
PREDSEDA KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Košice 15. júla 2021
Č.: 5716/2021/OddOPaZV-25826

Vážený pán poslanec,

k Vami predneseným interpeláciám na 25. zasadnutí Zastupiteľstva Košického 
samosprávneho kraja konanom dňa 28. 06. 2021 Vás v prípade prvej interpelácie informujem, 
že pokiaľ ide o usmernenie školám a školským zariadeniam v oblasti externých právnych 
služieb, Odbor školstva Úradu Košického samosprávneho kraja školy a školské zariadenia 
poučil, v súlade so závermi Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja, 
že externé právne služby majú využívať len v nevyhnutnom rozsahu, najmä len na právne 
zastupovanie v konaní pred súdom a na činnosti, ktoré nie sú vykonávané, alebo nie sú 
súčasťou rozsahu pracovnej náplne odborných zamestnancov školy, činnosti, na ktoré 
Košický samosprávny kraj ako zriaďovateľ neposkytuje právne poradenstvo pre školu 
v zmysle zákona.
Odbor školstva Úradu Košického samosprávneho kraja monitoruje súdne spory škôl 
a školských zariadení a pred podpisom zmluvy o poskytovaní právnych služieb je takýto 
návrh zo strany Úradu Košického samosprávneho kraja kontrolovaný, aby došlo 
k efektívnemu a hospodárnemu nakladaniu s finančnými prostriedkami. Stredná odborná 
škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice v čase od 01. 01. 2018 uzavrela zmluvu 
o poskytnutí právnych služieb zo dňa 30. 03. 2020 s Advokátskou kanceláriou 
JUDr. Lukáš Mojsej, s. r. o., Žižkova 2073/19, 04001 Košice (ďalej len „ AK“ ), na základe 
ktorej boli škole vystavené faktúry zo dňa 30. 03. 2020 a zo dňa 12. 08. 2020.

Rozpis úkonov poskytnutých AK:
- Príprava a prevzatie - 4h
- Porada s klientom - Ih
- Porada s klientom - Ih
- Štúdium a spracovanie doplnenej dokumentácie vo veci - 2h

v celkovej hodnote 768 eur s DPH.

V prípade druhej interpelácie Vás informujem, že Odbor školstva Úradu Košického 
samosprávneho kraja v oblasti diskriminácie pravidelne informuje riaditeľov škôl a školských 
zariadení o potrebe dodržiavania antidiskriminačného zákona. Vzhľadom na to, že školy 
a školské zariadenia sú samostatné právne subjekty, nie je zo strany Úradu Košického 
samosprávneho kraja možné vstupovať do ich pracovnoprávnych vzťahov inak, ako 
edukatívnou a poradnou činnosťou.
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V prípade interpelácie týkajúcej sa Právneho a personálneho oddelenia Úradu Košického 
samosprávneho kraja Vás informujem, že na danom odbore pracuje 5 zamestnancov 
s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním II. stupňa v odbore právo, z toho 1 zamestnanec 
je vedúci zamestnanec.

V prípade interpelácie týkajúcej sa Odboru školstva Úradu Košického samosprávneho kraja 
Vás informujem, že na danom odbore aktuálne pracuje 1 zamestnanec s dosiahnutým 
vysokoškolským vzdelaním II. stupňa v odbore právo a 2 zamestnanci s dosiahnutým 
vysokoškolským vzdelaním III. stupňa v odbore právo.

V prípade interpelácie týkajúcej sa vrtu v Čižaticiach Vás informujem, že spoločnosť 
GeoSurvey, s. r. o. aktuálne zabezpečuje činnosti súvisiace s ukončením verejného 
obstarávania, uzavretím zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom a odovzdaním miesta 
realizácie.

V prípade interpelácie týkajúcej sa opravy cesty III/3354 Vás informujem, že na túto cestu 
si Správa ciest Košického samosprávneho kraja uplatnila reklamáciu v rámci záručnej doby. 
Dodávateľ začne realizáciu opravy po odstránení problémov s odvodnením. Práce 
na prečistení odvodnenia po prívalových dažďoch začala Správa ciest Košického 
samosprávneho kraja v 28. týždni 2021. Po ukončení úpravy odvodnenia začne spoločnosť 
Bitunova, spol. s r. o. s realizáciu opravy obrusnej vrstvy.

V prípade interpelácie týkajúcej sa lokality Sivá Brada Vás informujem, že Odbor 
regionálneho rozvoja Úradu Košického samosprávneho kraja zorganizuje pracovné stretnutie 
s kompetentnými organizáciami s cieľom nájsť riešenie k danej problematike.

V prípade interpelácie týkajúcej sa zverejňovania interpelácií na webovom sídle kraja Vás 
informujem, že žiaden všeobecne záväzný právny predpis neukladá vyššiemu územnému 
celku povinnosť zverejňovať interpelácie na verejne dostupnom mieste. Interpelácie 
poslancov a odpovede na tieto interpelácie budú doručované všetkým poslancom na ich e- 
mailové adresy.

S pozdravom

Ing. Rastislav Trnka

Vážený pán
Ing. Mgr. Miloš Ihnát
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