Zápisnica
z 20. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
konaného d a 25. februára 2013
Miesto zasadnutia: Ve ká zasada ka Magistrátu mesta Košice
Prítomní: pod a prezen nej listiny
Zasadnutie otvoril a viedol podpredseda Košického samosprávneho kraja ( alej len
„podpredseda“) Ing. Emil urov ík. Privítal všetkých prítomných.
V úvode ospravedlnil predsedu Košického samosprávneho kraja z dôvodu jeho pracovných
povinností.
Za Európsky parlament privítal poslanky u Moniku Smolkovú, ktorú v mene svojom
i v mene všetkých poslancov Zastupite stva Košického samosprávneho kraja privítal na jeho
rokovaní. alej informoval, že z rokovania zastupite stva sa ospravedlnili poslanec Babi ,
poslanec Hojstri a poslanec Lazár.
Z 57 poslancov Zastupite stva Košického samosprávneho kraja bolo prezentovaných 47
poslancov, o je nadpolovi ná vä šina a zastupite stvo bolo uznášania schopné.
Následne podpredseda požiadal predsedu stálej mandátovej komisie, aby overil po et
prítomných poslancov na zasadnutí zastupite stva.
Poslanec Semeš, predseda stálej mandátovej komisie: uviedol, že pod a prezentácie je
na zastupite stve prítomných 50 poslancov, 7 boli neprítomní.
Za overovate ov zápisnice 20. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
podpredseda ur il poslanky u Martu Budišovú a poslanca Františka Farkaša.
alej podpredseda 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.
Rovnako poslancov informoval, že na rokovací stôl im boli doru ené podklady
od predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov pána Hlinku v súvislosti s povinnos ami, ktoré poslanec je povinný komisii
predloži každoro ne po as výkonu funkcie k termínu 31. marca. Po informácii od pána
poslanca Hlinku dal poslancom do pozornosti, že uvedené podklady im budú doru ené aj
v e-mailovej podobe.
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 podpredseda túto možnos uzatvoril a požiadal poslancov, aby hlasovali
o celom programe tak, ako im bol doru ený.

Hlasovanie . 1

o celom programe

Za 46 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Podpredseda skonštatoval, že program zasadnutia zastupite stva bol schválený. Následne sa
ospravedlnil poslancovi Sülimu a odovzdal mu slovo.
Poslanec Süli: uviedol, že ke obdržal program rokovania, podstatné pripomienky nemá, ale
chcel by sa spýta , pre o v programe nie je možnos v „Rôznom“ prejedna aktuálne
problémy, ktoré sú v Košickom samosprávnom kraji.
Podpredseda uviedol, že pod a jeho informácií bod „Rôzne“ nikdy nebol ako bod rokovania
zahrnutý v programe. Vyjadril názor, že poslanci, pokia majú otázky alebo potrebujú
informácie o dianí v kraji, majú možnos využi bod Interpelácie. Rovnako má každý
z poslancov právo navrhnú a doplni program rokovania. Skonštatoval, že program bol
schválený, pod a ktorého bude zastupite stvo postupova .
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 SDKÚ-DS, KDS do návrhovej komisie nikoho nenavrhol,
predseda poslaneckého klubu SMER - SD do návrhovej komisie navrhol poslanky u Máriu
Grüllingovú, poslanca Jozefa Andrej áka a poslanca Borisa Farkašovského.
Hlasovanie . 2

o zložení návrhovej komisie

Za 51 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Podpredseda skonštatoval, že návrhová komisia na 20. zasadnutí zastupite stva bude
pracova v zložení: poslanec Boris Farkašovský, poslanky a Mária Grüllingová a poslanec
Jozef Andrej ák. 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
Podpredseda dal priestor na interpelácie, otázky a pripomienky. Dodal, že v prípade,
ak poslanci využijú svoje oprávnenie interpelova predsedu samosprávneho kraja, z dôvodu
jeho neprítomnosti na rokovaní, bude poslancom pod a § 16 zákona odpoveda predseda
samosprávneho kraja písomne v lehote do 30 dní. Následne otvoril bod interpelácie.
Poslanec Süli: uviedol, že má 2 interpelácie z rôznych oblastí, ale pokúsi sa to skráti a vecne
to vysvetli .
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Interpeloval predsedu Košického samosprávneho kraja v problematike jednozna ného
stanoviska k ažbe uránovej rudy na území Košického samosprávneho kraja. Pretože napriek
petíciám a slobodným prejavom proti ažbe, z tla e sa dozvedáme, že ministerstvo
hospodárstva podpísalo memorandum s firmou, ktorá hodlá aži uránovú rudu na území
Košického samosprávneho kraja. A dokonca sa objavili aj akcie dobyvate skej firmy na
burze. Z odbornej literatúry je známe, že všetky zlú eniny uránu sú toxické a všetky izotopy
tohto kovu sú rádioaktívne. Jadrové použitie izotopov U235 je vhodné po obohatení z rudy
z 0,75 % na 6-8 % obsahu. Totižto z jedného gramu U235 vznikne úplným štiepením až 75 600
GJ tepelnej energie. Je nesporné, že z energetického h adiska je to palivo budúcnosti.
Na strane druhej je potrebné podotknú , že nie je vyriešená bezpe ná ažba nerastov
obsahujúcich uvedený izotop a hlušina, ktorá nie je pre alšie spracovanie použite ná
obsahuje prakticky všetky izotopy uránu a je rádioaktívna. Je evidentné, že pri dnešnej
technickej vyspelosti dôjde ažbou k zamoreniu nielen ve kého územia, ale aj zdrojov pitnej
vody. Pol as rozpadu uránu U235 je 7,038 x 108 rokov a U238 4,46800x 109 rokov.
Prirodzeným produktom rozpadu uránu je aj rádioaktívny plyn radón, ktorý v sú asnom
období preniká na povrch pôdy, ale cca 200 metrová hrúbka pôdy zabra uje tomu, aby
z hygienického h adiska bola nebezpe ná. Otvorením dobývacieho priestoru zatia nie je
možné zabráni zvýšeniu rádioaktívneho žiarenia, nie iba pozadia, ale pri prevládajúcich
severných vetroch aj ve ké územia kraja. Kvôli uvedeným poznatkom žiada predsedu
Košického samosprávneho kraja, aby na nasledujúce zasadnutie bola zaradená do programu
informácia o sú asnom právnom stave a bolo pripravené uznesenie, v ktorom Zastupite stvo
Košického samosprávneho kraja vyjadrí svoj nesúhlas s ažbou uránu na svojom celom území
minimálne na 100 rokov.
Druhá interpelácia sa týkala jednej firmy. Uviedol, že pre íta celú interpeláciu, ako si ju
napísal. „Interpelujem predsedu Košického samosprávneho kraja v prípade riadite ky
rozpo tovej organizácie SKI - Stredisko krízovej intervencie. Menovaná sa stala riadite kou
DSS Krá ovce, n. o. od 1. 2. 2011, ke na základe konkurzu, ktorý sa konal 12. 1. 2011,
komisia ju vybrala do funkcie riadite a zariadenia napriek tomu, že nesp ala kvalifika né
predpoklady, t. j. minimálne 3 roky praxe v sociálnej oblasti. Od roku 2002 do roku 2010 bola
primátorkou mesta Se ovce, predtým zástupky ou primátora a riadite kou školy.
To, že ju vybrala komisia do funkcie riadite a je zodpovednos komisie a navrhovate a
do tejto funkcie. Tým sa nechcem zaobera , ale na zasadnutí Zastupite stva Košického
samosprávneho kraja 17. 12. 2012, zastupite stvo na návrh predsedu vymenovalo pani
doktorku Moniku Bérešovú za riadite ku rozpo tovej organizácie Strediska krízovej
intervencie. O 4 dni neskôr - 21. 12. 2012 menovaná založila svoju neziskovú organizáciu
Pomoc u om v núdzi, so sídlom Va kovská 613, Se ovce. A v tejto neziskovej organizácii
menovaná zastáva funkciu štatutárneho orgánu, riadite ky. Druh - všeobecne prospešných
služieb - je identická so službami DSS Krá ovce. Domnievam sa, že sa jedná o konflikt
záujmov, ke je evidentné, že menovaná má možnos zneuži verejné prostriedky
v prospech súkromného podnikania. Pod a m a menovaná zlyhala po osobnostnej stránke
a nemala by zastáva žiadnu funkciu vo verejnej správe. Žiadam, zo strany zria ovate a
o preskúmanie predpokladaného konfliktu. Odovzdávam to písomne.“
Podpredseda sa následne opýtal, i chce ešte niekto vystúpi . Nako ko nik z poslancov už
neprejavil záujem, zareagoval na prvú interpeláciu poslanca Süliho s tým, že Zastupite stvo
Košického samosprávneho kraja 8. decembra 2008 prejednávalo materiál pod názvom
Regionálna surovinová politika. Následne citoval z materiálu, ktorý bol schválený
v zastupite stve v mesiaci december 2008: „S prihliadnutím na vyššie uvedené skuto nosti, je
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potrebné zotrva na doterajších negatívnych stanoviskách Košického samosprávneho kraja
k zámeru ažby uránu v lokalite Jahodná - Kurišková vychádzajúc zo schváleného územného
plánu alších rozvojových dokumentov a všeobecne záväzných predpisov Košického
samosprávneho kraja. V prípade alšieho rokovania potreby vybavenia vyjadrení k tejto
problematike.“ Následne dodal, že touto problematikou sa Košický samosprávny kraj, resp.
zastupite stvo ešte v decembri 2008 zaoberalo, prijalo ur ité uznesenie, ur ité stanoviská,
ktoré sú alej platné. o sa týka podpísania memoranda oh adne dobývania uránu Jahodná,
v poslednom období názor Košického samosprávneho kraja, resp. Úradu Košického
samosprávneho kraja je taký, že po ká na výsledok štúdií, ktoré by mali hovori o tom, aký to
bude ma vplyv na životné prostredie, iže vypracujeme štúdiu EIA a taktiež budeme ma
záujem vidie štúdiu EIA, o sa týka dopadu na zdravotný stav obyvate stva. Samozrejme,
potom Košický samosprávny kraj, v zastúpení Zastupite stva Košického samosprávneho
kraja, prijme k tejto problematike stanovisko. To ko asi na doplnenie pána Süliho, len
na oboznámenie s tým, že kroky, ktoré boli doposia urobené z úrovne Košického
samosprávneho kraja a tiež trošku oboznámi s tým, aké kroky by nasledovali do budúcna.
Poslanec Süli: uviedol, že jeho požiadavka znela nielen na Jahodnú a Kuriškovú, ale
na územie celého kraja, celého územia Košického samosprávneho kraja, vrátane Spiša.
Podpredseda uviedol, že bude k tomu písomná informácia. Následne sa opýtal, i chce ešte
niekto v Interpeláciách vystúpi . Nako ko nikto z poslancov zastupite stva už nevyužil túto
možnos , podpredseda tento bod programu ukon il.
BOD . 3
Informácia o plnení uznesení Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
Podpredseda 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 z 20. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 25. februára 2013:
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) zrušuje
uznesenie . 143/2010 z 5. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 30. 8. 2010,
C) súhlasí
s vypustením zo sledovania uznesenia . 414/2012 z 15. zasadnutia Zastupite stva
Košického samosprávneho kraja zo d a 16. 4. 2012.
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Hlasovanie . 3

Informácia o plnení
samosprávneho kraja

uznesení

Zastupite stva

Košického

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD . 4
Správa o výsledkoch kontroly za obdobie december 2012 a január 2013
Správa o kontrolnej innosti Útvaru hlavného kontrolóra
Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2012
Podpredseda sa opýtal hlavného kontrolóra, JUDr. Vojtecha Farkaša, i chce uvies
materiál a následne mu odovzdal slovo.
JUDr. Farkaš, hlavný kontrolór: uviedol, že všetko to najdôležitejšie je uvedené
v správach.
Podpredseda otvoril rozpravu.
Poslanec Hlinka: uviedol, že sa chce pozastavi pri tejto správe, pokia sa hodnotí uplynulý
rok 2012, kde sa vo všeobecnej asti na strane 27 hlavným kontrolórom hovorí
o celkovom po te zistených nedostatkov pri kontrolách v uplynulom roku, ktorý sa porovnáva
so stavom v roku 2011, iže v predminulom roku, kde došlo k poklesu celkového po tu
zistených nedostatkov. Zhruba je to cca 5 - 7 %. To by bolo ve mi a samozrejme fajn, ale za
povšimnutie pod a jeho názoru stojí alšia veta, kde sa hovorí o hodnote, ktorá znamenala
bu porušenie finan nej disciplíny alebo porušenie iných predpisov, kde vo finan nom
vyjadrení zistenia narástli v hodnote Eur zhruba o 25 %, ke to po ítal. Dotazoval sa
hlavného kontrolóra, i by mu vedel teraz poveda , prípadne to bude zaujíma aj ostatných
prítomných poslancov zastupite stva, aký je dôvod? Ako vidí a hodnotí hlavný kontrolór
kvalitu, odbornos a profesionalitu štatutárnych zástupcov, prípadne ekonomických udí,
ktorí jednotlivé finan né prostriedky v rámci kraja používajú a s nimi disponujú. V om vidí
prí iny podstatne zvä šeného po tu zistení, ktoré majú následok isté finan né konzekvencie.
JUDr. Farkaš, hlavný kontrolór: uviedol, že je ažké poveda , pre o je tomu tak. Na jednej
strane je to aj vždy na internetovej stránke a tak isto aj v správe, že sa snažia poukáza
a zverejni správny postup konania, teda našich organizácií v jednotlivých prípadoch, ktoré sú
vo forme rozšírenej verzie, kde je aj poukázané na správny postup. Je to záležitos s tým, že
táto stránka je verejne prístupná. Je to v sekcii zastupite stvo. Napriek tomu, že aj vedúci
príslušných odborov robia ur ité školenia, prizývajú kontrolórov, poprípade kontrolóri robia
v rámci svojej innosti praktickú metodickú pomoc. Napriek tomu všetkému, ako keby sa to
mí alo ú inkom. Dodal, že možno by bolo vhodné ešte viac sa zú ast ova na poradách
zo strany kontrolórov. Nemá s tým problém, vždy sa zú ast ovali príslušných porád
riadite ov a ekonomických zástupcov, pretože len na nich toto závisí. Nedá sa skuto ne iným
spôsobom, z jeho strany, obmedzi . Na vysvetlenie uviedol, že takýmto spôsobom idú roky,
roky sa rovnakým spôsobom vyhodnocuje. iže tu nie je možnos , že by v dôsledku iného
prístupu k vyhodnocovaniu sa tieto ísla menili a dá sa poveda , že minimálne 10 rokov
týmto postupom postupujú. A jedine tu vidí možnos v tom, že viac sa zú ast ova na tých
školeniach, resp. poradách riadite ov a ekonomických zástupcov, aby tomu tak nebolo,
pretože inak to nevie ovplyvni , len takýmito preventívnym opatrením.
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Poslanec Halenár: uviedol, že by chcel nie o podobné, ako tu už odznelo v tomto bode,
prednies a to mu tu pri tom vý te toho všetkého, o kontrolóri nájdu v súvislosti s ich
kontrolami v inštitúciách alebo školách, ktoré sú pod zodpovednos ou Košického
samosprávneho kraja, chýba nejaký dovetok, o sa udialo potom, o zistenia boli dané na
papier. Napríklad - celkom by ho zaujímalo, aký postup v minulosti KSK zvolilo, ako je pri
zisteniach, ako sú napríklad na strane 6, to je Obchodná akadémia Watsonova, len na záver
nedostato ným zhodnocovaním majetku KSK došlo k porušeniu zákona o majetku VÚC
a zníženiu príjmov v celkovej sume 14 a pol tisíc Eur. Toto je veta, návrh na uznesenie je,
zastupite stvo berie na vedomie. A jeho by celkom zaujímalo, možno aj iných poslancov, o
sa za takouto jednou vetou udeje alej. Mal na mysli konkrétny prípad v minulosti, ke nie o
bolo konštatované v správe kontrolóra a zastupite stvo hlasovaním povedalo „berie na
vedomie“, o sa udialo alej. A ešte raz opakoval - pri vete nedostato ným zhodnocovaním
majetku KSK došlo k zníženiu príjmov za 14 a pol tisíc Eur?
Poslanec Süli: dotazoval sa hlavného kontrolóra a riadite a úradu, ke že tabu ke
. 1 si pre ítal zistenia celkom 1 446 954 Eur a v tabu ke . 2 je 1 107 214 Eur. To sú
podstatné kontrolné zistenia spolu, že pri tejto kríze, ktorú máme, že pomaly na svoj rozvoj,
program, nemáme finan né prostriedky, o sa udeje s tými u mi, ktorí zaprí inili tieto
nedostatky? Mal na mysli riadite ov alebo udí vo vedúcich funkciách tej - ktorej organizácie,
ktorí ke zaprí inia takéto nedostatky, i sa im ni nestane, alebo sú vyvodené návrhy na
zmeny v týchto organizáciách, i to budeme trpie alej, i sú to len formálne nedostatky, nad
ktorými kývneme hlavou a berieme to na vedomie a život ide alej.
Ing. Bernát, riadite úradu: uviedol, že opatrenia sú krátkodobé a dlhodobé. Krátkodobé
opatrenia – o tom poslanci dostanú písomnú informáciu na nasledujúce zastupite stvo z tejto
kontroly, aké opatrenia boli konkrétne vyvodené vo i štatutárom. o sa týka dlhodobých
opatrení vyjadril presved enie, že ke sa podarí zrealizova OPIS, budeme môc as
inností centralizova a to, o sme robili teraz lokálne, tzn. že každá organizácia si robí
samostatne ú tovníctvo, personalistiku, nakladanie s majetkom, verejné obstarávanie, že sa
bude da centralizova , aby sa udia venovali tomu, omu sa majú venova . Uviedol to na
príklade riadite a organizácie, napr. bábkového divadla, ktorý má by ekonóm, právnik,
personalista, majetkár, všetko v jednom a ešte aj umelec, musí sa venova aj tomu divadlu.
Tento problém, kumulova to ko funkcií do jedného loveka, aj preto vznikajú problémy,
ktoré sú. Dodal, že problémy nevznikajú rok, dva, tri, ani 8 rokov, opakujú sa odkedy hlavný
kontrolór robí kontrolu. iže to nie je tak, že teraz to mimoriadnym spôsobom narástlo
a predtým to nebolo. Nedostatky vždy boli a to, o aj hlavný kontrolór hovorí, že sa robí
osveta, robia sa školenia, chodí na porady riadite ov a napriek tomu sa problémy opakujú.
Zopakoval, že krátkodobé opatrenia ur ite budú, poslanci dostanú informáciu, aké opatrenia
boli vo i tým štatutárom vyvodené za nedostatky, ktoré tam zistili. K dlhodobým opatreniam
uviedol, že je potrebné centralizova to, o sa dá centralizova a robi to profesionálne, aby sa
venovalo len tejto innosti k tým zisteniam. Dodal, že ke je niekde povedané, že 200 tisíc
bolo v rozpore, to neznamená, že tovar, službu, netreba objedna , že by stála nulu. Tovar, i
službu, tak i tak treba objedna . Otázne je, i by stála 200 tisíc alebo 180 tisíc, ale ur ite by
nestála nulu. Takže aj zistenia vo výške 1 milióna Eur to neznamená, že tieto finan né
prostriedky by sa nevynaložili, resp. nepoužili, len boli použité v rozpore so všeobecne
platnými právnymi predpismi.
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JUDr. Farkaš, hlavný kontrolór: uviedol, že kontrolóri po skon ení kontroly ukladajú
v zápisnici kontrolovanému subjektu, aby prijal sám svoje opatrenia na odstránenie
nedostatkov zistených kontrolou a, samozrejme, že aj prijal opatrenia v zmysle Zákonníka
práce. Každý štatutár toto urobí. Následne táto informácia ide pre poslancov, pre
zastupite stvo, o sa stalo. Pokia poslanci vidia, že je nádej alebo nie je nádej, že chcú, aby
sa prijali opatrenia na rokovaní zastupite stva, je toto možné. Treba návrh niekoho
z poslancov, ktorý povie: „a toho riadite a za tieto nedostatky budeme rieši takým a takým
spôsobom“. Môže sa odvola z funkcie, môže sa nevie o - to je záležitos poslancov. Pokia
poslanci v rámci jednotlivých správ hlavného kontrolóra budú potrebova prijatie
odstrašujúceho alebo v úvodzovkách akého riešenia, je možné zo strany poslancov, aby takéto
rozhodnutie prijali. o sa týka rozhodnutia, ktoré prijíma pán predseda, poslanci sú o týchto
rozhodnutiach pri alšom rokovaní zastupite stva oboznamovaní. Aj teraz konkrétne
napríklad na strane 22 je, o bolo prijaté vo i jednotlivým štatutárom zo strany pána predsedu.
Takže toto je tento systém. o sa týka sumy 14 500, to je v podstate o poslanec Halenár
hovoril, je zase to isté. Tento postup je skuto ne na poslancoch, s ím budú spokojní, toto
bude. Dodal, že jeho povinnos ou je len informova . Prijímanie opatrení je na poslancoch
a na pánovi predsedovi. Je toho názoru, že z tohto h adiska to zodpovedal.
Poslanec Süli: uviedol, že ke tomu dobre porozumel, predseda nemôže odvola žiadneho
štatutárneho zástupcu tej-ktorej organizácie, ale môže da návrh, pokia má vedomos , na
základe zistených nedostatkov. Dodazoval sa, i je to tak a požiadal o vysvetlenie.
Poslanec Halenár s faktickou poznámkou: zareagoval na vystúpenie hlavného kontrolóra
s tým, že ke ho dobre pochopil, v prípade, že v bode, ako je teraz, neodznie nejaký
konkrétny návrh poslanca v súvislosti s predloženou správou a po ukon ení rokovania
zastupite stva predseda KSK neurobí žiadny záver, tak so zisteniami hlavného kontrolóra sa
neudeje ni . Dotazoval sa, i dobre tomu rozumie.
Poslanec Farkašovský: uviedol, že legislatíva je taká, aká je. Predseda samosprávneho kraja,
ktorý zastupuje zria ovate a na školách, nemá žiadne právo odvoláva riadite a, tresta
riadite a alebo iné veci s riadite om robi na základe zistení hlavného kontrolóra, iba
v prípade, ak by bol odsúdený za trestný in, vtedy je odvolate ný. Odvolate ní štatutári
našich škôl sú na základe doporu enia školskej rady županovi, ktorý návrh predloží
poslancom. Na vyjadrenie hlavného kontrolóra, že na základe jeho zistení o tom poslanci
majú rozhodnú , uviedol, že tak to nie je. Je tam školská rada. A ke si ten ktorý riadite
„dobre“, dobre pre seba vyskladal školskú radu, tak je v podstate neodvolate ný, ak nie je
odsúdený za trestný in.
Poslanec Halenár: dotazoval sa, i výsledky kontrol sa niekedy dostávajú na rokovania
školských rád, i hlavný kontrolór zasiela jednotlivým školám výsledky kontrol
s požiadavkou, aby štatutár alebo predseda rady školy predložil výsledky kontroly lenom
rady školy.
JUDr. Farkaš, hlavný kontrolór: na otázku poslanca Halenára uviedol, že radu školy
neinformuje. Rada školy je samosprávny orgán, ktorý neprijíma opatrenia vo i štatutárovi.
Preto sa informuje pán predseda. Na predchádzajúcu otázku - pán predseda vždy prijíma
opatrenia. Nestáva sa, že by neprijal opatrenie v prípade, že zastupite stvo nejakým spôsobom
nenavrhne prijatie opatrenia, konkrétne pod a ich názoru. Môže len to ko poveda , že
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nesúhlasí s poslancom Farkašovským. Nie je to pravda, o sa týka opatrení týkajúcich sa rady
školy. Aj nedávno bolo v tla i zverejnené, boli odvolaní niektorí riaditelia v Prešovskom
kraji. Rada školy nemá túto právomoc. Ona sa môže len vyjadri , navrhnú odvolanie.
A môže sa len vyjadri k tomu, ke zria ovate , predseda Košického samosprávneho alebo
Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja požiada o vyjadrenie, i súhlasí s odvolaním
riadite a alebo nesúhlasí. Oni sa len vyjadrujú. Toto rozhodnutie a vyjadrenie nie je záväzné
pre zria ovate a. Môže zobra do úvahy, nemusí zobra do úvahy, ale vyjadri sa má právo.
iže asi v tomto duchu je to, v zmysle zákonov.
Poslanec Farkašovský s faktickou poznámkou: zareagoval na vystúpenie hlavného
kontrolóra s tým, že nebude sa spori , ale nech si pre íta zákon. Župan menuje a odvoláva,
nie zastupite stvo a na základe doporu enia školskej rady, nie na základe doporu enia
zastupite stva alebo doporu enia župana, môže školská rada. Dodal, že nepovedal, že školská
rada odvoláva, menuje a odvoláva predseda samosprávneho kraja.
Podpredseda sa následne opýtal, i chce ešte niekto v rozprave vystúpi . Po konštatácii, že sa
do rozpravy nikto nehlási podpredseda rozpravu ukon il a požiadal návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 20. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 25. februára 2013:
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
1. Správu o výsledkoch kontroly za obdobie december 2012 a január 2013.
2. Správu o kontrolnej innosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja
za obdobie roka 2012.
Hlasovanie . 4

Správa o výsledkoch kontroly za obdobie december 2012
a január 2013
Správa o kontrolnej innosti Útvaru hlavného kontrolóra
Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2012

Za 48 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD . 5
Dodatok . 5/2013, ktorým sa menia Zásady a postup
pre ude ovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja
Podpredseda uviedol, že materiál prešiel rokovaniami v komisiách a následne k nemu
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 z 20. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 25. februára 2013:
Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja pod a § 11 ods. 2 zákona . 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, v súlade so Všeobecne
záväzným nariadením . 8/2008, ktorým sa dop a Všeobecne záväzné nariadenie . 1/2002
o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja, Dodatkov . 1/2006, . 2/2007,
. 3/2008, . 4/2009, ktorými sa menia a dop ajú Zásady a postup pre ude ovanie verejných
ocenení Košického samosprávneho kraja schva uje Dodatok . 5/2013, ktorým sa menia
Zásady a postup pre ude ovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja.
Hlasovanie . 5

Dodatok . 5/2013, ktorým sa menia Zásady a postup pre
ude ovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD . 6
Schválenie príspevku Košického samosprávneho kraja
pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košický kraj pre rok 2013
Podpredseda uviedol, že rovnako aj tento materiál bol prerokovaný v Komisii
k hospodáreniu s majetkom Košického samosprávneho kraja, vo finan nej komisii, v komisii
cestovného ruchu a cezhrani nej spolupráce, v komisii regionálneho rozvoja, ktoré doporu ili
zastupite stvu materiál prerokova a schváli . Následne k nemu otvoril rozpravu.
Poslanec Süli: uviedol, že ke na zastupite stve poslanci prejednávali vznik tejto
organizácie, bola diskusia o tom, i je potrebná taká organizácia alebo nie. Poslanci boli
presved ovaní o tom, že finan nú iastku, ktorú Košický samosprávny kraj vloží do tejto
organizácie, to ko finan ných prostriedkov dostane od vlády do tej istej organizácie.
Dodazoval sa, i to platí aj dnes, lebo v prípade, že to neplatí, ke nemáme z toho žiadny
osoh, potom táto organizácia je nie je duplicitná, ale minimálne triplicitná a zbyto ná.
Podpredseda odovzdal slovo riadite ovi úradu, ako predsedovi správnej rady krajskej
organizácie.
Ing. Bernát, riadite úradu: na otázku poslanca Süliho uviedol, že to platí, finan nú
iastku, ktorú Košický samosprávny kraj v roku 2013 vložil, v roku 2014 na innos dostane
v pomere 1 : 1. Takže to je motiva ný prvok, aby krajské a miestne organizácie boli
zainteresované na tom, aby zvyšovali po et prenocovaní. Osobne je ve mi rád a zárove
po akoval, že organizácia 30. decembra 2012 vznikla a lenmi sú mesto Košice, Zemplín
zastúpený mestom Michalovce, Spišský región zastúpený mestom Spišská Nová Ves
a Košický samosprávny kraj bude rokova ešte s alšími potenciálnymi lenmi, aby sa táto
organizácia rozrastala, aby za ala plni ú el, na ktorý bola zriadená a dúfa, že pochybova né
re i, i ju treba alebo nie, že dokáže svojou innos ou, že je opodstatnená a dokáže pomôc
rozvoju cestovného ruchu v regióne.
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Poslanec Pado: uviedol, že komisia k hospodáreniu s majetkom sa týmto materiálom
nezaoberala.
Podpredseda sa následne 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.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 20. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 25. februára 2013:
Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja pod a § 11 ods. 2 zákona . 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schva uje
lenský príspevok za Košický samosprávny kraj pre rok 2013 Krajskej organizácii cestovného
ruchu Košický kraj, so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, Košice vo výške 150 000 Eur
v rámci podprogramu Cestovný ruch.
Hlasovanie . 6

Schválenie príspevku Košického samosprávneho kraja pre
Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košický kraj pre rok
2013

Za 41 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 6 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD . 7
Zrušenie uznesení . 298/2011, 299/2011, 300/2011, 301/2011 a 302/2011 zo d a 22.8.2011
a spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny opera ný
program, prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpe ujúce dopravnú obslužnos
Podpredseda uviedol, že materiál bol prerokovaný v štyroch komisiách, vo finan nej,
dopravnej, regionálneho rozvoja i v komisii územného plánovania a životného prostredia,
ktoré odporu ili zastupite stvu materiál prerokova a schváli . Následne otvoril k materiálu
rozpravu.
Ing. Bernát, riadite úradu: chcel len doplni informáciu a je rád, že výzva tu kone ne je,
už je to 2 roky starý materiál, ktorý je potrebné upgradova a upravi . O akávali sme, že
z novej výzvy budú ur ité limitujúce kritériá vypustené, ale bohužia , je v pôvodnom znení
ako bola stará výzva a všetci majú vedomos , že sú regióny, kde je zni ená cestná
infraštruktúra. Sú to 2 póly rastu, vždy musí by pol a nepól rastu, To je to neš astie, ktoré
nás obmedzuje pri týchto štrukturálnych fondoch a dúfa, že v budúcom programovacom
období takéto obmedzujúce kritériá nebudú, pretože ke je cesta zni ená, tak to nezáleží, i je
pól i nepól rastu. A hlavne na Spiši sú vä šinou tie obce póly rastu, ani nevieme tú cestu
zaradi do projektu, pretože sú to 2 póly rastu a medzitým nie je žiadny pól rastu. iže toto je
ve mi obmedzujúce kritérium. A alším obmedzujúcim kritériom je banchmark a náklady na
jeden kilometer, zvláš v horskom a zložitom teréne je problém, že nemôžme robi
systémové opravy, môžeme robi len opravy povrchov. A to je škoda, pretože ur ite vo vä šej
miere by bolo treba robi oporné steny, rekonštruova mosty a rieši systémové poruchy,
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ktoré sú na našej cestnej infraštruktúre, ktorá je spôsobená najmä tým, že cesty sú pre ažené.
Dúfa, že budeme úspešní, o sa týka výzvy. Dodal, že súbežne bolo spustené aj verejné
obstarávanie, aby bol proces ukon ený ím skôr, aby sme vedeli ešte túto sezónu tieto
aktivity zrealizova , pretože všetci vieme v akom stave je cestná infraštruktúra, ale vo
všeobecnosti cestná infraštruktúra na Slovensku po tejto zime.
Následne poslancov informoval, že v apríli dostanú materiál, kde ešte ideme s riešením na
odstránenie povod ových škôd v zmysle uznesenia vlády . 566/2010, ktorým bola vypísaná
výzva. Uzávierka je do 30. 9., takže v apríli úrad predloží na zastupite stvo materiál o ú asti
a o kofinancovaní, o nám tiež pomôže zlepši cestnú infraštruktúru, ale týka sa to len obcí,
ktoré boli vymenované v uznesení vlády . 566/2010 a musia by verifikované verifika nou
komisiou. Iné obce tam nemôžeme da . Cesty, ktoré boli poškodené v roku 2011, 2012,
bohužia , nemôžeme do toho da .
Poslanec Pado: uviedol, že je to bod, ktorý treba podpori všetkými možnými hlasmi,
pretože naše cesty vyzerajú ako skúšobné polygóny a nie ako cesty na prevádzku motorových
vozidiel. Je to dôsledkom aj nekvalitnej práce dodávate ov a preto by chcel požiada , aby po
skon ení verejného obstarávania, po výbere firiem, boli uzatvorené s nimi také zmluvy, kde
bude zakotvené aj zádržné. Zádržné nie na rok, na 2, ale na 3 roky, aby sa ukázala nekvalitná
práca, a aby aleko astejšie a vo vä šej miere boli tieto obce postihované penaliza ne a iná
za nekvalitnú prácu. Poukázal na vlastnú skúsenos súvisiacu s cestou do Po skej republiky
a potom, o prekonal na Slovensku o akával, že v Po sku bude cesta samá jama. Pravý opak.
100 km cesty v Po sku 3 jamy, 100 km cesty na Slovensku 3 úseky bez jám. Možnože
kilometrové. Dodal, že to bolo v Po sku a teda v Prešovskom samosprávnom kraji, nie u nás,
ale v Košickom kraji sú cesty rovnako v dezolátnom stave. Takže naozaj treba na tých
dodávate ov následne zatla i , pretože aj stav ciest je nielen dôsledkom vysokej frekvencie
premávky a prevozom pre ažených kamiónov, ale aj dôsledkom nekvalitnej práce.
Poslanec Petro: je toho názoru, že práve prejednaním a schválením tohto bodu programu
rokovania zastupite stva sa pošle ve mi pozitívna správa, signál pre motoristov, ale aj pre
ob anov okresu Košice - okolie, ktoré v tak žalostnom stave už dlho bojujú o to, aby sa cestná
infraštruktúra v našom okrese zmenila. Aj ke ur ite si v okrese vedia predstavi podstatne
viac úsekov, ktoré sú v žalostnom stave, ale sú v a ní aj za to, o sa schválením tohto bodu
podarilo, aby sa dopravná obslužnos v okrese Košice - okolie podstatne zlepšila. Je ve mi
rád, že aj v rozpo te, ktorý je pri jednotlivých cestách, sa nezabúdalo aj na opravu priepustov,
ktoré pri prívalových daž och alebo pri záplavách vedia zase zni i tieto úseky, ktoré sú
rekonštruované. Na záver dodal, že je ve mi správne, že sa budú aj tieto priepusty opravova
a rekonštruova .
Poslanec Halenár: uviedol, že mu dos chýba reakcia riadite a Úradu KSK na to, o tu
povedal pán poslanec Pado a hlavne mu chýba, v súvislosti s ním ohlásenej informácie, že
KSK podpisuje s dodávate mi stavebných prác na cesty štandardnú dvojro nú záru nú
zmluvu. Pre ho to bola šokujúca informácia, že také obrovské množstvo pe azí, ktoré
odchádza na cesty a boli priamo ur ené, myslí, že to bolo 200 000 000 slovenských korún
bývalých, 1,2 miliardy, môže by predmetom zmluvy s tak nízkou záru nou lehotou. „A preto
vás žiadam, aby ste odpovedali pánu poslancovi Padovi hne teraz, na jeho konkrétny návrh,
aby sa zmluvy uzatvárali konkrétnejšie a s omnoho dlhšou záru nou dobou. A ešte pridám, pri
opravách, nedostal som tu informáciu, pýtal som sa konkrétne, kto kontroluje rovinnos
opráv, tzn. nako ko sú opravy s ostatným povrchom v rovine? A preto by som rád, aby som
dostal odpove aj na túto otázku. Takže pán riadite , do toho.“
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Podpredseda zareagoval na vystúpenie poslanca Halenára s tým, že zatia on vediem toto
zastupite stvo. A pokia si poslanec Halenár všimol, riadite úradu vystúpil v úvode, uviedol
materiál, po om vystúpil poslanec Pado a poslanec Halenár dostane odpove riadite a úradu
po as rokovania pri tomto bode na záver.
Poslanec Bauer: uviedol, že tiež chce na túto tému hovori , pretože takýto rok naozaj
málokto z nás pamätá, ako je toho roku, to ko dier na cestách. A je potrebné vážne sa
zamyslie o s tým robi , ako tomu predchádza .
Ako prvé sa dotazoval riadite a úradu alebo riadite a správy ciest, ko ko prípadov evidujú, o
sa týka žiadostí o náhrady škody, ke si niekto zlomí nápravu, v akom je to stave, ko ko je
takých prípadov a o to pre Košický samosprávny kraj znamená.
Po druhé, zaujíma ho, i robili alebo robia odbornú analýzu toho, pre o je tomu tak. Pokia je
taká analýza, ve mi rád by ju videl.
A po tretie: o proti tomu chcú robi ? iže bol by za to, aj o tu spomínali predre níci, aby
podmienky vyhlasovania sú aží na dodávate ské práce boli predložené zastupite stvu.
Uviedol, že je dlhodobo presved ený a aj z vlastnej skúsenosti vie, že d žka záruky
dodávate a je k ú om ku vyššej kvalite ciest. Má podobnú skúsenos , ako poslanec Pado, že
v okolitých krajinách nemajú taký problém, ako máme my. iže toto je jedna k ú ová väzba.
Ke to sám náš podnik nevie zabezpe i , tak nech to príde do zastupite stva, aby sme vedeli,
za akých podmienok sú vyhlasované sú aže. Požiadal o to, ale vôbec aj alšie opatrenia, o
navrhuje naša odborná organizácia, aby sa to neopakovalo, pretože to, o schva ujeme v tom
bode, to sú peniaze štrukturálnych fondov. Vlastne nereagujú na túto situáciu. A je dobré, že
prídu, pretože súvislé opravy sú riešením, ale ktovie kedy prídu, ke len do konca marca je
uzávierka podávania žiadostí. Takže opatrenia návrhu odbornej organizácie, o proti tomu
chcú robi , aby sa sú asná situácia, to o je, toho roku už neopakovala.
Podpredseda sa opýtal poslancov, i chce ešte niekto v rozprave vystúpi a následne odovzdal
slovo riadite ovi úradu.
Ing. Bernát, riadite úradu: na otázku oh adne výzvy, podmienok sú aže, uviedol, že tí,
ktorí robia štrukturálne fondy sami vedia, že sú tam kritériá, ktoré musíme splni . Na otázku
oh adne záruky uviedol, že sa tou otázkou bude zaobera , i je možné pred ži záruku nad
štandardné 2 roky, i to riadiaci orgán schváli, lebo riadiaci orgán je ten, ktorý verifikuje
podmienky. alej uviedol, že ur ite za zmienku stoja aj takzvané mikrokoberce, ktoré sa
robili pred ôsmimi rokmi a skon ili tak, ako skon ili. Ale aké je systémové riešenie? Súhlasí
s tým, že netreba láta len diery, treba robi celistvé úseky. To je systémové riešenie.
Informoval, že riadite správy ciest dal materiál na poradu pána predsedu, má pripravený
materiál oh adne škôd, ktoré vznikli po tejto zime. Je to vo výške cca 3 milióny Eur, ktoré
potrebujeme na odstránenie kritických a hlavných úsekov, ktoré tu sú. o sa týka náhrady
škôd - už sú žaloby, presné ísla nevedel, ale má vedomos , že sú minimálne tri žaloby
o náhrady škody.
Oh adne ciest v Po skej republike uviedol, že Poliaci posledné 3 roky ve mi intenzívne cez
štrukturálne fondy opravili infraštruktúrne veci aj v súvislosti s majstrovstvami Európy vo
futbale. Nebolo to len o dia niciach, bolo to aj o miestnych komunikáciách a minulý rok
finišovali v dos ve kej miere a za posledné 2 - 3 roky ve mi intenzívne investovali do cestnej
infraštruktúry. Z úrovne Košického samosprávneho kraja sme akali 2 roky na túto výzvu,
uznesenie bolo z augusta 2011 a teraz je výzva vyhlásená. Spomenul, že ke sa bral úver
z Európskej investi nej banky, hovorilo sa, že nie je potrebné bra úver z EIB, že prídu
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štrukturálne fondy a teraz je aj úver z EIB, aj štrukturálne fondy a stále je to žalostne málo
finan ných prostriedkov. Dodal, že ur ite nie je ani spravodlivý systém prerozdelenia dane
z motorových vozidiel a možno poslanci zachytili diskusiu v Bratislavskom kraji, kde mesto
a kraj sa na ahujú, kto má zobra cesty II. a III. triedy v meste pod správu. Bratislavský
samosprávny kraj má 34 miliónov Eur na dani z motorových vozidiel a spravuje 500
kilometrov ciest, my máme 12 miliónov Eur a spravujeme 2 tisíc kilometrov ciest. Takže je
zle nastavený systém financovania cestnej infraštruktúry na modernizáciu a opravy. Je to
dlhodobo poddimenzované a táto zima - tu sa nám vypomstilo to, že do tých ciest sa dlhodobo
neinvestovalo. A potom taká morová rana sú kamióny a mýtny systém, ktorý nám spôsobil to,
že sa kamióny dostali na cesty II. a III. triedy, ktoré cesty dlhodobo poškodzujú a za ažujú.
Takže je to komplex problémov a ur ite sa to nedá mávnutím jedného prútika vyrieši .
alej uviedol, že už aj minulý rok sa správa ciest snažila robi súvislejšie úseky, nie tzv.
záplaty, ale vyfrézova povrch a robi súvislejšie úseky, lebo život ukazuje, že záplaty
nemajú dlhodobú životnos a trvácnos a aj teraz si všimol, konkrétne pred Úradom KSK,
pred otváracím ceremoniálom tam lepili cestu a už je zasa rozbitá. iže, tie drahé studené
obalovacie zmesi, ktoré stoja ve a pe azí, za mesiac a ani necelý mesiac, opä je to rozbité.
Dodal, že nie je to problém len ciest Košického kraja, ale je to problém ciest na celom
Slovensku. Riešením je, aby sa viac investovalo do ciest. A o sa týka záru ných opráv všetko sa dá a všetko je otázka ceny. Dá sa da aj záruka 30 rokov. Máme tu R1, kde je
tridsa ro ná záruka, ale to treba napo íta , o všetko stojí. A v prvom rade, treba investova
každý rok do týchto ciest a nie tak, že sa kampa ovite raz za rok investuje a potom 5 rokov sa
neinvestuje.
Poslanec Pado s faktickou poznámkou: zareagoval na vystúpenie riadite a úradu s tým, že
možno je to v Po sku tak, ako povedal, ale on nehovorí o po ských cestách. To povedal len
na okraj, ale ke pôjdete autom a zbadáte, ako cestári opravujú cesty, teraz je jedno, ktorí sú
to cestári, i sú to naši cestári, i sú to technické služby v Michalovciach alebo v Prešovskom
samosprávnom kraji, ale už len poh ad na to, ako to robia, z toho je zjavné, že tá opravená
cesta dlho nevydrží. Ak sadneme do auta, spolu pôjdeme, tak uvidíme asfalt, ktorý bol
položený pred siedmimi, ôsmimi, desiatimi rokmi, ktorý je celistvý a asfalt, ktorý bol
položený pred rokom, dvomi, maximálne tromi, je v dezolátnom stave. Takže preto hovoril
o tých zmluvách. Rozumie aj riadite ovi, o vraví, i to bude schválené alebo nebude
schválené, ale ak nebudeme tla i na kvalitu, tak budeme tie cesty opravova každé 2 - 3
roky. A ke si to zrátame, vyjde nás to 5 násobne drahšie.
Poslanec Novotný s faktickou poznámkou: zareagoval na vystúpenie riadite a úradu s tým,
že cesty sú naozaj výraznou mierou poškodzované aj pre aženými vozidlami. Predovšetkým
cesty II. a III. triedy, ale aj miestne komunikácie. Pre informáciu poslancom uviedol, že spolu
s poslancom Frešom podával na poslednej schôdzi národnej rady novelu cestného zákona, kde
navrhovali práve zintenzívnenie merania hmotnosti vozidiel a aj rozmerov týchto vozidiel
na cestách II. a III. triedy, ako aj na miestnych komunikáciách, kde by to bolo možné robi aj
v sú innosti s obecnou políciou, ktorá ako orgán samosprávy má úlohu chráni majetok
samosprávy. Košický samosprávny kraj krajskú, obecnú políciu nemá, alebo krajskú políciu
nemá, ale postupovali spôsobom, aby dali takéto kompetencie obecnej polícii. Žia , nezískal
dostato nú podporu poslancov v zákonodarnom zbore, ale chcel len poveda , že v takejto
aktivite budeme musie pokra ova , lebo tento problém nie je len o tom, že nájs finan né
prostriedky a opravi cesty, ale aj o tom, ako tie cesty v budúcnosti ochráni , lebo cesty sú
ni ené prechodom pre ažených motorových vozidiel nákladných áut, to je jedna vec a druhá
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vec - o to viac, že Košický samosprávny kraj má niektoré okresy, o tom sa opakovane
diskutovalo, kde cesty I. triedy ani nemáme. iže tie nákladné autá, ktoré sú asto pre ažené,
inde ani nemôžu is .
Podpredseda 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.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 20. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 25. februára 2013:
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
zrušuje
1. Uznesenie . 298/2011 z 11. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho
kraja konaného d a 22. augusta 2011 v Košiciach Spolufinancovanie projektov zo
štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny opera ný program, prioritná os: 5 regionálne
komunikácie zabezpe ujúce dopravnú obslužnos regiónov – ,,Cesty KSK 6 – Košice
okolie – napojenie obcí na Košice“.
2. Uznesenie . 299/2011 z 11. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho
kraja konaného d a 22. augusta 2011 v Košiciach Spolufinancovanie projektov zo
štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny opera ný program, prioritná os: 5 regionálne
komunikácie zabezpe ujúce dopravnú obslužnos regiónov – ,,Cesty KSK 7 – Spišská
Nová Ves – napojenie obcí na SNV a Gelnicu“.
3. Uznesenie . 300/2011 z 11. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho
kraja konaného d a 22. augusta 2011 v Košiciach Spolufinancovanie projektov zo
štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny opera ný program, prioritná os: 5 regionálne
komunikácie zabezpe ujúce dopravnú obslužnos regiónov – ,,Cesty KSK 8 –
Trebišov – napojenie obcí na Trebišov a Se ovce“.
4. Uznesenie . 301/2011 z 11. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho
kraja konaného d a 22. augusta 2011 v Košiciach Spolufinancovanie projektov zo
štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny opera ný program, prioritná os: 5 regionálne
komunikácie zabezpe ujúce dopravnú obslužnos regiónov – ,,Cesty KSK 9 –
Michalovce – napojenie obcí na Michalovce a Sobrance“.
5. Uznesenie . 302/2011 z 11. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho
kraja konaného d a 22. augusta 2011 v Košiciach Spolufinancovanie projektov zo
štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny opera ný program, prioritná os: 5 regionálne
komunikácie zabezpe ujúce dopravnú obslužnos regiónov – ,,Cesty KSK 10 –
Rož ava – napojenie na Rož avu“.
Hlasovanie . 7

Zrušenie uznesení . 298/2011, 299/2011, 300/2011, 301/2011
a 302/2011 zo d a 22.8.2011 a spolufinancovanie projektov zo
štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny opera ný program,
prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpe ujúce dopravnú
obslužnos

Za 52 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
14

Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 20. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 25. februára 2013:
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 NFP v rámci výzvy ROP-5.1-2012/01 ROP za ú elom
realizácie projektu ,,Cesty KSK 6 – Košice okolie – napojenie obcí na Košice“,
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom samosprávneho kraja a platným
programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho 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 298 750,- eur.
Hlasovanie . 8

Zrušenie uznesení . 298/2011, 299/2011, 300/2011, 301/2011
a 302/2011 zo d a 22.8.2011 a spolufinancovanie projektov zo
štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny opera ný program,
prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpe ujúce dopravnú
obslužnos

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 20. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 25. februára 2013:
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 NFP v rámci výzvy ROP-5.1-2012/01 ROP za ú elom
realizácie projektu ,,Cesty KSK 7 – Spišská Nová Ves – napojenie obcí na SNV
a Gelnicu“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom samosprávneho
kraja a platným programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
samosprávneho 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 298 750,- eur.
Hlasovanie . 9

Zrušenie uznesení . 298/2011, 299/2011, 300/2011, 301/2011
a 302/2011 zo d a 22.8.2011 a spolufinancovanie projektov zo
štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny opera ný program,
prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpe ujúce dopravnú
obslužnos

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
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Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 20. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 25. februára 2013:
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 NFP v rámci výzvy ROP-5.1-2012/01 ROP za ú elom
realizácie projektu ,,Cesty KSK 8 – Trebišov – napojenie obcí na Trebišov
a Se ovce“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom samosprávneho
kraja a platným programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
samosprávneho 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 298 750,- eur.
Hlasovanie . 10

Zrušenie uznesení . 298/2011, 299/2011, 300/2011, 301/2011
a 302/2011 zo d a 22.8.2011 a spolufinancovanie projektov zo
štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny opera ný program,
prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpe ujúce dopravnú
obslužnos

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 20. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 25. februára 2013:
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 NFP v rámci výzvy ROP-5.1-2012/01 ROP za ú elom
realizácie projektu ,,Cesty KSK 9 – Michalovce – napojenie obcí na Michalovce
a Sobrance“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom samosprávneho
kraja a platným programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
samosprávneho 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 298 750,- eur.
Hlasovanie . 11

Zrušenie uznesení . 298/2011, 299/2011, 300/2011, 301/2011
a 302/2011 zo d a 22.8.2011 a spolufinancovanie projektov zo
štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny opera ný program,
prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpe ujúce dopravnú
obslužnos

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
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Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 20. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 25. februára 2013:
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 NFP v rámci výzvy ROP-5.1-2012/01 ROP za ú elom
realizácie projektu ,,Cesty KSK 10 – Rož ava – napojenie na Rož avu“, ktorého ciele
sú v súlade s platným územným plánom samosprávneho kraja a platným programom
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho 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 298 750,- eur.
Hlasovanie . 12

Zrušenie uznesení . 298/2011, 299/2011, 300/2011, 301/2011
a 302/2011 zo d a 22.8.2011 a spolufinancovanie projektov zo
štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny opera ný program,
prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpe ujúce dopravnú
obslužnos

Za 51 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD . 8
Návrh na zmenu uznesenia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja . 464/2012
zo d a 27. augusta 2012 Intenzita pomoci - spolufinancovanie SŠ 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
Podpredseda uviedol, že predloženým materiálom sa navrhuje zastupite stvu schváli
zmenu pôvodne prijatého uznesenia, ktorým bolo schválené spolufinancovanie projektov 39
škôl. V rámci schva ovacieho procesu boli vybraté projekty 10-ich škôl, v ktorých došlo
k úprave výšky celkových oprávnených nákladov a tiež aj výšky spolufinancovania. 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 z 20. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 25. februára 2013:
Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja pod a § 11 ods. 2 zákona . 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, 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.
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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 Pavla Jozefa Šafárika Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, Akademika Hronca 1, Rož ava, ktorej
zria ovate om je Košický samosprávny kraj:
Názov projektu

Celkové
oprávnené
výdavky (€)

Príspevok
z ESF a ŠR
(€)

5 % KSK
(€)

Gymnázium P.J. Šafárika - moderná škola
242 640,78
230 508,74
12 132,04
tretieho tisícro ia
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 Stredná odborná škola, Markušovská cesta
4, Spišská Nová Ves, ktorej zria ovate om je Košický samosprávny kraj:
Názov projektu
Celkové
Príspevok 5 % KSK
oprávnené
z ESF a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Zo školy priamo na trh práce
202 812,45
192 671,82
10 140,63
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 Stredná odborná škola, Komenského 12,
Trebišov, ktorej zria ovate om je Košický samosprávny kraj:
Názov projektu
Celkové
Príspevok 5 % KSK
oprávnené
z ESF a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
BioFar- moderný študijný odbor
151 487,41
143 913,03
7 574,38
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 Stredná odborná škola, Ostrovského 1,
Košice, ktorej zria ovate om je Košický samosprávny kraj:
Názov projektu
Celkové
Príspevok 5 % KSK
oprávnené
z ESF a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Inovácia vzdelávacieho procesu na
422 532,00
401 405,40
21 126,60
základe požiadaviek trhu práce – AMOS
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 ekonomická,
Stojan 1, Spišská Nová Ves, ktorej zria ovate om je Košický samosprávny kraj:
Názov projektu
Celkové
Príspevok
5 % KSK
oprávnené
z ESF a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Odborná škola moderného typu v regióne
434 828,60
413 087,17
21 741,43
Spiš
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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 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
oprávnené
z ESF a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Inovatívne metódy a digitalizácia
vzdelávania pre potreby trhu práce SOŠ
234 994,31
223 244,59
11 749,72
O a S Sobrance
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 Szakközépiskola, J. Krá a 25, Ve ké Kapušany, ktorej zria ovate om je Košický
samosprávny kraj:
Názov projektu
Celkové
Príspevok 5 % KSK
oprávnené
z ESF a ŠR
(€)
výdavky (€)
(€)
Inovatívne metódy a digitalizácia
vzdelávania pre potreby trhu práce SOŠ
294 557,95
279 830,05
14 727,90
Ve ké Kapušany
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 Stredná priemyselná škola stavebná
a geodetická, Lermontovova 1, Košice, ktorej zria ovate om je Košický samosprávny
kraj:
Názov projektu
Vzdelaný stavbár a geodet na trhu práce

Celkové
oprávnené
výdavky (€)
467 151,73

Príspevok
z ESF a ŠR
(€)
443 794,14

5 % KSK
(€)
23 357,59

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, pôšt
a telekomunikácií, Palackého 14, Košice, ktorej zria ovate om je Košický
samosprávny kraj:
Názov projektu
Inovovanie obsahu a metód vzdelávania
na SŠ pre potreby trhu práce

Celkové
oprávnené
výdavky (€)

Príspevok
z ESF a ŠR
(€)

282 706,10

268 570,79

5 % KSK
(€)
14 135,31

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 Stredná odborná škola veterinárna,
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Námestie mladých po nohospodárov 2, Košice - Barca,
Košický samosprávny kraj:
Názov projektu
Moderní mladí veterinári
Hlasovanie . 13

Celkové
oprávnené
výdavky (€)
234 085,51

ktorej zria ovate om je

Príspevok
z ESF a ŠR
(€)
222 381,23

5 % KSK
(€)
11 704,28

Návrh
na
zmenu
uznesenia
Zastupite stva
Košického
samosprávneho kraja . 464/2012 zo d a 27. augusta 2012 Intenzita
pomoci - spolufinancovanie SŠ 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 52 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD . 9
Informácia o implementácii programu cezhrani nej spolupráce
ENPI – HU-SK-RO-UA – vyhodnotenie 3. výzvy
Podpredseda uviedol, že materiál bol prerokovaný v štyroch komisiách, vo finan nej,
komisii cestovného ruchu a cezhrani nej spolupráce, regionálneho rozvoja, komisie
územného plánovania a životného prostredia, ktoré ho zastupite stvu odporu ili prerokova
a zobra na vedomie. Následne otvoril k materiálu rozpravu. Po konštatácii, že sa do rozpravy
nikto nehlási požiadal návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 20. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 25. februára 2013:
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 berie na vedomie Informatívnu správu o implementácii projektov cezhrani nej
spolupráce ENPI - HU-SK-RO-UA (vyhodnotenie 3. výzvy).
Hlasovanie . 14

Informácia o implementácii programu cezhrani nej spolupráce
ENPI – HU-SK-RO-UA – vyhodnotenie 3. výzvy

Za 47 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD . 10
Vystúpenie Košického samosprávneho kraja zo Združenia európskych regiónov
Podpredseda uviedol, že tento materiál bol prerokovaný v troch komisiách, vo
finan nej, komisii regionálneho rozvoja i v komisii územného plánovania a životného
prostredia, ktoré ho odporu ili prerokova a schváli . Následne otvoril k materiálu rozpravu.
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Poslanec Halenár: uviedol, že dos dobre tomu nerozumie, ke dobre pochopil význam
samosprávnych krajov v tejto republike, tak pri schva ovaní zákona, ktorým boli zriadené
samosprávne kraje, bola regionálna spolupráca, resp. komunikácia Európska únia - regióny,
na prvom mieste. A tak to aj chápal, ke kandidoval na poslanca VÚC, že tu sa dozvie mnoho
o tom, ako to beží z h adiska fungovania tejto spolupráce. Teraz sa dozvedá, že Košický
samosprávny kraj chce vystúpi , pretože nenaplnili sa predstavy Košického samosprávneho
kraja. Vidí tam aj nejakú dôvodovú správu, zopár vaty je tam vyplnenej, ale jeho by
zaujímalo, o konkrétne urobil Košický samosprávny kraj v tej komunikácii,
o aké veci sa snažil, tzn. nie o konkrétne, s akou odozvou sa na tom fóre stretol a ko ko bolo
za 6 rokov kladne prijatých alebo posúdených jeho výziev alebo názorov na to, ako má osi
beža v Košickom samosprávnom kraji a ko ko bolo záporne, resp. s akou odozvou sa
aktivity a aké aktivity stretávali z Košického samosprávneho kraja. Možno by vedeli nie o
o tom poveda udia, ktorí sú tu podstatne dlhšie, možno aj v roku 2006 boli aktívnymi a aj
v alších rokoch. Zbavovanie sa alebo vystupovanie z takého fóra argumentáciou, že je treba
plati a že sme sklamaní z toho, by bolo dobré podpori nie ím konkrétnym. A to práve tým,
o povedal.
Podpredseda požiadal Ing. Fülöpa, zástupcu riadite a úradu, ktorý pripravoval tento materiál
a bol oboznámený podrobnejšie s touto problematikou, aby odpovedal na otázky poslanca
Halenára.
Ing. Fülöp, zástupca riadite a a vedúci odboru regionálneho rozvoja, plánovania
a implementácie projektov: uviedol, že Združenie európskych regiónov je jedným z tisícky,
možno 1500 lobistických organizácií, ktoré pôsobia v Bruseli. Posledné 2 roky sme sa snažili
aktívne spolupracova s týmto združením. Problém združenia spo íva v tom, že združuje
cca 150 alebo 250 európskych regiónov, ale to nemá výkonný aparát. má len sekretariát
a tam sú 2 sekretárky. iže akoko vek, ke chcete cez združenie komunikova , obrátite sa na
sekretariát a ten vám sprostredkuje adresy na jednotlivé regióny. Tieto veci si vieme stiahnu
aj z internetu. Komunikáciu s Bruselom, ak potrebujeme nie o prerokova alebo pokúsi sa
prelobova , robíme cez našu kanceláriu v Bruseli, cez pána Mojžiša, ktorý pôsobí v Bruseli.
Nevidíme potrebu komunikova cez Združenie európskych regiónov. Konkrétne sú niektoré
pál ivé témy, s ktorými sa v oblasti regionálneho rozvoja nevieme pohnú a to je napríklad
riešenie nezamestnanosti, chudoby. S týmito otázkami sme sa obrátili aj na Združenie
európskych regiónov, ale bohužia , nevedeli nám pomôc , ani iné regióny sa nevedia pohnú
v týchto oblastiach. Dodal, že združenie využívajú skôr regióny, ktoré sú bližšie pri Bruseli
a ich politickí predstavitelia potom potrebujú nie o prelobbova v Bruseli, tak skôr oni to
využívajú, Holandsko a krajiny, ktoré sú na severe. iže závisí to aj od politického vedenia.
Združenie vie sprostredkova napr. pracovné ra ajky s eurokomisárom at .. iže vie vám da
kontakty. Lenže my cez našu kanceláriu v Bruseli nemáme problém tieto kontakty získa .
Takže je zbyto ne pre nás by lenom v tomto združení, pretože všetky veci, ktoré vieme
získa cez združenie, vieme získa aj cez našu kanceláriu v Bruseli.
Podpredseda sa poslanca Halenára opýtal, i mu sta í takáto odpove
odovzdal slovo.

a následne mu

Poslanec Halenár: dotazoval sa, o tam potom h adajú tie ostatné? Nerozumie tomu skrátka.
Ak Košický samosprávny kraj príde medzi ostatné regióny s tým, že chce rieši chudobu, to je
v jeho o iach naprostý nezmysel. Klás si pred seba úlohy, ktoré ani z právomocí, ktoré
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plynú Košickému samosprávnemu kraju a ani z ambícií, jednoducho Košický samosprávny
kraj v jeho o iach nemá a nie je pripravený na nie o také, aby riešil chudobu. Je to nie o, o
mu pripadá, že je mimo akejko vek pôsobnosti KSK. Teda skôr vidí, ak je ve a tých inštitúcií,
ktoré sa tým zaoberajú a máme dokonca konkrétneho loveka, tu mu skôr chýbalo, s ím
konkrétnym sme sa oto ili? Konkrétnym. Nie, chudoba nie je ni konkrétne, to je abstraktný
pojem. S akou odozvou sme sa stretli na tom fóre? o sme získali? Získali sme dôležité
kontakty? Alebo získali sme len kontakty, na ktorých nám nezáleží? Pokojne môžeme odtia
vystúpi ? To mu chýbalo v tom.
Podpredseda zareagoval na vystúpenie poslanca Halenára s tým, že Ing. Fülöp problematiku
dostato ne vysvetlil vo svojom vystúpení. Následne 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.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 20. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 25. februára 2013:
Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja pod a § 11 ods. 2 písm. i)
zákona . 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov schva uje vystúpenie Košického samosprávneho kraja zo Združenia európskych
regiónov.
Hlasovanie . 15

Vystúpenie Košického samosprávneho kraja zo Združenia
európskych regiónov

Za 44 poslancov, proti 1 poslanec, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD . 11
Informácia o realizácii projektu EHMK
Podpredseda k materiálu uviedol, že Úrad Košického samosprávneho kraja sa podie a
investi nými aktivitami a taktiež programovou as ou na realizácii Európske hlavné mesto
kultúry. Materiál bol prerokovaný vo všetkých komisiách, ktoré ho zastupite stvu odporu ili
prerokova a zobra na vedomie. Následne otvoril k materiálu rozpravu.
Poslanec Novotný: uviedol, že nechce zdržiava , ani ve a rozpráva , nie je poslancom mesta,
takže musí využi túto príležitos v Zastupite stve Košického samosprávneho kraja, aby
nieko ko viet predsa len k projektu Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013 povedal.
Uvedomuje si, že vždy je zlé, ke sa nejaký projekt za ne politizova a preto ho ani
politizova nechce, ani sa k tomu tak nechce postavi . Uviedol, že ve mi trpezlivo o akával
za iatok samotného roku – otvárací ceremoniál, v ktorom sú Košice Európskym hlavným
mestom kultúry. Po otváracom ceremoniáli už musí poveda nieko ko kritickejších
pripomienok k celému projektu. Jednak - ke si pozrie materiál, ktorý je predložený na toto
zastupite stvo, môže konštatova , že 2 zo siedmich investi ných projektov, ktorých
realizátorom je Košický samosprávny kraj, meškajú. Opýtal sa, pre o meškajú, ke pod a
termínov odovzdania sledoval, tak 2 napo ítal, možno sú 3 zo siedmich, ktoré meškajú. iže
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prvá otázka je, pre o meškajú tieto projekty, i sa nedali staveniská odovzdáva skôr
a nemali sa sú aži skôr, pretože na to nepo ul zatia odpove . o sa týka investi ných
projektov, ktoré má na starosti Košický samosprávny kraj uviedol, že problém je niekde inde
a to ten, že z desiatich ve kých investi ných projektov EHMK v meste Košice, sedem mešká.
Mešká Kunsthalle, mešká Kulturpark. Vie, že to je vec mesta, nie Košického samosprávneho
kraja, ale participuje na projekte aj Košický samosprávny kraj. Uviedol, že nechce používa
nadnesené výrazy, ale jeho prvý hodnotiaci postoj je ve mi rozpa itý k celému Európskemu
hlavnému mestu kultúry, pretože zásadné projekty, ktoré mali by hotové, meškajú. Dodal, že
tu nie je problém, že mešká jeden projekt, pretože sa to môže sta , ale nevie si celkom
predstavi , že pripravíme olympijské hry a olympijský štadión bude až po skon ení, niekedy
v polroku po za iatku olympiády odovzdaný. A keby to bol jeden, 2 ve ké investi né
projekty, ale k ú ové investi né projekty. Kunshale a Kulturpark nie sú odovzdané a budú
odovzdané niekedy v polroku. Naozaj za iatok roka, ke sme otvárali EHMK Košice, bol
ve mi rozpa itý a musí poveda , že mesto je nedostato ne pripravené na rok, v ktorom Košice
sú Európskym hlavným mestom kultúry. alej uviedol, že chce využi tento priestor, aby
požiadal Úrad Košického samosprávneho kraja o lepšiu koordináciu s mestom Košice
a o vä šiu aktivitu v tomto projekte. Uvedomuje si, že pla e na nesprávnom hrobe, ale teraz
prejednávame tento bod, je poslanec Zastupite stva Košického samosprávneho kraja za obvod
Košice 2, takže tu chce požiada úrad, aby bol aktívny. Vie, že je aktívny, vidno to aj v tomto
materiáli, realizuje sa množstvom ve kých projektov v rámci EHMK. Je to vidite né. Na
záver povedal nieko ko viet k otváraciemu ceremoniálu. Kritika bola zdrvujúca. Na kultúrnej
komisii mesta, nako ko má informácie musí poveda , že bol ve mi sklamaný tým, o videl
pri Dolnej bráne a bol ve mi sklamaný aj diskusiou okolo hlavného bodu toho programu, teda
koncertu kapely, resp. interpreta Jamiroquai. Uviedol, že v predloženom materiáli sa hovorí
o participácii Košického samosprávneho kraja na otváracom ceremoniáli EHMK a obe
aktivity, i už projekcia na Urbanovej veži, ve mi zjednodušil názov, ale aj projekt Tašíkovo
bol hodnotený ve mi pozitívne. Takže z tohto poh adu musí poveda , že Košický
samosprávny kraj sa úspešne ú astnil otváracieho ceremoniálu a znovu konštatoval, že dojem
z neho bol zna ne rozpa itý v širokej verejnosti a v širokej komunite. Tak bol vnímaný.
Na záver vyjadril pocit, že mesto nie je dostato ne pripravené na projekt Európskeho
hlavného mesta kultúry, projekt predovšetkým v investi ných aktivitách dos výrazne mešká.
Musí poveda , že participácia Košického samosprávneho kraja je pomerne dobrá, ke to
porovná s tým, ako je pripravené mesto Košice, ale napriek tomu si dovolí ešte raz opakova
výzvu k Úradu Košického samosprávneho kraja o lepšiu koordináciu s mestom Košice,
o zvýšenie aktivity v tomto projekte, aby sme v hanbe nezostali, ke to budeme hodnoti
v decembri v roku 2013.
Poslanec Farkašovský s faktickou poznámkou: zareagoval na vystúpenie poslanca
Novotného s tým, že ono je to tak, že meškajú projekty. To je nezvrátite ný dôkaz. Je aj
vidite ný ten dôkaz, o použil, len je treba poveda , že nie je to chyba sú asnosti, je to chyba
minulosti, kedy projekty neboli absolútne pripravované na tieto objekty, ktoré sa teraz
rekonštruujú a až na silný zásah pána ministra Krajcera, pokia má vedomos a silný tlak na
mesto sa rozhodlo o tom, že projekty za ali cválajúcim tempom napredova , aby mohli by
robené výberové konania na dodávate ov stavby, ale za predchádzajúceho primátora, pána
Knapíka, všetko meškalo, o sa len dalo. Uviedol, že nechce by politický, ale ani apolitický,
prišiel minister Krajcer a v spolupráci s novým vedením mesta zatla il na to, že aspo je to
v takom stave a možno to v roku 2013 bude. Bola aj taká alternatíva, že polovica tých
projektov nebude. A správne povedal poslanec Novotný, že toto je vec mesta. Je pravda, že
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Košický samosprávny kraj je sú as ou EHMK, ale hodno me svoje veci, o ktorých je
presved ený, aj pod a materiálu, aj pod a skuto nosti a prejednávania na komisiách, aspo
na dvoch, ktorých je lenom, sme podstatne viac vpredu, ako je mesto. S tým súhlasí.
Poslanky a Blaškovi ová: uviedla, že ažko jej je nereagova , ke sa hovorí o EHMK, už
pár mesiacov sa ve mi stato ne drží spä , aby nehovorila o veciach, ktoré ju trápia, lebo si
myslí, že treba vy ka na priestor, ktorý preto poskytne mesto na zastupite stve v apríli
a následne pozvala poslanca Novotného na zasadnutie mestského zastupite stva. Dodala, že
ur ite to bude zaujímavá diskusia, pretože sa bude hovori o tom, ako je projekt pripravený
pre celý tento rok a bude sa hovori aj o otváracom ceremoniáli, ktorý trápi mnohých. Dodala,
že sa o tom rozprávali na komisii na meste, aj na komisii na samosprávnom kraji a je toho
názoru, že to je ve mi dôležitá téma, treba o nej hovori , ale treba hovori o tom, o nás aká.
Dodala, že projekt beží a musíme urobi všetko preto, aby veci, ktoré nie sú dobré, aby sa
nezopakovali. Vrátila sa k investi ným projektom. Je toho názoru, že je to problém financií
v minulosti a problém klasických obštrukcií pri výberových konaniach, s tým asi neurobíme
ni , s tým mali urobi nie o zákonodarci, aby takéto situácie nevznikali, lebo tam sa stratili
mesiace a mesiace a teraz všetci dobiehame. A najhoršie to bude pre tých kultúrnych
operátorov a samotný program, pretože už sa môžeme len modli , aby bolo pekné leto, aby
sa vä šina projektov mohla uskuto ni , pretože interiéry nebudú a nie je to vina sú asného
vedenia, ani mesta, ani samosprávneho kraja, ale sú to objektívne okolnosti. K hodnoteniu
programu uviedla, že samosprávny kraj je ve mi dobre pripravený a to, o odprezentoval na
otváracom ceremoniáli, aj v predošlých prezentáciách, i už po as Bielej noci alebo iných
projektov, bolo hodnotené pozitívne. A patrí to jednozna ne medzi to najlepšie, o doteraz
bolo. Ur ite je to zásluha odboru kultúry a udí, ktorí sa na tom podie ajú a berú to ve mi
seriózne. Nechcela hovori o veciach, ktoré ju ažia na srdci a chcela by o tom poveda , ale
otvorí to na aprílovom mestskom zastupite stve. Na záver vyjadrila rados , že Košický
samosprávny kraj sa ukázal v dobrom svetle.
Poslanec Pado: uviedol, že komisia k hospodáreniu s majetkom sa otázke Európskeho
hlavného mesta kultúry venovala na svojom každom zasadnutí nielen preto, že sa jedná
o majetok, zhodnocovanie, ale aj preto, že chceli ma informácie, ako je celá táto akcia
pripravovaná, aby sme, ako to už bolo povedané, „aby sme v hanbe nezostali“. Aj na
poslednej komisii sa tejto problematike venovali minimálne 30 minút a od zamestnancov
odboru kultúry si vypo uli ve mi prekvapujúce informácie. Povedal by, že niekedy až
šokujúce, ktoré hovorili o spolupráci medzi predstavite mi, ktorí sú za to zodpovední, na
ktorých leží hlavné bremeno organizácie celého podujatia a zamestnanci Košického
samosprávneho kraja, ktorí v mnohých veciach, síce mohli ma iné názory, iné myšlienky, iné
predstavy, ale neboli akceptované. Uviedol, že lenovia komisie požiadali vedúcu odboru, aby
tieto informácie poskytla na dnešnom zasadnutí Zastupite stva Košického samosprávneho
kraja všetkým poslancom, aby vedeli o tom, pre o niektoré veci nie sú tak, ako by mali by ,
pre o nie o nefunguje tak, ako by fungova malo. Takže chcel by pani vedúcu požiada aj
teraz, aby krátko, ale pár vysvet ujúcich slov povedala všetkým poslancom, pretože niekedy
aj to, že sa Košický samosprávny kraj na organizácii Európskeho hlavného mesta kultúry
podie a v mysliach niektorých obyvate ov nášho kraja navodzuje také predstavy, že máme
ve ký diel zodpovednosti za to, že sa nie všetko uberá tým smerom, ako by sa ubera malo.
Poslanec Novotný s faktickou poznámkou: uviedol, že je na tom podobne, ako poslanky a
Blaškovi ová, snaží sa drža spä pri tejto téme, aby sme sa neza ali háda , na ahova
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a neza ali tvrdi , kto je múdrejší a kto to vie lepšie, pretože to teraz, v tejto chvíli, nie je
dôležité. Projekt beží, je rok 2013, Košice sú Európskym hlavným mestom kultúry a ve mi
mu záleží na tom, aby to dobre dopadlo. Uviedol, že ako lovek, ktorý ve a asu trávi
v Bratislave, ke vidí sústrastné úsmevy kolegov v Bratislave, ke sa s úšk abkom pýtajú,
ako sa darí v EHMK. Nie ako Koši an, ako lokálpatriot, to nerád po úva, nerád sa na to díva,
ale fakty sú nezvratné. To, že v 2008 bolo mesto úspešné v tej sú aži a stalo sa laureátom na
titul Európskeho hlavného mesta kultúry v roku 2013 je zásluha predchádzajúceho vedenia
mesta na ele s pánom Knapíkom. To je neodškriepite ný fakt. V roku 2010 došlo k zmene
vedenia mesta a došlo aj k zásadným zmenám v koncepcii celého Európskeho hlavného mesta
kultúry. Dôležité je, že zmluvy s dodávate mi boli uzatvárané v júli 2012, preto projekty
meškajú. Dodávate môže robi o chce. Nie o sa dá urobi za 3 mesiace, nie o za pol roka,
nie o trvá rok a pol. Uviedol, že nie je stavbár, ale niektoré stavebné veci majú ur ité trvanie
a ur itý as, za ktorý sa môže realizova . Na záver ešte zareagoval na vystúpenie poslanca
Pada s tým, že naozaj prenikli na verejnos a zaškrípali informácie o zlej komunikácii
Košického samosprávneho kraja, mesta Košice a ministerstva kultúry. Apeloval na to, aby
spolo ne z úrovne Košického samosprávneho kraja sme boli akcieschopní, zvýšili aktivitu
a zlepšili koordináciu. Uviedol, že Košický samosprávny kraj a jeho participácia na projekte
je to lepšie, o bolo realizované v rámci EHMK, súhlasil s poslanky u Blaškovi ovou
a dodal, že sa zú astní aprílového zasadnutia mestského zastupite stva.
Podpredseda sa poslancov dotazoval, i chce ešte niekto v rozprave vystúpi . Po konštatácii,
že sa do rozpravy nikto nehlási, rozpravu ukon il a odovzdal slovo riadite ovi úradu, aby
odpovedal na otázky jednotlivých poslancov.
Ing. Bernát, riadite úradu: uviedol, že otázka je jednoduchá, odpove zložitá. Zatia
s investi nými projektami, poslanec Novotný, aj poslanky a Blaškovi ová trafili klinec po
hlavi ke. Stavby sa odovzdávali v júli a na to nabehli archeológovia, pamiatkári a naše
stavby, ktoré meškajú, to je Východoslovenské múzeum, Východoslovenská galérie
a Lapidárium - Uli ka remesiel, sú všetky v centrálnej mestskej zóne na strane jednej.
Vyjadril po akovanie Krajskému pamiatkovému úradu za úžasný prístup k týmto stavbám
a za promptnos pri riešení jednotlivých problémov, ale sú ur ité technologické postupy,
ktoré sa musia dodrža . Nie sme barbari, aby sme to, o sa zachova dá, aby sme nezachovali
pre našich nasledovníkov. Je to unikátna príležitos , aby sme kultúrne inštitúcie dostali do
takého stavu, ktoré nám bude závidie celé Slovensko. Dovolí si tvrdi , že ke sa nám podarí
a to sa nám podarí zrealizova tieto stavby tak, ako máme pred žené termíny, do konca
mesiaca február bude dokon ené Lapidárium, Uli ka remesiel. Poslanec Novotný bude ma
pravdu, že budú len 2 stavby, ktoré sú ešte v realizácií, a to je Východoslovenské múzeum
a Východoslovenská galéria. Východoslovenská galéria sa nachádza 200 metrov od Dómu
svätej Alžbety, sme 5,2 metrov pod zemou a tá archeológia a veci s tým spojené, veci, ktoré
jednoducho musia ma svoj as a nedajú sa urýchli . Dodal, že máme jedine nú možnos aj
nie o necha našim nasledovníkom, generácii, ktorá príde po nás, ako vieme postara sa
o kultúrne pamiatky. Trúfa si poveda , že zrealizované stavby budú pýchou Košického
samosprávneho kraja a budú unikátne v rámci Slovenska. Je toho názoru, že vážne prekážky,
ktoré by bránili dokon eniu týchto stavieb, by už nemali by a aj archeologické a pamiatkové
prieskumy už máme za sebou. Takže to boli tie limitujúce faktory, ktoré zdržali celý proces.
A pre o to je tak? Za alo sa neskoro a plus to, o hovorila pani poslanky a Blaškovi ová,
obštrukcie pri verejných obstarávaniach, at .. Uviedol príklad - dia nicu Hubová - Ivachnová:
3 roky sa sú aží, tendruje a ešte sa to nedosú ažilo, nedotendrovalo, vždy sú tam nejaké
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problémy. Dodal, že objektívne je to, že sa za alo neskoro, ale neohrozuje to naše aktivity,
ktoré chceme realizova v dokon ených stavbách. asový harmonogram, ktorý sme
deklarovali pred dvoma rokmi, nebude ohrozený. Všetky aktivity, ktoré chceme realizova ,
gro je nasmerované na obdobie leta. Dovtedy by tieto stavby mali by dokon ené. Koniec
februára Lapidárium, koniec apríla Východoslovenská galéria a koniec mája
Východoslovenské múzeum. Dodal, že budú to stavby, na ktoré budú všetci pyšní.
Oh adne otváracieho ceremoniálu dal do pozornosti skuto nos , že vtedy v Košiciach bolo
250 tisíc udí. V tom ase tu to žilo a to je dôležitý moment, že udia prišli. V prípade
Tašíkova len v sobotu bolo, pokia si pamätá, tri a pol tisíc rodi ov a detí. Bolo to úžasné
podujatie, úžasná pozitívna energia, ktorá vyžarovala z detí a tiež sa stretol s ve mi dobrou
odozvou. udia to ve mi pozitívne vnímali a prezentovali sa tam všetky regióny, ktoré sú
v našom kraji, po núc Spišom, cez Gemer, Abov a kon iac Zemplínom. Takže je to obrovská
reklama pre naše regióny a je toho názoru, že to bolo urobené dobre. alej uviedol, že
v d och 8. - 10. februára boli Pankuškové slávnosti v Krompachoch, tiež to bolo úžasné
podujatie a preto po akoval u om, ktorí to robia, nezaspávajú na vavrínoch, že stále h adajú
chyby, ktoré sa stali a snažia sa ich odstráni . Dodal, že len ten, kto robí, robí aj chyby, ale
podujatia sú organizované úžasne, cíti obrovskú energiu, ktorá je v riadite och kultúrnych
zariadení, obrovskú živú vodu, ktorú dostali, že po rokoch živorenia majú možnos sa ukáza .
Všetci to vnímajú ako jedine nú a unikátnu možnos ukáza sa a urobi nie o, na o budú
všetci hrdí a tešia sa z toho, že budú v nových, zrekonštruovaných priestoroch a kultúru
posunú na inú, vyššiu úrove .
o sa týka komunikácie a otváracieho ceremoniálu - tak, ako to bolo povedané, celé to bolo
v réžii mesta Košice a neziskovej organizácie Košice 2013 s tým, že Košický samosprávny
kraj zabezpe oval 2 podujatia, ktoré dopadli pozitívne. Dopadli dobre a chystáme, napriek
tomu, že je finan ná kríza, že je memorandum, chystáme alšie kolo malých investi ných
projektov Terra Incognita, ktoré prvé dve kolá sa stretli s obrovským pozitívnym úspechom
v regióne. Dávame možnos v našich zrekonštruovaných priestoroch, aby sa prezentovali aj
inštitúcie zo zahrani ia. Ako aj v ase Tašíkového krá ovstva v knižnici Jána Bocatia,
Bárkociho paláci bola výstava srbskej umelkyne, vo Východoslovenskej galérii boli nemeckí
umelci, v divadle Thália bola prezentácia Máraiho diela. Dodal, že je ve mi rád, že projekt sa
vyváža, nie je to len problém Košíc, ale podujatia sa organizujú po celom našom kraji. Dúfa,
že zrealizujeme investi né aktivity, aj projekty, ktoré máme nachystané, že dopadnú dobre.
Uviedol, že je treba podpori udí, ktorí to robia, snažia sa a venujú sa tomu. Obdivuje ich aj
za to, že nezaspali na vavrínoch, vždy sa snažia h ada chyby a z tých chýb sa pou i , aby sa
do budúcnosti neopakovali. Celkový dojem vníma ve mi pozitívne.
Podpredseda sa následne 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.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 20. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 25. februára 2013:
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.
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Hlasovanie . 16

Informácia o realizácii projektu EHMK

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD . 12
Ur enie odmeny likvidátorom zrušených obchodných spolo ností
Správa nebytových priestorov, spolo nos s ru ením obmedzeným
a Správa majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r. o.
Podpredseda k materiálu uviedol, že pri výške odmeny pre týchto likvidátorov sme
vychádzali z hodnoty majetku vo vlastníctve obchodných spolo ností, ktoré sú predmetom
likvidácie. Tento materiál bol prejednaný v Komisii k hospodáreniu s majetkom Košického
samosprávneho kraja, ktorá odporu ila zastupite stvu materiál prerokova a schváli .
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 z 20. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 25. februára 2013:
Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja pod a § 13 ods. 5 písm. f) Zásad
hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja
schva uje
1. likvidátorovi obchodnej spolo nosti Správa nebytových priestorov, spolo nos
s ru ením obmedzeným “v likvidácii“, I O: 36 802 964, Ing. Eve Sivokovej odmenu
vo výške 500 Eur;
2. likvidátorovi obchodnej spolo nosti Správa majetku Košického samosprávneho kraja,
spol. s r. o. v likvidácii, I O: 36 797 723, Ing. Bernadete Minar íkovej odmenu
vo výške 1 000 Eur.
Hlasovanie . 17

Ur enie odmeny likvidátorom zrušených obchodných
spolo ností Správa nebytových priestorov, spolo nos s ru ením
obmedzeným a Správa majetku Košického samosprávneho
kraja, spol. s r. o.

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD . 13a
Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Michalovce
z dôvodov hodných osobitného zrete a
Podpredseda pri materiáli dal poslancom do pozornosti, že je potrebný súhlas
trojpätinovej vä šiny všetkých poslancov. Následne k materiálu otvoril rozpravu.
Poslanec Pado: informoval poslancov, že je to záležitos oh adom pozemku, ako je to
uvedené v dôvodovej správe, bol záujem odkúpi celý pozemok, pretože je to pred rodinným
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domom. Avšak vzh adom na to, že sa jedná o verejnú as toho pozemku, je vo verejnom
vlastníctve alebo verejný priestor, komisia neodporu ila celý pozemok odpreda , ale len as
pozemku, ktorá je oplotená. A zvyšok tak, ako je uvedené, máme záujem, aby ten pozemok
prevzalo mesto výmenou za iný pozemok, aby tam mohla by starostlivos a verejne
prístupný aj na alej. Požiadal poslancov o podporu tohto návrhu.
Podpredseda sa následne 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.
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 20. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 25. februára 2013:
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) a § 9a ods. 8 písm. e)
zákona . 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) rozhodlo
o prebyto nosti asti pozemku registra C KN parcelné íslo 2293/2 o celkovej výmere
2 357 m2, zastavané plochy a nádvoria, v katastrálnom území Michalovce, obec Michalovce,
okres Michalovce, vedenom Správou katastra Michalovce, v liste vlastníctva . 10054,
a to: novovytvoreného pozemku registra C KN parcelné íslo 2293/9 o výmere 15 m2,
zastavané plochy a nádvoria na základe geometrického plánu 36579017-60/2012
zo d a 26. 11. 2012 vyhotoveného GEODET Ing. Milošom Jackom, PhD.;
B) schva uje
spôsob prevodu a prevod vlastníctva asti pozemku registra C KN parcelné íslo 2293/2
o celkovej výmere 2 357 m2, zastavané plochy a nádvoria, v katastrálnom území
Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce, vedenom Správou katastra Michalovce,
v liste vlastníctva . 10054 a to: novovytvoreného pozemku registra C KN parcelné íslo
2293/9 o výmere 15 m2, zastavané plochy a nádvoria na základe geometrického plánu
36579017-60/2012 zo d a 26. 11. 2012 vyhotoveného GEODET Ing. Milošom Jackom, PhD.
pre:
1. Bibiána Molnára, rodený Molnár, bytom A. S. Puškina 2058/9, Michalovce v podiele
½ k celku za kúpnu cenu 120,00 € (slovom jednostodvadsa eur) a
2. Ivetu Molnárovú, rodená Molnárová, bytom A. S. Puškina 2058/9, Michalovce
v podiele ½ k celku za kúpnu cenu vo výške 120,00 € (slovom jednostodvadsa eur),
z dôvodov hodných osobitného zrete a, ktorými sú nízka výmera pozemku, bezprostredne
susedí s pozemkom a stavbou vo vlastníctve nadobúdate ov, pre vlastníka Košický
samosprávny kraj a správcu je prebyto ný.
Hlasovanie . 18

Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v
Michalovce z dôvodov hodných osobitného zrete a

k. ú.

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
28

BOD . 13b
Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov
v k. ú. Severné Mesto v Košiciach pre vlastníkov garáží
Podpredseda 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 z 20. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 25. februára 2013:
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) a § 9a ods. 8 písm. b)
zákona . 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) rozhodlo
o prebyto nosti pozemkov v katastrálnom území Severné Mesto, obec Košice - Sever,
okres Košice I, vedených Správou katastra Košice v liste vlastníctva íslo 14071, a to:
1. pozemku registra C KN parcelné íslo 2778/3 o výmere 19 m2, zastavané plochy
a nádvoria a
2. pozemku registra C KN parcelné íslo 2778/9 o výmere 19 m2, zastavané plochy
a nádvoria;
B) schva uje
spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov zastavaných stavbami vo vlastníctve
nadobúdate ov v katastrálnom území Severné Mesto, obec Košice - Sever, okres Košice I,
vedených Správou katastra Košice v liste vlastníctva íslo 14071, a to:
1. pozemku registra C KN parcelné íslo 2778/3 o výmere 19 m2, zastavané plochy
a nádvoria, pre Ing. Moniku Kon íkovú, rodená Živ áková, bytom Komenského 49,
Košice za kúpnu cenu 950,00 € (slovom devä stopä desiat eur),
2. pozemku registra C KN parcelné íslo 2778/9 o výmere 19 m2, zastavané plochy
a nádvoria, pre Juraja Saká a, rodený Saká , bytom Boženy N mcovej 16, Košice
za kúpnu cenu 950,00 € (slovom devä stopä desiat eur).
Hlasovanie . 19

Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Severné
Mesto v Košiciach pre vlastníkov garáží

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD . 13c
Spôsob prevodu a prevod spoluvlastníckych podielov k pozemkom v k. ú. Spišská Nová
Ves na ul. Filinského 9 v Spišskej Novej Vsi z dôvodov hodných osobitného zrete a
Podpredseda 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 z 20. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 25. februára 2013:
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) a § 9a ods. 8 písm. e)
zákona . 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) rozhodlo
o prebyto nosti pozemkov v katastrálnom území Spišská Nová Ves, obec Spišská Nová Ves,
okres Spišská Nová Ves, vedených Správou katastra Spišská Nová Ves v liste vlastníctva
íslo 4422, a to:
a) pozemok registra C KN parcelné íslo 9240/3 o výmere 783 m2, zastavané plochy
a nádvoria,
b) pozemok registra C KN parcelné íslo 9240/11 o výmere 19 m2, zastavané plochy
a nádvoria,
c) pozemok registra C KN parcelné íslo 9240/12 o výmere 85 m2, zastavané plochy
a nádvoria,
d) pozemok registra C KN parcelné íslo 9240/13 o výmere 28 m2, zastavané plochy
a nádvoria;
B) schva uje
spôsob prevodu a prevod spoluvlastníckych podielov k pozemkom v katastrálnom území
Spišská Nová Ves, obec Spišská Nová Ves, okres Spišská Nová Ves, vedených Správou
katastra Spišská Nová Ves v liste vlastníctva íslo 4422, a to:
a) pozemok registra C KN parcelné íslo 9240/3 o výmere 783 m2, zastavané plochy
a nádvoria,
b) pozemok registra C KN parcelné íslo 9240/11 o výmere 19 m2, zastavané plochy
a nádvoria,
c) pozemok registra C KN parcelné íslo 9240/12 o výmere 85 m2, zastavané plochy
a nádvoria,
d) pozemok registra C KN parcelné íslo 9240/13 o výmere 28 m2, zastavané plochy
a nádvoria
pre vlastníkov bytov v obytnom dome súpisné íslo 3077, na pozemku registra C KN parcelné
íslo 9240/3, v katastrálnom území Spišská Nová Ves, a to:
1. k bytu íslo 1 na šiestom poschodí obytného domu v podiele 89/10000 pre výlu ného
vlastníka bytu Annu Leškovú, rodená Lešková, bytom Filinského 9, Spišská Nová Ves za
kúpnu cenu 78,00 € (slovom sedemdesiatosem eur),
2. k bytu íslo 3 na šiestom poschodí obytného domu v podiele 153/10000
pre bezpodielových spoluvlastníkov bytu Miloša Rozborila, rodený Rozboril a Evu
Rozborilovú, rodená Gondeková, obaja bytom Filinského 9, Spišská Nová Ves za kúpnu
cenu 133,00 € (slovom jednostotridsa tri eur),
3. k bytu íslo 4 na šiestom poschodí obytného domu v podiele 218/10000
pre bezpodielových spoluvlastníkov bytu Štefana Polláka, rodený Pollák a Alenu
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Pollákovú, rodená Gregorová, obaja bytom Filinského 9, Spišská Nová Ves za kúpnu cenu
190,00 € (slovom jednostodevä desiat eur),
4. k bytu íslo 5 na šiestom poschodí obytného domu v podiele 233/10000
pre bezpodielových spoluvlastníkov bytu Zdenka Hudrana, rodený Hudran a Janku
Hudranovú, rodená Vrab ová, obaja bytom Filinského 9, Spišská Nová Ves za kúpnu
cenu 203,00 € (slovom dvestotri eur),
5. k bytu íslo 6 na šiestom poschodí obytného domu v podiele 153/10000
pre bezpodielových spoluvlastníkov bytu Stanislava Ka enku, rodený Ka enko a Danu
Ka enkovú, rodená Kurillová, obaja bytom Filinského 9, Spišská Nová Ves za kúpnu
cenu 133,00 € (slovom jednostotridsa tri eur),
6. k bytu íslo 9 na šiestom poschodí obytného domu v podiele 153/10000
pre bezpodielových spoluvlastníkov bytu Jozefa echa, rodený ech a Vieru echovú,
rodená Novottová, obaja bytom Filinského 9, Spišská Nová Ves za kúpnu cenu 133,00 €
(slovom jednostotridsa tri eur),
7. k bytu íslo 11 na piatom poschodí obytného domu v podiele 153/10000 pre podielových
spoluvlastníkov bytu každý v podiele 1/2 k celku Štefana Džubaka, rodený Džubak,
bytom Filinského 9, Spišská Nová Ves za kúpnu cenu 66,50 € (slovom šes desiatšes eur
a pä desiat centov) a Máriu Slovikovú, rodená Sloviková, bytom Filinského 9, Spišská
Nová Ves za kúpnu cenu 66,50 € (slovom šes desiatšes eur a pä desiat centov),
8. k bytu íslo 13 na piatom poschodí obytného domu v podiele 218/10000
pre bezpodielových spoluvlastníkov bytu Ing. Ivana Dinga, rodený Dinga a Mgr. Danielu
Dingovú, rodená Voj íková, obaja bytom Filinského 9, Spišská Nová Ves za kúpnu cenu
190,00 € (slovom jednostodevä desiat eur),
9. k bytu íslo 14 na piatom poschodí obytného domu v podiele 233/10000 pre výlu ného
vlastníka bytu Stanislava Muchu, rodený Mucha, bytom Filinského 9, Spišská Nová Ves
za kúpnu cenu 203,00 € (slovom dvestotri eur),
10. k bytu íslo 15 na piatom poschodí obytného domu v podiele 153/10000 pre výlu ného
vlastníka bytu Jozefínu Mihaliakovú, rodená Bartošová, bytom Filinského 9, Spišská
Nová Ves za kúpnu cenu 133,00 € (slovom jednostotridsa tri eur),
11. k bytu íslo 19 na štvrtom poschodí obytného domu v podiele 89/10000 pre výlu ného
vlastníka bytu Zuzanu Veisenpacherovú, rodená Veisenpacherová, bytom Filinského 9,
Spišská Nová Ves za kúpnu cenu 78,00 € (slovom sedemdesiatosem eur),
12. k bytu íslo 21 na štvrtom poschodí obytného domu v podiele
pre bezpodielových spoluvlastníkov bytu Jána Vresilovi a, rodený
bytom Filinského 9, Spišská Nová Ves a Katarínu Vresilovi ovú, rodená
bytom Kamenárska 1, Spišská Nová Ves za kúpnu cenu 133,00
jednostotridsa tri eur),

153/10000
Vresilovi
Šromovská,
€ (slovom

13. k bytu íslo 23 na štvrtom poschodí obytného domu v podiele 233/10000
pre bezpodielových spoluvlastníkov bytu Ondreja Pavlanského, rodený Pavlanský
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a Tatianu Pavlanskú, rodená Muchová, obaja bytom Filinského 9, Spišská Nová Ves za
kúpnu cenu 203,00 € (slovom dvestotri eur),
14. k bytu íslo 27 na štvrtom poschodí obytného domu v podiele 153/10000
pre bezpodielových spoluvlastníkov bytu Petra Piknu, rodený Pikna a Janu Piknovú,
rodená Tarbajová, obaja bytom Filinského 9, Spišská Nová Ves za kúpnu cenu
133,00 € (slovom jednostotridsa tri eur),
15. k bytu íslo 30 na tre om poschodí obytného domu v podiele 153/10000
pre bezpodielových spoluvlastníkov bytu Štefana Hozzu, rodený Hozza a Ivanu Hozzovú,
rodená Zelenická, obaja bytom Filinského 9, Spišská Nová Ves za kúpnu cenu 133,00 €
(slovom jednostotridsa tri eur),
16. k bytu íslo 31 na druhom poschodí obytného domu v podiele 218/10000 pre výlu ného
vlastníka bytu Slávku Kloko kovú, rodená Kaš áková, bytom Filinského 9, Spišská Nová
Ves za kúpnu cenu 190,00 € (slovom jednostodevä desiat eur),
17. k bytu íslo 32 na tre om poschodí obytného domu v podiele 233/10000
pre bezpodielových spoluvlastníkov bytu Vladimíra Cpina, rodený Cpin a Silviu Cpinovú,
rodená Pant ková, obaja bytom Filinského 9, Spišská Nová Ves za kúpnu cenu 203,00 €
(slovom dvestotri eur),
18. k bytu íslo 33 na tre om poschodí obytného domu v podiele 153/10000 pre výlu ného
vlastníka bytu Lenku Zavackú, rodená Zavacká, bytom Pod Horou 9, Markušovce za
kúpnu cenu 133,00 € (slovom jednostotridsa tri eur),
19. k bytu íslo 34 na tre om poschodí obytného domu v podiele 153/10000 pre výlu ného
vlastníka bytu Ivetu Kušnyérovú, rodená Kušnyérová, bytom Filinského 9, Spišská Nová
Ves za kúpnu cenu 133,00 € (slovom jednostotridsa tri eur),
20. k bytu íslo 35 na tre om poschodí obytného domu v podiele 153/10000
pre bezpodielových spoluvlastníkov bytu Vladimíra ikkela, rodený ikkel a Vieru
ikkelovú, rodená Jakubcová, obaja bytom Filinského 9, Spišská Nová Ves za kúpnu
cenu 133,00 € (slovom jednostotridsa tri eur),
21. k bytu íslo 38 na druhom poschodí obytného domu v podiele 153/10000
pre bezpodielových spoluvlastníkov bytu Gabriela Franka, rodený Franko a Lenku
Frankovú, rodená Gabonayová, obaja bytom Filinského 9, Spišská Nová Ves za kúpnu
cenu 133,00 € (slovom jednostotridsa tri eur),
22. k bytu íslo 40 na druhom poschodí obytného domu v podiele 218/10000
pre bezpodielových spoluvlastníkov bytu Emila Krupinského, rodený Krupinský a Janu
Krupinskú, rodená Svetkovská, obaja bytom Filinského 9, Spišská Nová Ves za kúpnu
cenu 190,00 € (slovom jednostodevä desiat eur),
23. k bytu íslo 41 na tre om poschodí obytného domu v podiele 233/10000
pre bezpodielových spoluvlastníkov bytu Ing. Petra Franka, rodený Frank a Martinu
Frankovú, rodená Hainsová, obaja bytom Filinského 9, Spišská Nová Ves za kúpnu cenu
203,00 € (slovom dvestotri eur),
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24. k bytu íslo 43 na druhom poschodí obytného domu v podiele 153/10000
pre bezpodielových spoluvlastníkov bytu Miroslava Franka, rodený Franko a Moniku
Frankovú, rodená Krušinská, obaja bytom Filinského 9, Spišská Nová Ves za kúpnu cenu
133,00 € (slovom jednostotridsa tri eur),
25. k bytu íslo 45 na druhom poschodí obytného domu v podiele 153/10000 pre výlu ného
vlastníka bytu Helenu Korbovú, rodená Alexander íková, bytom Filinského 9, Spišská
Nová Ves za kúpnu cenu 133,00 € (slovom jednostotridsa tri eur),
26. k bytu íslo 47 na prvom poschodí obytného domu v podiele 153/10000 pre výlu ného
vlastníka bytu Annu Hornovú, rodená Šper áková, bytom Filinského 9, Spišská Nová Ves
za kúpnu cenu 133,00 € (slovom jednostotridsa tri eur),
27. k bytu íslo 48 na prvom poschodí obytného domu v podiele 153/10000
pre bezpodielových spoluvlastníkov bytu Silvestra Blahuta, rodený Blahut a Valériu
Blahutovú, rodená Mrov aková, obaja bytom SNP 53, Harichovce za kúpnu
cenu 133,00 € (slovom jednostotridsa tri eur),
28. k bytu íslo 49 na prvom poschodí obytného domu v podiele 218/10000 pre výlu ného
vlastníka bytu Miriam Zele ákovú, rodená Kerkešová, bytom Filinského 9, Spišská Nová
Ves za kúpnu cenu 190,00 € (slovom jednostodevä desiat eur),
29. k bytu íslo 50 na prvom poschodí obytného domu v podiele 233/10000
pre bezpodielových spoluvlastníkov bytu Dušana Slameného, rodený Slamený
a Mgr. Janu Slamenú, rodená Legezová, obaja bytom Filinského 9, Spišská Nová Ves
za kúpnu cenu 203,00 € (slovom dvestotri eur),
30. k bytu íslo 52 na prvom poschodí obytného domu v podiele 153/10000
pre bezpodielových spoluvlastníkov bytu Jozefa Štraucha, rodený Štrauch a Annu
Štrauchovú, rodená Galasová - Zaufalová, bytom Filinského 9, Spišská Nová Ves
za kúpnu cenu 133,00 € (slovom jednostotridsa tri eur),
31. k bytu íslo 53 na prvom poschodí obytného domu v podiele 153/10000 pre výlu ného
vlastníka bytu Andreu Gondovú, rodená Gondová, bytom Filinského 9, Spišská Nová Ves
za kúpnu cenu 133,00 € (slovom jednostotridsa tri eur),
32. k bytu íslo 56 na prízemí obytného domu v podiele 153/10000 pre bezpodielových
spoluvlastníkov bytu Petra Burlasa, rodený Burlas a Renátu Burlasovú, rodená Fictumová,
obaja bytom Filinského 9, Spišská Nová Ves za kúpnu cenu 133,00 € (slovom
jednostotridsa tri eur),
z dôvodov hodných osobitného zrete a, ktorými sú nízka výmera pozemkov pripadajúca
k jednotlivým bytom, pozemok registra C KN parcelné íslo 9240/3 je zastavaný obytným
domom súpisné íslo 3077, v ktorom sa nachádzajú byty vo vlastníctve nadobúdate ov
a na ostatných pozemkoch pri ahlých k obytnému domu, ktoré svojím umiestnením
a využitím tvoria neoddelite ný celok so stavbou, sa nachádza zele , pre vlastníka Košický
samosprávny kraj a správcu sú pozemky prebyto né.
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Hlasovanie . 20

Spôsob prevodu a prevod
spoluvlastníckych podielov
k pozemkom v k. ú. Spišská Nová Ves na ul. Filinského 9
v Spišskej Novej Vsi z dôvodov hodných osobitného zrete a

Za 47 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD . 13d
Spôsob prevodu a prevod spoluvlastníckych podielov k pozemku v k. ú. Strá any
na ul. Školská 3 v Michalovciach z dôvodov hodných osobitného zrete a
Podpredseda 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 z 20. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 25. februára 2013:
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) a § 9a ods. 8 písm. e)
zákona . 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) rozhodlo
o prebyto nosti pozemku registra C KN parcelné íslo 1335/9 o výmere 486 m2, zastavané
plochy a nádvoria, v katastrálnom území Strá any, obec Michalovce, okres Michalovce,
vedených Správou katastra Michalovce v liste vlastníctva íslo 3505;
B) schva uje
spôsob prevodu a prevod spoluvlastníckych podielov k pozemku registra C KN parcelné íslo
1335/9 o výmere 486 m2, zastavané plochy a nádvoria, v katastrálnom území Strá any,
obec Michalovce, okres Michalovce, vedeného Správou katastra Michalovce
v liste vlastníctva íslo 3505, pre vlastníkov bytov v bytovom dome súpisné íslo 1418,
na pozemku registra C KN parcelné íslo 1335/9 v katastrálnom území Strá any, a to:
1. k bytu . 1 na prízemí bytového domu v podiele 263/10000 pre podielových
spoluvlastníkov
a) Máriu Horov ákovú, rodená Banociová, bytom Školská 3, Michalovce, v podiele
5/8 k celku za kúpnu cenu 76,25 € (slovom sedemdesiatšes eur a dvadsa pä
centov),
b) Martinu Horov ákovú, rodená Horov áková, bytom Školská 3, Michalovce,
v podiele 1/8 k celku za kúpnu cenu 15,25 € (slovom pätnás eur a dvadsa pä
centov),
c) Vladimíra Horov áka, rodený Horov ák, bytom Školská 3, Michalovce, v podiele
1/8 k celku za kúpnu cenu 15,25 € (slovom pätnás eur a dvadsa pä centov) a
d)
ubora Horov áka, rodený Horov ák, bytom Školská 3, Michalovce, v podiele
1/8 k celku za kúpnu cenu 15,25 € (slovom pätnás eur a dvadsa pä centov),
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2. k bytu . 2 na prízemí bytového domu v podiele 248/10000 pre bezpodielových
spoluvlastníkov Jána Pivarníka, rodený Pivarník a Margitu Pivarníkovú, rodená
Hajduková, obaja bytom Školská 3, Michalovce za kúpnu cenu 115,00 €
(slovom jednostopätnás eur),
3. k bytu . 3 na prízemí bytového domu v podiele 109/10000 pre výlu ného vlastníka
Jozefa Sabola, rodený Sabol, bytom Školská 3, Michalovce za kúpnu cenu 51,00 €
(slovom pä desiatjeden eur),
4. k bytu . 4 na prízemí bytového domu v podiele 223/10000 pre výlu ného vlastníka
RSDr. Vasi a Hundera, rodený Hunder, bytom Školská 3, Michalovce za kúpnu cenu
103,00 € (slovom jednostotri eur),
5. k bytu . 5 na prízemí bytového domu v podiele 248/10000 pre bezpodielových
spoluvlastníkov Mateja Ma aša, rodený Ma aš a Darinu Ma ašovú, rodená OndoEštoková, obaja bytom Školská 3, Michalovce za kúpnu cenu 115,00 €
(slovom jednostopätnás eur),
6. k bytu . 7 na prvom poschodí bytového domu v podiele 146/10000 pre výlu ného
vlastníka Máriu Furajtárovú, rodená Pániková, bytom Školská 3, Michalovce za kúpnu
cenu 68,00 € (slovom šes desiatosem eur),
7. k bytu . 9 na prvom poschodí bytového domu v podiele 283/10000 pre výlu ného
vlastníka Ing. udmilu Majer íkovú, rodená Majer íková, bytom Pezinská 169,
Vinosady za kúpnu cenu 131,00 € (slovom jednostotridsa jeden eur),
8. k bytu . 10 na prvom poschodí bytového domu v podiele 109/10000 pre výlu ného
vlastníka Imricha Tomáša, rodený Tomáš, bytom Školská 3, Michalovce za kúpnu
cenu 51,00 € (slovom pä desiatjeden eur),
9. k bytu . 11 na prvom poschodí bytového domu v podiele 223/10000
pre bezpodielových spoluvlastníkov Martina Vasilišina, rodený Vasilišin
a Bc. Miroslavu Vasilišinovú, rodená Coganová, obaja bytom Školská 3, Michalovce
za kúpnu cenu 103,00 € (slovom jednostotri eur),
10. k bytu . 13 na druhom poschodí bytového domu v podiele 146/10000 pre výlu ného
vlastníka Janku Novotnú, rodená Novotná, bytom Okružná 98, Michalovce za kúpnu
cenu 68,00 € (slovom šes desiatosem eur),
11. k bytu . 14 na druhom poschodí bytového domu v podiele 263/10000 pre výlu ného
vlastníka Ing. Na u Ka avskú, rodená Bíla, bytom Školská 3, Michalovce za kúpnu
cenu 122,00 € (slovom jednostodvadsa dva eur),
12. k bytu . 19 na tre om poschodí bytového domu v podiele 146/10000 pre výlu ného
vlastníka Vilmu Vojnikovú, rodená Jakubíková, bytom Školská 3, Michalovce
za kúpnu cenu 68,00 € (slovom šes desiatosem eur),
13. k bytu . 20 na tre om poschodí bytového domu v podiele 263/10000
pre bezpodielových spoluvlastníkov Michala Hostovi aka, rodený Hostovi ak a Máriu
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Hostovi akovú, rodená Nem íková, obaja bytom Školská 3, Michalovce za kúpnu
cenu 122,00 € (slovom jednostodvadsa dva eur),
14. k bytu . 21 na tre om poschodí bytového domu v podiele 283/10000 pre výlu ného
vlastníka Annu Pliškovú, rodená Mahaliková, bytom Školská 3, Michalovce za kúpnu
cenu 131,00 € (slovom jednostotridsa jeden eur),
15. k bytu . 22 na tre om poschodí bytového domu v podiele 109/10000 pre výlu ného
vlastníka Jaroslava Peter áka, rodený Peter ák, bytom P. Jilemnického 60,
Michalovce za kúpnu cenu 51,00 € (slovom pä desiatjeden eur),
16. k bytu . 24 na štvrtom poschodí bytového domu v podiele 248/10000
pre bezpodielových spoluvlastníkov Antona Schudicha, rodený Schudich
a Vieru Schudichovú, rodená Nem íková, obaja bytom Školská 3, Michalovce
za kúpnu cenu 115,00 € (slovom jednostopätnás eur),
17. k bytu . 25 na štvrtom poschodí bytového domu v podiele 146/10000 pre výlu ného
vlastníka Ruženu Andrišovú, rodená Andrišová, bytom Školská 3, Michalovce
za kúpnu cenu 68,00 € (slovom šes desiatosem eur),
18. k bytu . 26 na štvrtom poschodí bytového domu v podiele 263/10000
pre bezpodielových spoluvlastníkov Vasi a Grozani a, rodený Grozani
a Máriu Grozani ovú, rodená Maxin áková, obaja bytom Školská 3, Michalovce
za kúpnu cenu 122,00 € (slovom jednostodvadsa dva eur),
19. k bytu . 27 na štvrtom poschodí bytového domu v podiele 283/10000 pre výlu ného
vlastníka Bc. Martinu Behajlovú, rodená Uh árová, bytom Školská 3, Michalovce
za kúpnu cenu 131,00 € (slovom jednostotridsa jeden eur),
20. k bytu . 29 na štvrtom poschodí bytového domu v podiele 224/10000
pre bezpodielových spoluvlastníkov Dušana Vinca, rodený Vinc a Miloslavu Vincovú,
rodená Dociová, obaja bytom Školská 3, Michalovce za kúpnu cenu 104,00 €
(slovom jednostoštyri eur),
21. k bytu . 30 na piatom poschodí bytového domu v podiele 248/10000 pre výlu ného
vlastníka Ing. Rastislav Dzvoník, rodený Dzvoník, bytom Školská 3, Michalovce
za kúpnu cenu 115,00 € (slovom jednostopätnás eur),
22. k bytu . 31 na piatom poschodí bytového domu v podiele 146/10000 pre podielových
spoluvlastníkov, každý v podiele 1/2 k celku, Ing. Rastislava Dzvoníka, rodený
Dzvoník, bytom Školská 3, Michalovce za kúpnu cenu 34,00 € (slovom tridsa štyri
eur) a Ing. Nikolu Apjarovú, rodená Apjarová, bytom Školská 3, Michalovce za kúpnu
cenu 34,00 € (slovom tridsa štyri eur),
23. k bytu . 33 na piatom poschodí bytového domu v podiele 283/10000 pre podielových
spoluvlastníkov, každý v podiele 1/2 k celku, Mgr. Tatianu Rapá ovú, rodená
Bérešová, bytom Školská 3, Michalovce za kúpnu cenu 65,50 € (slovom šes desiatpä
eur a pä desiat centov) a Romana Rapá a, rodená Rapá , bytom Školská 3,
Michalovce za kúpnu cenu 65,50 € (slovom šes desiatpä eur a pä desiat centov),
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24. k bytu . 34 na piatom poschodí bytového domu v podiele 109/10000 pre výlu ného
vlastníka Ing. Marcelu Pa ovú, rodená Pa ová, bytom Hatalov 118 za kúpnu cenu
51,00 € (slovom pä desiatjeden eur),
25. k bytu . 35 na piatom poschodí bytového domu v podiele 224/10000
pre bezpodielových
spoluvlastníkov
Milana
Tomáša,
rodený
Tomáš
a Tatianu Tomášovú, rodená Semjanová, obaja bytom Školská 3, Michalovce za kúpnu
cenu 104,00 € (slovom jednostoštyri eur),
26. k bytu . 36 na šiestom poschodí bytového domu v podiele 248/10000
pre bezpodielových
spoluvlastníkov
Michala
Hrobáka,
rodená
Hrobák,
a Annu Hrobákovú, rodená Lovasová, obaja bytom Školská 3, Michalovce za kúpnu
cenu 115,00 € (slovom jednostopätnás eur),
27. k bytu . 38 na šiestom poschodí bytového domu v podiele 263/10000
pre bezpodielových
spoluvlastníkov
Tibora
Ki inku,
rodený
Ki inka
a Jozefínu Ki inkovú, rodená okotová, obaja bytom Školská 3, Michalovce za kúpnu
cenu 122,00 € (slovom jednostodvadsa dva eur),
28. k bytu . 39 na šiestom poschodí bytového domu v podiele 283/10000 pre výlu ného
vlastníka Teréziu Padovú, rodená Fedorová, bytom Školská 3, Michalovce za kúpnu
cenu 131,00 € (slovom jednostotridsa jeden eur),
29. k bytu . 43 na siedmom poschodí bytového domu v podiele 146/10000 pre výlu ného
vlastníka Gabrielu Belejovú, rodená Belejová, bytom Školská 3, Michalovce za kúpnu
cenu 68,00 € (slovom šes desiatosem eur),
30. k bytu . 47 na siedmom poschodí bytového domu v podiele 224/10000 pre výlu ného
vlastníka Mareka Fedora, rodený Fedor, bytom Školská 3, Michalovce za kúpnu cenu
104,00 € (slovom jednostoštyri eur),
z dôvodov hodných osobitného zrete a, ktorými sú nízka výmera pozemku pripadajúca
k jednotlivým bytom, pozemok registra C KN parcelné íslo 1335/9 je zastavaný bytovým
domom súpisné íslo 1418, v ktorom sa nachádzajú byty vo vlastníctve nadobúdate ov,
pre vlastníka Košický samosprávny kraj a správcu je pozemok prebyto ný.
Hlasovanie . 21

Spôsob prevodu a prevod
spoluvlastníckych podielov
k pozemku v k. ú. Strá any na ul. Školská 3 v Michalovciach
z dôvodov hodných osobitného zrete a

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD . 13e
Spôsob prevodu vlastníctva nehnute ností v k. ú. Kysak priamym predajom
Podpredseda 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 z 20. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 25. februára 2013:
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) a § 9a ods. 1 písm. c)
zákona . 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) rozhodlo
o prebyto nosti nehnute ností v katastrálnom území Kysak, obec Kysak, okres Košice okolie, vedených Správou katastra Košice - okolie v liste vlastníctva . 662, a to:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

skladu súp. . 461 na pozemku registra C KN parc. . 651/47,
chaty súp. . 783 na pozemku registra C KN parc. . 651/53,
chaty súp. . 784 na pozemku registra C KN parc. . 651/54,
chaty súp. . 785 na pozemku registra C KN parc. . 651/55,
chaty súp. . 786 na pozemku registra C KN parc. . 651/56,
chaty súp. . 787 na pozemku registra C KN parc. . 651/57,
chaty súp. . 788 na pozemku registra C KN parc. . 651/58,
chaty súp. . 789 na pozemku registra C KN parc. . 651/59,
chaty súp. . 790 na pozemku registra C KN parc. . 651/60,
chaty súp. . 791 na pozemku registra C KN parc. . 651/61,
pozemku registra C KN parc. . 651/47 o výmere 195 m2, zastavané plochy a nádvoria,
pozemku registra C KN parc. . 651/52 o výmere 8960 m2, zastavané plochy a nádvoria,
pozemku registra C KN parc. . 651/53 o výmere 25 m2, zastavané plochy a nádvoria,
pozemku registra C KN parc. . 651/54 o výmere 25 m2 , zastavané plochy a nádvoria,
pozemku registra C KN parc. . 651/55 o výmere 25 m2 , zastavané plochy a nádvoria,
pozemku registra C KN parc. . 651/56 o výmere 25 m2 , zastavané plochy a nádvoria,
pozemku registra C KN parc. . 651/57 o výmere 25 m2, zastavané plochy a nádvoria,
pozemku registra C KN parc. . 651/58 o výmere 26 m2, zastavané plochy a nádvoria,
pozemku registra C KN parc. . 651/59 o výmere 26 m2 , zastavané plochy a nádvoria,
pozemku registra C KN parc. . 651/60 o výmere 26 m2 , zastavané plochy a nádvoria,
pozemku registra C KN parc. . 651/61 o výmere 26 m2, zastavané plochy a nádvoria;

B) schva uje
spôsob prevodu vlastníctva nehnute ností v katastrálnom území Kysak, obec Kysak, okres
Košice - okolie, vedených Správou katastra Košice - okolie v liste vlastníctva . 662, a to:
a) skladu súp. . 461 na pozemku registra C KN parc. . 651/47,
b) chaty súp. . 783 na pozemku registra C KN parc. . 651/53,
c) chaty súp. . 784 na pozemku registra C KN parc. . 651/54,
d) chaty súp. . 785 na pozemku registra C KN parc. . 651/55,
e) chaty súp. . 786 na pozemku registra C KN parc. . 651/56,
f) chaty súp. . 787 na pozemku registra C KN parc. . 651/57,
g) chaty súp. . 788 na pozemku registra C KN parc. . 651/58,
h) chaty súp. . 789 na pozemku registra C KN parc. . 651/59,
i) chaty súp. . 790 na pozemku registra C KN parc. . 651/60,
j) chaty súp. . 791 na pozemku registra C KN parc. . 651/61,
k) pozemku registra C KN parc. . 651/47 o výmere 195 m2, zastavané plochy a nádvoria,
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l) pozemku registra C KN parc. . 651/52 o výmere 8960 m2 , zastavané plochy a nádvoria,
m) pozemku registra C KN parc. . 651/53 o výmere 25 m2, zastavané plochy a nádvoria,
n) pozemku registra C KN parc. . 651/54 o výmere 25 m2, zastavané plochy a nádvoria,
o) pozemku registra C KN parc. . 651/55 o výmere 25 m2 , zastavané plochy a nádvoria,
p) pozemku registra C KN parc. . 651/56 o výmere 25 m2, zastavané plochy a nádvoria,
q) pozemku registra C KN parc. . 651/57 o výmere 25 m2, zastavané plochy a nádvoria,
r) pozemku registra C KN parc. . 651/58 o výmere 26 m2, zastavané plochy a nádvoria,
s) pozemku registra C KN parc. . 651/59 o výmere 26 m2, zastavané plochy a nádvoria,
t) pozemku registra C KN parc. . 651/60 o výmere 26 m2, zastavané plochy a nádvoria,
u) pozemku registra C KN parc. . 651/61 o výmere 26 m2, zastavané plochy a nádvoria
priamym predajom za kúpnu cenu minimálne vo výške 32 000,00 €.
Hlasovanie . 22

Spôsob prevodu vlastníctva nehnute ností v k. ú. Kysak
priamym predajom

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
BOD . 13f
Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Krá ovský Chlmec priamym predajom
Podpredseda 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 z 20. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 25. februára 2013:
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
pozemku registra C KN parcelné íslo 1883/7 o výmere 469 m2, zastavané plochy a nádvoria
v k. ú. Krá ovský Chlmec, obec Krá ovský Chlmec, okres Trebišov, vedenom Správou
katastra Trebišov v liste vlastníctva . 329 priamym predajom do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov Gabriela Vargu, rodený Varga a Evu Vargovú, rodená Petriková,
obaja bytom Pet fiho 81, Krá ovský Chlmec za kúpnu cenu vo výške 5 628,00 €.
Hlasovanie . 23

Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Krá ovský Chlmec priamym
predajom

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
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BOD . 13g
Zmena uznesenia . 42/2010 zo d a 8. februára 2010 – Schválenie nájmu nebytových
priestorov po uplynutí doby nájmu na 5 rokov v správe Správy majetku
Košického samosprávneho kraja, spol. s r. o.
Podpredseda 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 z 20. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 25. februára 2013:
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 § 9a ods. 9 písm. c) zákona . 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov schva uje zmenu uznesenia . 42/2010 zo d a 8. februára 2010
– Schválenie nájmu nebytových priestorov po uplynutí doby nájmu na 5 rokov v správe
Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r. o. v asti príloha Zoznam zmlúv o
prenájme nebytových priestorov, tak že slová „ZDRAVIE – ADT, s. r. o., MUDr. Alexander
Takács“ sa nahrádzajú slovami „ono – dent s. r. o.“.
Hlasovanie . 24

Zmena uznesenia . 42/2010 zo d a 8. februára 2010 –
Schválenie nájmu nebytových priestorov po uplynutí doby
nájmu na 5 rokov v správe Správy majetku Košického
samosprávneho kraja, spol. s r. o.

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Návrh bol prijatý.
BOD . 14
Návrh na spoluprácu medzi Košickým samosprávnym krajom a departmentom Oise
(uáz) vo Francúzsku a návrh Rámcovej dohody o spolupráci
Podpredseda 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 z 20. zasadnutia Zastupite stva Košického samosprávneho kraja
zo d a 25. februára 2013:
Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja pod a § 5 ods. 4 zákona NR SR
. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení zmien a doplnkov schva uje
spoluprácu a uzatvorenie Rámcovej dohody o spolupráci medzi Košickým samosprávnym
krajom (Slovenská republika) a departmentom Oise (Francúzsko).
Hlasovanie . 25

Návrh na spoluprácu medzi Košickým samosprávnym krajom
a departmentom Oise (uáz) vo Francúzsku a návrh Rámcovej
dohody o spolupráci

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Návrh bol prijatý.
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BOD . 15
Záver
Podpredseda uviedol, že program 20. zasadnutia Zastupite stva Košického
samosprávneho kraja je vy erpaný. Nako ko termín alšieho zasadnutia je až po
ve kono ných sviatkoch, poprial všetkým príjemné prežitie ve kono ných sviatkov, rovnako
aj ich rodinám a zaželal im príjemnú atmosféru v kruhu svojich rodín. Následne zasadnutie
ukon il. Dodal, že na alšom zasadnutí zastupite stva sa poslanci stretnú 29. apríla 2013.

Ing. Emil urov ík
podpredseda KSK

Ing. Ondrej Bernát
riadite Úradu KSK

JUDr. Marta Budišová
overovate zápisnice

MUDr. František Farkaš
overovate zápisnice

Podpísal d a: 10. 04. 2013

Podpísal d a: 10. 04. 2013

JUDr. Melánia Kolesárová
vedúca organiza ného odboru

Zápisnica vyhotovená d a 19. 03. 2013
Spracovala na základe prepisu A. Partner
Anna Bónová
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