Zápisnica
z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 22. augusta 2016
Miesto zasadnutia: Veľká zasadačka Magistrátu mesta Košice
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Vážené kolegyne, kolegovia, poprosím
vás, zaprezentujte sa. Ďakujem pekne. Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia
otváram 18. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, ktoré bolo zvolané
podľa § 11 ods. 3 zákona č. 302/2001 Zbierky zákonov o samospráve vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov a § 21 ods. 1 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja, na ktorom Vás všetkých vítam. Zároveň dovoľte, aby som
z dnešného rokovania zastupiteľstva ospravedlnil pána Zdenka Trebuľu, predsedu Košického
samosprávneho kraja z dôvodu čerpania dovolenky. Z dnešného rokovania sa ďalej
ospravedlnili poslanci a to pán poslanec Jaroslav Hlinka, pán poslanec Pavol Burdiga, pán
poslanec Jozef Burian a pán poslanec Ján Kokarda. (Pozn. pán poslanec Ján Kokarda prišiel
počas bodu č. 3 – Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja.)
Z 57 poslancov zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja je prítomných, podľa
prezentácie 39, čo je nadpolovičná väčšina a zastupiteľstvo je uznášania schopné. Prosím
členov stálej mandátovej komisie, aby upresnili počet a potvrdili túto skutočnosť. Nech sa
páči.“
Poslankyňa Brziaková: „Overenie účasti poslancov na 18. zasadnutí zastupiteľstva podľa
prezenčnej listiny. Podľa prezenčnej listiny je prítomných 39 poslancov, neprítomných 18.“
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. Za overovateľov zápisnice 18.
zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja určujem poslancov a to pána
poslanca Jána Mihalečku a pána poslanca Štefana Petríka.
Návrh programu dnešného rokovania bol pripravený v súlade s § 20 Rokovacieho poriadku
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Materiály, vrátane stanovísk komisií Vám
boli sprístupnené na internetovom portáli, t. j. v aplikácii Digitálne zastupiteľstvo a tiež na
webovej stránke kraja.
Teraz prosím vážení poslanci, vážené poslankyne o pripomienky alebo doplnenie programu,
ktorý je navrhovaný na rokovanie dnešného zastupiteľstva. Nie sú žiadne pripomienky alebo
doplnenie programu, preto poprosím hlasujte o programe, ktorý je navrhnutý na dnešné
rokovanie.“
Hlasovanie č. 1

o celom programe rokovania

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Čiže konštatujem, že program dnešného
rokovania bol schválený. Teraz prosím predsedov poslaneckých klubov, aby navrhli svojich
zástupcov do návrhovej komisie, ktorá pripraví návrhy uznesení k jednotlivým bodom
rokovania, tak ako vyplynú z diskusie. Za poslanecký klub, spoločný, nech sa páči.“
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Poslankyňa Grüllingová: „Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Za spoločný poslanecký klub
navrhujem do návrhovej komisie pána poslanca Andrejčáka a seba, Máriu Grüllingovú.
Ďakujem.“
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďakujem. Poprosím, pán poslanec Rusnák.“
Poslanec Rusnák: „Navrhujem pána poslanca Igora Jutku.“
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. Má niekto ešte nejaké
pripomienky alebo iné návrhy? Ak nie, dávam hlasovať, aby návrhová komisia pracovala
v navrhnutom zložení a to pani poslankyňa Grüllingová, pán poslanec Andrejčák a pán
poslanec Jutka. Poprosím hlasujte.“
Hlasovanie č. 2

o zložení návrhovej komisie

Za 45 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 0 poslancov.
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Čiže konštatujem, že na 18. rokovaní
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja bude návrhová komisia pracovať v zložení:
pani poslankyňa Grüllingová, pán poslanec Andrejčák a pán poslanec Jutka. Zároveň žiadam
členov návrhovej komisie, aby zaujali svoje miesta vo vyhradenom 12. rade. Ostatným
poslancom oznamujem, aby svoje návrhy k jednotlivým bodom programu rokovania
predkladali písomne tejto návrhovej komisii, po ústnej informácii prítomných poslancov.“
BOD č. 2
Interpelácie
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Vážené poslankyne, vážení poslanci, teraz by sme
prešli k druhému bodu rokovania a to sú Interpelácie. Nech sa páči, priestor pre vaše
pripomienky, otázky a interpelácie, nech sa páči. Pán poslanec Komara, nech sa páči.“
JUDr. Komara, PhD.: „Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, prosím
informáciu od pána riaditeľa, prípadne od Správy ciest KSK, v akom časovom horizonte
dôjde k ukončeniu úpravy cesty od kaštieľa Hodkovce po odbočku na Spišský hrad v dĺžke
920 m? Po zverejnení informácie, že Spišský hrad patrí medzi 11 kráľovských hradov na
svete a 10 najväčších hradov, tak isto na svete, je najnavštevovanejším miestom v Košickom
kraji, došlo k nárastu turistov i návštevníkov a častokrát sa stáva, že záchytné parkovisko
nestačí. Motorové vozidlá parkujú už po oboch stranách ciest aj smerom ku Hodkovciam aj
ku Bijacovciam a žiada si táto cesta nevyhnutnú opravu. Ďakujem pekne.“
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďakujem. Ďalší, nech sa páči. Nikto sa nehlási do
bodu Interpelácie. Končím tento bod. Pán poslanec Komara, budete písomne vyrozumený,
dostanete písomné stanovisko Úradu Košického samosprávneho kraja k tejto problematike,
ktorú ste predniesli v rámci programu Interpelácie.“
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BOD č. 3
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďalším bodom dnešného rokovania je bod číslo 3
- Informácie o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Predložené
informácie je aj polročné vyhodnotenie plnenia uznesení uvádza aktuálny štatistický stav
v realizácii uznesenie od 15. zasadnutie zastupiteľstva v mesiaci február 2016. Štatistické
výstupy sú uvádzané podľa volebných období. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Nikto sa
neprihlásil do rozpravy, preto prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 2016:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
Informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
Hlasovanie č. 3

Informácia o plnení
samosprávneho kraja

uznesení

Zastupiteľstva

Košického

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté.
BOD č. 4
Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2016
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďalším bodom rokovania je Plnenie rozpočtu
Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2016. Vážené poslankyne, vážení poslanci,
plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2016 je vám predložené, je
spracované na základe výsledkov hospodárenia Košického kraja k 30. 6. 2016. Bežné príjmy
sú splnené na základe tohto materiálu na 50,63 %. Plnenia daňových príjmov predstavuje
52,39 % z rozpočtu. Celkové výdavky predstavujú čerpanie 41,04 % z rozpočtu. Bežné príjmy
dosiahnuté v 1. polroku 2016 tvoria daňové príjmy fyzických osôb. V dôvodovej správe je
uvedený tabuľkový prehľad o ich plnení za jednotlivé mesiace 1. polroka 2016. Ďalej ide
o nedaňové príjmy, poskytnuté dary a sponzorské príspevky pre jednotlivé organizácie
v odvetví kultúry, sociálneho zabezpečenia, poskytnuté granty a transfery zo zdrojov
Európskej únie a štátneho rozpočtu na financovanie projektov pre Úrad Košického
samosprávneho kraja a organizácie v odvetví školstva, kultúry, sociálnych vecí a dotácie zo
štátneho rozpočtu. Podrobnejšia špecifikácia je uvedená v tabuľkových prehľadoch podľa
kategorizácie a jednotlivých položiek. Pokiaľ ide o kapitálové príjmy percento ich plnenia je
43,21 %. Príjmy z predaja majetku Košického samosprávneho kraja sú splnené na 116,11 %
z rozpočtu. Celkové výdavky boli v 1. polroku 2015 vyčerpané vo výške na 41,04 %.
Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých programov je uvedené v prílohách. Materiál
prerokovali všetky komisie, ktoré materiál odporučili zastupiteľstvu prerokovať a zobrať na
vedomie v súlade so znením návrhu na uznesenie. K uvedenému bodu otváram rozpravu.
Končím rozpravu, prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.“
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Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie zo 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 2016:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2016.
Hlasovanie č. 4

Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2016

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté.
BOD č. 5
Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2016
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďalším bodom rokovania je Úprava rozpočtu
Košického samosprávneho kraja v roku 2016. Ide o tretiu úpravu rozpočtu v tomto roku,
ktorou sa navrhuje zvýšenie bežných príjmov o 1 847 978 Eur. V prípade bežných výdavkov
ide taktiež o zvýšenie o 588 889 Eur. V prípade kapitálových príjmov sa navrhuje zvýšenie
o 109 320 Eur a zníženie kapitálových výdavkov o -5 229 680 Eur. V prípade finančných
operácií sa navrhuje zníženie príjmových finančných operácií o 6 110 000 Eur. V prípade
výdavkových finančných operácií sa navrhuje ich zvýšenie o 488 089 Eur. Zdôvodnenie
jednotlivých úprav je podrobnejšie špecifikované v hlavnom dokumente s podrobným
prehľadom ich špecifikácie v prílohách číslo 1 až 7. Materiál prešiel rokovaním všetkých
komisií, ktoré ho zastupiteľstvu odporučili prerokovať a schváliť. K uvedenému bodu, čiže
k úprave rozpočtu otváram rozpravu. Končím rozpravu. Pardón, hlási sa pán poslanec Trnka.
Nech sa páči.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem pekne. Ja by som v tejto súvislosti, možnože to nesúvisí tak
priamo s tou úpravu rozpočtu, ale chcel by som požiadať Úrad KSK, aby nezverejňoval takéto
zmätočné informácie ako naposledy som zaregistroval, že prebytok, že rozpočet bol
v prebytku a podobne. Všetci vieme, že ide len o nejaký formálny terminus technicus
a celkovo je kraj v zadĺžení. Čiže neviem z akého dôvodu KSK takýmto spôsobom informuje
verejnosť, ako keby pomaly sme hospodárili s prebytkom celkovo. Ale to nie je pravda. Čiže
ja by som poprosil, radšej informujte o podstatných číslach a nie o takých, že či v danom roku
je rozpočet v prebytku alebo nie, keďže nemôže byť v schodku, hej? On musí byť vykrytý
nejakým úverom alebo niečím a tak isto to bolo aj s týmto rozpočtom. Čiže nezavádzajme
verejnosť takýmito vyhláseniami zbytočnými, že rozpočet je v prebytku. On formálne je
v prebytku, ale je krytý úvermi, čo všetci vieme dobre, avšak široká verejnosť to nevie a tým
pádom, dosť sú také tie informácie zmätočné a ľudia sa potom, si možno dosť zle myslia, že
KSK hospodári naozaj s prebytkom. Avšak vieme, aká je realita. Ďakujem pekne.“
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďakujem. Na Vašu pripomienku bude reagovať
pán riaditeľ úradu pán Ing. Ondrej Bernát. Nech sa páči.“
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Ing. Bernát, riaditeľ Úradu KSK: „Dobrý deň. Vážený pán podpredseda, dámy a páni,
prebytok, je to zákon o rozpočtových pravidlách, ktoré jasne určuje, ako sa má účtovať
v samospráve, či v miestnej, či v regionálnej samospráve. Hovorím o danom rozpočtovom
roku. Čiže keď to bol prebytok za rok 2014, tak sme alebo 2015, tak hovorím o rozpočtom
roku 2015. Čo sa týka výšky úverovej angažovanosti, tieto materiály sú zverejnené na webe.
Nie raz ste mali tabuľku o úverovej angažovanosti s vývojom na 4 alebo 5 rokov dopredu.
Takže tieto informácie sú verejné. A tento prebytok je v súlade so zákonom o rozpočtových
pravidlách. Samozrejme, že rozpočet je auditovaný, je overený, overený audítorom.
K rozpočtu dáva stanovisko aj hlavný kontrolór a samozrejme schvaľujete ho aj Vy potom,
záverečný účet. Takže je to v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách a zákony sa
schvaľujú v Národnej rade Slovenskej republiky. A my musíme tieto zákony rešpektovať
a dodržiavať. Ďakujem.“
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďakujem pán riaditeľ. S faktickou ešte pán
poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne pán riaditeľ. Ja som vôbec
nenarážal na to, že by niečo nebolo v súlade so zákonom, v tomto prípade. Avšak som iba
chcel povedať to, že je zbytočné vydávať takéto správy o nejakých možno formálnych
záležitostiach, ktoré sedia, zo zákona musia sedieť, čiže to nie je nejaká, teraz nejaký super
výkon, že KSK hospodáril s prebytkom. Len to som chcel povedať. Ďakujem.“
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ešte pán riaditeľ chce reagovať. Nech sa páči.“
Ing. Bernát, riaditeľ Úradu KSK: „Ja len jednu poznámku. Záverečný účet zo zákona musí
byť zverejnený 15 dní na verejnej listine v podobe na internetovej stránke. Takže povinnosť
informovať o hospodárení nám ukladá zákon o rozpočtových pravidlách a musí to byť
zverejnené. Ďakujem.“
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Chce ešte niekto vystúpiť v rozprave? Ak nie,
poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 2016:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
1. Úpravu bežného rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2016 takto:
zvýšiť bežné príjmy
zvýšiť bežné výdavky

o
o

1 847 978 €
588 889 €

2. Úpravu kapitálového rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2016 takto:
zvýšiť kapitálové príjmy

o

109 320 €
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znížiť kapitálové výdavky

o

5 229 680 €

3. Úpravu finančných operácií Košického samosprávneho kraja v roku 2016 takto:
znížiť príjmové finančné operácie
zvýšiť výdavkové finančné operácie
Hlasovanie č. 5

o
o

6 110 000 €
488 089 €

Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2016

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté.
BOD č. 6
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho
kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďalším bodom rokovania je bod číslo šesť a to je
Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia číslo 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení
neskorších zmien a doplnkov. Z celkovej sumy 150 000 Eur vyčlenenej v rozpočte Košického
kraja na rok 2016, od 14. 5. 2016 do termínu spracovania informácie, čiže do 20. 7. 2016 boli
na základe rozhodnutia predsedu Košického samosprávneho kraja poskytnuté dotácie vo
výške 25 430 Eur pre dvadsiatich žiadateľov. Prehľad žiadateľov a poskytnutá výška dotácie
je uvedená v tabuľkovom prehľade. Zároveň v materiáli je uvedený aj prehľad zamietnutých
žiadostí, vrátane zdôvodnenia. Materiál prešiel rokovaním všetkých komisií, ktoré ho
zastupiteľstvu odporučili prerokovať a zobrať na vedomie. Otváram k tomuto bodu rozpravu.
Končím rozpravu, prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 2016:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 8 Všeobecne
záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií
v znení neskorších zmien a doplnkov
berie na vedomie
Informáciu o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov.
Hlasovanie č. 6

Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov
Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení
neskorších zmien a doplnkov
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Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.

BOD č. 7
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým
sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012
o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým
školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďalším bodom je bod číslo sedem. Pod týmto
bodom je predložený Návrh na zmenu Všeobecného záväzného nariadenia Košického
samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického kraja číslo
18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým
školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov. Zmena
Všeobecného záväzného nariadenia spočíva v aktualizácii výšky dotácie na rok 2016,
z dôvodu 6 percentného zvýšenia platových taríf pedagogickým zamestnancom a odborným
zamestnancom. Zmena zakladá zvýšené nároky na potrebu finančných prostriedkov škôl a
školským zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického kraja a neštátnym zriaďovateľom
na rok 2016 a to v celkovej výške 58 000 Eur, čo je zohľadnené v návrhu úpravy rozpočtu
Košického kraja. Tento návrh Všeobecne záväzného nariadenia, pred rokovaním
zastupiteľstva prešiel legislatívnym procesom, bol zverejnený za účelom jeho
pripomienkovania dňa 1. 8. 2016 na úradnej tabuli úradu a webovej stránke kraja. Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia prešiel rokovaním všetkých komisií, ktoré ho zastupiteľstvu
odporučili prerokovať a schváliť. Upozorňujem, že v zákonnej stanovenej lehote k návrhu
Všeobecne záväzného nariadenia neboli prednesené žiadne pripomienky. Upozorňujem ešte
na tú skutočnosť, že na schválenie tohto uznesenia treba trojpätinovú väčšinu všetkých
poslancov, čiže najmenej 35 prítomných poslancov. K uvedenému bodu otváram diskusiu
alebo rozpravu. Nech sa páči. Končím rozpravu. Prosím návrhovú komisiu o návrh na
uznesenie.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 2016:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a podľa § 9 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám
a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie č. 7

Návrh
Všeobecne
záväzného
nariadenia
Košického
samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné
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nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012
o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským
zariadeniam v znení neskorších predpisov
Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Čiže konštatujem, že Všeobecne záväzné nariadenie bolo prijaté.
BOD č. 8
Program podpory rozvoja ľudských zdrojov v digitálnej ekonomike
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďalším bodom je bod číslo osem. Pod týmto
bodom je vám predložený Program podpory rozvoja ľudských zdrojov v digitálnej
ekonomike. Predložený materiál analyzuje aktuálnu situáciu v sektore digitálnej ekonomiky
a spracovateľského priemyslu v porovnaní so svetom a okolitými krajinami, ktoré sú našimi
priamymi konkurentmi a identifikuje kľúčové témy a aktivity, ktorým je potrebné do roku
2020 z úrovne samosprávneho kraja systematicky sa venovať a rozvíjať v oblasti rozvoja
vzdelávania, prostredníctvom národného programu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.
storočie, spolupráce s digitálnym spracovateľským priemyslom, v komunikácii s rodičmi
a verejnosťou. Materiál ďalej obsahuje zhodnotenie hlavných hospodársko-sociálnych
prínosov centier podnikateľských služieb a inžinierskych vzdelávacích centier pre priemysel
digitálnych technológií. Ich príchod a rozvoj prispieva nielen k stabilizácii výroby
zahraničných subjektov v Košickom kraji, ale aj k tvorbe nových pracovných miest
a k zvyšovaniu pridanej hodnoty a exportného potenciálu kraja. Má pozitívny vplyv na
odbornú zamestnanosť a kvalifikáciu mladých ľudí. Košický kraj sa vďaka nim stáva
regiónom, ktorý má okrem silnej priemyselnej tradície potenciál aj v oblasti finančníctva, IT
sektor, servisnej robotiky a inovácií. Chcem vás upozorniť, že materiál prešiel rokovaním
troch komisií a to finančnej, regionálneho rozvoja a školskej komisie, ktoré ho bez
pripomienok odporučili prerokovať a schváliť. K uvedenému bodu číslo osem otváram
rozpravu. Pán poslanec Trnka, nech sa páči.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem pekne pán predsedajúci. Ja by som bol rád keby mi niekto
odpovedal na to, že vlastne, aké, koľko financií nás to bude stáť tento projekt? On je inak
dobrý projekt. On už figuroval niekde aj na Ministerstve školstva; som ho videl zhruba pred
rokom. Tak sa chcem spýtať, či to je ten istý projekt? A vlastne, aké je plánované
financovanie z našej strany? Teda, čo nás to bude stáť. A či to je už nejakým spôsobom
upravený projekt. Lebo predtým, myslím, že tá Akadémia vzdelávania mala ísť do toho sama.
Čiže, ďakujem. Bol by som rád, keby mi niekto odpovedal.“
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. Pán inžinier Ťapák, môžeš
odpovedať na otázku? Nech sa páči.“
Ing. Ťapák, vedúci referátu regionálneho rozvoja a plánovania: „Dobrý deň prajem. Tento
náš materiál samozrejme počíta s nosným projektom IT Akadémia 21. storočia, ale okrem
tohto, teda, ako projektu musia prísť aj ďalšie, teda, ako aktivity, aby sme tu digitálnu
ekonomiku rozvinuli. Projekt IT Akadémia je na ministerstve, teda ako školstva. Treba
povedať, že stále sa o ňom, teda ako rozhoduje, pretože je kľúčový pre naštartovanie
transformácie vzdelávania v školskej sústave. Ale to je len jedna, teda ako komponenta, ktorú
potrebujeme rozvíjať. My potrebujeme aj otvoriť oveľa silnejšiu komunikáciu s rodičmi,
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potrebujeme vytvoriť silnejšiu spoluprácu na platforme verejná správa - akademická obec - IT
priemysel. A není tam len IT priemysel, ale týka sa to aj oblastí robotiky, servisnej robotiky,
automatizácie a regulácie. Ak, my sme dali aj do návrhu nášho rozpočtu do roku 2020 každý
rok zhruba 20 000 Eur, ktoré by mali byť podporené z rozpočtu Košického kraja, buď formou
kofinancovania projektových výziev, ktoré teda ako prídu alebo vlastnými aktivitami
a výsledkom vlastne tohto teda ako procesu by malo byť, že v roku 2020 zo súčasných
10 000 pracovných miest, ktoré máme v digitálnej ekonomike by sme sa chceli dostať k číslu
14 000. Čiže toto je moja odpoveď na Vašu otázku, pán poslanec.“
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne pán inžinier Ťapák. S faktickou
sa ešte hlási pán poslanec Trnka. Nech sa páči.“
Poslanec Trnka s faktickou poznámkou: „No, dobre. Čiže ja neviem, či som sa dozvedel
odpovede na otázky? Tak, ten. Je to projekt na Ministerstve školstva, momentálne pred
schválením alebo už po schválení? Čiže, Vy ste povedali, ako keby sa ešte len schvaľoval.
Čiže, keď ten projekt z eurofondov nevyjde, tak ono toto padá? Alebo a to financovanie ste
nepodali tiež, že koľko vlastne náš to bude stáť?“
Ing. Ťapák, vedúci referátu regionálneho rozvoja a plánovania: „Ten projekt IT Akadémia
je národný projekt. On prešiel schvaľovaním všetkými, teda ako zložkami po národnú úroveň.
Ale treba povedať, že je ešte v rokovaní s Európskou komisiou. Tam je viacero národných,
teda ako projektov. Teda čakáme na rozhodnutie Európskej komisie. V prípade, že tento
projekt prejde, bude to tá najlepšia správa pre Východné Slovensko, pretože ten projekt má
rozpočet 22 000 000 Eur. Ale v prípade, že teda, ako neprejde, z nejakých, teda ako dôvodov,
my musíme, tak či tak, možnože v oklieštenej forme, tento projekt zrealizovať. Lebo bez
realizácie týchto aktivít to navýšenie o tých 4000 ľudí, ktoré tu potrebujeme a pre udržanie
toho ekosystému, nebudeme schopní v Košickom kraji zabezpečiť. V tomto momente máme
tieto informácie. Čiže ja nechcem prejudikovať. Ak sa ten stav zmení, samozrejme, prídeme
do zastupiteľstva, ako sa s touto situáciou vysporiadať. Zatiaľ kalkulujeme s tým, že národný
projekt IT Akadémia prejde.“
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. Pán poslanec Trnka, stačí takáto
odpoveď? Chce ešte niekto vystúpiť v rozprave? Končím rozpravu, prosím návrhovú komisiu
o prednesenie návrhu na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 2016:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. c) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Program podpory rozvoja ľudských zdrojov v digitálnej ekonomike na roky 2016 - 2020.
Hlasovanie č. 8

Program podpory rozvoja ľudských zdrojov v digitálnej
ekonomike

Za 53 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
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Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté.

BOD č. 9
Informatívna správa k príprave medzinárodnej konferencie
„Posilňovanie ľudských práv v oblasti zamestnanosti na Slovensku“
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďalším bodom rokovania je bod číslo deväť. Pod
týmto bodom vám predkladáme Informatívnu správu o príprave medzinárodnej konferencie
„Posilňovanie ľudských práv v oblasti zamestnanosti na Slovensku“. Na jej príprave
participujú mimo Agentúry regionálneho rozvoja aj fakulty univerzít, Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach a Katolíckej univerzity v Ružomberku. Obsahovo konferencia si dáva za
cieľ zaoberať sa problematikou nezamestnanosti, chudoby, migrácie a stúpajúcej trestnej
činnosti. Konferencia pozostáva zo štyroch blokov. Z konferencie bude vydaná zahraničná
monografia v anglickom jazyku. Termín konania konferencie je predbežne stanovený na
10. 11. 2016. Vzhľadom na obmedzený počet miest na konferencii - okolo 80 účastníkov.
Termín na nahlásenie záujmov o účasť na konferencii bude stanovený do konca augusta 2016
a to na Agentúre pre podporu regionálneho rozvoja Košice, čiže našej agentúry, ako
neziskovej organizácie. Materiál prešiel rokovaním štyroch komisií, ktoré ho bez pripomienok
odporúčali prerokovať a zobrať na vedomie. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pán poslanec
Halenár, nech sa páči.“
Poslanec Halenár: „Ja som len chcel, dúfal som, že tá správa v tomto bode sa dostane pred
nás poslancov trošku v pozmenenej forme. Lebo mohol si zobrať pán predkladateľ príklad
z predchádzajúceho bodu, kde aspoň píše, že koncept Priemysel 4 bude mať za dôsledok
zmenu v štruktúre zamestnanosti, kdežto teraz máme pred sebou, že strata až 80 % pôvodných
povolaní vplyvom Industry 4 a podobné žvásty a neuveriteľné hlúposti, ktoré sú tam
popísané. Chcem len povedať, že namiesto veľmi krátkeho nejakého pozvania, kto má záujem
a v jednotlivých bodoch, naozaj veľmi heslovite predložené pred nás poslancov nejaký
materiál, tu dostávame naozaj ťažko stráviteľný text. Ja by som doporučoval do budúcna,
naozaj, aby to, čo tvorí pán predkladateľ, aby bolo redigované nejakým spôsobom. Pretože už
sa tu minule blysol takými naozaj kryptokomunistickými ideami, ktoré sú naozaj aspoň pre
mňa veľmi ťažko stráviteľné. Chcem len povedať, že to, čo je tu v tých dvoch správach,
aj v predchádzajúcej, aj v tejto by malo byť naozaj niečo, čo nás v úvodzovkách nakopne
alebo dá nám istú motiváciu, vzhľadom na naše právomoci v školstve. To je to najdôležitejšie,
čo by sme si mali z tohto, čo je tu pred nami zobrať. A hlavne teda aj pracovníci na Úrade
KSK. A čo najviac z toho, čo je tu teraz v takej teoretickej forme sa pokúsiť implementovať
do praxe. A to je v podstate aj všetko. Takže ďakujem.“
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďakujem. Ďalší chce vystúpiť v rozprave? Ak nie,
končím rozpravu, prosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 2016:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. c) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
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Informatívnu správu k príprave medzinárodnej konferencie „Posilňovanie ľudských práv
v oblasti zamestnanosti na Slovensku“.
Hlasovanie č. 9

Informatívna správa k príprave medzinárodnej konferencie
„Posilňovanie ľudských práv v oblasti zamestnanosti na
Slovensku“

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté.
BOD č. 10
Akademické dni mesta Košice
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďalším bodom je bod číslo desať. Pod týmto
bodom je predložené na schválenie založenie neziskovej organizácie „Akademické dni mesta
Košice“, so sídlom v Prezidentskej knižnici, vrátane schválenia členského príspevku vo výške
4 000 Eur ročne na pokrytie jej režijných nákladov. Súčasťou návrhu na uznesenie je aj
odsúhlasenie delegovania zástupcu Košického samosprávneho kraja za člena dozornej rady
neziskovej organizácie. Návrhová komisia má návrh na uznesenie delegovať do neziskovej
organizácie riaditeľa úradu Košického samosprávneho kraja Ing. Ondreja Bernáta. Zámer
predloženého návrhu je uvedený v dôvodovej správe materiálu. Tak isto tento materiál alebo
tento bod, bol prerokovaný vo finančnej komisii, komisie regionálneho rozvoja, ktoré ho
odporúčali prerokovať a schváliť. K uvedenému bodu otváram rozpravu. Končím rozpravu,
prosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 2016:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. i) zákona č. 302/2001
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
A) schvaľuje
1.

Založenie neziskovej organizácie Akademické dni mesta Košice so sídlom
Prezidentská knižnica, Hlavná 27, 040 01 Košice, ktorej zakladateľmi sú Jeho
Excelencia Dr.h.c.mult., Ing. RUDOLF SCHUSTER, CSc., Univerzita Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita
Veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Mesto Košice a Košický
samosprávny kraj,

2.

Členský príspevok vo výške 4 000,- Eur ročne na pokrytie režijných nákladov
neziskovej organizácie;

B) deleguje
Ing. Ondreja Bernáta, riaditeľa Úradu Košického samosprávneho kraja za člena Dozornej
rady neziskovej organizácie.
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Hlasovanie č.10

Akademické dni mesta Košice

Za 52 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté.
BOD č. 11
Dodatok č. 2 k Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách
v Košickom samosprávnom kraji: Aktualizácia a konkretizácia cieľov
Stratégie rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách
v Košickom samosprávnom kraji pre školský rok 2016/2017
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďalším bodom je bod číslo jedenásť. Pod týmto
bodom je vám predložený na schválenie Dodatok číslo 2 k Stratégii rozvoja výchovy
a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji. Ide o aktualizáciu
a konkretizáciu cieľov Stratégie rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách pre
školský rok 2016/2017. Košický samosprávny kraj každoročne aktualizuje regionálnu
stratégiu výchovy vo svojej územnej pôsobnosti podľa analýz a prognóz o vývoji trhu práce.
Materiál pozostáva z troch častí. A to analýzy stavu vývoja počtu žiakov v kraji a vývoja
počtu všetkých stredných škôl zriaďovateľov na území Košického kraja. Ďalej mapovanie
smerov rozvoja alebo vývoja vzdelávania v Európskej únii a Slovenskej republiky so
stanovením priorít na rok 2016/2017. Materiál prešiel rokovaním školskej komisie, ktorá ho
odporučila prerokovať a schváliť. K uvedenému bodu otváram rozpravu. Pán poslanec Trnka,
nech sa páči.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem pekne. Tak, v prvom rade, som rád, že pri swot analýze, teda už
keď sa zanalyzovali tie slabé stránky a hrozby sa navrhujú aj nejaké riešenia, keďže pri
poslednej podobnej správe tomu tak nebolo a bolo tam len swot analýza bez riešení. Čiže toto
je ako dobrý bod. A ďalšiu vec čo som chcel k tomuto, z môjho pohľadu, čo sa týka aj v tejto
stratégii by sa to malo objaviť, akým spôsobom KSK chce riešiť, pretože sa množia podobné
prípady na stredných školách, ide o nedodržiavanie zákonných predpisov, hlavne čo sa týka
nejakých skrátených úväzkov,
školských poriadkov,
predpisov, interných smerníc
o verejnom obstarávaní a pod. Taktiež nechodia odpovede, vraj z odboru školstva, niektorým
zamestnancom stredných škôl, ktorí sa dotazujú na niektoré záležitosti, čo sa týka
porušovania týchto zákonných predpisov. Čiže toto by som poprosil Vás, aby ste sa nejakým
spôsobom k tomu niekto vyjadril za Úrad KSK, akým spôsobom chce KSK riešiť tieto veci?
Keďže aj minule som interpeloval, či Úrad KSK kontroluje napr. zákonnosť skrátených
úväzkov a podobne? A prišla mi len odpoveď, že má to na starosti hlavný kontrolór
respektíve len hlavný kontrolór. Čiže z toho mi vyplýva, že KSK sa ako keby vôbec
nezaujímala o tieto veci. A rád by som vedel, prečo, prečo Úrad KSK, tak by som povedal,
laxne pristupuje k riešeniam alebo vôbec sa neriešia tieto záležitosti, na ktoré ste
upozorňovaní aj zo stredných škôl. Čiže na toto by som poprosil nejakú reakciu. A tiež si
neviem vysvetliť, že na jednej strane sa Úrad KSK snaží presvedčiť poslancov a verejnosť
v podstate na tom, že odbor alebo odboru školstva záleží na stredných školách, predkladaním
rôznych stratégií a programov a atď. Avšak tú základnú činnosť alebo tie základné problémy,
ktoré vznikajú na stredných školách, čo sa týka nejakých aj zákonných súvislostí, no tak nikto
nekoná z Úradu KSK. Tak aj touto cestou by som rád poprosil, aby odbor školstva začal
konať v týchto prípadoch, keďže je o nich informovaný. A taktiež za KSK, že prečo tomu tak
nebolo a ako sa to bude snažiť riešiť do budúcna? Ďakujem pekne.“

12

Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďakujem s faktickou pani poslankyňa
Grüllingová. Nech sa páči.“
Poslankyňa Grüllingová s faktickou poznámkou: „Pán kolega, chcem Vás veľmi pekne
poprosiť, dúfala som že nebudem musieť na Vás reagovať, ale zase odchádzate od témy.
Máme bod Stratégia rozvoja výchovy a vzdelávania na stredných školách. A ste pri kontrolnej
činnosti. Predpokladám, že obsah pojmu stratégia Vám teda vysvetľovať nemusím. Ale držme
sa prerokovávaných bodov. A keď máte teda nejaké takéto podnety alebo nápady, môžete si to
ísť osobne vykonzultovať. Máme iné body, kde by ste to mohli zaradiť. Ale skutočne nie do
Stratégie rozvoja výchovy a vzdelávania na stredných školách. Je to strategický materiál.
Ďakujem.“
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. S faktickou ešte pán poslanec
Trnka.“
Poslanec Trnka s faktickou poznámkou: „No, pani kolegyňa, ja som ani nedúfal, že nejako
to pochopíte, moje vystúpenie. Čiže, akože je to úplne irelevantné, čo ste tu povedali, keďže
súvisí to s témou a má to zásadný dopad na rozvoj, výchovu a vzdelávania stredných školách.
Ale neviem, načo sa k tomu vyjadrujete takýmto spôsobom? Vy máte proste iné ponímanie
mandátu, ktorý tu zastávate. Čiže robte tak, ako Vy uznáte za najvhodnejšie a ostatné nechajte
tak, aby si ho vykonávali tiež najlepšie ako vedia. Hej? Ďakujem.“
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Halenár.
Nech sa páči.“
Poslanec Halenár: „Ja by som len chcel povedal, že sa to celkom dobre čítalo, napriek tomu,
že to má 50 strán. Na 52 strane sú tam nejaké úlohy aj s termínmi. Moja otázka znie, že či
teda bude aj v roku 2017, je tam hodne termínov, v polovičke roka 2017, že či bude
predložená pred nás poslancov nejaká správa, ktorá bude vyhodnocovať, nakoľko sa tie
termíny a v akej kvalite podarilo splniť?
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďakujem. Niekto sa hlási ešte do rozpravy?
Vedúci odboru školstva, chceš vystúpiť? Nech sa páči, vedúci odboru školstva.“
Ing. Kandráč, vedúci odboru školstva: „Vážený pán podpredseda, dámy a páni, dovoľte,
začnem tou otázkou pána Halenára. Aj v tejto stratégii, alebo v tejto aktualizácii stratégie je
v úvode vlastne dokladovanie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia. Tak isto to bude,
samozrejme, aj v tomto prípade. Pripraví sa aktualizácia stratégie pre ďalší školský rok a jej
súčasťou bude aj odpočet plnenia tých úloh, ktoré sú v závere tejto stratégie. Čo sa týka
otázky pána poslanca Trnku. Nie sme si vedomí toho, že by sme nereagovali, nekonali,
v prípade konkrétnych podnetov z jednotlivých škôl. Postup odboru školstva je vo väčšine
prípadov taký, že dotyčnú osobu, ktorá poukáže na určité nezrovnalosti pozveme,
prediskutujeme si problémy, ktoré tam sú a v prípade, že sa ukážu určité, by som povedal,
porušenia zo strany školy, tak či už z Útvaru hlavného kontrolóra alebo na základe
vymenovania pánom predsedom samosprávneho kraja sa vytvorí kontrolná skupina, ktorá
tieto skutočnosti objektívne preverí. Takže týmto spôsobom postupujeme. Čo sa týka reakcie
na mediálne podnety alebo na anonymné podnety, tak isto sa snažíme vo väčšine prípadov
konať. A či už, opäť zo strany Útvaru hlavného kontrolóra alebo zamestnancov úradu, teda
nielen odboru školstva, sa vykoná kontrola na príslušnú oblasť, na ktorú sa poukazuje, či už
v anonymných podaniach, alebo v mediálnych správach. Ďakujem.“
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Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďakujem vedúcemu odboru školstva. Pán
poslanec Trnka s faktickou. Nech sa páči.“
Poslanec Trnka s faktickou poznámkou: „Ďakujem pekne. Čiže tvrdíte, že na každý jeden
podnet vytvárate pracovnú skupinu, ktorá preveruje problém? No tak ste povedali, že
odpovedáte. A dobre, ale reagujete na každý jeden podnet, to ste povedali. Dobre, ďakujem
pekne.“
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďakujem. Chce ešte niekto vystúpiť v rozprave?
Ak nie, končím rozpravu, prosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 2016:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 a § 4 ods. 1 písm. k) zákona
č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 9
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov
schvaľuje
Dodatok č. 2 k Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom
samosprávnom kraji: Aktualizácia a konkretizácia cieľov Stratégie rozvoja výchovy
a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji pre školský rok
2016/2017.
Hlasovanie č. 11

Dodatok č. 2 k Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných
školách v Košickom samosprávnom kraji: Aktualizácia
a konkretizácia cieľov Stratégie rozvoja výchovy a vzdelávania v
stredných školách v Košickom samosprávnom kraji pre školský rok
2016/2017

Za 52 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté.
BOD č. 12
Informatívna správa spoločnosti Svet zdravia, a.s. o aktuálnom
stave a rozvoji nemocníc v Košickom samosprávnom kraji
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďalší bod je bod číslo dvanásť. Je to Informatívna
správa spoločnosti Svet zdravia, a.s., o aktuálnom stave a rozvoji nemocníc v Košickom
samosprávnom kraji. Ešte pred uvedením tohto bodu mi dovoľte, aby som na zastupiteľstve
privítal zástupcov spoločnosti Sveta zdravia, a.s. a to pána doktora Róberta Hilla,
medicínskeho riaditeľa, potom pána doktora Juraja Vančíka, predsedu dozornej rady Sveta
zdravia, a.s., pani Lenku Smrekovú, senior finančnú manažérku a pána Vladimíra Kumičáka,
projektového manažéra Nemocnice novej generácie v Michalovciach. Obchodná spoločnosť
Svet zdravia, a.s. je aj spracovateľom informatívnej správy a jej zástupcami bol materiál
prezentovaný aj na rokovaní finančnej a zdravotnej komisie, ktoré ho zastupiteľstvo
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odporučili prerokovať a zobrať na vedomie. Ak by boli nejaké otázky k prerokovanej
problematike, zástupcovia spoločnosti Svet zdravia, a.s sú vám k dispozícií, radi vám
odpovedia na vaše otázky respektíve pripomienky. K tomuto bodu otváram rozpravu. Nech sa
páči. Pán poslanec Trnka.“
Poslanec Trnka: „Ďakujem. Ja by som v tejto súvislosti, lebo som dával, respektíve chcel by
som, teda aj som predložil nejaké otázky v interpeláciách, len som prišiel neskôr, tak sa
chcem spýtať, že či to bude problém? Že som to neprečítal, tie interpelácie, na začiatku a len
som ich odovzdal. Lebo súvisí to s tým Svetom zdravia, a. s. Tak potom sa môžem spýtať, ako
v tomto bode?“
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Keď to súvisí so Svetom zdravia, a. s., sa môžete
spýtať v tomto bode. No tak len otázky súvisiace so Svetom zdravia, a. s. Ostatné interpelácie,
keď ste neboli prítomný, a tak ďalej bohužiaľ, na ďalšom zastupiteľstve.“
Poslanec Trnka: „No dobre, tak lepšie bude, keď to dám cez, potom zákon o slobodnom
prístupe k informáciám, tie otázky?“
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Nech sa páči. Zákon platí.“
Poslanec Trnka: „Dobre. OK.“
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Všetko, pán poslanec Trnka?“
Poslanec Trnka: „Áno.“
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Pán poslanec Halenár.“
Poslanec Halenár: „No aký to rozdiel v týchto číslach, oproti číslam, ktoré sme tu mali
možnosť vidieť a počuť do roku 2011. Ja viem, že veľké množstvo poslancom tu v tomto
zastupiteľstve je teda alebo má lídra, ktorý hovorí, že zdravie nie je tovar a nie je na predaj
a ja neviem ešte všelijaké drísty okolo toho, len aby sa zabránilo privatizáciu nemocníc.
A zrazu, čo tu vidíme?! Vidíme tu v nejakých číslach, celkom konkrétnych, hospodárenie
všetkých štyroch nemocníc Košického samosprávneho kraja, ktorý sme teda dostali do našej
právomoci a zodpovednosti, samozrejme. A zrazu to nečítame straty a nečítame tu neustále
žiadosti o okamžitú finančnú výpomoc, injekciu, pretože sa prihodí to a hento. A ja som sa
pozeral aj do starších čísel a tam to vychádzalo, že za roky 2003 až 2010 KSK nalialo do
štyroch nemocníc 21 000 000 Eur bez zjavného výsledku. Až keď nastal stav, kedy sa
podarilo na 20 rokov prenajať 4 nemocnice privátnemu investorovi, zrazu nastal obrat. Čím to
je, keď neustále máme temer to isté prostredie? Či zákonné alebo, čo sa týka zdravotných
poisťovní, že zrazu, keď sa, keď sa nemocnice prevedú do iných rúk, do privátnych rúk, zrazu
privátni investor vie dokonca investovať, stavia sa, to, čo tam roky chátralo, sa obnovuje.
Hospodársky výsledok, to je v podstate otázka na Svet zdravia, a .s., rád by som počul ich
odpoveď v tomto. Vidíme, že sa investuje ako do zariadení, tak do stavebnej časti. A ak si
dobre spomínam, keď bol celoslovenský štrajk lekárov, pretože sa im zdalo málo, že
dostávajú, tak myslím, že a potreboval by som, to je tiež otázka vlastne na Svet zdravia, a. s.,
že či sa pripojili aj lekári? Mám informáciu, že nie, ale rád by som si to teda vypočul. A teda
vidíme, že prechodom nemocníc do privátnych rúk sa úplne mení, teda aspoň ekonomické
prostredie týchto nemocníc. A moja ďalšia otázka pre Svet zdravia, a. s. je, nakoľko teda
vnímajú klienti, teda tí, čo chodia do tých nemocníc túto zmenu? Akým spôsobom teda svet
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zdravia komunikuje s ľuďmi, ktorí dostávajú od nich tento servis? A aké majú, lebo viem, že
pred rokom alebo pred dvomi, keď predkladali nejakú správu, hovorili, že nejaké, nejaké
vnútorné prieskumy, že si tam robia a nejaké spätné väzby. Tak by som bol rád, keď by to
teraz vedeli aj predložiť, ako vlastne vyzerá spokojnosť ľudí, povedzme za všetky
4 nemocnice, čo sa týka nového prevádzkovateľa tých nemocníc. Zatiaľ toľko.“
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. Poprosím ešte v rozprave pán
poslanec Jutka.“
Poslanec Jutka: „Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Ja len na môjho predrečníka jednu
vec chcem povedať, že jeden múdry pán raz povedal, že „všetko so všetkým súvisí“. A ja si
myslím, že to je spleť viacerých faktorov, prečo funguje Svet zdravia, a. s. tak, ako funguje.
Myslím si, že tým som povedal všetko. Ale, samozrejme nechám Svet zdravia, a. s., aby
povedala konkrétnosti. A mňa skôr zaujíma jedna vec. Pred časom sme schválili zámer
výstavby novej nemocnice v Michalovciach. Tento zámer v podstate sa realizuje. Pokiaľ
viem, veľmi pekne napreduje tento zámer. Ale mňa v podstate bude veľmi zaujímať
a zaujíma má vlastne majetok, ktorý zostane po výstavbe a presťahovaní nemocnice do
nových priestorov? Zaujíma ma hnuteľný a nehnuteľný majetok. Časť hnuteľného majetku,
predpokladám, že Svet zdravia, a. s. inkorporuje do nových priestorov, časť bude,
samozrejme, Svet zdravia, a. s. nakupovať, respektíve tam vytvorí v súlade s materiálnotechnickým vybavením, ktoré tam má naplánované, a preto, pán predsedajúci, ja som pripravil
návrh na uznesenie, ktorý by som chcel, aby zastupiteľstvo rešpektovalo, prípadne ho
schválilo. Je to zámer, ako naložiť s majetkom v prípade presťahovania Sveta zdravia, a. s.
Svet zdravia, a. s. má tento majetok v nájme za symbolické euro, pokiaľ viem, ročne.
A predložím teraz návrh na uznesenie: Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja, podľa
príslušných právnych predpisov, žiada predsedu predložiť na najbližšie riadne rokovanie
stratégiu nakladania a speňaženia prebytočného majetku, či už hnuteľného alebo
nehnuteľného, po presťahovaní všetkých zdravotníckych činností do novopostavených
priestorov v NsP Michalovce. Termín: najbližšie riadne rokovanie zastupiteľstva KSK. Čiže,
chcel by som nejakú chronologicitu, stratégiu predložiť, aby sme vedeli ako ďalej budeme
nakladať s celým majetkom, v prípade presťahovania tejto nemocnice. Lebo tento majetok sa
stane prebytočný, nechcem hovoriť, že dubiózny. To len bože chráň, ale prebytočný určite
áno. Ďakujem pekne.“
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. Pán predseda dozornej rady,
potom naraz by ste odpovedali na všetky otázky poslancov, by som Vás poprosil. Pani
poslankyňa Grüllingová, nech sa páči.“
Poslankyňa Grüllingová: „Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja by som
hneď zareagovala na svojho predrečníka. Myslím si, že je to veľmi dobrý návrh, pretože
termín ukončenia sa blíži a naozaj mali by sme vedieť, čo a ako ďalej budeme postupovať.
Takže ja absolútne súhlasím s tým návrhom uznesenia. Ku kolegovi, pánovi poslancovi
Halenárovi, mu chcem veľmi pekne poďakovať, pretože potvrdzuje ten správny akt, na ktorý
ja som veľmi hrdá, že sa nám podarilo vytvoriť spoločný projekt spolu so spoločnosťou Svet
zdravia, a. s. Vieme aký to bol náročný proces, výber tohoto strategického partnera. A naozaj
som veľmi rada, že nemocnice fungujú tak, ako fungujú. Myslím si, že tie podmienky za to
obdobie sa výrazne zmenili. To je presne to, čo hovoril aj pán poslanec Jutka, Je to prostredie,
zdravotnícky trh, aj keď teda nie je typickým trhom, je prostredie, ktoré sa veľmi rýchlo mení
a spoločnosť Svet zdravia, a. s. tým, že teda prevádzkuje viac nemocníc má ďaleko lepšiu
vyjednávaciu možnosť a vyjednávaciu silu a tak isto aj logistické a organizačné zabezpečenie.
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Čo ja sa veľmi teším, že všetky tie investície, ktoré teda smerujú do nemocníc, konkrétne
Košického samosprávneho kraja, teda okrem toho, že zlepšujú prostredie pre pacientov, ale
gro sa teda hľadí na ten core biznis, to znamená, že skutočne na poskytovanie kvalitnej
zdravotnej starostlivosti. A myslím si, že toto by malo byť cieľom nás poslancov, mať
dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť v celom Košickom samosprávnom kraji. Takže
chcem aj ja poďakovať ešte raz pánovi kolegovi Halenárovi a tak isto spoločnosti Svetu
zdravia, a. s. Ďakujem.“
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. Ďalej do rozpravy sa prihlásil
pán poslanec Bečarik. Nech sa páči. Pán poslanec Bečarik, nech sa páči.“
Poslanec Bečarik: „Ďakujem za slovo. Ja len krátko chcem zareagovať. Ja som jeden z tých,
ktorí tu boli pred tým časom, keď sa tá nájomná zmluva na Svet zdravia, a. s. vtedy tie 4
nemocnice prevádzali. Nerodilo sa to ľahko. To všetci dobre vieme. Ako v Spišskej Novej
Vsi, kedy táto nemocnica bola v nejakých dobrých kondičných číslach. Dnes môžeme
konštatovať, že skutočne, skutočne pod možno odborným vedením a pod tlakom verejnosti
atď. vznikli nové investície, ktoré zvyšujú úroveň zdravotnej starostlivosti v Spišskej Novej
Vsi. A je to vidno na každom kroku. Ja chcem však upozorniť na jednu vec a keď sa mýlim,
tak jednoducho ma treba vyviesť z omylu. Ale mám taký pocit, že začíname bojovať
s kádrovým obsadením, teda kvalitným obsadením kvalitných ľudí, ktorí nám odchádzajú.
Dokonca som postrehol takýto názor medzi ľuďmi, že začínajú nám unikať pacienti za
operáciami do iných miest a do iných nemocníc. Čiže, keď sa mýlim, ale bol by som rád,
keby niekto na toto vedel v budúcnosti odpovedať, či to fakt nie je zapríčinené nejakou
chybou, ktorú kdesi robíme? A potom nešťastné platené parkovisko, na excentricky uloženej
nemocnici, kde. Ja to vnímam tak, že od ľudí, ktorí nám peniaze dnes do tohto systému
donášajúce cez zdravotné poisťovne, tak vyberáme ešte aj obyčajných päťdesiat centom za to,
aby platili, že idú za lekárom. Sú to prevažne chorí ľudia. A potom túto investíciu, ktorú do
toho investovali, do toho závorového systému, tak vlastne musia splácať práve títo ľudia.
A pritom mám taký pocit, že stačilo to, čo aj urobili, že všetci zamestnanci parkujú z opačnej
strany. A tým pádom to parkovisko je skutočne skoro poloprázdne, keď nie prázdne. Takže
keby, chcem poprosiť pánov, ktorí sú tu, aby odovzdali tieto informácie na vedenie
a povenovali sa tomu, či skutočne je nutné, aby ľudia z celej oblasti Spiša, v nemocnici
v Spišskej Novej Vsi, za parkovisko platili? Myslím si, že je drahšie asi trojnásobne ako
napríklad v Poprade. Tam až za dva a pol hodiny sa platí vyššia suma ako päťdesiat centov.
Ďakujem pekne.“
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďakujem pán poslanec. Pán poslanec Trnka,
neviem, či Vy ste mať dobre pochopili. Čo sa týka interpelácii týkajúce sa otázok alebo
pripomienok na Svet zdravia, a. s., máte teraz priestor v tomto bode môžete ho využiť. Nech
sa páči.“
Poslanec Trnka: „Neviem, či budete vedieť odpovedať, som teraz tak narýchlo len chcel
vedieť, koľko je vlastne kumulatívne suma tých zápočtov, ktoré už Svetu zdravia, a. s. sme
odsúhlasili? A potom v interpelácii som to chcel po položkách rozpísať. Čiže možno tu
kumulatívnu sumu budete vedieť. Ale tamto určite budete musieť z niekadiaľ ako vytiahnuť,
že tuná to nikto nebude z hlavy vedieť. Ďakujem.“
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. Chce ešte niekto vystúpiť
v rozprave? Končím rozpravu. Prosím zástupcu. Pán poslanec Halenár, som predsedajúci
dnešného rokovania, tak prosím Vás pekne, každý mal možnosť sa vyjadriť. Ja som hovoril
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v úvode, že záverom rozpravy vystúpil zástupca Svetu zdravia, a. s., ktorý odpovie na otázky
a pripomienky. Poprosím predsedu dozornej rady Svetu zdravia, a. s. pána doktora Vančíka.
Nech sa páči.“
MUDr. Juraj Vančík, CSc., MBA, Svet zdravia, a.s.: „Ďakujem pekne. Panie poslankyne,
páni poslanci, odpovieme viacerí, pretože otázky sú, teda z rôznych sekcií alebo častí.
Dovoľte, aby som sa vrátil trošku do minulosti. Terajší aj minulý predseda VÚC-ky ma
poprosil, aby som bol v komisii, ktorá preberala nemocnice. Ja sa pamätám na môj rozhovor s
riaditeľom Rožňavskej nemocnice, ktorému som dal prvú otázku: „Koľko máte výnosy zo
zdravotných poisťovní ? Dodnes sa pamätám, 11 100 000 Eur. A hovorím, náklady na platy a
odvody koľko máte? A on vtedy povedal číslo, pri ktorom som skoro v stoličke, keď som
sedel, odpadol. 10 800 000! Hneď som vstal a som išiel za Zdenkom a som mu povedal, že
„Vieš čo? Rozpusť túto nemocnicu. To je nezmysel ju vôbec držať“. Z čoho tí ľudia platia za
lieky, za energie atď., atď.? Tak isto tu bolo povedané, že jednoducho v podobnej konštrukcii
boli mnohé iné nemocnice. Najhorším, ale najhoršou vecou, že sa horšil sa vzťah lekárov,
sestier, pacientov, lekár - sestra, sestra - lekár. Že sa poškodili vzťahy. Lebo tu sa väčšinou
rozpráva a tu bola len jedna otázka tým smerom o financiách, o ziskoch , o prehrách. Kto je
víťaz. A ten pacient, ten je ten posledný. Ja som zažil 18 ročný krásny sen v Šaci a som rád, že
táto nemocnica takto pokračuje. Ale som na druhej strane veľmi šťastný, že podobným
smerom, tým istým smerom ide Svet zdravia, a. s. Musím sa pokloniť manažmentu, čo
dokázal. Len, úplne len taký odsek, keď som robil trošku analýzy priebehu tých ďalších rokov
v Rožňavskej nemocnici, zistil som, že miestna práčovňa, nemocničná, perie cez pomer s
takmer pre celé mesto. A ja som sa pýtal: „Panebože, za čie peniaze? Za čie
prášky?“ A pôjdeme ďalej, ako sa nakupovalo, ako sa riešili nemocnice, kde strecha stála
v Rožňave neviem koľko. Nebudem sa k tomu vracať. Poďme k tématu veci. Principiálne
Svet zdravia, a. s. investuje ohromné množstvo práve do tých vzťahov. Verte tomu, s tým
balastom čo ostal, s tými zvyšnými sestrami, zvyšnými lekármi. To je ako v každom podniku.
Tam máte excelentných ľudí, ktorí budú robiť akomkoľvek prostredí, máte potom takých,
ktorých máte veľký problém nahnať do práce. Ale sú, je tretina, ktorých, keď dáte jasné
fungujúce podmienky a zákony, tak tá tretina sa pridá k tým dobrým. A toto vo Svete zdravia,
a. s. funguje perfektne. Extrémne množstvo sa venuje skutočne ľuďom, zamestnancom,
pacientom. Vytvára sa spätná väzba medzi pacientami. Nechcite, aby sa to urobilo za 2-3-4
roky. To je nemožné. Ja som sám poznal na vlastnej koži, že aj po osemnástich rokoch, keď
som odchádzal, mal som pripravené 2 zmeny primárov, mal som pripravené mnohé veci.
Nakoniec vidíte, čo po mne sa buduje ďalej, čo som vymyslel. To nie je koniec. To je
„neverending story“. To vždycky pokračuje. Preto som sa, čudujem, že ak tu bolo
konštatované, že VÚC-ka dáva 21 000 000 do neznáma, vadí, že ľudia majú zaplatiť 50
centov za parkovanie. Pán poslanec, ja som veľmi rád, že platia aspoň 50 centov, aby si
uvedomili, že zdravie nie je zadarmo. Lebo nikde na svete zdravie nie je zadarmo. A všade na
svete tieto služby nemedicínske sa platia. Ešte raz zopakujem, všade na svete. A v cenovo
neporovnateľnej kategórii. Neporovnateľnej! Môj spolužiak, kamarát, žijúci v Spojených
štátov, ktorý sa dal operovať, Rudo Németh, bývalý klavirista, operovaný na tumor, bol
poistený a zaplatil zo svojho vrecka 55 000 USD. Tak potom nehovorme o tom že, že zdravie
je zadarmo. Nikde vo svete. Ani vo Švédsku, ani v Nemecku! Veľmi sa teším, že Svet zdravia,
a. s. ide cestou, kde je komunikácia, otvorenosť voči politikom, voči ľuďom, voči komunite.
Pretože nikto tu nehrá „zanďoura“. Výberové konania sú jasné. Dokonca, aby som povedal,
tak, že ja sa teraz, keď som prišiel pred rokom a pol do Svetu zdravia, a. s., naopak, sa
snažíme, aby ozaj sme nekupovali lacno, ale kvalitne a niekedy sa staviam na zadné, len
preto, že, ale v podstate už to nie je potrebné. Tie veci sa vyčírili, tie veci sa hľadajú. Chodí sa
pozerať po svete, aplikujú sa, pripravuje sa jeden veľmi vynikajúci software pre všetky
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nemocnice. Ja naopak, ja naopak, panie poslankyne a páni poslanci, ja sa bojím. Michalovská
nemocnica bude nemocnicou novej generácie, kde všetky izby budú luxusne vybavené. Budú
jednotky. Ja sa pýtam, či naši všetci spoluobčania, ako som to videl v svojej minulosti, keď sa
začali kradnúť papiere, keď sa začali rozoberať tie dávkovače mydla a pod. Ja som veľmi
zvedavý, čo v tejto luxusnej v nemocnici za 34 000 000, ako budú plakať vedenia
a manažment Michalovskej nemocnice, keď budú vidieť ako ľudia toto, ale ja si myslím, že
nejako to doriešime. Čiže, neviem, či som dal vám mnohým odpoveď, ktorú ste chceli počuť,
ale môžem garantovať, že skvelý manažment. Skvelý manažment! Ja by som mal kritizovať
manažment alebo hľadať na nich chybu. Hovorím, naopak, skvelý manažment robí skvelú
prácu. Ale nechcite, aby nerobil chyby. Nechcite, aby to urobil za rok, dva. A nechcite, aby sa
to všetko zmenilo odrazu, keď ešte je v tlaku takom, že verejnosť stále hľadá v tom nejaké
podnikanie, nejaké super zisky. Áno, ak raz tieto nemocnice budú vyrábať taký zisk, že bude
aj majiteľ môcť alebo ich prenájomca mať z toho zisk, potom si ho za tie roky driny zaslúži.
Ale jednoducho, verte tomu, v dnešnej dobe, ešte jedna posledná myšlienka. Geniálnou
myšlienkou, čo Svet začal zdravia robiť vo všetkých nemocniciach, sú tzv. luxusne vybavené
oddelenia anestéziológie a intenzívnej starostlivosti. Prečo to hovorím? Pretože s bolesťami
v chrbte, s vykĺbeným, teda s výronom členka môžete ísť aj do Ameriky. Sadnete, v dnešnej
dobe do lietadla a ste v Amerike. Ale ak ste v akútnom stave s cievnou mozgovou, s infarktom
nikde nepôjdete. A práve tieto oddelenia sa budujú všade. Sú veľmi dobre vybavené.
A už skutočne musím konštatovať, že vracajú sa nám pomaly a isto lekári zo zahraničia. A to
je geniálne konštatovanie. V poslednom roku sa vrátilo niekoľko vynikajúcich odborníkov
ako napr. spomeniem nášho lekára, ktorý tu prišiel doktor Pribula, robí zástupcu pána
hlavného medicínskeho lekára doktora Hilla. Primár zo Spišskej novej Vsi sa vrátil z Anglie
a ďalší a ďalší. To je dobrý, dobré znamenie pre nás všetkých. Ja by som poprosil mojich
kolegov, aby doplnili veci, ktoré ste sa pýtali. Ďakujem pekne.“
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďakujem pán doktor. Nech sa páči.“
MUDr. Róbert Hill, PhD., Svet zdravia, a.s.: „Čiže, ak dovolíte, dámy, páni, ja by som sa
teda vyjadril k dvom tým otázkam, ktoré tu boli. Je to spokojnosť pacientov a ešte možno
dvomi vetami k výberu toho parkovného. Samozrejme, nechcem tu robiť teraz nejakej
poúčanie, lebo o meraní spokojnosti a vôbec kvality zdravotnej starostlivosti, ako takej, to by
sme tu mohli sedieť do zajtra a prebrali by sme to zo všetkých možných strán. Je tu diskusia,
ktorá beží nielen na úrovni Sveta zdravia, a. s., celého Slovenska, ale aj celého sveta. Chcem
len povedať jednu dôležitú vec, že keď sa pozriete na to, čo znamená spokojnosť pacienta
a nad tým sa hlbšie zamyslíte, tak zistíte, že to ani a to v tých prieskumoch všetkých
vychádza, to ani nie je otázka toho, že by pacient hodnotil zdravotnú starostlivosť. Ak nemáte
medicínske vzdelanie, Vy neviete posúdiť, či Vám bol operovaný, vymenený správny kĺb,
či ste dostali správne lieky a postupuje sa, ako sa hovorí – lege artis. To nemedicínsky
vzdelaný človek nevie posúdiť. Pacient posudzuje na 1. mieste muži stravu, ženy na
1. mieste hygienu. Všetci dohromady posudzujú, ako sa s nimi komunikuje a aké je
prostredie. No a toto, samozrejme, zmerať, je samozrejme, zaťažené veľkou mierou
subjektivity. Ak by sme teda chceli povedať, že kde sa tie dáta dajú nájsť, každá jedna
z poisťovní zverejňuje na ročnej báze výsledky prieskumu spokojnosti. A kto ste trošku
štatisticky zbehlejší a pozriete sa do metodiky, zistíte, že to sú dáta, ktoré vám absolútne nič
nepovedia. My meriame spokojnosť pacientov na kvartálne báze, v každej jednej nemocnici,
na každom jednom oddelení. Tie výsledky, samozrejme, sú k dispozícii. Keby sme chceli
povedať, že ako robíme tu metodiku my, tak snažíme sa samozrejme zozbierať čo najviac tých
informácií. Ale znova narazíte na to, že keď to dáte pacientovi vyplniť na oddelení vyplniť
rukou a hodí to do nejakej schránky, tak Vás môže niekto upodozrievať, že ďalších 50
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takýchto papierov tam hodí sestrička. Vyplní to anonymne a neviete vlastne koho to bola vec.
Urobili sme pred pár mesiacmi taký pokus, že sme dali tým pacientom obálky s návratkami,
tak, aby to vyplnili doma a vrátilo sa to poštou. Samozrejme, na naše náklady. A chceli sme
vedieť, či naozaj tam táto chyba nemôže nastať, že by to povedzme tie výsledky skresľovali
naši vlastní pracovníci, aby to oddelenie bolo na tom lepšie. A zistili sme, že o niečo síce
klesla tá návratnosť, ale ten výsledok bol zhruba rovnaký. Rozmýšľame nad tým, či to
nejakým spôsobom zelektronizovať. Sme v kontakte so spoločnosťou Ineko – to je inštitút,
ktorý sa tomuto veľmi detailne venuje. Takže, samozrejme na vyžiadanie možné tieto dáta
dať. Ale myslím si, že vy, ako politici, asi máte najlepšiu šancu, ako sa dozvedieť
o spokojnosti veci, veď ste v kontakte so svojimi voličmi, treba sa opýtať ich. Väčšina z nich
asi bude aj návštevníkmi našich nemocníc alebo zariadení, teda aj ambulancií. Čiže od nich
asi tu spätnú väzbu dostanete najlepšiu. Teraz k tým parkoviskám. Parkovné. Ja si
uvedomujem, že sme na pôde, ktorá je politická. Sa to dá tak povedať. Čiže, to je taká veľmi
ľúbivá téma, robiť zo Slovákov chudákov, ktorí si nedokážu zaplatiť 50 centov alebo 1 Euro
za parkovné. Tak tu len ako dovoľte mi možno trošku povedať tak, ako filozoficky, žijeme
v krajine, ktorá si dovolím tvrdiť a hovoria o tom všetky dáta, patrí medzi top klub 10 % na
tomto svete, ktorá si žije ako v raji. S porovnaním s ďalšími 90%. Ak Slovák dneska príde do
nemocnice na vlastnom súkromnom aute, predpokladám, predpokladám, že na to, aby zaplatil
50 centov, to snáď ako nebudeme hovoriť, že nemá. Treba si uvedomiť ďalšiu vec. Že ak by
to teda bol taký veľký problém, je tam samozrejme ten časový limit na nastúpenie,
vystúpenie, že keby tá rodina mala naozaj veľký problém, tak samozrejme, môže zaparkovať,
pacient môže vystúpiť a auto môže dať mimo areálu nemocnice. To sa samozrejme väčšinou
asi nedeje. A potom je tu to, že sociálne najslabšia skupina obyvateľov nechodí do nemocnice
autom. Tá chodí dopravnou zdravotnou službou, ktorú majú zdarma. To znamená,
že parkovné neplatia. A toto parkovné má samozrejme aj okrem toho, že nejaký finančný
rozmer na splatenie tej finančnej závory atď., má aj veľmi výchovný a organizačný rozmer.
Pretože, choďte sa pozrieť do nemocníc, kde parkovné sa neplatí. Tam sú desiatky a stovky
áut, ktoré máte zaparkované tak, že zeleň tá tam neexistuje, je to rozbité, blato. Tie autá sa
tam tlačia. Nemôžete predsa vybudovať v nemocnici parkovisko také, aké ma nejaký
obchodný reťazec, ktoré je naozaj komerčnou činnosťou. A zavedením toho parkovného
okamžite v tomto smere nastala úprava a tie priestory sa zdajú byť dostatočné na to, aby
každý tam mohol slušne zaparkovať. Takže k parkovnému toľko. A čo sa týka majetkových
vecí, tak pani Smreková bude ďalej informovať.“
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne.“
Ing. Lenka Smreková, Svet zdravia, a.s.: „Dobrý deň prajem. Čo sa týka požiadavky
predložiť stratégiu na speňaženie nevyužívaného majetku, možno po presťahovaní nemocnice
Michalovce do novej budovy. Samozrejme, podporíme túto myšlienku a predložíme, teda
v spolupráci samozrejme aj s VÚC-kou, ktorá je spoluakcionárom spoločnosti Nemocnica
novej generácie, a.s. A zároveň vás chcem uistiť, že my už teraz začíname nakupovať nové
prístroje a celé nové vybavenie do novej nemocnice, pretože, samozrejme, nemôžeme
fungovať v priestoroch novej nemocnice s prístrojmi, ktoré už sú za zenitom a ktoré viacmenej chceme nahradiť. A máme ich zahrnuté našom pláne. Takže toľkoto k tomuto bodu.
Ďakujem.“
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Všetko? Ďakujem pekne. Napriek tomu, že som
ukončil rozpravu, chce sa ešte niečo opýtať zástupcov Svetu zdravia, a. s.? Pán poslanec
Halenár, nech sa páči.“

20

Poslanec Halenár: „Ja by som zopakoval ešte raz tú otázku ohľadom toho štrajku,
celoslovenského, lekárov, že ako to vyzeralo v tých štyroch nemocniciach, ktoré už boli
vlastne v rukách, v privátnych rukách.“
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďakujem.“
MUDr. Vančík, Svet zdravia, a.s.: Môžem vám povedať, že celé, celá komunikácia
v nemocniciach, kde je skutočne málo sestier, kde niekde sme museli prijať, my sa za to
nehanbíme, aj ukrajinských lekárov, lebo ak máte, ohrozená je 24 hodinová služba. Vy
nemôžete byť veľký. Vy viete, koľkých by sme menili ďalej? Ale nemôžete meniť horšieho za
ešte horšieho, za status quo, ktorý tam je. Čiže, žiadni lekári neštrajkovali, sestry
neštrajkovali. Samozrejme, len, keď bol štrajk, tak čo urobili aj v prešovskom aj v košickej
VÚC-ke, čo urobili fakultné nemocnice? No, ťahali naše sestry. Ale to je biznis! No tak, dali
im viacej. Aj keď za, v skutočnosti za tie väčšie peniaze tie sestry tam nerobia lepšiu službu.
Ale to je život. My nemôžeme teraz povedať, neberte nám sestry. U nás majú sestry o niečo
nižšie o 200, 300 Eur nižšie platy ako vo fakultných nemocniciach. Ale vec reality, to je svet,
do ktorého sa musíte zmestiť. A tu biznis platí! A tu nikomu biznis nevadí. No dajte príkaz,
politicky, že nesmú odísť sestry z okresných nemocníc do fakultnej. Dajte taký príkaz! A bude
fajn! Ale my bojujeme o každú sestru. My im dávame najavo, že o nich stojíme. Predvčerom
som bol spievať, jak taký tajtŕlik som tam vykrúcal sa, s mladými medikmi, ktorí budú
končiť za dva-tri roky, aby prišli k nám. My o nich bojujeme. Hej? My bojujeme o ľudí, aby k
nám prišli, lebo my o nich stojíme. My im hovoríme: „Choďte do zahraničia, ale vráťte sa
rýchlo k nám. Naučte sa reč, ale príďte k nám.“ Ale oni mali týždeň v nemocnici
v Michalovciach, Humennom a v Trebišove, kde sa jej venovali, kde chodili na operačky, kde
im bolo k dispozícii každý jeden človek. Kde im nehovorili známu otrepanú vetu, že:
„Choďte domov, zavadziate nemocniciach.“ Toto je skutočnosť. A preto ani neštrajkovali.
Ďakujem.“
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. O slovo požiadal ešte pán
riaditeľ úradu. Nech sa páči.“
Ing. Bernát, riaditeľ Úradu KSK: „Ďakujem pekne. Ja nechcem nejak zdržiavať túto
atmosféru, alebo nejak vnášať tu nejakú polemiku do tejto debaty, ale samozrejme, že nič nie
je ideálne. Pán poslanec Halenár, tých 21 000 000, áno to bola investícia, ale treba povedať
druhým dychom, že 8 000 000 bol nekrytý šek, ktorý sme zdedili, keď sme nemocnice, keď
vznikli akciové spoločnosti. Čiže to je tých 250 000 000 korún, ktoré sme splácali. Čiže to bol
nekrytý šek, ktorý bol vlastne vytvorený pri transformácii nemocníc zo štátu na VÚC-ky. To
šlo dínom-dánom a samozrejme, že aj počas toho, keď VÚC-ka vlastnila tieto nemocnice, tak
sa tam investovalo. Samozrejme, nie v takom rozsahu. Ja nechcem nejak spochybňovať
manažerské schopnosti Svetu zdravia, a. s., ale tu treba povedať, že Slovensko zažíva
ekonomický boom. Dane sa plnia, odvody, zdravotné sa plnia. Čiže len taká informácia medziročný nárast príjmov je +500 000 000 – 2014, pardon 2015-2016. Čiže vlastne aj štát
respektíve poisťovne vyberajú viacej na zdravotných odvodoch. Takže vlastne aj je väčší
objem peňazí na prerozdeľovanie. A žijeme v období temer nulovej inflácie. Tzn. že je to
absolútny prírastok peňazí, ktorí zdravotnom systéme ako takom. Ono otázne je to, že či
v tejto krajine je dobre usporiadané zdravotníctvo ako také. A tu sa ukazuje že to, čo nevie
robiť samospráva efektívne, tak treba pustiť súkromného investora. Ale samozrejme, toto
manželstvo nie je ideálne a má samozrejme aj nejaké chyby a nedostatky. Takže je na nás,
aby sme rokovali ďalej so Svetom zdravia, a. s., aby sme tieto úzke miesta, ktoré sú, aby sme
ešte vylepšili. Ďakujem pekne.“
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Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďakujem pán riaditeľ. S faktickou ešte pán
poslanec Halenár.“
Poslanec Halenár: „No to, čo ste tu povedali, pán riaditeľ úradu KSK, hlavne vo svetle toho,
že štátne nemocnice sa idú už po neviem, neviem koľký krát v tejto krajine oddlžovať,
mi nejako nehrá. Takže, keď hovoríte jedným dychom, že týmto štyrom nemocniciam sa
možno darí práve preto dobre, lebo sa darí tejto krajine a sú vyššie odvody a viac sa platí zo
zdravotných poisťovní, tak prosím, aby ste to teraz vztiahli na tie štátne nemocnice, ktoré sú
ešte raz poviem, neviem ktorý krát, už možno štvrtý, možno piatykrát sa plánuje ich
oddlžovať. Áno, my všetci tu vieme a ja som hlasoval proti tomu, aby sme započítavali medzi
investície Svetu zdravia, a. s. to, čo oni vlastne tam dajú do tých, v podstate do prevádzky
tých nemocníc. Rozumiem, čo je investícia, ale skrátka, mali sme tu, naozaj a to neviem,
na ktorom zasadnutí sme tu mali podrobný rozpis toho, že čo vlastne, a ktoré prístroje a akým
spôsobom tam si započítali. A toto nie je dobré. Toto by trebalo do budúcna určite vylepšiť.“
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. Pán poslanec Jutka, nech sa
páči.“
Poslanec Jutka: „Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja len jednou vetou by som konštatoval na
môjho predrečníka, že medicínsky riaditeľ Svetu zdravia, a. s. povedal jednu vetu. Ak nikto
nepracuje v zdravotníctve, nemôže pochopiť situáciu, prečo niektoré činnosti môžu fungovať
efektívne a prečo napr. štátne nemocnice až tak efektívne nie sú, ako sú napr. tieto nemocnice
v súčasnosti spravované Svetom zdravia, a. s. To je prvá myšlienka. Druhá vec. Som veľmi
rád, že zo strany Svetu zdravia, a. s. sa stretla, stretol môj návrh na uznesenie s pochopením.
A myslím si, že pripraviť takýto zámer a stratégiu je prezieravou myšlienkou VUC-ky, ktorá
v podstate je zodpovedná za hospodárne nakladanie s majetkom Košického samosprávneho
kraja, či už hnuteľným alebo nehnuteľným Takže toľko z mojej strany. Ďakujem pekne.“
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďakujem pekne. Chce ešte niekto vystúpiť? Ak
nie, v prvom rade poprosím o návrh na uznesenie, ktoré predložil pán poslanec Jutka. Nech sa
páči.“
Poslanec Andrejčák: „Ďakujem. Takže návrhová komisia obdržala jeden pozmeňujúci návrh
respektíve doplňujúci. Pán poslanec Jutka ho predložil v znení: Zastupiteľstvo KSK žiada
predložiť na najbližšie riadne rokovanie Stratégiu nakladania a speňaženia prebytočného
majetku, hnuteľného aj nehnuteľného, po presťahovaní všetkých zdravotníckych činností do
novovytvorených priestorov Nemocnice s poliklinikou Michalovce. Termín: najbližšie riadne
rokovanie zastupiteľstva KSK. Ďakujem.“
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Poprosím hlasujte.“
Hlasovanie č. 12

o doplňujúcom návrhu poslanca Jutku

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Čiže konštatujem, že uznesenie bolo prijaté.
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: Ďalej poprosím návrhovú komisiu, aby predniesli
návrh na uznesenie, ktoré bolo súčasťou materiálu na rokovanie.
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Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 2016:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona
č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
Informatívnu správu spoločnosti Svet zdravia, a.s. o aktuálnom stave a rozvoji nemocníc
v Košickom samosprávnom kraji.
Hlasovanie č. 13

Informatívna správa spoločnosti Svet zdravia, a.s. o aktuálnom stave
a rozvoji nemocníc v Košickom samosprávnom kraji

Za 50 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi,
aby som v svojom mene i v mene vás všetkých poďakoval zástupcom Svetu zdravia, a. s. za
účasť na dnešnom rokovaní a vyslovil presvedčenie, že tá spolupráca medzi Košickým
samosprávnym krajom a Svetom zdravia, a. s. i do budúcna bude na serióznej a kvalitatívne
vždy vyššej úrovni. Ďakujem pekne.“
BOD č. 13
Informatívna správa o činnosti OI SO/RO pre ROP v implementácii
delegovaných opatrení ROP v programovom období 2007 – 2013
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďalší bod dnešného rokovania je bod číslo trinásť.
Je to Informatívna správa o činnosti SO/RO pre Regionálny operačný program
v programovacom období 2007 až 2013. Obsahom informácie je popis procesu implementácie
projektov doplnený tabuľkovými a grafickými prehľadmi, za oblasť výziev, realizácie
projektov a za oblasť financovania a kontroly projektov. Tento materiál bol predmetom
rokovania komisie dopravnej, kultúrnej, regionálneho rozvoja, ktoré ho zastupiteľstvo
odporučili prerokovať a zobrať na vedomie. Ešte doplním, že vďaka Regionálnemu
operačnému programu cez implementáciu piatich delegovaných opatrení dostalo sa do územia
Košického samosprávneho kraja 103 796 000 Eur nenávratného finančného príspevku, čo je
druhý najvyšší objem v rámci Slovenska. Z pohľadu miery čerpania zazmluvnených
nenávratných finančných prostriedkov, dosiahli prijímatelia v Košickom kraji 94,48 %
čerpania. Čím sa Košický samosprávny kraj stal tretím najúspešnejším krajom v rámci
Slovenska. Čiže toľko k uvedeniu tohto materiálu. Otváram rozpravu, nech sa páči. Končím
rozpravu. Prosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 2016:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona
č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
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berie na vedomie
Informatívnu správu o činnosti OI SO/RO pre ROP v implementácii delegovaných opatrení ROP
v programovom období 2007 – 2013.

Hlasovanie č. 14

Informatívna správa o činnosti OI SO/RO pre ROP
v
implementácii
delegovaných
opatrení
ROP
v programovom období 2007 – 2013

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Čiže uznesenie bolo schválené.
BOD č. 14
Spolufinancovanie projektu Technickej pomoci SO pre IROP
v programovom období 2014 - 2020
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďalším bodom je bod číslo 14 Spolufinancovanie projektu Technickej pomoci sprostredkovateľského orgánu pre
Integrovaný regionálny operačný program v programovacom období 2014 - 2020. Jedná sa
hlavne tu v tomto materiáli o spolufinancovanie projektu technickej pomoci, vo výške
minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu. Materiál sa predkladá na
schválenie z dôvodu, že Košický kraj v programovacom období 2014-2020 vykonáva
v zmysle uznesenia vlády a na základe zákona o príspevku poskytovanom z Európskych
štrukturálnych a investičných fondov úlohu sprostredkovateľského orgánu. V zmysle
uvedenej legislatívy bola uzatvorená medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka, ako riadiacim orgánom pre IROP a Košickým samosprávnym krajom, zmluva
o vykonávaní tejto činnosti, ktorá bola uzatvorená, respektíve podpísaná 16. 2. 2016. Celková
alokácia je určená na túto technickú pomoc vo výške 1 788 991 Eur. Celkove na tejto výške sa
ešte podieľa 85 % sú prostriedky z Európskej únie, 10 % sú prostriedky zo štátneho rozpočtu.
A jedná sa o to, že by dneska sme schválili to 5 % - tné spolufinancovanie. Čiže, tento
materiál bol prerokovaný v štyroch komisiách, ktoré ho zastupiteľstvo odporučili prerokovať
a schváliť. K uvedenému bodu otváram rozpravu. Končím rozpravu, prosím návrhovú
komisiu o návrh na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 2016:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
spolufinancovanie projektu technickej pomoci SO pre IROP vo výške minimálne 5%
z celkových oprávnených výdavkov projektu.
Hlasovanie č. 15

Spolufinancovanie projektu Technickej pomoci SO pre IROP
v programovom období 2014 - 2020
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Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Čiže uznesenie bolo schválené.
BOD č. 15a
Prevod vlastníctva pozemkov v Spišskej Novej Vsi pre vlastníkov garáží
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Vážené poslankyne, vážení poslanci, prešli by
sme k bodu číslo 15. Sú to majetkové záležitosti. Máme tu pod bodom 15a) - Prevod
vlastníctva pozemkov v Spišskej Novej Vsi pre vlastníkov garáží. Len toľko k tomu poviem,
že jedná sa o troch záujemcov, ktorí majú záujem odkúpiť garáže s tým, že komisia
hospodárenia s majetkom odporučila zastupiteľstvu prerokovať a schváliť prevod
predmetných pozemkov pre žiadateľov za kúpnu cenu 25 Eur za m2. Zároveň komisia
odporučila aj finančnú náhradu za užívanie pozemkov za obdobie dvoch rokov spätne, vo
výške 2,10 za m2/ročne. S odporúčaním komisie žiadatelia o odpredaj týchto pozemkov
súhlasili. Chcem upozorniť, že prevody jednotlivých žiadateľov sú predkladané
v troch samostatných návrhoch na uznesenia. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Končím
rozpravu, prosím návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie pod bodom 15a/1.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 2016:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 2 písm. c), § 9 ods. 3 písm. a)
a § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov
A) rozhodlo
o prebytočnosti pozemku registra C KN parcelné číslo 2502/5, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 22 m2 v katastrálnom území Spišská Nová Ves, obec Spišská Nová Ves, okres
Spišská Nová Ves, vedeného Okresným úradom Spišská Nová Ves v liste vlastníctva číslo
9470;
B) schvaľuje
spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku registra C KN parcelné číslo 2502/5, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v katastrálnom území Spišská Nová Ves, obec Spišská
Nová Ves, okres Spišská Nová Ves, vedeného Okresným úradom Spišská Nová Ves v liste
vlastníctva číslo 9470 pre Danu Kačalovú, rodená Fabianová, bytom Rázusova 294/36,
Spišská Nová Ves za kúpnu cenu 550,00 €.
Hlasovanie č. 16

Prevod vlastníctva pozemkov v Spišskej Novej Vsi pre
vlastníkov garáží

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Poprosím návrhovú komisiu o uznesenie 15a/2.“
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Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 2016:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 2 písm. c), § 9 ods. 3 písm. a)
a § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov
A) rozhodlo
o prebytočnosti pozemku registra C KN parcelné číslo 2503/1, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 23 m2 v katastrálnom území Spišská Nová Ves, obec Spišská Nová Ves, okres
Spišská Nová Ves, vedeného Okresným úradom Spišská Nová Ves v liste vlastníctva číslo
9470;
B) schvaľuje
spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku registra C KN parcelné číslo 2503/1, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 23 m2 v katastrálnom území Spišská Nová Ves, obec Spišská
Nová Ves, okres Spišská Nová Ves, vedeného Okresným úradom Spišská Nová Ves v liste
vlastníctva číslo 9470 pre Ing. Olivera Satmára, PhD., rodený Satmár, bytom Kollárova
2558/12, Spišská Nová Ves za kúpnu cenu 575,00 €.
Hlasovanie č. 17

Prevod vlastníctva pozemkov v Spišskej Novej Vsi pre
vlastníkov garáží

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie
bod 15a/3.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 2016:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 2 písm. c), § 9 ods. 3 písm. a)
a § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov
A) rozhodlo
o prebytočnosti pozemku registra C KN parcelné číslo 2503/2, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 20 m2 v katastrálnom území Spišská Nová Ves, obec Spišská Nová Ves, okres
Spišská Nová Ves, vedeného Okresným úradom Spišská Nová Ves v liste vlastníctva číslo
9470;
B) schvaľuje

26

spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku registra C KN parcelné číslo 2503/2, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 20 m2 v katastrálnom území Spišská Nová Ves, obec Spišská
Nová Ves, okres Spišská Nová Ves, vedeného Okresným úradom Spišská Nová Ves v liste
vlastníctva číslo 9470 pre Valériu Novákovú, rodená Klingová, bytom Rázusova 18/8,
Spišská Nová Ves za kúpnu cenu 500,00 €.
Hlasovanie č. 17

Prevod vlastníctva pozemkov v Spišskej Novej Vsi pre
vlastníkov garáží

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.
Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.
BOD č. 15b
Prevod vlastníctva pozemku v Strede nad Bodrogom priamym predajom
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Prešli by sme ďalšiemu majetkovému bodu a to
bod číslo 15b - Prevod vlastníctva pozemku v Strede nad Bodrogom priamym predajom. Ide
o pokračujúci proces týkajúci sa prevodu pozemku v Strede nad Bodrogom. Zastupiteľstvo
uznesením 386/2016, v júni, schválilo spôsob prevodu pozemku priamym predajom za kúpnu
cenu v minimálnej výške 1 350 Eur. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej
stránke samosprávneho kraja. V lehote na predkladanie ponúk, do 1. augusta bola doručená
jedna ponuka a to pána Ladislava Skalinu. Komisia hospodárenia s majetkom skonštatovala,
že ponuka spĺňa formálne obsahové náležitosti požadované vo vyhlásení zámeru. Zároveň
komisia odporučila schváliť prevod pre Ladislava Skalinu za navrhovanú kúpnu cenu. Toľko
k uvedenému materiálu. Otváram rozpravu. Končím rozpravu. Prosím návrhom komisiu
o návrh na uznesenie..“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 2016:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 9 ods. 3 písm. c) a § 9a ods. 1 písm.
c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
prevod vlastníctva pozemku registra C KN parcelné číslo 2793/2, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 816 m2 v katastrálnom území Streda nad Bodrogom, obec Streda nad Bodrogom,
okres Trebišov, vedenom Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom v liste
vlastníctva číslo 2069 priamym predajom pre Ladislava Skalinu, rodený Skalina, bytom
Kamenecká 146/79A, Streda nad Bodrogom za kúpnu cenu vo výške 1 360,00 €.
Hlasovanie č. 19

Prevod vlastníctva pozemku v Strede nad Bodrogom priamym
predajom

Za 48 poslancov, proti 0 poslancov, zdržali sa 2 poslanci.
Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.
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BOD č. 15c
Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 383/2016
zo dňa 27. júna 2016 - Prevod vlastníctva chaty vrátane pozemkov
na Zemplínskej šírave na základe obchodnej verejnej súťaže
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďalším bodom rokovania z tých majetkových veci
je bod číslo 15c a to - Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
číslo 383/2016 a číslo 384/2016 a 385/2016, zo dňa 27. júna 2016 o prevode vlastníctva chát,
vrátane pozemkov na Zemplínskej šírave a v Byšte, na základe obchodných verejných súťaží.
Komisia hospodárenia s majetkom zahrnula v minimálnych kúpnych cenách aj náklady
samosprávneho kraja spojené s predajom, ako aj cenu hnuteľných vecí vo výške 15 %
z obstarávanej ceny. Táto informácia bola uvedená aj v dôvodovej správe k predkladaným
materiálom. Nakoľko bola cena hnuteľných vecí zahrnutá do minimálnej kúpnych cien,
za prevod nehnuteľností, navrhujeme doplniť predmetné uznesenie v zmysle predložených
troch návrhov na uznesenie, samostatne. Čiže, my sme sa týmto predajom zaoberali na
minulom zastupiteľstve. Nebola tam zahrnutá cena hnuteľných vecí. Čiže, teraz len
upravujeme, respektíve doplňujeme uznesenie, ktoré bolo prijaté v júni na Zastupiteľstve
Košického samosprávneho kraja. K uvedenému bodu otváram rozpravu. Končím rozpravu.
Prosím návrhovú komisiu; návrh na uznesenie.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 2016:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 2 písm. c), § 9 ods. 3 písm. a),
b) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov
schvaľuje
doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 383/2016 zo dňa
27. júna 2016 - Prevod vlastníctva chaty vrátane pozemkov na Zemplínskej šírave na základe
obchodnej verejnej súťaže tak, že v časti B) schvaľuje, v bode 2.1 základné podmienky,
písmeno a) za slová „vo výške 16 500,00 €,“ dopĺňa slová „v ktorej je zahrnutá aj kúpna cena
hnuteľných vecí nachádzajúcich sa v rekreačnej chate uvedenej v bode 1.“
Hlasovanie č. 20

Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja č. 383/2016 zo dňa 27. júna 2016 - Prevod vlastníctva
chaty
vrátane pozemkov na Zemplínskej šírave na základe
obchodnej verejnej súťaže

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Čiže konštatujem, že uznesenie bolo schválené.
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Ďalej poprosím návrhovú komisiu o uznesenie
č. 15c/2. Čiže za každý jeden objekt hlasujeme samostatne. Nech sa páči. “
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 2016:
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Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 2 písm. c), § 9 ods. 3 písm. a),
b) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov
schvaľuje
doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 384/2016 zo dňa
27. júna 2016 - Prevod vlastníctva chaty - Algena vrátane pozemku na Zemplínskej šírave na
základe obchodnej verejnej súťaže tak, že v časti B) schvaľuje, v bode 2.1 základné
podmienky, písmeno a) za slová „vo výške 13 900,00 €,“ dopĺňa slová „v ktorej je zahrnutá aj
kúpna cena hnuteľných vecí nachádzajúcich sa v chate Algena uvedenej v bode 1.“
Hlasovanie č. 21

Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja č. 383/2016 zo dňa 27. júna 2016 - Prevod vlastníctva
chaty vrátane pozemkov na Zemplínskej šírave na základe
obchodnej verejnej súťaže

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Konštatuje, že uznesenie bolo schválené.
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Poprosím návrhovú komisiu o uznesenie pod
bodom 15c/3.“
Návrhová komisia:
Návrh na uznesenie z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
zo dňa 22. augusta 2016:
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 2 písm. c), § 9 ods. 3 písm. a),
b) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov
schvaľuje
doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 385/2016 zo dňa
27. júna 2016 - Prevod vlastníctva chaty vrátane pozemkov v Byšte na základe obchodnej
verejnej súťaže tak, že v časti B) schvaľuje, v bode 2.1 základné podmienky, písmeno a) za
slová „vo výške 6 250,00 €,“ dopĺňa slová „v ktorej je zahrnutá aj kúpna cena hnuteľných
vecí nachádzajúcich sa v chate uvedenej v bode 1.“
Hlasovanie č. 22

Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho
kraja č. 383/2016 zo dňa 27. júna 2016 - Prevod vlastníctva
chaty vrátane pozemkov na Zemplínskej šírave na základe
obchodnej verejnej súťaže

Za 49 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.
Čiže konštatujem, že uznesenie bolo prijaté.
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BOD č. 16
Záver
Ing. Emil Ďurovčík, podpredseda KSK: „Vážené poslankyne, vážení poslanci, to bol
posledný bod rokovania dnešného zastupiteľstva. Dovoľte mi, aby som vám poďakoval
za účasť na dnešnom zastupiteľstve. Zároveň vám zaželal šťastnú cestu domov, ktorí bývajú
mimo Košíc. Zároveň by som oznámil, že na najbližšom zastupiteľstve sa stretneme
17. októbra tohto roka. Čiže ešte raz, vďaka za účasť, šťastnú cestu a všetko dobré vám želám.
Dovidenia.“

JUDr. Zdenko Trebuľa
predseda KSK

Ing. Ondrej Bernát
riaditeľ Úradu KSK

Mudr. Ján Mihalečko
overovateľ zápisnice

Ing. Štefan Petrík
overovateľ zápisnice

Podpísal dňa: 22. 09. 2016

Podpísal dňa: 05. 10. 2016

JUDr. Melánia Kolesárová
riaditeľka kancelárie predsedu

Zápisnica vyhotovená dňa 19. 09. 2016
Spracovala na základe prepisu A. S.Partner
Miroslava Segedová
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