosprávny kraj:
Názov projektu
Celkové
Príspevok
5% KSK
náklady (€) z ESF a ŠR (€)
(€)
Inováciou k úspechu
362 743,40
344 606,23
18 137,17
13. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR, u ktorých
kone ným prijímate om pomoci je Stredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov, ktorej
zria ovate om je Košický samosprávny kraj:
Názov projektu
Celkové
Príspevok
5% KSK (€)
náklady (€)
z ESF a ŠR (€)
BioFar- moderný študijný odbor
174 333,00
165 616,35
8 716,65
14. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR, u ktorých
kone ným prijímate om pomoci je Gymnázium, Komenského 32, Trebišov, ktorej
zria ovate om je Košický samosprávny kraj:
Názov projektu
Celkové
Príspevok
5% KSK (€)
náklady (€) z ESF a ŠR (€)
K ú ové kompetencie a IKT- k ú ovými
305 755,00
290 467,25
15 287,75
pri premene Gymnázia v Trebišove na
modernú školu
15. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu
kone ným prijímate om pomoci je Stredná odborná škola, Ostrovského 1,
zria ovate om je Košický samosprávny kraj:
Názov projektu
Celkové
Príspevok
náklady (€)
z ESF a ŠR (€)
Inovácia vzdelávacieho procesu na
484 000,00
459 800,00
základe požiadaviek trhu práce – AMOS

realizovaných
SR, u ktorých
Košice, ktorej
5% KSK (€)
24 200,00

16. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR, u ktorých
kone ným prijímate om pomoci je Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov,
ktorej zria ovate om je Košický samosprávny kraj:
Názov projektu
Celkové
Príspevok
5% KSK (€)
náklady (€)
z ESF a ŠR (€)
Moderná škola – životný úspech
358 723,19
340 787,03
17 936,16
17. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR, u ktorých
kone ným prijímate om pomoci je Gymnázium, Alejová 1, Košice, ktorej zria ovate om je
Košický samosprávny kraj:
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Názov projektu
Kariérne poradenstvo a inovácia
vzdelávania (KAPO a INOV)

Celkové
náklady (€)
359 581,00

Príspevok
5% KSK (€)
z ESF a ŠR (€)
341 601,95

17 979,05

18. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR, u ktorých
kone ným prijímate om pomoci je Stredná odborná škola, Hviezdoslavova 5, Rož ava, ktorej
zria ovate om je Košický samosprávny kraj:
Názov projektu
Celkové
Príspevok
5% KSK (€)
náklady (€) z ESF a ŠR (€)
Neu íme sa pre školu, ale pre život
360 000,00
342 000,00
18 000,00
19. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR, u ktorých
kone ným prijímate om pomoci je Stredná odborná škola, Mierová 727 Strážske, ktorej
zria ovate om je Košický samosprávny kraj:
Názov projektu
Celkové
Príspevok
5% KSK (€)
náklady (€) z ESF a ŠR (€)
Moderná škola - cesta ku kvalitnému
vzdelávaniu, kvalita vo vzdelávaní,
387 310,00
367 944,50
19 365,50
úspech našich absolventov na trhu práce
20. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR, u ktorých
kone ným prijímate om pomoci je Stredná odborná škola, U ovská 5, Košice Šaca, ktorej
zria ovate om je Košický samosprávny kraj:
Názov projektu
Celkové
Príspevok
5% KSK (€)
náklady (€)
z ESF a ŠR (€)
Modernizácia prípravy absolventov
499 562,86
474 584,72
24 978,14
pre hutnícky a strojárenský priemysel
21. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR, u ktorých
kone ným prijímate om pomoci je Gymnázium P. Horova, Masarykova 1, Michalovce, ktorej
zria ovate om je Košický samosprávny kraj:
Názov projektu
Celkové
Príspevok
5% KSK (€)
náklady (€) z ESF a ŠR (€)
INEDU - GPH Inovácia vzdelávania
526 132,16
499 825,55
26 306,61
na Gymnáziu Pavla Horova
22. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR, u ktorých
kone ným prijímate om pomoci je Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice,
ktorej zria ovate om je Košický samosprávny kraj:
Názov projektu
Celkové
Príspevok
5% KSK (€)
náklady (€) z ESF a ŠR (€)
Premena tradi nej školy na modernú
236 631,32
224 799,75
11 831,57
19

23. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR, u ktorých
kone ným prijímate om pomoci je Stredná odborná škola po nohospodárstva a služieb na
vidieku, Kuku ínova 23, Košice, ktorej zria ovate om je Košický samosprávny kraj:
Názov projektu
Celkové
Príspevok
5% KSK(€)
náklady (€)
z ESF a ŠR (€)
Prispôsobenie vzdelávania pre potreby
291 012,14
276 461,53
14 550,61
trhu práce
24. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR, u ktorých
kone ným prijímate om pomoci je Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská
Nová Ves, ktorej zria ovate om je Košický samosprávny kraj:
Názov projektu
Celkové
Príspevok
5% KSK (€)
náklady (€) z ESF a ŠR (€)
Odborná škola moderného typu v regióne
439 779,04
417 790,09
21 988,95
Spiš
25. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR, u ktorých
kone ným prijímate om pomoci je Stredná odborná škola obchodu a služieb, Námestie
slobody 12, Sobrance, ktorej zria ovate om je Košický samosprávny kraj:
Názov projektu
Celkové
Príspevok
5% KSK (€)
náklady (€) z ESF a ŠR (€)
Inovatívne metódy a digitalizácia
vzdelávania pre potreby trhu práce SOŠ
248 920,70
236 474,67
12 446,03
O a S Sobrance
26. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR, u ktorých
kone ným prijímate om pomoci je Stredná odborná škola obchodu a služieb, Rož avská
Ba a 211, Rož ava, ktorej zria ovate om je Košický samosprávny kraj:
Názov projektu
Celkové
Príspevok
5% KSK (€)
náklady (€) z ESF a ŠR (€)
Inovácia vzdelávania smerom k trhu práce
v odboroch Hotel. akadémia a Hostinský
331 900,00
315 305,00
16 595,00
27. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR, u ktorých
kone ným prijímate om pomoci je Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice,
ktorej zria ovate om je Košický samosprávny kraj:
Názov projektu
Celkové
Príspevok
5% KSK(€)
náklady (€) z ESF a ŠR (€)
Moderná výu ba – základ perspektívneho
absolventa
173 162,06
164 503,96
8 658,10
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28. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR, u ktorých
kone ným prijímate om pomoci je Stredná odborná škola - Szakközépiskola, J. Krá a 25,
Ve ké Kapušany, ktorej zria ovate om je Košický samosprávny kraj:
Názov projektu
Celkové
Príspevok
5% KSK (€)
náklady (€) z ESF a ŠR (€)
Inovatívne metódy a digitalizácia
vzdelávania pre potreby trhu práce SOŠ
301 938,50
286 841,58
15 096,92
Ve ké Kapušany
29. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR, u ktorých
kone ným prijímate om pomoci je Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická,
Lermontovova 1, Košice, ktorej zria ovate om je Košický samosprávny kraj:
Názov projektu
Celkové
Príspevok
5% KSK (€)
náklady (€)
z ESF a ŠR (€)
Vzdelaný stavbár a geodet v praxi
499 738,12
474 751,21
24 986,91
30. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR, u ktorých
kone ným prijímate om pomoci je Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice, ktorej
zria ovate om je Košický samosprávny kraj:
Názov projektu
Celkové
Príspevok
5% KSK (€)
náklady (€)
z ESF a ŠR (€)
Prispôsobme sa potrebám vedomostnej
189 791,60
180 302,02
9 489,58
spolo nosti
31. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR, u ktorých
kone ným prijímate om pomoci je Gymnázium, SNP 1, Gelnica, ktorej zria ovate om je
Košický samosprávny kraj:
Názov projektu
Celkové
Príspevok
5% KSK (€)
náklady (€) z ESF a ŠR (€)
K ú k inovatívnemu vzdelávaniu pre
potreby modernej vedomostnej
221 364,84
210 296,60
11 068,24
spolo nosti
32. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR, u ktorých
kone ným prijímate om pomoci je Spojená škola, Kollárova 17, Se ovce, ktorej
zria ovate om je Košický samosprávny kraj:
Názov projektu
Celkové
Príspevok
5% KSK (€)
náklady (€)
z ESF a ŠR (€)
Inovácia vzdelávania a podpora
340 585,07
323 555,82
17 029,25
podnikate ského myslenia
33. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR, u ktorých
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kone ným prijímate om pomoci je Gymnázium, ul. . Štúra 26, Michalovce, ktorej
zria ovate om je Košický samosprávny kraj:
Názov projektu
Celkové
Príspevok
5% KSK (€)
náklady (€) z ESF a ŠR (€)
Škola pre tretie tisícro ie
367 005,09
348 654,84
18 350,25
34. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR, u ktorých
kone ným prijímate om pomoci je Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice, ktorej
zria ovate om je Košický samosprávny kraj:
Názov projektu
Celkové
Príspevok
5% KSK (€)
náklady (€) z ESF a ŠR (€)
Inovácia - k ú ové kompetencie 494 540,30
469 813,28
24 727,02
úspešný absolvent
35. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR, u ktorých
kone ným prijímate om pomoci je Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice, ktorej
zria ovate om je Košický samosprávny kraj:
Názov projektu
Celkové
Príspevok
5% KSK (€)
náklady (€)
z ESF a ŠR (€)
Viac vedie + viac pozna = lepšie
480 810,30
456 769,78
24 040,52
pomáha
36. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR, u ktorých
kone ným prijímate om pomoci je Stredná odborná škola, pôšt a telekomunikácií,
Palackého 14, Košice, ktorej zria ovate om je Košický samosprávny kraj:
Názov projektu
Celkové
Príspevok
5% KSK (€)
náklady (€)
z ESF a ŠR (€)
Inovovanie obsahu a metód vzdelávania
na SŠ pre potreby trhu práce

308 688,90

293 254,46

15 434,44

37. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR, u ktorých
kone ným prijímate om pomoci je Stredná odborná škola veterinárna, Námestie mladých
po nohospodárov 2, Košice - Barca, ktorej zria ovate om je Košický samosprávny kraj:
Názov projektu
Celkové
Príspevok
5% KSK (€)
náklady (€)
z ESF a ŠR (€)
Moderní mladí veterinári
274 579,75
260 850,76
13 728,99
38. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR, u ktorých
kone ným prijímate om pomoci je Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4,
Michalovce, ktorej zria ovate om je Košický samosprávny kraj:
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Názov projektu
Inovatívne metódy a digitalizácia
vzdelávania pre potreby trhu práce SOŠ O
a S Michalovce

Celkové
náklady (€)

Príspevok
z ESF a ŠR (€)

330 496,88

313 972,04

5% KSK
(€)
16 524,84

39. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % oprávnených nákladov realizovaných
s finan nou spoluú as ou Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpo tu SR, u ktorých
kone ným prijímate om pomoci je Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice,
ktorej zria ovate om je Košický samosprávny kraj:
Názov projektu
Celkové
Príspevok
5% KSK (€)
náklady (€)
z ESF a ŠR (€)
Moderná škola dizajnu
299 261,94
284 298,84
14 963,10
Hlasovanie . 15

Intenzita pomoci - spolufinancovanie stredných škôl
v zria ovate skej pôsobnosti samosprávneho kraja v rámci
opera ného programu: Vzdelávanie, Prioritná os: 1 Reforma
systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1:
Premena tradi nej školy na modernú

Za 43 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD . 14
Návrh na zrušenie uznesenia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
. 104/2010 as II. bod 5. zo d a 28. júna 2010
Predseda k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási
rozpravu ukon il a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 17. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 27. augusta 2012:
Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja pod a § 11 ods. 2 zákona . 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zrušuje as II. bod 5.
uznesenia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja . 104/2010 zo d a 28. júna 2010.
Hlasovanie . 16

Návrh na zrušenie uznesenia Zastupite stva Košického
samosprávneho kraja . 104/2010 as II. bod 5. zo d a 28. júna
2010

Za 44 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
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BOD . 15
Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1d
Predseda k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási
rozpravu ukon il a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 17. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 27. augusta 2012:
Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja pod a § 11 ods. 2 písm. c) a d) zákona
. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schva uje
a) predloženie žiadosti o nenávratný finan ný príspevok (NFP) v rámci výzvy Regionálneho
opera ného programu ROP-4.1d-2012/01 za ú elom realizácie projektu „Štúdia
stabilizácie a rozvoja regionálneho trhu práce v IT sektore v Košickom kraji“,
b) zabezpe enie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP,
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j.
vo výške 1 662,50 Eur.
Hlasovanie . 17

Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1d

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 17. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 27. augusta 2012:
Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja pod a § 11 ods. 2 písm. c) a d) zákona
. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schva uje
a) predloženie žiadosti o nenávratný finan ný príspevok (NFP) v rámci výzvy Regionálneho
opera ného programu ROP-4.1d-2012/01 za ú elom realizácie projektu „Inovatívne
finan né nástroje a ich využitie v podmienkach Košického kraja“,
b) zabezpe enie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP,
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j.
vo výške 1 662,50 Eur.
Hlasovanie . 18

Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy
ROP opatrenie 4.1d

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
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BOD . 16
Zmena uznesenia . 51/2010 zo d a 19. apríla 2010, ktorým bol schválený
Rokovací poriadok Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
Následne k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási
rozpravu ukon il a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 17. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 27. augusta 2012:
Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja pod a § 11 ods. 2 písm. p)
zákona . 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov a § 1 ods. 1 Rokovacieho poriadku Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
schva uje zmenu uznesenia . 51/2010 zo d a 19. apríla 2010, ktorým bol schválený
Rokovací poriadok Zastupite stva Košického samosprávneho kraja a to nasledovne:
§ 52 Zverej ovanie uznesení a výsledkov hlasovania ods. 1 znie:
„(1) Uznesenia zastupite stva, vrátane uznesenia, ktorého výkon bol pozastavený, sú
doru ované predsedom poslaneckých klubov, riadite ovi úradu, hlavnému kontrolórovi
a iným nosite om úloh a sú asne sú zverej ované na internetovej adrese KSK, na internom
portáli Digitálne zastupite stvo a na úradnej tabuli.
Hlasovanie . 19

Zmena uznesenia . 51/2010 zo d a 19. apríla 2010, ktorým bol
schválený
Rokovací poriadok Zastupite stva Košického
samosprávneho kraja

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD . 17
Informácia o realizácii projektu EHMK
Predseda k materiálu uviedol, že poslanci ur ite majú, i už z dennej tla e, z informácií
na internete, z rôznych podujatí, akcií, ktoré sa uskuto ujú aj v rámci príprav
marketingových a iných, aj cez komisie aj cez zastupite stvo relatívne podrobné informácie,
ale dohodli sme sa, že úrad bude pravidelne na zastupite stvo informácie podáva .
alej uviedol, že podiel Košického samosprávneho kraja, ktorý predstavuje z h adiska
investi ných cca 60 miliónov, ktoré vláda schva ovala a hrozilo jedno, že to erpanie bude,
resp. objem finan ných prostriedkov bude zarátaný do erpania v rámci ROP-ky, tzn. že by
sme boli pri erpaní v rovine takej, že by Košický samosprávny kraj mal pomaly vy erpané
finan né prostriedky v rámci alokácií. Naš astie došlo k tomu, že tento program je postavený
mimo klasického regionálneho opera ného programu, že je pre vládu Slovenskej republiky a
ministerstvo kultúry samostatným programom, takže v kone nom dôsledku, nedotýka sa
erpania ostatných finan ných prostriedkov v rámci ROP-ky. Naše akcie, ktoré boli, boli aj
vysú ažené, po tých dlhých peripetiách, už boli podpísané aj zmluvy s jednotlivými
dodávate mi - máme problém v rámci ROP podprogramu - týka sa to predovšetkým múzea,
galérie, ostatné sú sociálne a týka sa to historickej budovy v Galérii a druhej etapy vo
Východoslovenskom múzeu. A tam sa jedná o výmenu okien a opravu fasády, pretože tretia
etapa ide v rámci EHMK, to sú interiérové veci a inštalácia Košického zlatého pokladu.
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V sú asnom období, po opakovanej kontrole na Úrade pre verejné obstarávanie sa to vrátilo
na ministerstvo pôdohospodárstva na SO/RO a akáme na výsledný verdikt tak, aby sa v plnej
miere mohli práce rozbehnú . Vyjadril presved enie, že v doh adnej dobe sa už bude na plno
robi . Dodal, že as múzea, hlavne v tých podkrovných astiach je realizovaná, ak sa nám to
podarí v ase, priestore dokon i tak, aké sú plány, bude to úžasný moment pre celú kultúrnu
verejnos kraja, ale aj Slovenska. Ideme systémovo v rámci Európskeho hlavného mesta
kultúry a je toho názoru, že Terra Incognita je vážny program v rámci celého Interface, resp. v
rámci celého EHMK. Košický samosprávny kraj nie je sú as ou Interface, v tomto je
samostatný, ale napojili sme sa na nich s rešpektovaním toho výsostného postavenia Mesta
Košice, ako nosite a Európskeho hlavného mesta kultúry s cie om zatiahnu do toho o
najširšie okolie. Ukázalo sa ako ve mi dobré, ako ve mi správne, v rámci programovej, ale aj
investi nej asti, že sme išli so samostatným grantovým programom.
alej spomenul informáciu, ktorú si pre ítal na TASR, že trebišovský amfiteáter bol
vyradený, alebo vyhodený z tohto, o nie je pravda. Informoval, že tam bolo cca 150 žiadostí,
39 bolo úspešných aj v rámci toho, o sme vedeli pomôc a o v maximálnej miere súvislo s
Terra Incognitou, tak to sa tam presadilo. Požiadal poslancov z oblasti okresu Trebišov, keby
mohli vysvetli obyvate om, ale aj pánovi primátorovi a u om okolo, že to je skuto ne
ve mi zlé chápanie situácie. Následne otvoril k materiálu rozpravu. Po konštatácii, že sa do
rozpravy nikto nehlási rozpravu ukon il a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu
na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 17. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 27. augusta 2012:
Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja pod a § 11 ods. 2 zákona . 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov berie na vedomie
Informáciu o realizácii projektu EHMK.
Hlasovanie . 20

Informácia o realizácii projektu EHMK

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD . 18
Návrh na vymenovanie riadite a Kultúrneho centra Košického samosprávneho kraja
Predseda k materiálu uviedol, že dôvodom personálnej zmeny bola žiados bývalej pani
riadite ky o uvo nenie z funkcie zo zdravotných dôvodov. Jej žiadosti bolo vyhovené a ku
d u 7. júna 2012 bola uvo nená z tejto funkcie. Za ú elom obsadenia pozície riadite a
Kultúrneho centra Košického samosprávneho kraja bol vyhlásený konkurz v rámci
výberového konania bol vybraný pán Ing. Juraj Vincej, ktorého na zasadnutí zastupite stva
privítal a požiadal ho, aby sa poslancom predstavil. Následne k materiálu otvoril rozpravu. Po
konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási rozpravu ukon il a požiadal návrhovú komisiu o
prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 17. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 27. augusta 2012:
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Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja pod a § 11 ods. 2 písm. h) zákona
. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
na návrh predsedu vymenúva
Ing. Juraja Vinceja d om 1. septembra 2012 do funkcie riadite a Kultúrneho centra
Košického samosprávneho kraja.
Hlasovanie . 21

Návrh na vymenovanie riadite a Kultúrneho centra Košického
samosprávneho kraja

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Predseda skonštatoval, že Ing. Juraj Vincej bol zastupite stvom menovaný do funkcie
riadite a Kultúrneho centra Košického samosprávneho kraja. Následne mu poprial ve a
úspechov v tejto práci, pretože pred nami všetkými je ve ká výzva, a to je Európske hlavné
mesto kultúry, ale nielen to. Dal do pozornosti, že vä šina tých podujatí, ktorá sa tohto týka sú
podujatia, ktoré majú by trvalo udržate né, tzn. mali by by nosnou kostrou aj v budúcnosti,
ale samozrejme aj pod gesciou odboru kultúry. O akáva, že poh ad na rozvoj kultúry, i už tej
tradi nej alebo netradi nej v kraji, bude iný a bude poznamenaný aj genera ne iným
poh adom.
BOD . 19
Informácia o riešení stavu cesty II. triedy/546 Nálepkovo
Predseda odovzdal slovo Ing. Bartošovi.
Ing. Zoltán Bartoš, riadite Správy ciest KSK: predniesol informáciu o realizácii na
danom úseku, ktorá bola v termíne do 27. júla 2012. Uviedol, že došlo k oprave vozovky
tzv. súvislou technológiou v d žke 240 metrov. Dodal, že úsek, ktorý vyžaduje komplexnú
rekonštrukciu je dlhší, ale na základe obmedzených finan ných prostriedkov bol urobený ten
najhorší úsek a nedal sa už rieši lokálnou opravou. Košický samosprávny kraj zabezpe il v
plnej šírke a v d žke 240 metrov súvislú opravu. alší úsek v d žke 5,7 kilometra je zaradený
v regionálnom opera nom pláne a aká na výzvy. Ke bude výzva vyhlásená, potom úrad
pristúpi k alším riešeniam.
Predseda uviedol, že osobne sám tento úsek prešiel s tým, že môže potvrdi tieto slová.
Dodal, že celý úsek od Jakloviec až po koniec Hnil íka, potom už na odbo ku na Spišskú
Novú Ves je pozna ený, o om diskutovali na zasadnutí zastupite stva nieko kokrát, ažkou
nákladnou dopravou. Informoval, že došla informácia z ministerstva pôdohospodárstva, kde
pripravujú výzvu v rámci opera ného programu na cesty, na dopravu. Ke v novembri bude
výzva, ke sa všetko vysú aží, je prís ub, že budú zoh ad ované alokácie a výška alokácie do
jednotlivých krajov, tzn. tie kraje, kde mali erpanie nad 360 percent, tak predpokladá, že už
si svoje dávno vy erpali a že tie na to ko asi úspešné nebudú, ale projekty, ktoré predkladal
Košický samosprávny kraj, že vo vä šej miere úspešné budú. Dotýkajú sa 2 – 3 okresov,
Gelnica, Spišská Nová Ves, Košice - okolie, tam je stav najhorší v rámci kraja.
V každom prípade sa dá o akáva nástup do terénu až niekedy v jarných mesiacoch, pretože v
zime sa to robi nebude da , tzn. niekedy koniec marca, apríla, ke sa oteplí. Vyjadril
presved enie, že budeme úspešní, a že stav komunikácií bude lepší. Spomenul to, o na
ostatnom zastupite stve hovoril poslanec Cico za prítomnosti starostu z Nálepkova, že aj
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udia ocenili kvalitnú a relatívne rýchlu opravu v rámci možností, pretože to sú všetko sypané
cesty spenetrované, na tom je len asfaltový povrch. Tam sa nedá klasickým zarezávaním
a opravami realizova , ten stav je lepší, opravy sú podstatne kvalitnejšie, ale neriešia problém,
pretože vývoz dreva, kame a z tohto prostredia nám to bude vraca ve mi rýchlo spä . Dodal,
že v rámci kraja máme ve a komunikácií, ktoré sme opravili pred dvoma - troma rokmi a ten
stav je opä zlý. Upozornil na stav cesty v Mníšku, lebo toto je asi najhoršia as tejto trasy,
ale vyjadril presved enie, že sa nám to podarí ešte v priebehu budúceho roka predovšetkým z
eurofondov zrealizova . Dodal, že splnili sme slovo vo i pánu starostovi, aj peti nému
výboru. Následne otvoril k materiálu rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási
rozpravu ukon il a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 17. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 27. augusta 2012:
Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja pod a § 11 ods. 2 písm. c) zákona
. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov berie
na vedomie Informáciu o riešení stavu cesty II. triedy/546 Nálepkovo.
Hlasovanie . 22

Informácia o riešení stavu cesty II. triedy/546 Nálepkovo

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD . 20
Odpustenie dlhu Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach, n. o.
Predseda odovzdal slovo riadite ovi úradu.
Ing. Bernát, riadite úradu: uviedol, že tento krok je nevyhnutný preto, aby efektívne
mohol za a proces likvidácie neziskovej organizácie, pretože nevykonáva žiadnu
podnikate skú innos a nevykonáva žiadnu innos , v ktorej by dosahovala aj príjmy. iže
na to, aby mohla dlh Košickému samosprávnemu kraju zaplati , úrad by musel da dotáciu,
aby nezisková organizácia mohla dlh vráti , pretože ke má dlhy, nie je možné ju vymaza
z registra neziskových organizácií. Dodal, že tento krok je nevyhnutný na to, aby sa nám
podarilo vymaza z registra neziskovej organizácie, aby k 31.12. 2012 prestala existova .
Predseda následne otvoril k materiálu rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto
nehlási rozpravu ukon il a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 17. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 27. augusta 2012:
Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja pod a § 9 ods. 3 písm. e) zákona . 446/2001
Z. z. o majetku vyšších územných celkov a § 12 ods. 8 Zásad hospodárenia s majetkom
Košického samosprávneho kraja schva uje odpustenie dlhu Nemocnice s poliklinikou Štefana
Kukuru v Michalovciach, n. o., I O: 35581778 v celkovej výške 60 211,39 Eur.
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Hlasovanie . 23

Odpustenie dlhu Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru
v Michalovciach, n. o.

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD . 21a
Priamy predaj pozemkov v k. ú. Helcmanovce
Predseda otvoril k materiálu rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási
rozpravu ukon il a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 17. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 27. augusta 2012:
Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja pod a § 11 ods. 2 písm. b) zákona
. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
§ 9 ods. 3 písm. c) a § 9a ods. 1 písm. c) zákona . 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov
schva uje
prevod vlastníctva pozemkov registra C KN:
a) parc. . 4565 o výmere 2042 m2, trvalé trávne porasty,
b) parc. . 4566/1 o výmere 2833 m2, zastavané plochy a nádvoria,
c) parc. . 4566/2 o výmere 2659 m2, trvalé trávne porasty,
d) parc. . 4566/3 o výmere 183 m2, lesné pozemky
v k. ú. Helcmanovce, obec Helcmanovce, okres Gelnica, vedených Správou katastra Gelnica
v liste vlastníctva . 962 priamym predajom pre Mareka Gregu, Ve ký Folkmar 224 za kúpnu
cenu vo výške 3 379,25 €.
Hlasovanie . 24

Priamy predaj pozemkov v k. ú. Helcmanovce

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD . 21b
Spôsob prevodu vlastníctva nehnute ností v k. ú. Spišský Hrušov
na základe obchodnej verejnej sú aže a podmienky obchodnej verejnej sú aže
Predseda otvoril k materiálu rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási
rozpravu ukon il a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 17. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 27. augusta 2012:
Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja pod a § 11 ods. 2 písm. b) zákona
. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
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§ 8 ods. 2 písm. c), § 9 ods. 3 písm. a), b) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona . 446/2001 Z. z.
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) rozhodlo
o prebyto nosti nehnute ností v katastrálnom území Spišský Hrušov, obec Spišský Hrušov,
okres Spišská Nová Ves, vedených Správou katastra Spišská Nová Ves v liste vlastníctva
. 147, a to:
a) skladu zdravotníckeho materiálu súp. . 366 na pozemku registra C KN parc. . 522/2,
vrátane príslušenstva,
b) garáží súp. . 412 na pozemku registra C KN parc. . 523, vrátane príslušenstva,
c) pozemku registra C KN parc. . 521 o výmere 904 m2, zastavané plochy a nádvoria,
d) pozemku registra C KN parc. . 522/1 o výmere 2359 m2, zastavané plochy
a nádvoria,
e) pozemku registra C KN parc. . 522/2 o výmere 1016 m2, zastavané plochy
a nádvoria,
f) pozemku registra C KN parc. . 523 o výmere 99 m2, zastavané plochy a nádvoria,
g) pozemku registra C KN parc. . 979/4 o výmere 134 m2, zastavané plochy a nádvoria,
h) pozemku registra C KN parc. . 979/5 o výmere 314 m2, zastavané plochy a nádvoria;
B) schva uje
1. spôsob prevodu vlastníctva nehnute ností v katastrálnom území Spišský Hrušov, obec
Spišský Hrušov, okres Spišská Nová Ves, vedených Správou katastra Spišská Nová Ves
v liste vlastníctva . 147, a to:
a) skladu zdravotníckeho materiálu súp. . 366 na pozemku registra C KN parc. . 522/2,
vrátane príslušenstva,
b) garáží súp. . 412 na pozemku registra C KN parc. . 523, vrátane príslušenstva,
c) pozemku registra C KN parc. . 521 o výmere 904 m2, zastavané plochy a nádvoria,
d) pozemku registra C KN parc. . 522/1 o výmere 2359 m2, zastavané plochy
a nádvoria,
e) pozemku registra C KN parc. . 522/2 o výmere 1016 m2, zastavané plochy
a nádvoria,
f) pozemku registra C KN parc. . 523 o výmere 99 m2, zastavané plochy a nádvoria,
g) pozemku registra C KN parc. . 979/4 o výmere 134 m2, zastavané plochy a nádvoria,
h) pozemku registra C KN parc. . 979/5 o výmere 314 m2, zastavané plochy a nádvoria
na základe obchodnej verejnej sú aže.
2. podmienky obchodnej verejnej sú aže, a to:
2.1. základné podmienky:
a) minimálnu kúpnu cenu vo výške 48 000,00 €,
b) finan nú zábezpeku vo výške 4 800,00 €, ktorá musí by pripísaná na ú et
vyhlasovate a sú aže (Košický samosprávny kraj) najneskôr v de lehoty
na predkladanie sú ažných návrhov.
2.2. osobitné podmienky:
2.2.1. Vyhlasovate sú aže si vyhradzuje právo:
a) vyhlásené podmienky sú aže zmeni , odmietnu všetky predložené návrhy,
alej rokova s ví azom sú aže, pred ži lehotu na vyhlásenie výsledku
sú aže, zruši sú až bez uvedenia dôvodu,
b) ponecha si uhradenú finan nú zábezpeku ako zmluvnú pokutu, ak dôjde
k porušeniu zmluvných povinností, pre ktoré by vyhlasovate mohol odstúpi
od zmluvy alebo ak do 2 mesiacov od vyhodnotenia sú ažných návrhov
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2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.

nedôjde k uzavretiu zmluvy s ví azom sú aže z dôvodu na strane ví aza
sú aže.
Vyhlasovate sú aže uvedie v podmienkach zmluvy právo odstúpi od zmluvy ak:
a) ví az sú aže v dohodnutej lehote nezaplatí kúpnu cenu v celej výške,
b) ví az sú aže nedodrží alebo poruší podmienky dohodnuté v uzavretej zmluve.
Navrhovate nemá nárok na náhradu nákladov spojených s ú as ou v obchodnej
verejnej sú aži.
Každý navrhovate môže poda iba jeden návrh. V prípade, že navrhovate podá
viac návrhov, budú všetky návrhy tohto navrhovate a zo sú aže vylú ené.
Predložené návrhy bude hodnoti
Komisia Zastupite stva Košického
samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom.
Výsledok sú aže bude navrhovate om oznámený písomne najneskôr do 30 dní
po vyhodnotení sú ažných návrhov Komisiou Zastupite stva Košického
samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom.

Hlasovanie . 25

Spôsob prevodu vlastníctva nehnute ností v k. ú. Spišský
Hrušov na základe obchodnej verejnej sú aže a podmienky
obchodnej verejnej sú aže

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD . 21c
Zrušenie uznesenia . 258/2011 zo d a 18. apríla 2011 – „Obchodná verejná sú až
na predaj pozemkov v Rož ave“, schválenie spôsobu prevodu vlastníctva
v k. ú. Rož ava na základe obchodnej verejnej sú aže
a podmienok obchodnej verejnej sú aže
Predseda k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási
rozpravu ukon il a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 17. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 27. augusta 2012:
Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja pod a § 11 ods. 2 písm. b) zákona
. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
§ 8 ods. 2 písm. c), § 9 ods. 3 písm. a), b) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona . 446/2001 Z. z.
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) zrušuje
uznesenie Zastupite stva KSK . 258/2011 zo d a 18. apríla 2011 – „Obchodná verejná sú až
na predaj pozemkov v Rož ave“;
B) rozhodlo
o prebyto nosti pozemku registra C KN parc. . 559/1 o výmere 34 826 m2, zastavané plochy
a nádvoria, v k. ú. Rož ava, obec Rož ava, okres Rož ava, vedeného Správou katastra
Rož ava v liste vlastníctva . 427;
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C) schva uje
1. spôsob prevodu vlastníctva pozemku registra C KN parc. . 559/1 o výmere 34 826 m2,
v k. ú. Rož ava, obec Rož ava, okres Rož ava, zastavané plochy a nádvoria, vedeného
Správou katastra Rož ava v liste vlastníctva . 427 na základe obchodnej verejnej sú aže.
2. podmienky obchodnej verejnej sú aže, a to:
2.1. základné podmienky:
a) minimálnu kúpnu cenu vo výške 800 000,00 €,
b) finan nú zábezpeku vo výške 80 000 €, ktorá musí by pripísaná na ú et
vyhlasovate a sú aže (Košický samosprávny kraj) najneskôr v de
lehoty
na predkladanie sú ažných návrhov.
2.2. osobitné podmienky:
2.2.1. Vyhlasovate sú aže si vyhradzuje právo:
a) vyhlásené podmienky sú aže zmeni , odmietnu všetky predložené návrhy,
alej rokova s ví azom sú aže, pred ži lehotu na vyhlásenie výsledku
sú aže, zruši sú až bez uvedenia dôvodu,
b) ponecha si uhradenú finan nú zábezpeku ako zmluvnú pokutu, ak dôjde
k porušeniu zmluvných povinností, pre ktoré by vyhlasovate mohol odstúpi
od zmluvy alebo ak do 2 mesiacov od vyhodnotenia sú ažných návrhov
nedôjde k uzavretiu zmluvy s ví azom sú aže z dôvodu na strane ví aza
sú aže.
2.2.2 Vyhlasovate sú aže uvedie v podmienkach zmluvy právo odstúpi od zmluvy ak:
a) ví az sú aže v dohodnutej lehote nezaplatí kúpnu cenu v celej výške,
b) ví az sú aže nedodrží alebo poruší podmienky dohodnuté v uzavretej zmluve.
2.2.3. Navrhovate nemá nárok na náhradu nákladov spojených s ú as ou v obchodnej
verejnej sú aži.
2.2.4. Každý navrhovate môže poda iba jeden návrh. V prípade, že navrhovate podá
viac návrhov, budú všetky návrhy tohto navrhovate a zo sú aže vylú ené.
2.2.5. Predložené návrhy bude hodnoti
Komisia Zastupite stva Košického
samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom.
2.2.6. Výsledok sú aže bude navrhovate om oznámený písomne najneskôr do 30 dní
po vyhodnotení sú ažných návrhov Komisiou Zastupite stva Košického
samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom.
Hlasovanie . 26

Zrušenie uznesenia . 258/2011 zo d a 18. apríla 2011 –
„Obchodná verejná sú až na predaj pozemkov v Rož ave“,
schválenie spôsobu prevodu vlastníctva v k. ú. Rož ava na
základe obchodnej verejnej sú aže a podmienok obchodnej
verejnej sú aže

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD . 21d
Spôsob prevodu vlastníctva nehnute ností v k. ú. Stratená na základe obchodnej
verejnej sú aže a podmienky obchodnej verejnej sú aže
Predseda k materiálu otvoril rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási
rozpravu ukon il a požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
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Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 17. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 27. augusta 2012:
Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja pod a § 11 ods. 2 písm. b) zákona
. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
§ 8 ods. 2 písm. c), § 9 ods. 3 písm. a), b) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona . 446/2001 Z. z.
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) rozhodlo
o prebyto nosti nehnute ností v katastrálnom území Stratená, obec Stratená, okres Rož ava,
vedených Správou katastra Rož ava v liste vlastníctva . 97, a to:
a) budovy súp. . 2 na pozemku registra C KN parc. . 7798, vrátane príslušenstva,
b) pozemku registra C KN parc. . 7792 o výmere 1288 m2, trvalé trávne porasty,
c) pozemku registra C KN parc. . 7793 o výmere 868 m2, trvalé trávne porasty,
d) pozemku registra C KN parc. . 7797 o výmere 686 m2, trvalé trávne porasty,
e) pozemku registra C KN parc. . 7798 o výmere 736 m2, zastavané plochy a nádvoria;
B) schva uje
1. spôsob prevodu vlastníctva nehnute ností v katastrálnom území Stratená, obec Stratená,
okres Rož ava, vedených Správou katastra Rož ava v liste vlastníctva . 97, a to:
a) budovy súp. . 2 na pozemku registra C KN parc. . 7798, vrátane príslušenstva,
b) pozemku registra C KN parc. . 7792 o výmere 1288 m2, trvalé trávne porasty,
c) pozemku registra C KN parc. . 7793 o výmere 868 m2, trvalé trávne porasty,
d) pozemku registra C KN parc. . 7797 o výmere 686 m2, trvalé trávne porasty,
e) pozemku registra C KN parc. . 7798 o výmere 736 m2, zastavané plochy a nádvoria
na základe obchodnej verejnej sú aže.
2.

podmienky obchodnej verejnej sú aže, a to:
2.1. základné podmienky:
a) minimálnu kúpnu cenu vo výške 59 000,00 €,
b) finan nú zábezpeku vo výške 5 900,00 €, ktorá musí by pripísaná na ú et
vyhlasovate a sú aže (Košický samosprávny kraj) najneskôr v de lehoty
na predkladanie sú ažných návrhov.
2.2. osobitné podmienky:
2.2.1. Vyhlasovate sú aže si vyhradzuje právo:
a) vyhlásené podmienky sú aže zmeni , odmietnu všetky predložené návrhy,
alej rokova s ví azom sú aže, pred ži lehotu na vyhlásenie výsledku sú aže,
zruši sú až bez uvedenia dôvodu,
b) ponecha si uhradenú finan nú zábezpeku ako zmluvnú pokutu, ak dôjde
k porušeniu zmluvných povinností, pre ktoré by vyhlasovate mohol odstúpi
od zmluvy alebo ak do 2 mesiacov od vyhodnotenia sú ažných návrhov
nedôjde k uzavretiu zmluvy s ví azom sú aže z dôvodu na strane ví aza
sú aže.
2.2.2. Vyhlasovate sú aže uvedie v podmienkach zmluvy právo odstúpi od zmluvy ak:
a) ví az sú aže v dohodnutej lehote nezaplatí kúpnu cenu v celej výške,
b) ví az sú aže nedodrží alebo poruší podmienky dohodnuté v uzavretej zmluve.
2.2.3. Navrhovate nemá nárok na náhradu nákladov spojených s ú as ou v obchodnej
verejnej sú aži.
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2.2.4. Každý navrhovate môže poda iba jeden návrh. V prípade, že navrhovate podá
viac návrhov, budú všetky návrhy tohto navrhovate a zo sú aže vylú ené.
2.2.5. Predložené návrhy bude hodnoti
Komisia Zastupite stva Košického
samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom.
2.2.6. Výsledok sú aže bude navrhovate om oznámený písomne najneskôr do 30 dní
po vyhodnotení sú ažných návrhov Komisiou Zastupite stva Košického
samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom.
Hlasovanie . 27

Spôsob prevodu vlastníctva nehnute ností v k. ú. Stratená na
základe obchodnej verejnej sú aže a podmienky obchodnej
verejnej sú aže

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD . 21e
Nájom nehnute ností na Južnej triede 2 v Košiciach pre Arcidiecéznu charitu Košice
Predseda pri tomto materiáli dal do pozornosti, že v tomto prípade je potrebné
rozhodnú trojpätinovou vä šinou hlasov všetkých poslancov. Následne k materiálu otvoril
rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy nikto nehlási rozpravu ukon il a požiadal
návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 17. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 27. augusta 2012:
Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja pod a § 11 ods. 2 písm. b) zákona
. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a pod a § 9a ods. 9 písm. c) zákona . 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov a ust. § 7 bod 11 a §14 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom
Košického samosprávneho kraja
schva uje
nájom nehnute ností na Južnej triede 2 v Košiciach, v k. ú. Skladná, obec Košice – Juh, okres
Košice IV, vedených Správou katastra Košice v liste vlastníctva . 10702, a to :
a) budovy, súpisné . 1549 na pozemku registra C KN parc. . 1588/3,
b) garáže, súpisné . 1549 na pozemku registra C KN parc. . 1588/4,
c) skladu, súpisné . 1549 na pozemku registra C KN parc. . 1588/5,
d) domu dôchodcov, súpisné . 1549 na pozemku registra C KN parc. . 1592,
e) domu, súpisné . 1551 na pozemku registra C KN parc. . 1588/1,
f) domu dôchodcov, súpisné . 1551 na pozemku registra C KN parc. . 1588/2,
g) pozemku registra C KN parc. . 1587/1, ostatné plochy o výmere 893 m²,
h) pozemku registra C KN parc. . 1587/2, ostatné plochy o výmere 688 m²,
i) pozemku registra C KN parc. . 1588/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1288 m²,
j) pozemku registra C KN parc. . 1588/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 995 m²,
k) pozemku registra C KN parc. . 1588/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 194 m²,
l) pozemku registra C KN parc. . 1588/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 77 m²,
m) pozemku registra C KN parc. . 1588/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m²,
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n) pozemku registra C KN parc. . 1592, zastavané plochy a nádvoria o výmere 733 m²
pre Arcidiecéznu charitu Košice so sídlom Bo ná 2, Košice, I O 35514027, na dobu ur itú
do 28. 02. 2027, za ro né nájomné vo výške 0,03 € z dôvodu hodného osobitného zrete a,
ktorým je poskytovanie sociálnych služieb vo vyššie uvedených nehnute nostiach.
Hlasovanie . 28

Nájom nehnute ností na Južnej triede 2 v Košiciach pre
Arcidiecéznu charitu Košice

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD . 22
Záver
Predseda uviedol, že program 17. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho
kraja je vy erpaný a následne zasadnutie ukon il. Tým, ktorí sa na dovolenku ešte len
chystajú poprial príjemnú dovolenku a dodal, že na alšom zasadnutí zastupite stva sa
poslanci stretnú 22. októbra 2012. Poprial všetkým š astnú cestu domov.

JUDr. Zdenko Trebu a
predseda KSK

Ing. Ondrej Bernát
riadite Úradu KSK

MUDr. Eva Antónyová
overovate zápisnice

JUDr. Michal Komara, PhD.
overovate zápisnice

Podpísal d a: 20. 09. 2012

Podpísal d a: 20. 09. 2012

JUDr. Melánia Kolesárová
vedúca organiza ného odboru

Zápisnica vyhotovená d a 19. 09. 2012
Spracovala na základe prepisu A. S. Partner
Anna Bónová
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