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Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 
 

Zápisnica 
z III. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, 

zo dňa 15. decembra 2022 
 
Prítomní: podľa prezenčných listín 
 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach otvoril a viedol primátor mesta Košice 
Ing. Jaroslav Polaček vo veľkej zasadačke v budove Magistrátu mesta Košice. 
 
Úvod rokovania 
 
p. Polaček, primátor mesta: Skôr ako budeme prezentovaní všetci, by som poprosil predsedov 

klubov, respektíve ich zástupcov na jednu minútku, aby sme si dohodli ešte nejaké 
drobné zmeny, ktoré medzitým práve v tejto sekunde vyskočili. Ale kto chce, ja by som 
len dal rýchlu informáciu. Ak ste sa prosím neprezentovali, urobte tak teraz, prosím. 
Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia, otváram III. zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach, na ktorom vás všetkých vítam. Dovoľte mi v úvode 
ospravedlniť pánov poslancov Mareka Kandráča, Jozefa Karabina a pána poslanca 
Štefana Laskyho. Ak ste tak neurobili do tejto chvíli prosím, prezentujete sa. 
Konštatujem, že bolo prezentovaných 35 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina 
všetkých poslancov a sme teda uznášaniaschopní. 

- - - 
 
Návrhová komisia  
 
p. Polaček, primátor mesta: Vážené poslankyne, vážení poslanci, prejdeme k programu 

zasadnutia, ktorý ste dostali v pozvánke. Prosím predsedov poslaneckých klubov, aby 
navrhli svojich zástupcov do návrhovej komisie. Nech sa páči, otváram rozpravu. Pani 
poslankyňa Kovačevičová, máte slovo, nech sa páči. 

 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Momentálne nemáme návrh za starostov a nezávislých, 

takže môžu ísť ďalšie kluby, kým sa dohodneme. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, sú nejaké návrhy? V prípade, že nie sú návrhy do 

návrhovej komisie, vyhlasujem trojminútovú prestávku, aby ste sa dohodli. 
- - - prestávka- - - 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Teda budeme pokračovať. Do rozpravy sa hlási 

pani poslankyňa Kovačevičová, nech sa páči pani poslankyňa. 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Chcela by som navrhnúť pána Mgr. Bernarda Berbericha 

a pani doktorku Beátu Zemkovú.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Sú ešte nejaké návrhy do návrhovej komisie? Ak 

nie, uzatváram rozpravu a poprosím vás hlasovať o návrhovej komisii v zložení pán 
poslanec Berberich a pani poslankyňa Zemková. Nech sa páči, prosím, hlasujte. 

 
Hlasovanie č. 1 -  za 28, proti 0, zdržal sa 1 
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p. Polaček, primátor mesta: Oznamujem, že návrhová komisia bude pracovať v zložení pán 

poslanec Berberich a pani poslankyňa Zemková. Zároveň žiadam, aby sa presunuli do 
rady vyčlenenú pre návrhovú komisiu. Ostatným poslancom oznamujem, aby svoje 
návrhy k jednotlivým bodom programu rokovania predkladali písomne tejto návrhovej 
komisii po ústnej informácii prítomných poslancov.  

- - - 
 
Overovatelia zápisnice: Mgr. Marián Horenský, PhD. a Ing. Mgr. Miloš Ihnát  

- - - 
 
K programu rokovania 
 
p. Polaček, primátor mesta: Teraz otváram rozpravu k návrhu programu, ktorý bol uvedený 

v pozvánke. Poprosím teda vaše návrhy, ktoré sa môžu týkať vypustenia bodov 
z pozvánky. Nech sa páči vaše návrhy. Pán poslanec Karaffa. 

 
p. Karaffa, poslanec MZ: Dobré ráno všetkým. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja si dovolím 

navrhnúť na vypustenie z rokovania dnešného zastupiteľstva bod číslo 16 Zmena 
zakladajúcich dokumentov obchodnej spoločnosti Tepelné hospodárstvo, s. r. o. Košice, 
bod číslo 17 Zmena zakladajúcich dokumentov obchodnej spoločnosti Mestské lesy 
Košice a.s. a bod číslo 30 Personálne obsadenie komisií Mestského zastupiteľstva v 
Košiciach a zmeny obsahových náplní niektorých komisií. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Sú ešte nejaké návrhy na vypustenie bodov 

programu? Ak nie, ďakujem. Uzatváram rozpravu a budeme teda postupne hlasovať o 
jednotlivých bodoch, tzn. pán poslanec Karaffa navrhol vypustiť bod číslo 16 Zmena 
zakladajúcich dokumentov obchodnej spoločnosti TEHO Košice, nech sa páči, hlasujte. 

 
Hlasovanie č. 2 -  za 35, proti 0, zdržal sa 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 

Pod bodom číslo 17 pán poslanec Karaffa navrhuje vypustiť aj tento bod, Zmena 
zakladajúcich dokumentov obchodnej spoločnosti Mestské lesy. Nech sa páči, prosím, 
hlasujte. 

 
Hlasovanie č. 3 -  za 35, proti 0, zdržal sa 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. 

A pod bodom číslo 30 pán poslanec navrhuje vypustiť bod Personálne obsadenie 
komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach a zmeny obsahových náplní niektorých 
komisií. Nech sa páči, prosím, hlasujte. 

 
Hlasovanie č. 4 -  za 30, proti 1, zdržali sa 3 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 

Teraz sa presunieme k druhej časti programu a to je prosím o vaše návrhy, ktoré sa 
týkajú zmeny poradia bodov. Nech sa páči, otváram rozpravu. Pán poslanec Karaffa. 

 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Ja si dovolím predložiť návrh na zmenu 
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poradia bodov, body číslo 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 a bod číslo 15 presunúť 
za bod číslo 2, ktorý má názov Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra v 
nasledovnom poradí 2/1 Odňatie nehnuteľného majetku mesta Košice zo správy ZŠ 
Bernolákova 16, to je teda ten bod 20. 2/2 bude pôvodný bod 21, 2/3 pôvodný bod 22, 
2/4 pôvodný bod 25, 2/5 pôvodný bod 26, 2/6 pôvodný bod 27, 2/7 pôvodný bod 28, 2/9 
pôvodný bod ... moment, už som už som sa poplietol. Čiže majetkové veci od 20 do 29 
vrátane presunúť za bod číslo 2 a bod číslo 15 bude nasledovať ako 2/11. To je všetko. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán poslanec Berberich. 
 
p. Berberich, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja by som si dovolil navrhnúť zmenu poradia 

bodu číslo 4 Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice - zmeny a doplnky 
číslo 20, keďže sa teda očakáva ešte jedno stanovisko, ktoré by mali vedieť poslanci 
a mať ho k dispozícii, tak odporúčam to dať na bod, resp. za bod 33, ktorý je Dopyty 
poslancov, teda 33/1. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Sú ešte nejaké doplňujúce návrhy? Ak nie, 

ďakujem. Budeme postupne hlasovať o bodoch tak, ako idú v poradí v pozvánke, tzn. 
prvou zmenou pán poslanec Berberich navrhuje prečíslovať bod 4 Územný plán 
hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice - zmeny doplnky číslo 20/22 za bod 33, tzn. 
prečíslovať 4 na bod 33/1. Nech sa páči, hlasujme. 

 
Hlasovanie č. 5 -  za 35, proti 0, zdržali sa 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Čiže tento bod bude presunutý. 

Pán poslanec Karaffa navrhuje, aby bod číslo 15 sa prečísloval ako bod 2/11. Jedná sa o 
zmenu členov štatutárnych a kontrolných orgánov v obchodných spoločnostiach. Nech 
sa páči, hlasujte. 

 
Hlasovanie č. 6 -  za 35, proti 0, zdržal sa 1 
 
p. Polaček, primátor mesta:  Tento návrh bol prijatý. 

A potom väčší presun, body 20 až 29 prečíslovať ako body 2/1 až 2/10. Nech sa páči, 
hlasujte. 

 
Hlasovanie č. 7 -  za 36, proti 0, zdržali sa 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento presun bodov bol schválený, ďakujem pekne. 

Teraz pristúpime k hlasovaniu o bodoch zverejneného návrhu programu zasadnutia tak, 
ako sme ich pred chvíľkou schváli, tzn. s vypustenými a presunutými a následne bude 
možné dopĺňať program. Nech sa páči, hlasujeme o pozvánke s vypustenými 
a presunutými bodmi. Nech sa páči. Ako celku. 

 
Hlasovanie č. 8 -  za 36, proti 0, zdržali sa 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem pekne. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Teraz vás požiadam, aby ste dopĺňali body do programu 

pozvánky. Nech sa páči, otváram rozpravu. Pani poslankyňa Zemková. 
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p. Zemková, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Ja navrhujem zaradiť bod 30/1 pod názvom 
Príprava rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Bod 30/1 s názvom prosím ešte raz. 
 
p. Zemková, poslankyňa MZ: Príprava rokovacieho poriadku komisií Mestského 

zastupiteľstva v Košiciach. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Príprava rokovacieho poriadku. Pani námestníčka, nech sa páči. 
 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne. Pôvodne som to mala 

pripravené ako vloženie bodu pod číslom 30/1, takže teraz to budem musieť asi zmeniť 
na 30/2 a išlo by o Návrh zloženia rady pre etiku volených predstaviteľov mesta Košice. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Karaffa. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Sme mali nejaké stretnutie s kolegami aj z 

iných poslaneckých klubov a trošku ma to prekvapilo, pani Zemková navrhuje takýto 
návrh, ktorý neprešiel ani nejakou poradou, čiže ja žiaľbohu, dali sme si nejaké 4 
pravidlá a jedno z tých pravidiel je, že materiály budú prerokované, takže ja to 
nepodporím. Dovolím si navrhnúť do programu rokovania bod, ktorý bol prerokovaný v 
komisiách ako bod 2/11 Zabezpečenie financovania výstavby novej telocvične pri 
Základnej škole a Materskej škole Železiarska 4, Košice. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec mi ušiel len číslo bodu. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: 2/11 
 
p. Polaček, primátor mesta: 12 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: 12. Dobre 12, beriem späť, ďakujem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: A bod sa volá Dofinancovanie .. ako sa presne volá? Pardon, sa 

ospravedlňujem. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Zabezpečenie financovania výstavby novej telocvične pri ZŠ a MŠ 

Želiarska 4, Košice. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Sú ešte nejaké doplňujúce návrhy do programu 

pozvánky? Keď nie, ďakujem pekne. Pôjdeme opäť postupne tak, ako idú za sebou 
body. Teda prvou zmenou alebo prvým doplnkom je bod 2/12 s názvom Zabezpečenie 
financovania výstavby novej telocvične pri ZŠ a MŠ Želiarska 4. Nech sa páči, prosím, 
hlasujte. 2/12 Želiarska. 

 
Hlasovanie č. 9 -  za 33, proti 0, zdržal sa 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Druhým doplňujúcim návrhom je návrh pani poslankyni 

Zemkovej, 30/1 Príprava rokovacieho poriadku komisií. Nech sa páči. 
 
Hlasovanie č. 10 -  za 20, proti 0, zdržali sa 14 
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p. Polaček, primátor mesta: Návrh bol prijatý. 

A pod bodom 30/2 pani námestníčka navrhuje bod Návrh pre zloženie rady pre etiku 
mesta Košice. 30/2 nech sa páči. 

 
Hlasovanie č. 11 -  za 34, proti 0, zdržali sa 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem pekne. 

Poprosím organizačné oddelenie, aby aktualizovalo pozvánku, aktualizujú i na webe a 
zároveň, aby mi ju aj doručili na predsednícky stôl, ďakujem pekne. Pozvánku máme 
schválenú a teraz sa postupne posunieme k jednotlivým bodom, k bodu číslo 1. 

- - - 
 
Bod č. 1 
Slovo pre verejnosť  
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 1 máme Slovo pre verejnosť, ktorý vždy je 

prerokovaný bezprostredne po bode programu, ktorý je uzavretý ako prvý po dvanástej 
hodine. Do pozvánky alebo do prezentácie sa prihlásilo 5 ľudí, tzn. o dvanástej otvorím 
tak, ako je zvykom Slovo pre verejnosť. Ďakujem pekne za informáciu od 
organizačného oddelenia. Ak dovolíte, dámy a páni, vážené pani poslankyne, len 
informácia z organizačného oddelenia. Poprosím mestskú políciu, aby vysvetlila pani 
občianke, že môže tu byť, môže nás počúvať, ale nemôže rušiť priebeh rokovania. 
Informácia pre vás vážené pani poslankyne, páni poslanci, chcem vás len informovať, 
že bod 30/1 nebol prijatý, pretože je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých, nie 
prítomných poslancov. Čiže bod pani poslankyni Zemkovej už bol odkonzultovaný, 
prijatý nebol.  

- - - 
 
Bod č. 2 
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: K bodu číslo 2 Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 

mesta Košice. Vítam pána kontrolóra. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. 
Nech sa páči. Pani poslankyňa Adamčíková. 

 
p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Ďakujem za slovo. Mám k tomuto bodu návrh na uznesenie. 

Rada by som ho prečítala. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach po A) žiada hlavného 
kontrolóra o vykonanie kontroly stavu vymáhania po a) pohľadávok mesta na úseku 
správy dane z nehnuteľnosti, po b) pohľadávok mesta na úseku správy poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, po c) pokút uložených mestskou 
políciou, po d) nedoplatkov tretích osôb na nájomnom za užívanie bytov a nebytových 
priestorov vo vlastníctve mesta Košice, ako aj na úhradách služieb spojených s 
užívaním bytov a nebytových priestorov, po e) pokút z titulu cestovania v mestskej 
hromadnej doprave bez cestovného lístku. Termín: najbližšie riadne zasadnutie 
mestského zastupiteľstva. Po B) žiada primátora mesta a štatutárne orgány príslušných 
obchodných spoločností so stopercentnou majetkovou účasťou mesta o poskytnutie 
plnej súčinnosti hlavnému kontrolórovi. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, rozprava je otvorená. Pán poslanec 
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Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Kolegyne, kolegovia, dobrý deň vás poprosiť, my 

sme na komisii dopravy diskutovali o VZN 193, ktoré je o parkovaní pri ZOO. Chcem 
sa opýtať, pán primátor, či mám k tomu dávať uznesenie alebo budete aktualizovať a 
riešiť tú zmluvu s urbariátom, ktorá je platná do 31.12. aj bez toho, aby sme sa uznášali. 
Je nutné dať tomu uznesenie? 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán riaditeľ vysvetlí, v akom stave je táto zmluva. Nech sa páči. 
 
p. Čop, riaditeľ magistrátu mesta: Registrujeme, že tá zmluva končí vlastne k decembru 

a viem, že majetkové oddelenie na nej pracuje tak, aby sa vlastne pokračovalo v 
zmluvnom vzťahu aj v budúcom roku. Sú tam nejaké, by som povedal, rozdiely v tom, 
čo si predstavuje urbariát a aké sú možnosti mesta. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán kontrolór ma prosil o slovo. Nech sa páči pán kontrolór. 
 
p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: Ďakujem pekne. Vážené pani poslankyne, vážení páni 

poslanci, chcem reagovať na požiadavku pani poslankyne Adamčíkovej. Chcem vás 
upozorniť, že kontrolu v oblasti daní z nehnuteľnosti útvar hlavného kontrolóra už 
vykonal. Tie závery sú k dispozícii a ďalej vzhľadom k rozsiahlosti témy, ktorú 
požaduje prekontrolovať pani poslankyňa, odporúčam mať nech je to zaradené v rámci 
plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok. Pretože nie je reálne do februárového 
zastupiteľstva zabezpečiť túto kontrolu. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ja by som možno na pána kontrolóra mal otázku, lebo máme tu zopár 

nezrovnalostí pri oprave komunikácií. Chcem sa opýtať, či by som alebo či by ste vedeli 
zaradiť, lebo nechcem dávať nereálne uznesenie, do svojho plánu a na kedy kontrolu 
použitia financií pri dodávateľskom úvere vo výške 10 mil. Eur a ak, tak by som 
pripravil také uznesenie, aby ste sa na to pozreli.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán kontrolór, chcete slovo? Lebo myslím, že to vám vychádza zo 

zákona sa vyjadrovať k týmto veciam. Nech sa páči pán kontrolór. 
 
p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: Ďakujem. V súčasnej dobe si útvar hlavného kontrolóra 

vyžiadal podklady týkajúce sa práve čerpania finančných prostriedkov z 
dodávateľského úveru, ale odporúčam, aby táto kontrola bola zaradená do plánu 
kontrolnej činnosti až v druhom polroku vzhľadom k tomu, že práce ešte neboli 
ukončené a neboli všetky vyfakturované. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: S faktickými nech sa páči pani poslankyňa Adamčíková a 

nasleduje pán poslanec Djordjevič. 
 
p. Adamčíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem aj pánovi kontrolórovi za 

informáciu a zároveň súhlasím s jeho návrhom, vďaka. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Prosím návrhovej komisii prepíšte návrh na uznesenie. Pán 

poslanec Djordjevič. 
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p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor, dobrý deň 

všetkým. Reagujem na pána Špaka, chcem ho upozorniť, nakoľko on na ostatnom 
mestskom zastupiteľstve upozorňoval na rokovací poriadok, že máme bod Správa o 
činnosti útvaru a nie plán kontrolnej činnosti kontrolóra, takže aby rozprával k téme, 
aby sme rokovali efektívne, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Iľaščíková a ešte následne pán kontrolór. 
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela opýtať pána kontrolóra 

na kontrolu Garbiarskej. V tom minulom období sme mali troška tú rozpravu o tom, 
lebo prišlo nejaké podanie od zamestnancov aj ohľadne toho bytu, aj na základe toho, 
pokiaľ ma pamäť neklame, ste vykonal tú kontrolu. Chcem sa spýtať na to pridelenie 
služobného bytu, aby ste nám bližšie povedali, že aké nápravy sa tam urobili alebo 
prípadne, že či to mesto riešilo alebo či to len ostane ako konštatovanie v správe alebo 
akú máte nejakú spätnú väzbu vlastne od mesta, od magistrátu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán kontrolór, myslím, že dve veci ste chceli, nech sa páči. 
 
p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: V prvom rade chcem reagovať na príspevok pána poslanca 

Djordjeviča. Súčasťou tohto bodu je aj prerokovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti 
na prvý polrok, takže považujem za normálne a že v rámci tohto bodu riešime aj otázku 
podnetov a požiadaviek poslancov alebo orgánov mesta tejto oblasti. Tak ako som 
hovoril, požiadavku pána poslanca Špaka budeme riešiť, ale odporúčame riešiť až po 
ukončení a vyfakturovaní všetkých prác, tzn. zaradíme to do plánu kontrolnej činnosti 
na druhý polrok a čo sa týka pani poslankyne Iľaščíkovej, myslím si, že všetci ste si 
všimli, že sme vykonali kontrolu aj v Stredisku sociálnej pomoci na Garbiarskej. 
Súčasťou tejto kontroly hospodárenia bolo aj overenie podnetov, ktorých sme mali 
niekoľko, boli 3 podnety v tejto oblasti. Ukázali sa čiastočne opodstatnené. 
Opodstatnený bol podnet v oblasti pridelenia bytu pre zamestnancov na Garbiarskej. 
Opodstatnené bolo v tom, že neboli dodržané pravidlá, ktoré má mesto odsúhlasené v 
tejto oblasti. Následne to mesto a stredisko dalo do poriadku. Je pravdou, že to dalo do 
poriadku až po pridelení bytu, preto som sa rozhodol zaradiť do plánu kontrolnej 
činnosti na prvý polrok kontrolu nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta a s bytmi, 
ktoré prenajíma Bytový podnik mesta Košice, aby sme jednoducho skontrolovali celú 
agendu a aby sme navrhli opatrenia, aby sa podobné prípady nezopakovali. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Petrovčik, nech sa páči. 
 
p. Petrovčik, poslanec MZ: Ďakujem pán primátor. Vážení kolegovia poslanci, chcel by som 

ozaj ešte doplniť pani poslankyňu Iľaščíkovú, ja ako starosta Starého mesta mám 
opakované podnety aj od klientov tohto zariadenia na ozaj nie veľmi profesionálne 
riadenie chodu tohto zariadenia Strediska sociálnych služieb, čiže ja by som sa chcel aj 
práve preto, aj keďže je tu tá správa hlavného kontrolóra, ktorá ukazuje na ozaj zásadné 
pochybenia vedenia tohto zariadenia, či už tá nájomná zmluva, ale to sú úplne iné aj 
celkom zaujímavé veci, keď si teraz tu čítam, či vôbec to ako tu teraz prejdeme len tak a 
že nič sa nestalo? Alebo aké opatrenia prijmete? Alebo ja som pripravený dať návrh 
uznesenia, keď treba, aj na odvolanie pani riaditeľky, pretože toto tu sú vážne veci, čo 
sa píšu v tejto správe a tu ozaj nie je len o tom byte. Ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: Pán kontrolór chce reagovať, nech sa páči. 
 
p. Gallo, hlavný kontrolór mesta: Ďakujem pekne. Aby som uviedol ešte správu na správnu 

mieru, nemôžem sa úplne stotožniť s tým, čo hovoril pán poslanec Petrovčk, pretože na 
jednej strane my sme počas kontroly aj ocenili profesionálny prístup ku riadeniu, ale na 
druhej strane pani riaditeľka používa niektoré spôsoby, ktoré nenaznačujú, že by bola až 
príliš asertívna ku svojim zamestnancom, pretože od nich dá sa povedať vyžaduje veľa 
práce, ale mnohokrát chýba ten ľudský prístup. To hovorím ako skúsený starý manager, 
tzn. Garbiarska urobila výrazný krok pred, dá sa oceniť všetko to, čo bolo urobené na 
Garbiarskej v prospech klientov, práčovňa, posilňovňa, časť C. Na druhej strane vedúci 
zamestnanci potrebujú zmeniť prístup ku svojim zamestnancom tak, aby sa znížila 
fluktuácia, tak, aby sa zlepšila klíma, mikroklíma a celková klíma na pracovisku. Na 
druhej strane áno, je pravdou, že sme museli upozorniť na niektoré nedostatky napr. v 
oblasti narábania s darovacími zmluvami, v oblasti riešenia dedičských konaní a proste 
dedičstva po pozostalých, ale v konečnom dôsledku, aj keď odhliadnem od problémov s 
bytmi a s ďalšími problémy, dá sa hodnotiť, že celková úroveň strediska na Garbiarskej 
oproti predchádzajúcemu obdobiu, oproti predchádzajúcemu riaditeľovi, išla hore. 
Takže je potrebné objektívne hodnotiť celú túto situáciu. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán kontrolór ďakujem za vaše slová. Hlási sa ešte niekto do 

diskusie? Ak nie, uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o návrh, myslím, 
že tri uznesenia, dva? Dva plus jedno? 

 
p. Zemková, poslankyňa MZ a člen návrhovej komisie: Jedno pani Adamčíkovej a jedno 

hlavné uznesenie. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči. 
 
p. Zemková, poslankyňa MZ a člen návrhovej komisie: Návrhová komisia obdržala jeden 

návrh na uznesenie od pani poslankyne Adamčíkovej: „Mestské zastupiteľstvo v 
Košiciach žiada hlavného kontrolóra o vykonanie kontroly stavu vymáhania v prvom 
polroku 2022 po a) pohľadávok mesta na úseku správy daní nehnuteľnosti, po b) 
pohľadávok mesta na úseku správy poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady, po c) pokút uložených mestskou políciou, po d) nedoplatkov tretích osôb na 
nájomnom za užívanie bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Košice, ako 
aj na úhradách služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov, po e) pokút 
z titulu cestovania v MHD bez platného cestovného lístka, po B) žiada primátora mesta 
Košice a štatutárne orgány príslušných obchodných spoločnosti so stopercentnou 
majetkovou účasťou mesta o poskytnutie plnej súčinnosti hlavnému kontrolórovi.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 12 -  za 29, proti 0, zdržali sa 8 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 
 
p. Zemková, poslankyňa MZ a člen návrhovej komisie: Hlavný a pôvodný návrh: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 9 ods. 7 Rokovacieho poriadku Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach berie na vedomie po 1. Správu o činnosti a výsledkoch 
kontrol od XXXI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré obsahuje 
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výsledky z kontrol, kontrola stavu vonkajších terénnych schodísk, Stredisko sociálnej 
pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, Košice, Základná škola Gemerská 2, Košice, 
Základná škola Trebišovská 10, Košice, schvaľuje plán kontrolnej činnosti Útvaru 
hlavného kontrolóra mesta Košice na prvý polrok 2023.“ Všetko. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 13 -  za 36, proti 0, zdržal sa 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 2/1 pôvodný bod č. 20 
Odňatie nehnuteľného majetku mesta Košice zo správy ZŠ Bernolákova 16, Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: Posúvame sa k bodu 2/1 a to sú majetkové body. Nech sa páči, 

otváram k tomuto bodu rozpravu. Ak sa do rozpravy nik nehlási, uzatváram rozpravu. 
Poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Pôvodne sa jedná o bod číslo 20. 
Nech sa páči. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje odňatie nehnuteľného majetku 
mesta Košice, budovy súpisné číslo 2368, na parcelách číslo 2630/4 a číslo 2630/5 
podľa predloženého návrhu zo správy Základnej školy Bernolákova 16 a zverenie do 
správy nového oddelenia športu, ktoré má vzniknúť v súvislosti so zmenou organizačnej 
štruktúry Magistrátu mesta Košice.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 14 -  za 37, proti 0, zdržali sa 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 2/2 pôvodný bod č. 21 
Doplnenie uznesenia č. 531 zo dňa 12. septembra 2016 - rozšírenie účelu nájmu a 
prenájom časti parcely v k. ú. Luník z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Otváram bod č. 2/2. Nech sa páči, otváram rozpravu. Uzatváram 

a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje po a) doplnenie uznesenia číslo 
531 zo dňa 12. septembra 2016, po b) prenájom časti pozemku registra CKN parcela 
číslo 4745/2 podľa predloženého návrhu pre Mestskú časť Košice - Luník IX, 
Krčméryho 2.“  

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 15 -  za 37, proti 0, zdržali sa 0 
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p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem. 

- - - 
 
Bod č. 2/3 pôvodný bod č. 22 
Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Barca, v lokalite Medenej ulice z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa formou zámeny 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 2/3 otváram bod Určenie spôsobu prevodu 

pozemkov v katastrálnom území Barca, v lokalite Medenej ulice z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa formou zámeny. Nech sa páči, otváram rozpravu. Uzatváram 
rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva 
nehnuteľného majetku mesta Košice pozemkov časť parcely je E KN číslo 382/502 
ostatná plocha, s výmerou 12 m² podľa predloženého návrhu vo vlastníctve Ing. Dušana 
Sedláka z dôvodov hodného osobitného zreteľa.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 16 -  za 36, proti 0, zdržali sa 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 2/4 pôvodný bod č. 23 
Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Krásna v lokalite Benediktínskej ulice 
formou priameho predaja 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 2/4 otváram bod Určenie spôsobu prevodu pozemkov 

v katastrálnom území Krásna v lokalite Benediktínskej ulice formou priameho predaja. 
Nech sa páči, otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu 
o návrh na uznesenie. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v 

súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve mesta Košice podľa predloženého návrhu, pre katastrálne územie 
Krásna, formou priameho predaja.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 17 -  za 37, proti 0, zdržali sa 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 2/5 pôvodný bod č. 24 
Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Čermeľ pre Ing. Annamáriu Džubinskú 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
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p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 2/5 otváram bod Určenie spôsobu prevodu pozemku v 

katastrálnom území Čermeľ pre Ing. Annamáriu Džubinskú z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. Otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú 
komisiu. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v 

súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľnosti vo 
vlastníctve mesta Košice podľa predloženého návrhu pre Annamáriu Džubinskú z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 18 -  za 37, proti 0, zdržali sa 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem. 

- - - 
 
Bod č. 2/6 pôvodný bod č. 25 
Prevod pozemku na parc. č. 1046/4 v katastrálnom území Severné Mesto pre doc. 
Romana Fricha, PhD.  z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 2/6 otváram bod Prevod pozemku na parcele 

číslo 1046/4 v katastrálnom území Severné Mesto pre doc. Romana Fricha z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa. Otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím 
návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle príslušných právnych predpisov zrušuje uznesenie Mestského zastupiteľstva 
v Košiciach číslo 690 zo dňa 1. júla 2021.“ To je jedno uznesenie a potom máme ešte 
druhé. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 19 -  za 37, proti 0, zdržali sa 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. A ešte jedno, nech sa páči, ešte jedno 

uznesenie. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v 

súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prevod pozemku registra CKN 
parcela číslo 1046/4 zastavané plochy a nádvoria podľa predloženého návrhu z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 20 -  za 36, proti 0, zdržali sa 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 

- - - 
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Bod č. 2/7 pôvodný bod č. 26 
Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy z dôvodu hodný osobitného zreteľa 
Mestské lesy Košice a.s. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 2/7 otváram bod Prenájom lesného majetku, lesnej a 

ostatnej pôdy z dôvodu hodný osobitného zreteľa Mestské lesy Košice a.s.. Otváram 
rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v 

zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje prenájom lesného majetku podľa 
predloženého návrhu pre Mestské lesy Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 21 -  za 36, proti 0, zdržali sa 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 

- - - 
 
Bod č. 2/8 pôvodný bod č. 27 
Prenájom časti pozemku parc. č. 2947 v katastrálnom území Jazero pre MČ Košice - 
Nad jazerom za účelom realizácie projektu ihriska K - Park z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 2/8 otváram bod Prenájom časti pozemku parcelné 

číslo 2947 v katastrálnom území Jazero pre MČ Košice - Nad jazerom za účelom 
realizácie projektu ihriska K - Park z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Nech sa páči, 
otváram rozpravu. Pani poslankyňa Kovačevičová nech sa páči. 

 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Ja by som chcela len verejne poďakovať našim kolegom, 

ktorí MČ Nad jazerom podporili, či už je to pán starosta KVP pán Lörinc, ale aj pán 
starosta Ťahanoviec pán Ihnát a ostatní, ďakujem pekne.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ak sa do rozpravy nik nehlási, uzatváram 

rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v 

zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje prenájom časti pozemku v 
katastrálnom území Jazero pre Mestskú časť Košice - Nad jazerom podľa predloženého 
návrhu z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorým je verejný charakter stavby.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 22 -  za 36, proti 0, zdržali sa 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 

- - - 
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Bod č. 2/9 pôvodný bod č. 28 
Prehodnotenie nájomnej zmluvy - prenájom pozemkov z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa pre Spojenú školu 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 2/9 Prehodnotenie nájomnej zmluvy, prenájom 

pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Spojenú školu. Otváram bod. Nech 
sa páči, otváram rozpravu. Pán poslanec Karaffa. 

 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Na základe záverov z rokovania 

majetkovej komisie si dovolím predložiť tento pozmeňujúci návrh. V časti schvaľuje, v 
bode cena za prenájom sa slová jedno euro za rok nahrádzajú 
slovami päťtisícosemstoštyridsať eur za rok, za podmienky, že po dvanástich mesiacoch 
sa prehodnotí výška nájmu. Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem. Prihlásil som sa, kolegovia mi dávajú nové informácie, my 

sme to preberali na jednom rýchlom stretnutí s pánom poslancom Karaffom, ale 
pozerám na to tak že sa snažím sa byť objektívny pri každom takomto prenájme 
osobitný zreteľ atď. Nezdá sa mi, že by toto bolo v nejakej šablóne a že by to sedelo do 
tej šablóny, ktorú mi tu 4 roky prezentuje niekto, takže verím tomu, že to dojednáte 
výhodnejšie pre mesto. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Karaffa nech sa páči. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Samozrejme podľa štatútu mesta Košice to 

nájomné by malo byť vo výške 58 tis. Eur a buďme realisti, tá škola v tejto chvíli to v 
rozpočte nemá a takú zmluvu nám nepodpíše a nedohodneme sa. My sme o tomto bode 
diskutovali asi 20 minút na komisii a zhodli sme sa na tom, že toto je tá prvá cesta a aby 
sme ich nútili nejakým spôsobom, ak to dáme za jedno euro, nebudú mať záujem s 
mestom rokovať, ak to dáme za 58 tis.Eur, no tie peniaze jednoducho nedostanú. Tých 
možností, ako vyriešiť tento problém, je viacero. Rokovali sme a diskutovali sme o tom 
na komisii. Na tomto je zhoda naprieč vlastne zhodli sa na tom členovia komisie a moja 
nejaká povinnosť je tento návrh predložiť a ja to aj podporujem, aj za to zahlasujem. 
Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak, faktická. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ja len chcem pripomenúť školu, 

myslím, že to bola Petzvalka, kde ešte aj moje očakávania boli prekonané a nie 120 ale 
nakoniec 150 tisíc ste vyjednali, pán primátor, nájom. Takže držím prsty a uvidíme, ako 
bude. Ďakujem. Zatiaľ sa zdržím v tomto bode. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu a poprosím novú komisiu o 

návrh na uznesenie. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Takže sme obdržali 

jeden návrh, ktorý ak sa schváli, teda už o pôvodnom hlasovať nebudeme a ten predložil 
pán poslanec Karaffa a znenie návrhu je nasledovné: „Mestské zastupiteľstvo v 
Košiciach v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prenájom pozemkov 
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registra CKN časti parciel v katastrálnom území Južné Mesto zapísaný na LV číslo 
10650 podľa predloženého návrhu, cena za prenájom 5.840 Eur za rok za podmienky, 
že po dvanástich mesiacoch sa prehodnotí výška nájmu.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 23 -  za 35, proti 0, zdržal sa 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem. 

- - - 
 
Bod č. 2/10 pôvodný bod č. 29 
Prenájom časti pozemku pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie stavby 
„Parkovisko na Trebišovskej ulici“ v k. ú. Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 2/10 otváram bod Prenájom časti pozemku pre 

Mestskú časť Košice - Západ za účelom realizácie stavby „Parkovisko na Trebišovskej 
ulici“ v katastrálnom území Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Nech sa páči, 
otváram rozpravu. Uzatváram a poprosím návrh na uznesenie. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi schvaľuje prenájom časti pozemku registra 
CKN parcela číslo 1383/1 a o výmere 350 m² vedený ako ostatná plocha na LV číslo 
12576 podľa predloženého návrhu pre Mestskú časť Košice - Západ z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 24 -  za 35, proti 0, zdržali sa 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 2/11 pôvodný bod č. 15 
Zmena členov štatutárnych a kontrolných orgánov v obchodných spoločnostiach 
s majetkovou účasťou Mesta Košice a zmena štatutárnych orgánov, členov správnych a 
dozorných rád v ďalších právnických osobách zriadených alebo založených Mestom 
Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom 2/11 otváram bod Zmena členov štatutárnych a 

kontrolných orgánov v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou Mesta Košice 
a zmena štatutárnych orgánov, členov správnych a dozorných rád v ďalších právnických 
osobách zriadených alebo založených Mestom Košice. Pred otvorením rozpravy sa len 
chcem spýtať, či treba prestávku alebo ideme ďalej? Nech sa páči, otváram rozpravu. 
Pán poslanec Karaffa. 

 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja by som ešte poprosil o päťminútovú 

prestávku, aby som si to skompletizoval. Ďakujem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči 9:15 budeme pokračovať. Čiže bol som požiadaný, 
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aby čas sa posunul do 9:30. 
- - - prestávka- - - 

 
p. Polaček, primátor mesta: Prosím, aby ste zaujali svoje miesta na rokovanie, prezentovali sa 

a aby sme mohli pokračovať. Nech sa páči, prezentujete sa. Ak ste sa neprezentovali, 
prosím urobte tak. Budeme pokračovať v bode 2/11 Zmena členov štatutárnych a 
kontroly orgánov obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta Košice a 
zmena štatutárnych orgánov samosprávy a dozorných rád ďalších právnických osobách 
zriadených alebo založených mestom Košice. Rozprava je otvorená. Nech sa páči, pán 
poslanec Karaffa. 

 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Poprosím o pozornosť. Ten na 

návrh, ktorý prečítam, vznikol na základe rokovaní s poslaneckými klubmi. Budeme 
čítať mená, ktoré sa menia, tzn., že tie orgány, respektíve, ak kolegovia nebudete počuť 
svoje meno a dnes sedíte v nejakej dozornej rade, tak ho nepočujete preto, lebo tam 
zostávate aj naďalej. Takže ak dovolíte, poprosím o pozornosť. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Prosím ticho v rokovacej sále, aby sme sa navzájom počuli a 

nemuseli uznesenie a návrhy čítať viackrát. Nech sa páči, pokračujte pán poslanec. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Takže návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach. 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov a po 1. 
v obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, a. s. a ďalej podľa návrhu 
odvoláva z funkcie člena dozornej rady Ing. Jozefa Filipka, menuje do funkcie člena 
dozornej rady Michala Krcha. Po 2.) v obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta 
Košice, s.r.o. a ďalej podľa predloženého návrhu odvoláva z funkcie člena dozornej 
rady Ing. Vladimíra Saxu, menuje do funkcie člena dozornej rady doktora Jána Sekáča. 
V obchodnej spoločnosti Tepelné hospodárstvo a ďalej podľa predloženého návrhu 
odvoláva z funkcie člena dozornej rady Ing. Petra Kollára a Ing. Milan Lesňáka, menuje 
do funkcie člena dozornej rady Mgr. Bernarda Berbericha a Ing. Igora Petrovčika. V 
obchodnej spoločnosti Košická futbalová aréna, a.s. po a) schvaľuje odvolanie z funkcie 
člena predstavenstva Ing. Jána Vargu a Ing. Stanislava Petráša, po b) menovanie do 
funkcie člena predstavenstva Mgr. Dominik Karaffa a Mgr. Marián Horenský, PhD., po 
c) odvolanie z funkcie člena dozornej rady doktora Ing. Petra Hubu, PhD., Mgr. 
Mariána Horenského, PhD., JUDr. Jaroslava Hlinku a Mgr. Petra Libu, po d) menovanie 
do funkcie člena dozornej rady Peter Múdry, Lenka Kovačevičová, Viliam Knap, Erik 
Weiss. Po B) žiada zástupcov mesta Košice vo valnom zhromaždení obchodnej 
spoločnosti Košická futbalová aréna, a.s. iniciovaním zmien v orgánoch spoločnosti 
podľa písm. a) tohto bodu uznesenia. Po 4.) v obchodnej spoločnosti NTC Košice, a.s. a 
ďalej podľa predloženého návrhu po a) schvaľuje odvolanie z funkcie člena dozornej 
rady Patrika Kohúta, Ericha Blanára, po d) resp. tie písmená už tu ani nie sú podstatné, 
menovanie do funkcie člena dozornej rady Peter Berinšter, Štefan Lasky, Michal Krcho, 
Marek Fedoročko. Po B) žiada zástupcov mesta Košice vo valnom zhromaždení 
obchodnej spoločnosti NTC Košice, a.s. iniciovaním zmien v orgánoch spoločnosti 
podľa písmena a) tohto bodu uznesenia. Po 5.) v obchodnej spoločnosti Kosit a.s. a 
ďalej podľa predloženého návrhu A) schvaľuje po a) odvolanie z funkcie člena dozornej 
rady Mgr. Ladislava Strojného, po b) schvaľuje menovanie do funkcie člena dozornej 
rady inžinierku magisterku Lenku Kovačevičovú, B) žiada zástupcu mesta Košice vo 
valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Kosit a.s. iniciovaním zmien v orgánoch 
spoločnosti podľa písm. a) tohto uznesenia. Po 6.) v obchodnej spoločnosti 
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Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. a ďalej podľa predloženého návrhu po a) 
schvaľuje vymenovanie zástupcov mesta Košice do funkcie člena predstavenstva Mgr. 
Ladislav Lörinca, po c) poveruje zástupcu mesta Košice, ktorý vykonáva oprávnenia 
mesta ako akcionára na valnom zhromaždení v obchodnej spoločnosti 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. iniciovaním navrhovaných zmien v 
štatutárnom orgáne obchodnej spoločnosti podľa písmena a) tohto bodu uznesenia. 
Pokračujem ďalej. V občianskom združení Košická aréna a ďalej podľa predloženého 
návrhu po a) odvoláva z funkcie člena správnej rady Daniela Rusnáka, po b) menuje do 
funkcie člena správnej rady Romana Matoušeka, po c) odvoláva z funkcie člena 
dozornej rady Mgr. Marcela Vrchotu, po d) menuje do funkcie člena dozornej rady 
Mateja Kundráta. V neinvestičnom fonde Fond zdravia mesta Košice, neinvestičný fond 
a ďalej podľa predloženého návrhu schvaľuje odvolanie po a) odvolanie zástupcu mesta 
Košice z funkcie člena správnej rady doktora Norberta Lukána, Ing. Mgr. Lenku 
Kovačevičovú a Mgr. Martina Semana, po b) vymenovanie zástupcov mesta Košice do 
funkcie člena správnej rady Martin Paulo, Viliam Knap, Marek Fedoročko. V oblastnej 
organizácii cestovného ruchu Visit Košice a ďalej podľa predloženého návrhu schvaľuje 
odvolanie z funkcie člena dozornej rady Mgr. Martina Semana a menovanie do funkcie 
člena dozornej rady Jozefa Karabina. V neziskovej organizácii Perly gotickej cesty a 
ďalej podľa predloženého návrhu schvaľuje po a) odvolanie zástupcu mesta Košice z 
funkcie člena správnej rady doktora Mgr. Ladislava Rovinského, po b) vymenovanie 
zástupcov mesta Košice do funkcie člena správnej rady Peter Berinšter. V záujmovom 
združení právnických osôb Cassovia info a ďalej podľa predloženého návrhu schvaľuje 
po a) odvolanie zástupcu mesta Košice z funkcie predsedu správnej rady a valného 
zhromaždenia Mgr. Martina Semana, po b) vymenovanie zástupcu mesta Košice do 
funkcie člena správnej rady a valného zhromaždenia Tomáš Vasok. V neziskovej 
organizácii Creative Industry Košice a ďalej podľa predloženého návrhu schvaľuje 
odvolanie po a) odvolanie zástupcu mesta Košice z funkcie člena správnej rady Ing. 
Milana Lesňáka, po b) vymenovanie zástupcu mesta Košice do funkcie člena správnej 
rady Ľubica Blaškovičová, po c) odvolanie z funkcie člena dozornej rady doktor Ing. 
Peter Huba, PhD., menovanie do funkcie člena dozornej rady Anna Súkeníková. A ešte 
mám tu dve organizácie. V príspevkovej organizácii K13 - Košické kultúrne centrá a 
ďalej podľa predloženého návrhu po a) odvoláva z funkcie riaditeľa príspevkovej 
organizácie doktora Tomáša Petraška, po b) poveruje zastupovaním štatutárneho orgánu 
príspevkovej organizácie do menovania nového riaditeľa Martina Daniho. A posledný 
návrh. Posledný návrh je Mestské lesy Košice. 

 
p. Polaček, primátor mesta: To je samostatný návrh? 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ak dovolíte, prosím, počúvajme sa. V tomto návrhu v podstate ten 

spoločný návrh je predstavenstvo a v dozornej rade a v dozornej rade sme sa zhodli na 
dvoch menách a budú vlastne ešte ďalšie 2 návrhy. Čiže ja to prečítam a potom ešte 
predpokladám, že budú aj ďalšie návrhy. Čiže v obchodnej spoločnosti Mestské lesy 
Košice a.s. a ďalej podľa predloženého návrhu po a) odvoláva z funkcie člena 
predstavenstva Ing. Adriana Weissera, po c) menuje do funkcie člena predstavenstva 
Ing. Bc. Martina Matúša, po d) odvoláva z funkcie člena dozornej rady Ing. Juliana 
Tomaštíka, Mgr. Petra Libu, doktora Mgr. Ladislava Rovinského a po e) menuje do 
funkcie člena dozornej rady Mgr. Dominika Karaffu a Miroslav Špaka. Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Procedurálne návrhy má pán poslanec Djordjevič. 
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p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo pán primátor. Nakoľko sa tu prečítalo aj 
meno, ktoré je vážne rozhodnutie, lebo sa bavíme o zmene štatutára organizácie K13 
Creative Industry a so mnou a tu kolegovia sú počudovaní okolo mňa, čiže nikto s nami 
o tejto veci nejednal, tak neviem, s kým to pán Karaffa prejednával, ale navrhujem a 
moja procedúra znie, aby sa o tomto členovi alebo o tomto mene hlasovalo samostatne.. 
Štatutár na K13 Creative Industry. Pardon, K13 - košické kultúrne centrá. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Prosím, vyslovte zreteľne procedurálny návrh. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Zmene štatutára K13, teda poverením... v zmene štatutára K13 

hlasovalo samostatne.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujeme. Procedurálny návrh. 
 
Hlasovanie č. 25 -  za 9, proti 0, zdržali sa 29 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh neprešiel. 

Videl som ešte nejaký procedurálny? Nie. Pán poslanec Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Bolo tých mien toľko, že som si 

nestihol ani všetky zapísať, ale bolo toho hodne. Zapísal som si len niektoré, ktoré viem 
aj okomentovať, keďže som bol prihlásený aj s faktickou poznámkou a na koľko by 
som sa do minúty nezmestil, tak som ju zrušil a prihlásil som sa diskusným príspevkom. 
V prvom rade by som chcel začať tým, že neviem, čo niektorých kolegov takto vedie 
byť na siedmich, ôsmich pozíciách, ale o tom potom. Tu som sa pýtal akurát aj pána 
kontrolóra, že v prípade pána Lörinca treba povedať, že ten nárok na odmenu ako 
štatutár nebude mať vo vodárňach, lebo pán Lörinc sa usmieva, ale za 4 roky by to bolo 
34 tis. Eur a ja za takúto trafiku ako jednu škodu Octavia vám teraz zeleným gombíkom 
ja nedám, hej? Čiže keby sme sa tu mali baviť o nejakej spravodlivosti a o nejakej 
súdržnosti poslancov, tak férové by bolo, keby sme sa každý rok takto obmieňali v 
rôznych dozorných radách, nech si to každý vyskúša. Ja som už druhýkrát za sebou bol 
demokraticky zvolený, aj niektorí iní kolegovia a v podstate sa tu opakujú len tie isté 
mená a zhruba desiati až dvanásti nesedíme nikde. Ja dokonca ani v žiadnej komisii. 
Chcem sa opýtať napr. v KFA prečo nemeníte pána Kanuščáka, ktorý bol navrhnutý 
Ministerstvom školstva a športu, svojho času ako ich zamestnanec, ale medzitým sa stal 
poslancom národnej rady a ostáva tam. Čiže absolútne nevidím dôvod na to, aby tam 
bol, ale v poriadku. Z klubu, teraz neviem ani jak sa volajú, ale viem, že ich zastupuje 
pani Kovačevičová, do tejto organizácie ide aj pán Knap, aj pani Kovačevičová. Čiže 
tento klub si dáva dvoch a nezaradených, ja neviem, či tu je 15 či 17 poslancov alebo 
19, nie je tam nikto. Pani Kovačevičová ide aj do Kositu, ale tu platí rovnaké pravidlo, 
že ona ako štatutár nebude brať odmenu. Je síce aj predsedom finančnej komisie na 
kraji, je v mestskej rade predseda Rady starostov, je mestská poslankyňa, starostka, ale 
bude mať čas aj na ten Kosit. Rovnaký prípad je prípad pána Petrovčika, ktorý 
mimochodom v kraji má v troch komisiách účasť 33 %, hej, jedna komisia tam zasadala 
v roku 2017 sedemkrát a bol nulakrát, ale chce sedieť aj v TEHO, hej, však bude sa tam 
robiť aj plaváreň, ktorej sa vzdal, chcel ju dať aj za euro, chce byť v redakčnej rade, ale 
on ako člen mestskej rady, mestský, krajský poslanec chce byť v TEHO. Potom 
nerozumiem, prečo tam má ostať pán Blanár, lebo je člen klubu aktivistov? Čiže 
poslanec je pre vás menej ako váš neviem kto. Čiže vážení, vy ste sa rozhodli 
pokračovať vo ..... hanbite sa. 
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, čas vypršal. S faktickými pán poslanec Špak a pán 

poslanec Vrchota. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Ako díky pán kolega za názor, 

ale ja fakt neviem nájsť nikoho, kto by bol viac ako v piatich, nieto ešte siedmych ako si 
tu teraz povedal, takže ten zvyšok som už vlastne ani nepočúval. Lebo tam ako fakt 
neexistuje jediná osoba, ktorá by dnes tu bola na nejakých siedmych pozíciách Michal. 
Fakt si to prečítaj, vypočuj si to, pozri si ten návrh. Takže ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Vrchota, nech sa páči. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja len chcem 

povedať ku Košickej futbalovej aréne, že plánované odvolanie pána Vargu a pána 
Petráša, ja si myslím, že títo dvaja páni tam urobili kus dobrej roboty a naozaj, keď to 
vyzeralo zle s Košickou futbalovou arénou, tak zamakali. A je tu väčšina, je tu názor 
väčšiny, že treba zmenu. Nech sa páči kolegovia, hlasujte za to, keď tak. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja len si dovolím sa ohradiť voči názoru, 

ktorý tu vytvára pán poslanec Djordjevič o nejakom valci. Poslanecké kluby si dali tú 
námahu a niekoľko hodín pred zastupiteľstvom rokovali aj so zástupcami nezávislých 
poslancov. Tieto nominácie sú výsledkom dohody v každej jednej v podstate dozornej 
rade bol dohodnutý kľúč, kde majú pozíciu, ak sú tri napr. nominácie tak jeden klub 
jednu pozíciu, druhý klub druhú pozíciu a nezávislí tretiu pozíciu, alebo nezaradení 
poslanci. Napríklad je tu pán poslanec Múdry, je tu pán poslanec Berberich, pán 
poslanec Karaffa, alebo Sekáč, môžem pokračovať. Všetko to sú nezaradení poslanci. 
Lasky. Čiže sú tu ešte aj poslanci, ktorí kandidovali napríklad za strany, ktoré ja som 
v živote nepodporoval a nevolil. Ale aj tak rešpektujem nejakú. Čiže hovoriť o valci je 
síce pekné mediálne, ale absolútne nereálne. Od rána mi tu vykrikujete vodárne. To 
jediná dozorná rada a správna rada, do ktorej som sa prihlásil. Od rána mi tu vykrikujete 
a útočíte na moju osobu, že budem poberať 35 tis. Eur a neviem čo, pritom len 
ukazujete svoju neznalosť ústavných zákonov, keďže ako štatutár nebudem poberať 
žiadnu odmenu. A to vám bolo vysvetlené až pánom kontrolórom. Tak isto sa pýtate na 
odvolanie pána Kanuščáka, ktorého nemôžme odvolať pán kolega, pretože je  
zástupcom ministerstva školstva. Čiže prosím, držte sa útokov, buďme konštruktívni. 
To je jedna časť. A v druhej časti by som si dovolil ešte navrhnúť do dozornej rady 
Mestských lesov pani poslankyňu Ivetu Adamčíkovú a pani poslankyňu Zuzanu 
Slivenskú. Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak, faktická. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ja len doplním fakty, ktoré povedal 

predrečník o takú malú poznámku na uvoľnenie. Je tu klub Starostovia nezávislí, je tu 
Košický klub, sú tu nezaradení a potom je Michal. Takže takto to vyzerá.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič. Prosím, nebuďme osobní. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Na vtipy pána Špaka sme si zvykli, aj Ťahanovčania ich poznajú, 
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tu zbytočne komentovať, ja nechápem, načo ten človek tu sedí, ale dobre. Hovorili sme 
o funkciách, mám na mysli napríklad starosta, člen mestskej rady, predseda rady 
starostov, aj to sú funkcie, ale dobre. Pán Špak má vlastnú vlnovú frekvenciu. Idem 
reagovať na pána Lörinca, preto som sa prihlásil. Pán Lörinc, nikto na vás neútočil, ja 
som vravel, že spravodlivé by bolo tieto pozície striedať, ale vy máte vlastné videnie 
sveta, dva kluby ste dosiahli 53 %, uvedomujete si svoju silu, chystáte sa na ďalšie 4 
roky. Prečo ste ticho pri pánovi Blanárovi? Tam ste sa mi nevyjadril. Prečo idete 
podporovať túto politickú trafiku, hej, lebo tento poslanec nie je mestský. Čiže vy jeho 
uprednostňujete nado mnou. Tak potom pán Špak má pravdu. Potom ja som ten, ktorý 
je mimo, hej, ale potom to povedzte. On to aspoň povedal, pán Lörinc. No povedzte mi 
niečo k pánovi Blanárovi. Prečo tam má sedieť v tom TEHO a robí si tam ... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Blaškovičová, nech sa páči. 
 
p. Blaškovičová, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Priznám sa, že som prekvapená, že medzi 

nových štatutárov, teda medzi nových členov správnych a dozorných rád bolo zaradené 
aj odvolanie štatutára kultúrneho zariadenia mesta Košice. Nepočula som o tom. Pred 
týždňom sme mali komisiu kultúry, na ktorú pán Petraško prišiel, mala som možnosť, aj 
členovia komisie, s ním rozprávať, hovoriť o tom ako funguje K13 a hovoriť o plánoch, 
hovoriť o rozpočte. Žiadnym kanálom sa ku mne nedostala informácia, že je plánované 
odvolanie tohto štatutára a je tam poverenie pánom Danim, toho poznám viem, že je to 
veľmi schopný človek. Len nerozumiem. Nerozumiem, prečo sa to udialo takto, prečo 
naozaj tú komisiu kultúry vôbec nikto neinformoval, nemali sme možnosť ani o tom 
počuť dopredu a prečo teda musí byť pán Petraško odvolaný bez toho, aby bolo 
vypísané výberové konanie. Prečo tam musí byť poverený zástupca? Prečo sme to 
nepripravili nejako inak? Ja viem, že boli tam nejaké dlhodobé nezhody, ale prepáčte, 
pripadá mi to nefér hodiť tu nových poslancov do vody, pretože nie všetci boli 
poslancami v minulom období a vedia o problémoch, ktoré fungovali v K13. Takže 
prepáčte, za toto, ak to dáte do jedného balíka, tak ako ste to schválili, tak budem 
hlasovať proti. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Len poslanec Karaffa má procedurálny návrh. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Procedurálny návrh znie, ukončiť 

rozpravu bez možnosti prihlasovať sa aj faktickými poznámkami. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 26 -  za 24 + 1 (p. Zemková), proti 0, zdržali sa 11 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Pani Zemková je „za“, prosím techniku, 

aby zapísali pani Zemkovú, hlasovala „za“. 
Procedurálne návrhy alebo to sú len? Nech sa páči, pán poslanec Lörinc. 

 
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Aby som vysvetlil ten proces hlasovania, 

lebo v pôvodnom návrhu sú do dozornej rady Mestských lesov dvaja nominanti s tým, 
že sú tri miesta, čiže toto bude odhlasované a vzápätí ten môj návrh samostatný na pani 
poslankyňu Adamčíkovú a pani poslankyňu Slivenskú budeme hlasovať jednotlivo a tá 
osoba, ktorá získa viacej hlasov poslancov, bude zvolená a doplnila tretie miesto. Čiže 
takýto prajem zvoliť, to je môj procedurálny návrh. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ak tomu správne rozumiem, budeme hlasovať len o tej tretej 

pozícii. Okej, nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 27 -  za 36, proti 0, zdržal sa 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. A dokončíme začaté. Faktická pán 

poslanec Djordjevič. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Faktická bola na pani 

Blaškovičovú, ktorá hovorila o K13. Takže len kolegovia, mesto Košice, teda už je 
podaná naňho žaloba zo strany pána Petraška údajne, že nemal vyplácané osobné, 
myslím, že skoro 2 roky, čiže sa tu jedná o niekoľko desiatok tisíc eur. Čiže namiesto 
toho, aby tu došlo k dohode, aby mesto Košice ušetrilo, tak ste si niečo vymysleli a 
vzhľadom na to, že tak dobre šetrite, vážení, tak vás pán hore primátor a vedenie mesta 
vyzývam, aby ste znížili poplatky a odmeny v dozorných radách, nakoľko nemáme 
peniaze naozaj na rozdávanie a nech tí poslanci naozaj dokážu, to využívam teraz 
obľúbené slovo pána Petrovčika, naozaj tú lásku k mestu a dajme tam symbolické jedno 
alebo dajte tam symbolické jedno euro za tie dozorné rady. Vtedy uvidíme, jak sa tam 
budú skákať ako rybičky. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Rozpravu ukončí pán námestník, nech sa páči. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, dovoľte mi, aby 

som v prvom rade poďakoval mojim kolegom, ktorí či už aj v dozornej rade Visit 
Košice pán predseda a pán poslanec Seman alebo z dozornej rady NTC, ale 
predovšetkým kolegom z Košickej futbalovej arény, či už kolegovia v dozornej rade 
alebo z predstavenstva. Mali sme neľahké rozhodovania v mnohých veciach, bol na nás 
vyvíjaný tlak, čo sa týka práve napr. dostavby KFA, akou cestou sa ubrať a ja som rád, 
že sme vždycky dospeli ku spoločnému konsenzu, či už predstavenstvo alebo dozorná 
rada a hlavne som rád za odborný vklad, ktorý  jednotliví členovia dozornej rady, ale 
hlavne predstavenstva vnášali do nášho rozhodovania. Práve preto ma trochu mrzí ten 
dvojaký meter, pretože rozumiem tomu, prečo kolegovia ponechali pána Blanára v 
dozornej rade spoločnosti TEHO, je to aj z môjho pohľadu odborník na tepelné 
hospodárstvo vzhľadom na jeho profesiu aj vzhľadom na jeho činnosť. Nikdy som 
nemal výhrady k jeho ani názorom, resp. ku informáciám, s ktorými prichádzal z 
činnosti spoločnosti TEHO alebo TEKO. Z tohto pohľadu je mi naozaj veľmi ľúto, že 
jediným, poviem to, že nepolitický a neposlanecký nominant v predstavenstve 
spoločnosti KFA človek, ktorý bol nominovaný do dozornej rady pôvodne týmto 
zastupiteľstvom pre svoju odbornosť a svoje zameranie v oblasti kontrolingu, ktorý bol 
následne svojimi kolegami bez osobnej ambície bol nominovaný za ako náhradník za 
člena predstavenstva, že bez akejkoľvek diskusie, výhrad k činnosti alebo podobne 
nahrádzame takéhoto odborníka, ktorý bol naozaj prínosom pre fungovanie tejto 
organizácie politickou nomináciou. Zostáva mi iba veriť, že sa budem môcť rovnako 
spoľahnúť aj na nových kolegov v predstavenstve Košickej futbalovej arény, ktorí sú 
vami nominovaní do tohto orgánu, respektíve aj do dozornej rady. Ďakujem veľmi 
pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Rozprava je v tejto chvíli uzavretá. Poprosím 

návrhovú komisiu, aby postupne predniesla jednotlivé návrhy. 
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p. Zemková, poslankyňa MZ a člen návrhovej komisia: Návrhová komisia obdržala tri 

návrhy. Jeden od pána poslanca Karaffu a dva od pána poslanca Lörinca. Začnem 
návrhom, ktorý prišiel ako prvý, to je od pána poslanca Karaffu, ktorý je nejaký 
komplexný, je zhodou klubov, ktoré sa dohodli na menách. Začnem pomaličky, 
poprosím, aby ste dávali pozor a trpezlivosť: 
„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 písm. j) zákona č. 401 o meste 
Košice a ďalej podľa predloženého návrhu po 1.) v obchodnej spoločnosti Bytový 
podnik mesta Košice, s.r.o. ďalej podľa predloženého návrhu po a) odvoláva z funkcie 
člena dozornej rady Ing. Vladimíra Saxu, po b) menuje do funkcie člena dozornej rady 
Jána Sekáča. Po 2.) v obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, a. s. a 
ďalej podľa predloženého návrhu po a) pardon z funkcie člena dozornej rady odvoláva 
Ing. Jozefa Filipka a do funkcie člena dozornej rady menuje Michala Krcha. Po 3.) v 
obchodnej spoločnosti Mestské lesy a ďalej podľa predloženého návrhu odvoláva z 
funkcie člena predstavenstva Ing. Adriana Weissera, menuje do funkcie člena 
predstavenstva Martina Matúša, odvoláva z funkcie člena dozornej rady Juliana 
Tomaštíka, Petra Libu, Ladislava Rovinského, do funkcie člena dozornej rady menuje 
Dominika Karaffu, Miroslava Špaka. Po 4.) v obchodnej spoločnosti Tepelné 
hospodárstvo, s. r. o., ďalej podľa predloženého návrhu, odvoláva z funkcie člena 
dozornej rady Petra Kollára, Milana Lesňáka a do funkcie člena dozornej rady menuje 
Bernarda Berbericha, Igora Petrovčika. Po 5.) V obchodnej spoločnosti Košická 
futbalová aréna, a.s., ďalej podľa predloženého návrhu, odvoláva z funkcie člena 
predstavenstva Jána Vargu, Stanislava Petráša, menuje do funkcie člena predstavenstva 
Dominika Karaffu, Mariána Horenského, odvoláva z funkcie člena dozornej rady Petra 
Hubu, Mariána Horenského, Jaroslava Hlinku, Petra Libu a menuje do funkcie člena 
dozornej rady Petra Múdreho, Lenku Kovačevičovú, Viliama Knapa, Erika Weissa a po 
b) žiada zástupcu mesta Košice vo valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Košická 
futbalová aréna iniciovaním zmien v orgánoch spoločnosti podľa písm. a) tohto 
uznesenia. Po 6.) V obchodnej spoločnosti NTC Košice, a. s., podľa predloženého 
návrhu, odvoláva z funkcie člena dozornej rady Patrika Kohúta, Ericha Blanára, menuje 
do funkcie člena dozornej rady Petra Berinštera, Štefana Laskyho, Michala Krcha, 
Mareka Fedoročka, žiada zástupcu mesta Košice vo valnom zhromaždení obchodnej 
spoločnosti iniciovaním zmien v orgánoch spoločnosti podľa písmena a) tohto 
uznesenia. Po 7.) v obchodnej spoločnosti Kosit, ďalej podľa predloženého návrhu, 
schvaľuje odvolanie z funkcie člena dozornej rady Ladislava Strojného, menuje do 
funkcie člena dozornej rady Lenku Kovačevičovú, žiada zástupcu mesta Košice vo 
valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti iniciovaním zmien podľa písmena a) tohto 
uznesenia. Po 8.) v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť 
a. s., ďalej podľa predloženého návrhu, schvaľuje vymenovanie zástupcu mesta Košice 
do funkcie člena predstavenstva Ladislava Lörinca, poveruje zástupcu mesta Košice, 
ktorý vykonáva oprávnenia mesta ako akcionára vo valnom zhromaždení v obchodnej 
spoločnosti Východoslovenská vodárenská iniciovaním navrhovaných zmien v 
štatutárnom orgáne obchodnej spoločnosti podľa písmena a) tohto bodu uznesenia. Po 
9.) v občianskom združení Košická aréna odvoláva z funkcie člena správnej rady 
Daniela Rusnáka, menuje do funkcie člena správnej rady Romana Matouška, odvoláva z 
funkcie člena dozornej rady Marcela Vrchotu, menuje do funkcie dozornej rady Mateja 
Kundráta. Po 10.) v neinvestičnom fonde Fond zdravia mesta Košice, neinvestičný 
fond, ďalej podľa predloženého návrhu, schvaľuje odvolanie zástupcu mesta z funkcie 
člena správnej rady Norberta Lukána, Lenku Kovačevičovú, Martina Semana a menuje 
zástupcom mesta Košice do funkcie člena správnej rady Martina Paula, Viliama Knapa, 
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Mareka Fedoročka. Po 11.) v oblastnej organizácií cestovného ruchu Visit Košice 
odvoláva z funkcie člena dozornej rady Martina Semana, menuje do funkcie člena 
dozornej rady Jozefa Karabina. Po 12.) v neziskovej organizácie Perly Gotickej cesty, 
ďalej podľa predloženého návrhu, schvaľuje zástupcu mesta Košice, odvolanie zástupcu 
mesta Košice z funkcie člena správnej rady Ladislava Rovinského, menuje zástupcu 
mesta Košice do funkcie člena správnej rady Petra Berinštera. Po 13.) v záujmovom 
združení právnických osôb Cassoviainfo, schvaľuje odvolanie zástupcu mesta Košice z 
funkcie predsedu správnej rady a valného zhromaždenia Mgr. Martina Semana, menuje 
zástupcu mesta Košice do funkcie člena správnej rady a valného zhromaždenia Tomáša 
Vasoka, pardon. Po 14.) v neziskovej organizácie Creative Industry Košice, nezisková 
organizácia, ďalej podľa predloženého návrhu, schvaľuje odvolanie zástupcu mesta 
Košice z funkcie člena správnej rady Milana Lesňáka, menuje zástupcu mesta Košice 
do funkcie člena správnej rady Ľubicu Blaškovičovú, odvoláva z funkcie člena dozornej 
rady Petra Hubu, menuje do funkcie člena dozornej rady Annu Súkeníkovú. Po 15.) v 
príspevkovej organizácii K13 - Košické kultúrne centrá, ďalej len podľa predloženého 
návrhu, odvoláva riaditeľa príspevkovej organizácie Tomáša Petraška, poveruje 
zastupovaním štatutárneho orgánu príspevkovej organizácie do menovania nového 
riaditeľa Martina Daniho.“ Toľko k tomuto návrhu. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujeme. 
 
Hlasovanie č. 28 -  za 32, proti 1, zdržali sa 3 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Návrhová komisia pokračujte. 
 
p. Zemková, poslankyňa MZ a člen návrhovej komisie: Áno, chvíľočku, len sa vrátim k tým 

Mestským lesom. Čiže ďalší pozmeňujúci alebo teda doplňujúci návrh od pána poslanca 
Lörinca: V obchodnej spoločnosti Mestské lesy, a. s., ďalej len predloženého návrhu, 
menuje do funkcie člena dozornej rady Ivetu Adamčíkovú. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, budeme hlasovať postupne. Pani Adamčíková. 

Hlasujete. 
 
Hlasovanie č. 29 -  za 28, proti 0, zdržali sa 7 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pokračujte návrhová komisia. 
 
p. Zemková, poslankyňa MZ a člen návrhovej komisie: Vzhľadom k tomu, tento návrh bol 

schválený? 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nie, pokračujte. Ten, ktorý má viac hlasov, ten bude víťazom. 
 
p. Zemková, poslankyňa MZ a člen návrhovej komisie: Aha, dobre. Čiže v spoločnosti 

Mestské lesy, a. s., ďalej len podľa predloženého návrhu, menuje do funkcie člena 
dozornej rady Zuzanu Slivenskú. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujeme. 
 
Hlasovanie č. 30 -  za 33, proti 1, zdržal sa 1 
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p. Polaček, primátor mesta: Poprosím organizačné, aby dávalo pozor. Teda tretím členom 
dozornej rady bude pani poslankyňa Slivenská. Taký je konečný verdikt v uznesení. 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Je ešte nejaký návrh? Nie. Ďakujem pekne. Novým členom 

dozorných rád a predstavenstiev blahoželám, verím, že budú svoju prácu vykonávať čo 
najlepšie a tým, ktorí postupne odchádzajú, ďakujem za spoluprácu. 

- - - 
 
Bod č. 2/12  
Zabezpečenie financovania výstavby novej telocvične pri ZŠ a MŠ Želiarska 4, Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: Budeme pokračovať ďalej bodom číslo 2/12 Zabezpečenie 

financovania výstavby novej telocvične pri základnej škole a materskej škole Želiarska 
4, Košice. Otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú komisiu 
o návrh na uznesenie. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

v zmysle príslušných právnych predpisov po a) schvaľuje zabezpečenie finančného 
krytia na výstavbu novej telocvične pri Základnej škole a Materskej škole Železiarska 4, 
Košice formou bankového úveru vo výške 2.500.000 Eur, ktorého ciele sú v súlade s 
Územným plánom mesta Košice a Programom hospodárskeho sociálneho rozvoja mesta 
Košice a jeho funkčnej oblasti na roky 2022 až 2027.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 31 -  za 35, proti 0, zdržali sa 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem pekne. 

- - - 
 
Bod č. 3 
Zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2022 – dofinancovanie DPMK, a.s. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pokračujeme bodom číslo 3. Ja len dvoma vetami uvediem 

materiál, uznesenie z predchádzajúceho zastupiteľstva v ostatnom mestskom 
zastupiteľstva nás žiadalo, aby sme predložili zmenu rozpočtu s návrhom na 
dofinancovanie dopravného podniku v sume 1,9 milióna eur približne. S tým, že si tento 
bod dávame na mestské zastupiteľstvo, táto požiadavka bola, ale materiál nedokáže 
rozpočtové oddelenie nastaviť tak, aby bolo možné z rozpočtu nájsť na záver roku 2022 
túto sumu. Nech sa páči, otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím návrhovú 
komisiu o návrh na uznesenie. Prosím páni poslanci, jedna o žiadosť. Na jednej strane 
ma tlačíte, aby som dodržal rokovací poriadok. Diskusia bola uzavretá. Ja nemám 
problém, pán poslanec Saxa, otvorím to, ale dá sa vždycky dvihnúť ruka. Ja som dosť 
dlho nechal času. Dohodnime sa, vždy sa to dá riešiť, ale potom si nevyčítajme, keď 
opäť otváram diskusiu. Buďte precízni od prvej chvíle, keď niekto vie, že chce vystúpiť, 
vie vystúpiť. Pán poslanec Saxa, nech sa páči. 

 
p. Saxa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo pán primátor. Vážené kolegyne, kolegovia, hlásil 

som sa a je možnosť pozrieť aj videozáznam, že som mal aj ruku zdvihnutú, keďže 
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zariadenie nereagovalo, ale to už nie je podstatné. Takže ešte raz, vážený pán primátor, 
kolegyne, kolegovia, som rád, že tento bod je zaradený na toto zastupiteľstvo, aj keď 
chápem zdôvodnenie, ktoré povedal pán primátor na finančnú situáciu mesta Košice, 
avšak zdôvodnenie, ktoré máme v materiáloch, čo znamená, že mesto dostane z 
pôvodného predpokladu o 259 tisíc eur menej, čo netvorí ani percento, to je zlomok 
percenta z rozpočtu mesta Košice, je slabé. Ale chápem, čo povedal pán primátor, toto 
možno trebalo uviesť do materiálu a bolo by to možno zrozumiteľnejšie, lebo je to fakt 
259 tisíc, to je zlomok z rozpočtu. Ale rozumieme. Čo sa týka toho materiálu ešte 
doplním jeden návrh na uznesenie, na zmenu, pozmeňujúci. Totižto, aby bolo zrejmé aj 
pre všetkých ostatných, ktorí nejak vidia to len ako takú skutočnosť, že je to strata. V 
reálne to nie je strata. Mesto Košice ako objednávateľ dopravných služieb v MHD v 
zmysle aktuálnej zmluvy nahrádza príspevok na krytie bežných prevádzkových 
výdavkov preddavkovo mesačne vo výške jednej dvanástiny z ročne schválenej výšky 
bežného transferu. Po ukončení roka sa vykonáva vyčíslenie preukázateľnej straty. V 
skutočnosti to nie je strata, ale nedoplatok za ekonomicky oprávnené náklady za 
poskytnutú prepravu v rámci MHD. Je to rozdiel preddavkových platieb a oprávnených 
nákladov, výnosov v súlade so zmluvou a následné overené vykázanie straty nezávislým 
audítorom. To znamená, že aj v tomto období je platná dohoda, platná zmluva, aj keď 
bolo požiadané o zmenu tohto systému, že v priebehu troch nasledujúcich rokov sa 
doplatí to, čo mesto dlží za prepravu, reálnu prepravu dopravnému podniku. Čiže toto 
uznesenie, keby sme schválili alebo neschválili, je absolútne bezpredmetné, pretože toto 
už je podchytené v zmluve. Preto vážené kolegyne, kolegovia, dávam návrh na 
uznesenie, kde by som to trošku pomenil a síce: Mestské zastupiteľstvo v zmysle 
príslušných paragrafov a predpisov berie na vedomie informáciu, ktorú sme dostali a 
žiada primátora a teraz je tá zmena, zabezpečiť v programovom rozpočte mesta Košice 
na rok 23, čiže 23 až 25, ale na rok 23 dofinancovanie preukázateľnej straty 
Dopravného podniku mesta Košice, a. s. za rok 22. Aby sme tú dlžobu neodkladali a 
dopravný podnik, žiaľ, prichádza aj o autobusy, je potrebné to riešiť, ďakujem. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Pán poslanec Lörinc, nech sa páči. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Ja len organizačná vsuvka, ako reakcia na pána primátora, že 

absolútne súhlasím s tým, čo povedal, len chcem poprosiť, že keď je otvorená diskusia, 
aby sme aspoň 10 sekúnd nechali priestor, kým uzavrieme diskusiu, lebo niekedy ideme 
veľmi rýchlo a keď poslancovi zlyhá zaradenie, nestíha nejak reagovať. Čiže, keď 
napočítame do 10 po otvorení diskusie, bude to určite fajn. Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči. Technici, viem, že niekde sa to dá. Vieme nastaviť, 

ak otvorím rozpravu minimálny čas 10 sekúnd? Myslím, že som to už niekde videl 
v nejakom mestskom zastupiteľstve. Že on sa prihlasoval skôr, ako sa otvorila rozprava. 
Vieme urobiť nejaký časový... porozmýšľame. Dobre. Ďakujem pekne. Diskusia je 
uzavretá, poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie.  

 
p. Zemková, poslankyňa MZ a člen návrhovej komisie: Návrhová komisia obdržala jeden 

pozmeňujúci návrh na uznesenie od pána poslanca Vladimíra Saxu: „Mestské 
zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 10 ods. 3 zákona č. 401 roku 1990 o meste Košice v 
znení neskorších predpisov berie na vedomie informáciu o dofinancovaní Dopravného 
podniku mesta Košice, a. s. v roku 2022, žiada primátora mesta Košice zabezpečiť v 
programovom rozpočte mesta Košice na rok 2023 dofinancovanie preukázanej straty 
Dopravného podniku mesta Košice, a. s. za rok 2022.“ Všetko. 
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p. Polaček, primátor mesta: Hlasujte, nech sa páči. 
 
Hlasovanie č. 32 -  za 30, proti 0, zdržali sa 6 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem pekne. O pôdnom teda hlasovať 

nebudeme. 
- - - 

 
Bod č. 4 presun ako bod č. 33/1 

- - - 
 
Bod č. 5 
Územný plán zóny Košice – Myslava, Zmeny a doplnky č. 7/2021 
 
p. Polaček, primátor mesta: Otváram bod. K materiálom územného plánovania bola urobená 

aj špeciálne stretnutie, ktoré organizovalo oddelenie ÚHA. Viem, že ste tam mnohí boli, 
ďakujem vám za účasť a teda nech sa páči, otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu 
a poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v 

zmysle príslušných právnych predpisov po a) berie na vedomie body pod číslom 1, 2, 3, 
4 podľa predloženého návrhu, po b) zrušuje zmeny, ktoré boli prijaté uznesením číslo 
945 zo dňa 17.03.2002 podľa predloženého návrhu, po c) schvaľuje pod bodmi 1, 2 
podľa predloženého návrhu a po d) žiada primátora mesta Košice zabezpečiť 
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie predmetnej 
územnoplánovacej dokumentácie, označenie textovej časti, uloženie územnoplánovacej 
dokumentácie a vyhotovenie registračného listu podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 33 -  za 31, proti 0, zdržali sa 6 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. 

- - - 
 
Bod č. 6 
Zabezpečenie nového územného plánu pre mesto Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo 6 otváram materiál. Platí to isté, čo som povedal, 

že ste mnohí boli na stretnutiach, čiže rovno otváram rozpravu. Nech sa páči. Pán 
poslanec Špak. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Prihlásil som sa ako predseda komisie dopravy a výstavby, ale 

samozrejme aj ako stavbár, ktorý je tu cez 25 rokov v praxi. K tejto ... 
 
p. Polaček, primátor mesta: Skúste k mikrofónu, prosím, viac pán poslanec. 
 
p. Špak, poslanec MZ: K tejto téme sme mali diskusiu na komisii dopravy a výstavby. Je 

momentálne jeden materiál, ktorý nám chýba k tomu, nakoľko aj po našej komisii bola 
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ďalšia diskusia, ďalšie také pracovné stretnutie s ÚHA a odborníkmi a mám taký pocit, 
že buď som jediný, ktorý nedostal tie podklady, ktoré nám boli sľúbené, že prídu 2 dni 
pred zastupiteľstvom alebo neprišli nikomu. Ale malo tam byť vyčíslené, urobené plusy, 
mínusy, výhody, nevýhody, takže asi nechám slovo na vás, aby ste nám to vysvetlili. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Slivenská, nech sa páči, faktická. 
 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Materiály od pána 

Jerguša prišli mne na mail a bolo mi povedané, že od pani Nagyovej mali ísť všetkým 
poslancom, tak ja som nezabezpečovala potom to preposielanie, preto možno nejaká 
technická chyba. Ale materiály prišli 2 dni pred zastupiteľstvom. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Krcho, procedurálny návrh. 
 
p. Krcho, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Dávam procedurálny návrh o tom, aby sme 

hlasovali o tom, aby mohol vystúpiť pán Kropp a v stručnosti vysvetlil... 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nemusíte dávať na toto. 
 
p. Krcho, poslanec MZ: Ďakujem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Len dobehne diskusia. Pán poslanec Schwarz a pani poslankyňa 

Iľaščíková, následne pán Kropp. 
 
p. Schwarcz, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Chcel by som, pán primátor, 

poprosiť, keďže postupne sa dozvedáme o rôznych nárokoch na personálne 
zabezpečenie a s tým súvisiace materiálne a technické zabezpečenie, čo sa týka rôznych 
nových oddelení na magistráte alebo posilnenie už existujúcich oddelení, keby bolo 
možné, ja to dám aj formou uznesenia, keďže vo februári schvaľujeme rozpočet v 
podstate, čo najskôr, ale dávam termín do najbližšieho riadneho mestského 
zastupiteľstva, poslať nám poslať na ucelenú predstavu o organizačnom poriadku 
Magistrátu mesta Košice aj v tom kontexte, že aby to nebolo tak, že do rozpočtu 
zapracujete niečo, nejaké mzdové alebo iné nároky, ktoré plánujete organizačnou 
zmenou riešiť až niekedy v júni, tzn., aby korešpondoval organizačný poriadok tak, ako 
by ste ho chceli s tým, čo bude uvedené v rozpočte ešte pred tým, ako budeme 
schvaľovať rozpočet. Nemyslím to v zlom, ale naozaj, aby to bolo o tom, že to 
nebudeme dostávať takou salámovou metódou a neviem, za mňa možno by bolo fajn, 
keby ste tam nejako vyznačili svoje priority, pretože ak máme hľadať nejaké rezervy a 
šetriť, keďže o chvíľku budeme sa baviť o zvyšovaní rôznych poplatkov tak, aby sme 
nejaké rezervy videli aj v tomto, ak tam sú. Ak tam nie sú, tak zhodnotíme, že tam nie 
sú, lebo napr. poviem veľmi subjektívne za mňa, napr. samostatné oddelenie športu ja 
považujem za luxus v tejto situácii. Ale ešte raz, aby sme dostali vašu predstavu o 
organizačnom poriadku aj s počtom zamestnancov na jednotlivých oddeleniach, 
referátoch ešte predtým, ako budeme schvaľovať rozpočet a pripomínam tú moju prosbu 
vami potvrdenú, že to dostaneme, tú mzdovú inventúru zamestnancov magistrátu. 
Veľmi pekne ... a pardon, prečítam ešte návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo 
žiada primátora mesta Košice o predlženie uceleného návrhu organizačnej štruktúry 
Magistrátu mesta Košice. Zodpovedný: primátor mesta, termín: najbližšie riadne 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Veľmi pekne ďakujem. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja len pre všetkých také 3 základné informácie. 
Pred všeobecne záväznými nariadeniami vám urobím krátku prezentáciu a bude tam aj 
vlastne, aké šetrenia v rámci magistrátu a zamestnancov budeme robiť, čiže takéto niečo 
ešte dneska bude. Čo sa týka materiálu, spracovať vieme, ale treba si uvedomiť, že 
organizačná štruktúra je naozaj živým mechanizmom a tak ako z večera do rána v 
parlamente neohlásene vznikajú rôzne poslanecké návrhy, ktoré zasahujú samosprávu, 
či už rôznymi kompetenciami, zmenami, tak tak proste my musíme mnohokrát reagovať 
z večera do rána. Toto, prosím, treba akceptovať, lebo nevieme dopredu niektoré veci 
naozaj plánovať. Pán poslanec Vrchota, pán poslanec Špak faktické. 

 
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem podporiť 

môjho predrečníka, určite je tento jeho návrh rozumný. My sme sa aj na stretnutí s 
útvarom hlavného architekta rozprávali, viedli sme takú diskusiu, že aby nám doplnili 
niektoré informácie, ktoré sme tam požadovali najmä, čo sa týka financií. Určite je to 
však potrebné a myslím si, že nový územný plán pre mesto Košice by mal byť jednou z 
top priorít a naozaj, ale potrebujeme mať dostatok informácií, aby sme sa potom aj v 
súvislosti s rozpočtom dokázali dobre rozhodnúť. Útvar hlavného architekta sľúbil, že 
nám niektoré ešte informácie doplní. Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ešte najprv pán riaditeľ, nejakú drobnosť. 
 
p. Čop, riaditeľ magistrátu mesta: Ja chcem len chcem nadviazať na našej utorkové pracovné 

stretnutia, keď sme vám avizovali, že v utorok poobede vám pošleme podklady. V 
utorok ste všetci dostali doplňujúci bod, ktorý sa týkal územného plánu a všetky tieto 
podklady boli súčasťou tohto dokumentu. Čiže máte to, mali by ste to mať všetci na 
tých mailových adresách, ktoré ste uviedli ako kontaktné mailové adresy. Čiže je 
súčasťou dokumentu tak, ako sme boli dohodnutí v utorok popoludní, v podvečerných 
hodinách ste to mali. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Včítane pána poslanca Špaka, ale ak je nejaký technický problém, 

že nejaká pošta nechodí, si to treba pozrieť a odkomunikovať s organizačným. Pán 
poslanec Špak, nech sa páči. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Ja som sa kvôli tomu prihlásil pred 

chvíľkou, aby som sa ospravedlnil pani Ing. Nagyovej. Áno, prišlo mi to. Ďakujem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Po pani poslankyne Iľaščíkovej bola dohoda, že 

vystúpi pán Kropp, takže ešte pani Iľaščíková, nech sa páči. 
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Ja budem mať potom aj nejaké otázky na pána hlavného 

architekta, ale chcela by som sa opýtať, neviem, či mi vy budete vedieť odpovedať 
alebo on. V podstate vlastne ako ten nový územný plán, ktorý bude vychádzať z toho, 
čo spracovali tí spracovatelia, ktorí odstúpili. Chcem sa spýtať, či máme súhlas od 
týchto spracovateľov, že môžeme pokračovať v tom územnom pláne alebo v tom 
materiáli, ktorý autorsky ... či to nie je tam autorské práva alebo takto, možnože aj 
vyjadrenie by som chcela z právneho oddelenia. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Síce viem odpoveď, ale pán hlavný architekt, nech vám povie, 

aby to bolo pre presné. Pán hlavný architekt, nech sa páči, máte slovo. Pán hlavný 
architekt. 



28 

 

 
p. Kropp, hlavný architekt mesta: Dobrý den. Já jsem nepochopil úplně, můžete ještě jednou, 

prosím vás, zopakovat otázku? 
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Či máte súhlas od spracovateľov, ktorí začali pracovať na 

novom územnom pláne, aby ste mohli pokračovať v tomto materiáli, ktorý je 
spracovaný alebo budete úplne od začiatku všetko. 

 
p. Kropp, hlavný architekt mesta: Nevím, budeme pokračovat na tom ... 
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: A máte súhlas od autorov? 
 
p. Kropp, hlavný architekt mesta: My víme, že de facto, tím, že se odstoupilo smlouvy, tak 

tím automaticky, proste nejsou, tady není žádny nárok na autorská práva.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Okej, chceli ste, aby pán hlavný architekt vystúpil, ak boli nejaké 

otázky, prosím pán hlavný architekt ich zodpovedzte prípadne, keď súhlasíte, aj 
s pánom Jergušom. Nech sa páči. Máte slovo. 

 
p. Jerguš, vedúci referátu urbanizmu: Dobrý deň. Môžem len krátko to doplniť, keďže sa to 

vlastne dialo za môjho obdobia ešte, keď som bol na úrade. Čiže my máme záväzky so 
spracovateľmi vysporiadané, tá zmluva a vlastne všetky doterajšie práce, ktoré boli 
vykonané, sa normálne vyplatili a to odstúpením od tej zmluvy sa vlastne tento zmluvný 
vzťah ukončil. Čiže to je tá stránka právno-legislatíva ako zmluvná, keď by som 
povedal a čo sa týka nejakých autorských práv, my tieto autorské práva k týmto 
vykonaným prácam absolútne rešpektujeme a tam budú vždy uvádzaní ako autori tí 
ľudia, ktorí vlastne tie práce sa spracovali a zabezpečili. Ale to neznamená, že len oni 
alebo len títo ľudia môžu pokračovať na tom územnom pláne. Pri územnom pláne 
vzhľadom na to, že to je špecifický druh diela, nevzťahujú sa naň autorské práva. Toto 
máme odkonzultované aj so slovenskou komorou architektov, ktorí vlastne garantujú 
tieto veci za svojich členov, za všetkých autorizovaných architektov. Je to z práve tým, 
tá výnimočnosť toho diela spočíva v tom, že sa to dielo pripomienkuje, že viackrát 
doňho vstupujú aj občania, aj zastupiteľstvo, poslanci, všetci spoločne robíme vlastne to 
dielo. A ten architekt ho nejakým spôsobom formuje, ale nie je autorom tohto diela. 
Pretože on musí rešpektovať množstvo vyjadrení od štátnej správy, od štátnych 
orgánov, od všetkých tých subjektov, hej, čiže preto na územné plány sa nevzťahuje ten 
autorský zákon. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Berinšter medzitým. 
 
p. Berinšter, poslanec MZ: Dobrý deň. Ja by som mal ešte tiež otázku, keďže som počul, že 

pán Kropp bude odpovedať. Máme už aj usmernenia o gestora zákona, ako budú 
konkrétne veci potom, sa musí zapracovať, keďže tento územný plán evidentne súvisí aj 
s novým stavebným zákonom a či sa tam počíta potom aj s nejakými možnými 
navýšeniami. Viem, že tam boli nejaké sumy, aj boli upravované atď., či už existujú 
vôbec nejaké usmernenia. 

 
p. Kropp, hlavný architekt mesta: Přesně nerozumím, co myslíte technickými usměrněníma. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Platí nový stavebný zákon od apríla 2024, zároveň aj zmena v 
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zákone o územnom plánovaní. Tieto zákony idú súbežne. Ministerstvo, resp. 
vicepremiér pán Štefan Hollý pripravuje najmä s Technickou univerzitou v Košiciach 
komplet elektronizáciu všetkých tých záležitostí, ktoré budú súvisieť s novým 
stavebným zákonom. Tým, že od apríla 2024 stavebný úrad už nebude súčasťou mesta 
Košice, ale bude samostatnou jednotkou v zmysle štátu, ale na druhej strane záväzné 
stanoviská bude treba presúvať v, myslím, že v 7 alebo 8 dňovej lehote od podania, tzn. 
je tam dosť vážna zmena, tak pre nás aj územný plán výzvou, pretože potrebujeme ho 
mať hlavne elektronicky a na druhej strane, ak sme sa bavili aj o organizačných 
zmenách, potrebujeme vlastne aj vďaka územného plánu, veríme, že naberieme nových 
ľudí, aby sme dokázali sa prispôsobiť zákonu, ktorý proste pred nami je postavený. Čiže 
postupne my nastavujeme procesy organizačne tak, aby sme to do tých dvoch rokoch 
tak zvládli, aby sa nestalo, že nebudeme schopní v zmysle zákona vydávať dostatočne 
rýchlo, ale hlavne kvalitne, stanoviská, ktoré je potrebné v zmysle zákona dávať. Toto 
je výzva a územný plán vlastne je súčasť, nový územný plán je súčasť toho, ako celok, 
aby sme dokázali aktívne fungovať. Pán poslanec Karaffa. 

 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Na základe debaty s kolegami z 

poslaneckých klubov si dovolím predložiť doplňujúci návrh na uznesenie. Do návrhu 
uznesenia teda dopĺňam bod číslo 4, ktorý znie: žiada primátora mesta Košice, aby na 
každé riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva predložil informáciu o stave 
spracovania nového územného plánu pre mesto Košice. Táto požiadavka vlastne vznikla 
na základe debaty aj o týchto procesoch a o tom, aby sme ako zastupiteľstvo boli 
informovaní v akej fáze sa momentálne nachádzame. My sme dostali jeden spracovaný 
materiál na základe požiadavky poslancov spred týždňa a kde teda je uvedené 
financovanie, je tam uvedené aj, je tam uvedený harmonogram, ale aby sme boli ako 
poslanci informovaní o tom, kde presne sa nachádzame a ako to ide na útvare hlavného 
architekta s novým územným plánom, tak je tu takýto návrh a dúfam, že ho podporíte 
všetci. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ja by som len trošku do toho vstúpil, vieme, dohodli sme sa, že 

takýto návrh bude, ja len sa chcem, ja som sa nespýtal, lebo nebol čas sa rozprávať 
s pánom Kroppom, či interval trojmesačný vás nezahltí, či prípadne to nerobiť na 
nejakej polročnej báze a pod., len technicky, či takto to je. Len som s vami nerozprával. 

 
p. Kropp, hlavný architekt mesta: My s tím naprosto souhlasíme, protože chci zrovnu říct,ten 

plán územního, teda ten, to dopracování toho nového územního plánu, to není prostě jen 
věc útvaru hlavního architekta, ale opravdu nás všech. A my potřebujeme i z vaší strany 
potřebujeme podněty a náměty, které potom můžeme společne i diskutovat a do toho 
plánu zapracovat. Takže já to jenom vítam. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Možno jedna malá pripomienka, keď sme pri týchto veciach, pán 

Kropp ma poprosil, aby sme všetky zmeny a doplnky, ktoré budeme v rámci územného 
plánu si pripravovať,pracovať na pracovných skupinách, aby boli súčasťou všetkých 
komisií, aby sa všetci zapájali a aby tá kontinuita a informácie, ktoré musia plynule 
bežať ku spracovateľovi, aby jednoducho behali. Čiže prosím je to súčasť nielen jednej 
komisie, ale súčasť všetkých komisií prierezovo. 

 
p. Kropp, hlavný architekt mesta: Jěste možná bych jednu věc dodal, my jsme taky navrhli, 

aby se vytvořila de facto odborná komise a v tom bych si přál, aby se z vaší strany do té 
komise, kterou ještě budeme sestavovat, uděláme návrh, aby se taky zástupci 
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poslaneckých klubů do ní angažovaně přihlásili. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Vážení kolegovia, keďže my sme na komisii to 

prešli v zložení, v ktorom zatiaľ sme a odporúčali sme to prerokovať. Ja zo svojej praxe 
a po diskusiách za ostatný týždeň s architektmi a ľuďmi, ktorí s tým majú tiež dočinenia 
možno z tej druhej strany lode, nie tu zvnútra, chcem možno upozorniť na to, že názory 
odborníkov zvonku sú také, že by to mal robiť externista. Lebo je to tak zaujímavá 
zákazka, že sa možno budú uchádzať aj naozaj odborníci možno z iných krajín ako je 
Slovensko a my tu v tomto materiáli spomíname to, že pozor, pozor na východe je málo 
ľudí. No možno to vôbec nebude z východu firma a možno ani tí odborníci a profesisti k 
tomu nebudú východniari. Ale treba to podporiť, treba to spustiť a myslím si, že pri 
tvorbe rozpočtu potom uvidíme, aké budú možnosti. Chcem vás samozrejme poprosiť, 
toto nie sú električky ani nič podobné. Tá spoločnosť ľudí, ktorí robia architektúru, tam 
je komunikácia slušná, tam veľmi, veľmi špeciálne sa stáva, že niektoré verejné 
obstarávanie a mám zatiaľ informáciu, že len jedno jediné bolo zrušené, že nedopadne 
dobre alebo že sa naťahuje a že sa pripomienkuje atď., takže toto by som možno 
poprosil, aby sme nestrašili, či už poslancov, ktorí to budú schvaľovať alebo verejnosť, 
že budeme 2 roky čakať na to, ako dopadne VO, takže naozaj pripravme sa na túto 
verziu, lebo zatiaľ sú to názory jednej, druhej strany, aby sme si pripravili čo najviac 
materiálov na začiatok roka a rozhodli sa, či sa tu budeme najímať si svojich 
zamestnancov alebo to dáme rovno celé v jednom balíku urobiť firme a potom 
uvedieme do praxe. Takže zatiaľ odporúčam to schváliť a pripraviť sa na začiatok roka. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, rozprava je uzavretá. Poprosím návrhovú 

komisiu o návhr na uznesenie. 
 
p. Zemková, poslankyňa MZ a člen návrhovej komisie: Návrhová komisia obdržala dva 

doplňujúce návrhy. Dovolím si prečítať prvý od pána poslanca Schwarza: „Mestské 
zastupiteľstvo žiada primátora mesta Košice o predloženie uceleného návrhu 
organizačnej štruktúry Magistrátu mesta Košice, zodpovedný: primátor mesta Košice, 
termín: najbližšie riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach.“ Koniec. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 34 -  za 33, proti 0, zdržal sa 1 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh bol prijatý. Pokračujte. 
 
p. Zemková, poslankyňa MZ a člen návrhovej komisie: Ďalší doplňujúci návrh predkladá pán 

poslanec Karaffa a navrhuje doplniť do pôvodného návrhu k bodu číslo 6 zabezpečenie 
nového územného plánu doplniť pod 4, ktorý by znel: žiada primátora mesta Košice, 
aby na každé riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva predložil informáciu o stave 
spracovania nového územného plánu pre mesto Košice. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 35 -  za 32, proti 0, zdržal sa 1 
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p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, pokračujte. Ešte jeden tam je. 
 
p. Zemková, poslankyňa MZ a člen návrhovej komisie: Pôvodný návrh: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 16 ods. 2 a odsek a § 17 ods. 1 a ďalej podľa 
predloženého návrhu, po 1.) berie na vedomie správu o potrebe dopracovať nový 
územný plán mesta Košice, po 2.) schvaľuje zabezpečenie nového územného plánu pre 
mesto Košice podľa návrhu ÚHA, po 3.) žiada primátora mesta Košice, aby zabezpečil 
potrebné personálne, finančné, materiálové a technické potreby pre spracovanie nového 
územného plánu mesta Košice. Štvrtý bod bol schválený.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 36 -  za 25, proti 0, zdržali sa 9 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem. Máme vyčerpané všetky 

návrhy? Ďakujem pekne. Uzavreli sme bod číslo 6. 
- - - 

 
Bod č. 7 
Protest prokurátora a Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 194 Pravidlá prenajímania 
bytov pre osobitné sociálne skupiny obyvateľov mesta Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: Týmto otváram bod číslo 7, ktorým je protest prokurátora proti 

ustanoveniu § 10 ods. 3 VZN mesta Košice číslo 194 Pravidlá prenajímania bytov pre 
osobitné sociálne skupiny obyvateľov mesta Košice a návrh na zmenu VZN mesta 
Košice číslo 194. Otváram rozpravu. V prípade, že sú otázky, je pripravená kolegyňa, 
aby vám vysvetlila. Uzatváram rozpravu a poprosím návrh na uznesenie. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa príslušných právnych predpisov po a) vyhovuje protestu prokurátora Krajskej 
prokuratúry podľa predloženého návrhu, po b) schvaľuje zmenu Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Košice číslo 194/2018 podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 37 -  za 34, proti 0, zdržali sa 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem pekne. Bod číslo 7 sme 

uzavreli. 
- - - 

 
Bod č. 8 
Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 212 o poskytovaní 
sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za 
ich poskytovanie (Nariadenie o úhradách za sociálne služby) 
 
p. Polaček, primátor mesta: Skôr ako začneme, dovoľte mi, aby som urobil pár slov pred 

súborom nepopulárnych opatrení, ktoré sme pre vás pripravili. Ospravedlňujem sa, bude 
to trvať asi 7 možno 10 minút. Neprehľadnosť prijímania rôznych legislatívnych 
opatrení zo strany vlády a medzirezortná nekomunikácia dostala všetky samosprávy na 
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Slovensku do situácie, kedy musíme prijímať nepopulárne opatrenia, ale aj robiť škrty 
a šetriť. Únia miest Slovenska, Združenie miest a obcí Slovenska, ale aj SK 8 teda kraje 
opakovane žiadali, vysielali signály smerom k vláde s cieľom dosiahnuť nejaký 
kompromis. Kompromis súvisiaci s kompenzáciami výpadkov daňových príjmov pre 
samosprávy. Bohužiaľ, tieto požiadavky neboli zo strany predsedu vlády, ministra 
financií, akceptované. Boli ponúkané nejasné formulácie memoránd, ktoré sa 
nezakladali na konkrétnych riešeniach. Samozrejme, že aj naše mesto hľadalo vo 
svojom rozpočte všetky možné riešenia, ale aj škrty, rezervy. Ale ak nechceme zastaviť 
úplne služby občanom, musíme, žiaľ, pristúpiť niekedy aj nie populárnym opatreniam. 
Na úvod mi dovoľte vás trošku uviesť do rozpočtu mesta. Hlavne na tej príjmovej 
stránke, čo sa vlastne udialo za posledné týždne v Národnej rade Slovenskej republiky a 
na strane vlády. Do toho, aby sme mohli pripraviť rozpočet na rok 2023, vstúpilo toľko 
veľa štátnych zmien, že sme museli pristúpiť k tomu, že nepredkladáme pred vás 
rozpočet a vlastne vstupujeme od januára do rozpočtového provizória. Najväčším 
škrtom v našom rozpočte sú vládne rodinné balíčky, ktoré mesto Košice budú stáť 
18 mil. Eur. Treba si uvedomiť, že tieto vládne balíčky preto stoja samosprávu, lebo sú 
financované z peňazí samosprávy. Pre mesto Košice, tzn. teda výpadok 18 mil. Eur. 
Druhým veľkým problémom, ktorý sa týka nášho rozpočtu, je povinné zvyšovanie 
miezd od 1. januára 2023 v zmysle vyššej kolektívnej zmluve. Tu by som rozdelil na 
dve skupiny. Prvá sa týka a to starostovia poznajú, miezd všetkých zamestnancov vo 
verejnej správe, teda i zamestnancov magistráte mesta, mestskej polície a všetkých, 
ktorá bude stáť približne 2 mil. Eur. Zvyšných 6,8 z balíka 8,8 milióna eur sú peniaze, 
ktoré musíme v rámci originálnych kompetencií vyplatiť ako mzdy našim učiteľom 
pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom našich umeleckých školách, centrách 
voľného času, materských školách a pod. To je malá vsuvka, ono je veľmi príjemné, 
keď sa štátni predstavitelia postavia pred národ a povedia, ideme zvyšovať mzdy, ale už 
nedopovedia, že to musia samosprávy zaplatiť a že samosprávam tieto peniaze nepošlú. 
Čiže suma sumárom sa jedná o ďalší výpadok 8,8 milióna eur. Ďalším väčším škrtom je 
zber a likvidácia kuchynského odpadu, ktorý od 1. januára 2023 mesto Košice a mesto 
Bratislava musia začať zavádzať. Táto výnimka nám padla i napriek tomu, že sme sa o 
ňu usilovali, aby sme ju mohli ďalej užívať práve z dôvodu rôznych ekonomických 
problémov. Ministerstvo však rozhodlo, že táto výnimka nebude udelená mestu Košice 
a Bratislava a preto od 1. januára 2023 v meste Košice spúšťame novú službu, ktorý 
vlastne triedený zber alebo zber bioodpadu, zber kuchynských odpadov. Za týmto 
zberom si predstaviť 13 tis. košíčkov, ktoré dostanú rodinné domy a približne 1000 
kontajnerov 1100 litrových hnedej farby, ktoré budú na sídliskách. Zákon jasne hovorí 
aká frekvencia je povinná pri vývoze týchto odpadov a koľko litrov musíme zabezpečiť 
pre každú jednu hlavu občanov Košíc. Nie je možné ubrať z frekvencie, nie je možné 
ubrať z týchto pravidiel. Musíme rešpektovať vyhlášku, ktorá jasne hovorí, aká 
frekvencia a aké pravidlá pre tento odpad platia. To znamená, táto aktivita nás bude stáť 
približne 2,7 milióna Eur. Štvrtým výrazným obmedzením je pre mňa osobne dosť 
nepochopiteľná zmena v uvažovaní štátu, ktorá hovorí o tom, že neštátne školstvo bude 
týmto štátom priorizované pred školstvom štátnym, tzn., že v zmysle nových usmernení 
a nových koeficientov neštátnym školám budeme musieť vyplatiť extra peniaze na ich 
prevádzku v koeficiente 1 0 7, tzn. v preklade týmto školám pôjde 107 % na ich 
prevádzku a naším vlastným štátnym mestským, ktoré prevádzkuje mesto, pôjde len ten 
zvyšok, teda približne 93 %, ak to mám zjednodušiť a spaušalizovať. Táto zmena nás 
bude stáť 1,8 milióna Eur na financovanie tejto časti školstva. Tým pádom uberáme 
nášmu školstvu a chýba nám na strechy, na okná, na kanalizáciu, na elektriku, na to, aby 
učebne boli modernejšie, pretože budeme financovať nie naše, ale súkromné. No a 
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samozrejme tým piatym, najväčším a tiež veľmi dôležitým ukazovateľom sú energie. V 
súčasnosti mesto Košice za energie platí okolo 7,8 milióna Eur a predpokladáme, že 
okolo 2,3 milióna Eur bude nárast cien energií, ktoré mesto Košice bude musieť 
zaplatiť. Tu len malá pripomienka, síce štát tvrdí, že vyplatí v rámci energetických 
balíčkov financie samosprávam, ale dnes neexistuje ani vyhláška, ani žiaden dokument, 
ktorý by hovoril o tom, ako vlastne toto financovanie bude vyzerať a samozrejme my 
sme aj zapracovali približne 1 mil. Eur do tejto energetickej, energetického problému už 
zo štátu. Či sa ale naplní, to nevieme. Čiže približne suma 34 mil. Eur nám v rámci 
rozpočtu z roka 2022, približne 34 mil. Eur nám bude chýbať v rozpočte porovnaním 
rozpočtu roku 22 a 23. Nehovoriac o tom, že za posledné 4 roky, keby sme rôzne 
nariadenia vlády, rôzne zmeny pravidiel, rôzne nové kompetencie, ktoré mesto Košice 
dostalo, tak nás to stálo kumulatívne oproti roku 2018 už 200 mil. Eur, ktoré vlastne 
chýbajú v rozpočte, za ktoré sme mohli robiť cesty, stavať budovy, opravovať všetko to, 
čo potrebujeme. Pre mestský rozpočet, tzn., že ak v roku 2022 sme získali 123,8 milióna 
Eur, tak v roku 2023 príjem z podielových daní mesto Košice dostane 125,9 milióna 
Eur, čo je približne 1,5 - 1,6 - 1,7 % navýšenia za predpokladu, že bude schválený 
štátny rozpočet a za ďalších a ďalších predpokladov. A dúfajme, že pozmeňovací návrh 
v rámci štátneho rozpočtu nebudú. Keď to chceme vyjadriť v nejakej číselnej hodnote, 
nejak zjednodušenou formou, tak štát v rámci podielových daní mestu Košice dá sumu 
2 mil. Eur, ale vezme 34. Čo sme teda urobili. Na to, aby sme mohli pred vás predstúpiť 
a zároveň, aby sme si upratali, čo vlastne nás čaká, koľko peňazí nám bude chýbať, sme 
sa pokúsili zostaviť programový rozpočet na rok 2023. Mnohí ho už máte. Nie 
podstatné v tejto sekunde sa rozprávať o tom, ktorá položka áno, ktorá nie, kde je veľa, 
kde je málo, to nie je úlohou, ale potrebovali sme do rozpočtu len základné kontúry, 
proste dať financie tie, ktoré musíme zaplatiť a tie, ktoré sú možnože variabilná, aby 
sme videli, čo to vlastne v našom rozpočte spôsobí. Keď sme začali zostavovať 
rozpočet, naše odborné útvary nám nastavili požiadavky, nielen odborné útvary, ale aj 
mestské podniky, mestské organizácie, požiadavky na údržbu majetku, požiadavky, 
ktoré súviseli s investíciami, na sumu 122 mil. Eur oproti bežným štandardným 
výdavkom. V tom sú cesty, chodníky a pod. schodiská. Naše ekonomické oddelenie túto 
sumu vyškrtalo a predložilo predo mňa základný plán, s ktorým sme začali pracovať, 
kde nám chýbalo približne viac ako 25 mil. Eur. Preto sme museli pristúpiť k druhej 
časti ... pán poslanec Lörinc, ja by som bol rád, keby ste počkali 5 minút ... teda nám 
chýbalo približne 25 milióna Eur a museli sme prijať ešte väčšie a hlbšie škrty. Asi tým 
najväčším škrtom je suma približne 20 miliónov Eur, ktorá hovorí o základnej údržbe 
ciest, chodníkov, škôl a verejných priestranstiev. To sú práve chodníky, práve tie 
schodiská, to je práve to, čo každý deň nám voláte, každý deň sa stretávame, či už je to 
verejné osvetlenie, ale aj doprava atď., atď. Druhým veľmi významným škrtom a to je 
to, čo som spomínal aj pánovi poslancovi Schwarzovi, vstupujeme do roka, kedy 
všetkým zamestnancom mesta Košice, mestskej polície, škrtáme všetky finančné 
benefity, ktoré v meste Košice mali, tzn. odmeny, trináste, štrnáste platy a takouto 
zmenou sme schopní ušetriť 2 mil. Eur s tým, že zároveň plánujeme postupne uvoľniť 
10 % zamestnancov. Je to drastické a je to vážne. Druhým veľkým škrtom je Dopravný 
podnik mesta Košice, ktorý dostane financie len na úrovni 26 miliónov Eur na bežné 
financovanie, 4 milióny na stratu a 1 milión na kapitálové alebo investičné projekty. To 
znamená, tých požiadaviek bolo škrtnutých ďalších 5 miliónov Eur. Dopravného 
podniku odchádza v týchto dňoch dokument, kde bude vyzvaný, aby nastavil pravidlá v 
hromadnej doprave tak, aby vošiel do tejto sumy a bude mu prikázané, aby nevytvoril 
žiadnu stratu na úkor verejnej dopravy. Čiže bude musieť nastaviť harmonogramy a 
pravidlá nanovo od 1. januára. Zároveň sa škrtli dotácie aj na kultúru, aj na šport 
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približne na úrovni 70 %. Vravím, nie je to nemenné, ale museli sme základný rozpočet 
nejak nastaviť, aby sme videli, čo sa v ňom deje. Ak sme urobili tieto zásadné úpravy, 
zásadné škrty, zásadné zmeny, tak i napriek tomu nám v rozpočte stále chýba 16 mil. 
Eur. To znamená, nemá zmysel sa dnes rozprávať o tom , či škrtneme ešte niekde 
50 tisíc alebo 100 tisíc, jednoducho 16 miliónov, to sú už milióny, ktoré jednoducho 
nevieme nájsť v rozpočte, ak nechceme úplne zastaviť chod mesta alebo rozostavané 
stavby. Preto prichádzame s riešením, ktoré priamo súvisí s vládnymi opatreniami. Preto 
bolo pred vás predložený súbor všeobecne záväzných nariadení, ktoré hovoria o tom, že 
školské príspevky na jedlo, na družinu tak, ako aj iné samosprávy, zvyšujeme približne 
o hodnotu dvoch miliónov Eur, poplatky za odpad navrhujeme zvýšiť o hodnotu 
približne 6 miliónov Eur a ostatné, ktoré tu máme, všeobecne záväzné nariadenia, tvoria 
položku asi na úrovni 0,7 milióna. Takýmto spôsobom do rozpočtu vieme priniesť sumu 
ôsmich miliónov Eur, tzn. ten schodok, ktorý bol 16 miliónový, dokážeme stiahnuť na 
hodnotu 8 miliónov Eur. Na tých zvyšných 8 miliónov Eur, 8 hovorím preto, pretože 
dnes sme schválili aj úver na Želiarsku a na tomto slide je aj Želiarska, je to komplexný 
slide,  preto hovoríme o o úvere 10 miliónov Eur, vieme rozpočet zostaviť tak, že si ten 
schodok, ktorý sa týka investičných záležitosti, požičiame prostredníctvom komerčných 
bánk, pretože štát dnes nevie poskytnúť žiaden úver na to, aby sme mohli pokračovať, 
aby sme nezastali a rozbehnuté projekty, ktoré existujú, poviem to napr. pri spievajúcej 
fontáne, kedy dnes už máme podpísanú zmluvu na sumu 1 milióna Eur od nadácie US 
Steel, ale rekonštrukcia spievajúcej fontány bude plus 1,8, jednoducho nemáme týchto 
800 tis.. A takto by som mohol pokračovať, či už pri tej Želiarskej, tento prípad poznáte 
alebo pri vnútro blokoch alebo ďalších. Veľkú položku tvorí aj modernizácia Slaneckej 
cesty, rôzne doplatky neplánovaných prekládok, ktoré sa tam objavujú zvečera do rána, 
ktoré neboli zakreslené v našich sieťach a to aj dôsledok, kedy niekedy stavba musí 
zastať, aby sa prekreslili rôzne veci a samozrejme tá úprava stojí kopec peňazí. Ak 
prijmeme tieto argumenty, tak dokážeme zostaviť rozpočet tak, aby sme ho mohli pred 
vás začiatkom roka, niekde na prelome januára - februára predložiť. Čo je podstatné a to 
je to, čo sme sľúbili Košičanom, dane z nehnuteľností nezvyšujeme. To je, myslím si, 
niečo, čo sme naozaj všetci, ako tu sedíme, sľúbili, nepôjdeme touto cestou i napriek 
tomu, že ostatné samosprávy idú cestou nielen poplatkov za odpad, nielen poplatkami 
cez školstvo, ale idú aj zvyšovaním poplatkov z dane z nehnuteľnosti. Mám ešte 
pripravené aj slide na samotný komunálny odpad, dva, tie by som si ale nechal, keď 
prídeme všeobecne záväznému nariadeniu na odpady, aby sme si tam zosumarizovali 
vlastne, ako to finančne v meste vyzerá. Ďakujem pekne. Ak máte nejaké otázky, či už k 
tejto časti alebo potom k samotným VZN, budem veľmi rád. Pani poslankyňa 
Kovačevičová, nech sa páči, procedurálny návrh. 

 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Vážený pán primátor, kolegovia, chceli by sme vás 

poprosiť o krátku prestávku, čiže viacerí asi, aby sme neodbiehali, čiže nejakých 15 
minút a budeme pokračovať potom v rokovaní. Takže 20. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Možno len malá otázočka. Ja som plánoval urobiť prestávku pred 

odpadmi. 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Ale môže byť aj viackrát. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Dobre, dobre, len toto som si chcel ujasniť. 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Teraz dajme si prestávočku a vrátime sa k tomu kľudne. 
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p. Polaček, primátor mesta: Čiže 15 minút ste povedali? 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Dajme do 11:30. 
 
p. Polaček, primátor mesta: 11:30 budeme pokračovať. Ďakujem pekne. Procedurálny návrh 

nebudeme o ňom ani hlasovať, vidím, že je spoločenská zhoda, tzn. budeme pokračovať 
bodom číslo 8 o 11 hodín 30 minút, ďakujem pekne. Ak by boli nejaké otázky, či už 
k týmto veciam, ktoré som povedal, prosím, kľudne príďte za mnou. 

- - - prestávka- - - 
 
p. Polaček, primátor mesta: Čas na prestávku vypršal, prosím, prezentujete. Nie sme v tejto 

chvíli nadpolovičná väčšina. 
Ďakujem pekne. Sme v bode číslo 8, budeme pokračovať. Vážené pani poslankyne, páni 
poslanci, ctení hostia, prosím trošku sa utíšme, aby sme mohli pokračovať. Ďakujem 
pekne. Pokračujeme teda bodom číslo 8, ktorým je návrh na zmenu Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Košice číslo 212 o poskytovaní sociálnych služieb v 
pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie. 
Rozprava je otvorená. Pán poslanec Saxa, nech sa páči. 

 
p. Saxa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo pán primátor. Ja som bol prihlásený ešte na tú 

diskusiu, resp. po prezentácii diskusiu, tak neviem, či môžem. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči. 
 
p. Saxa, poslanec MZ: Dobre. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Ono to spolu asi všetko súvisí. 
 
p. Saxa, poslanec MZ: Jedno s druhým, samozrejme áno, ale vrátim sa k tomu, čo bolo 

odprezentované a potom, čo si spomínal ten list, tzn. 5 miliónov úspora dopravný 
podnik, plus išlo nejaké... 

 
p. Polaček, primátor mesta: ...pripravuje sa... 
 
p. Saxa, poslanec MZ: ...áno, plus išlo nejaké usmernenie, respektíve pripravuje sa nejaký list 

pre dopravný podnik, 5 miliónov škrt. Na ostatnom valnom zhromaždení bolo v 
podstate niečo podobné odprezentované, tzn. treba hľadať úspory, ale zároveň 
neznižovať vozo kilometre, neznižovať dopravu, rozumieme tomu, neredukovať spoje. 
Otázka. Vieš si predstaviť potom v prípade 5 miliónov Eur úspory, kde to nájdeme? 
Keďže vozo kilometre máme už najlacnejšie, tam už veľmi úspory nedajú sa dať, 
nehovorím o budúcich požiadavkách zamestnancov na výplaty, čo vlastne, kde tých 
5 miliónov? Či si vieš predstaviť redukciu spojov alebo čo tým, ako? 

 
p. Polaček, primátor mesta: Myslím, že som to povedal jednoznačne. Dopravný podnik ústne 

už bol požiadaný, technicky sa pripravuje dokument, ktorým bude požiadaný, aby našiel 
také opatrenia, akékoľvek i včítanie znižovania frekvencie jázd našej mestskej 
hromadnej dopravy, aby našiel také optimálne harmonogramy, aby sme do sumy, ktorá 
bude mestom Košice zaslaná, vošli. Tento návrh musí prísť z dopravného podniku, tam 
sú odborníci, tam musia povedať, čo za ten balík peňazí vedia dodať a následne ako 
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akcionár bude musieť k tomu pristúpiť. Ale dokument ten zásadný, ten hlavný, na 
pokyn mesta musí prísť z dopravného podniku. Teda koľko kilometrov, ako to robiť a 
pod. Nech sa páči pán Saxa. 

 
p. Saxa, poslanec MZ: Ešte som chcel reagovať, akurát, že upozorňujem technikov, že stále 

mi beží ten asi prvý príhovor a potom sa nedá prihlásiť. Čiže možno aj tam niekde je 
chyba. 

 
p. Polaček, primátor mesta: A máte slovo stále. 
 
p. Saxa, poslanec MZ: Rozumiem. Čiže rozumieme tomu takto, že cestovné poriadky na 

konci dňa schvaľuje mesto Košice ako objednávateľ, aby to bolo tak zrejme, hej, 
povedané, že... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Na návrh dopravného podniku. Niekto musí prísť s odborným 

návrhom. Nech sa páči. Ešte faktická, či je vyčerpané? Pani poslankyňa Kovačevičová, 
nech sa páči. 

 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Vážený pán primátor, ja by som tiež ešte vystúpila k tej 

prezentácii, ktorú ste predtým prezentovali. Čiže, aj keď máme otvorený bod 8, 
poprosím aj technikov, ak by som dlhšie vystupovala, nech mi to nasčítajú tých 6, 
dokopy 6 minút. Čiže by som rada vystúpila ako predsedníčka Regionálneho združenia 
miest a obcí, ktorá zastupuje aj mestské časti. Viackrát ste skloňoval štát, že v podstate 
zavádza nejaké takéto schizofrenické opatrenia, ktoré dlhodobo likvidujú mestá a obce 
naprieč celým Slovenskom, pretože toto nemá dopad len na mesto Košice, ale má to 
dlhodobo dopad na všetky ostatné mestá, obce, či už veľké alebo malé. My dlhodobo 
upozorňujeme, aj od začiatku roka sme stáli na barikádach pred úradom pre vlády 
02.02. na nezmyselnosť rôznych opatrení, ktorý súčasný štát zavádza. Ale kto je 
súčasný štát? No predsa Matovič a jeho spolok a vlastne všetci tí, nechcem ich ani 
nijakým slovom nazvať, pretože áno, je to pravda. Ja som presvedčená, že v podstate 
verím, že určité veci dopadnú v prospech Slovenska aj dnes tieto veci, ktoré vlastne sa 
zavádzajú, majú neskutočný ekonomický dopad takmer 800 mil. Eur na rozpočty miest 
a obcí. Áno, je to horibilná suma a musím povedať, že dlhodobo si zo zákonov a 
legislatívy robia trhací kalendár, pretože má to zásadný vplyv. Z jedného olepia 
billboardy s celým Slovenskom naprieč, že ako pomáhajú rodinám s deťmi, dajú balíček 
200 Eur. V skutočnosti je to najväčšie klamstvo od vzniku Slovenského štátu alebo za 
30 rokov samosprávy, pretože priamo v prenose z druhého vrecka vlastne vezmú 
obyvateľom rodinám 300 - 400 Eur, pretože mestá a obce sú prinútené takýmito 
opatreniami, ktoré zavádzajú, vlastne zvyšovať poplatky. K tomu ešte keď sa pridajú 
vlastne energie, prevádzkové náklady, tak vlastne aj dnes budeme stáť, inflácia 
samozrejme, pred ťažkými rozhodnutiami, ktoré majú vplyv na rodiny a mohla by som 
pokračovať. Čiže áno, je to pravda, dlhodobo tato vláda v podstate nereflektuje na 
požiadavky miest a obcí, nie sme pre nich relevantným partnerom. Viete prečo? Pretože 
oni sa nikde nemusia spovedať v regiónoch, pretože nejaká politická strana ich napíše 
na nejaký papierik a dostanú sa do národnej rady a v podstate, keby ste mali vymenovať 
nejakých poslancov národnej rady, verte, že možno budete vymenovať na jednej ruke 
alebo ani neviete, kto zastupuje kto bojuje, za naše mesto, za Košický kraj v národnej 
rade a práve preto takéto nezmysly, hlúposti prechádzajú, sú schvaľované bez ohľadu na 
to, že stovky, tisíce starostov miest a obcí štrajkuje. My sme konkrétne boli v Bratislave 
za snehu, za dažďa ako taký úbožiačikovia pred úradom vlády. Myslíte, že niekoho 
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vypočuli? No nikoho. Ja som presvedčená, musíme robiť všetko preto, že potrebujú 
riadne zúčtovanie. Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán námestník, nech sa páči. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne pani poslankyňa a starostke 

Kovačevičovej rovnako, ako aj ja za mesto Košice som v rámci Únie miest Slovenska 
bol účastný toho, ako sme za úniu miest protestovali proti týmto opatreniam už v lete a 
skôr, keď boli len pripravované niektoré z nich alebo prijímané alebo prijaté a bohužiaľ, 
keď sa pani poslankyňa Kovačevičová pýta, že kto tam obhajuje samosprávy, respektíve 
Košice, ja mám niekedy pocit, že nikto a hlavne ten pocit pramení z toho, že bohužiaľ 
na týchto vysokých postoch, či už v národnej rade alebo v exekutíve nepôsobí, 
respektíve pôsobí strašne málo, na jednej ruke by ste možno spočítali, počet 
predstaviteľov, ktorí si prešli samosprávnymi úrovňami. A tým pádom, bohužiaľ, títo 
naši kolegovia vo verejných funkciách nechápu, čo to znamená, aký to má dopad na 
mesto a na obce. A mňa to veľmi mrzí, lebo to má dopad na obyvateľov. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pán Kundrát. 
 
p. Kundrát, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Ja sa teda vrátim k prejednávanému bodu, 

čo vlastne je zmena VZN 212 o poskytovaní sociálnych služieb. My sme o tom rokovali 
aj na finančnej komisii. Jedná sa teda o navýšenie platieb za zariadenie opatrovateľskej 
služby a aj za opatrovateľskú službu. Ja som sa pýtal na finančnej komisii, koľko nám 
prinesie do mestskej kasy toto zvýšenie, ktoré sa plánuje. Mne bolo na finančnej komisii 
odpovedané zo sociálneho oddelenia, že to prinesie 25 tis. Eur, čo ja, pokiaľ máme 
zdvíhať poplatky pre ľudí, ktorí sú v nejakej sociálnej situácii, že potrebujú 
opatrovateľskú službu, zariadenie opatrovateľskej služby to chápem trošku viac, 
nakoľko je tam nejaké konkurenčné prostredie a čo týka opatrovateľskej služby je tam 
nejaké zvýšenie, ktoré neprinesie zase do mestskej kasy také peniaze, aby som ja 
osobne bol ochotný za to zahlasovať. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Uzatváram rozpravu v bode číslo 8. Návrhovú 

komisiu poprosím o návrh na uznesenie. 
 
p. Zemková, poslankyňa MZ a člen návrhovej komisie: Návrhová komisia neobdržala žiaden 

pozmeňujúci ani doplňujúci návrh, preto prečítam pôvodný návrh na uznesenie: 
„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 zákona č. 369/1990 zbierky o obecnom 
zriadení, ďalej len podľa predloženého návrhu, schvaľuje zmenu Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Košice číslo 212 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti 
územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie, nariadenie o 
úhradách za sociálne služby podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, nech sa páči, prosím, hlasujte. Jedná sa 

o všeobecne záväzné nariadenie, teda je potrebná trojpätinová väčšina prítomných 
poslancov. 

 
Hlasovanie č. 38 -  za 21, proti 9, zdržali sa 7 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh neprešiel. Kolegovia tak? Dobre. 

- - - 
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Bod č. 9 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení výšky príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom 
je mesto Košice 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje bod číslo 9 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Košice o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 
školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice. Myslím si, že z mojej 
strany bolo povedané tým úvodom všetko. Čiže nech sa páči, otváram rozpravu. Alebo, 
ak sú nejaké otázky, nech sa páči. Pán poslanec Djordjevič. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Ja zďaleka nebudem hovoriť 3 

minúty, ani obsiahlo, ani od veci, posnažím sa. Ja len chcem, tak ako pred chvíľou som 
nereagoval na pána Kundráta, ktorý povedal, že niečo nepodporí, ale nepovedal, kde 
chce nájsť peniaze. Ja by som chcel poprosiť, lebo takto. V niektorých veciach sa 
nemusíme zhodnúť ako sú osobné nominácie do dozorných rád a v niektorých veciach 
by sme mali ťahať ako mestské zastupiteľstvo za jeden povraz, lebo všetci zastupujeme 
občanov mesta Košice a všetci zastupujeme toto mesto. Kolegovia, prosím vás trošku sa 
ukľudníte, sa choďte pobiť vonku jak chlapi, hej, poprosím vás vážení a hlavne 
starostov MČ, lebo teraz nič v zlom a ja som sa uchádzal o funkciu starostu a dnes by 
som možno sa cítil inak pri veciach, kedy by som musel lobovať za mestskú časť. Ale 
som svedkom už piaty rok toho, ako MČ stále pýtajú, nastavujú ruku, niekedy naozaj až 
nedôstojne, nie z ich strany, ale doslova si musia žobrať peniaze, lebo majú iné 
kompetencie ako Bratislava. Na druhej strane niektoré MČ míňajú prostriedky na 
zástupcov vo výške 3.300 Eur, ale o tom potom. Pointa je, poprosím vás vážení, ktorí 
nechcete podporiť návrh predkladateľa, aby ste vysvetlili dôvody, ale buďte aj takí 
frajeri a povedzte aj kde mesto Košice má získať tieto zdroje. A pripomeniem výrok 
pána poslanca Lörinca spred pár rokov, kedy obhajoval dvíhanie poplatkov alebo daní a 
povedal taký slávny výrok, že kto chce byť za pekného, nech ide za zmrzlinára. Tak tí, 
ktorí chcete byť pekní a nechcete hlasovať a v rôznych tabuľkách a na grafických sa 
zobrazovať, tak prosím vás majte aspoň toľko v sebe a nemusíte byť všetci, ale aspoň 
zástupcovia klubov povedzte dôvody. Tak pán Lörinc sa hlási, tak tým pádom končím. 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Prosím, nebuďme osobní. Pán poslanec Kundrát, pán poslanec 

Špak, pán poslanec Lörinc s faktickými. Nech sa páči. 
 
p. Kundrát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Ako som povedal, pri 

sociálnych veciach išlo o 25 tis. Eur ročne, tzn., že nie je to suma, ktorú by sme, nie je 
to v miliónoch Eur, ako možno pri školách je, o ktorých sa ideme teraz rozprávať. 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta:  Pre Garbiarsku, pracovisko Garbiarska 25 tisíc. Ďalšie sociálne 

služby sú iné. Pán poslanec Špak, faktická. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem. Tak keď už ste nás vyzval alebo mňa 

vyzval pán kolega, tak pri určitý návrhoch, áno, budem proti, nakoľko za ostatné 4 roky, 
kde som tu bol poslancom, som doniesol, teraz dajme tomu vyberiem 2 návrhy, na 
základe ktorých mohlo toto mesto mať v kase o dobrých pár miliónov Eur naviac. 
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Akurát tie sľuby, ktoré mi boli povedané, tak neboli splnené, tzn., ak budeš chcieť 
potom presný rozpis, tak si pozri na mojom Facebooku to bude vysvetlené, tam je viac 
sledovateľov ako dnes nášho záznamu, takže potom si to nazri. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Pán poslanec Djordjevič, čo je asi prvý 

a posledný krát, čo reagujem na vaše nejaké osobné veci, lebo evidentne ma máte veľmi 
rád a chcem len povedať to, že ctenej verejnosti, že všimnite si názorovú integritu pána 
poslanca Djordjeviča, ktorý bol proti daniam a škrtal hlavy a už sa teším, ako znova 
zahlasuje za  zvýšenie nejakých poplatkov a daní, ako teraz pred malou chvíľou. 
Gratulujem vám k tomu pán poslanec, dobehla vás karma. A chcem len povedať, že 
vôbec mi nevadí, keď na mňa útočíte. Prosím, spomínajte moje meno ešte viackrát. 
Lebo útočili ste na pána Polačeka a on teraz primátor, útočili ste na Trnku, on je teraz 
predseda a ste sa spomínali, že budete útočiť aj na Hegera a on je stále predseda vlády. 
Čiže na každého, na koho osobne útočíte, niečo v živote dokázal. Čiže prosím, 
spomínajte ma ešte viac. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Kovačevičová. 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Možno trebalo, si myslím, že aj lepšie možno troška uviesť 

materiál, ale vlastne aj vysvetliť teda, o čo konkrétne ide. Treba ale nezabudnúť, že asi 
mesto Košice je najväčším zriaďovateľom školských inštitúcií, má takmer 57 
materských škôl, 34 základných, k tomu 5 ZUŠ a CVČ v podstate možno 20, čiže 
naozaj tie prevádzkové náklady všade stúpajú a stúpajúci ceny aj každý, kto nakupuje 
do svojej domácnosti potravín, takže to je jedna ruka v ruke. Mne písali viacerí rodičia, 
dokonca matky nahrali aj hlasovú správu a žiadajú teda o kvalitatívne hodnotnejšiu 
stravu v predškolských zariadeniach, pretože hovorí, že deti ryby vôbec nevideli, mali 
by mať aj nejaké ovocie atď. a navariť za jedno euro pre to jedno dieťa naozaj potrebuje 
nejakého kúzelníka. Čiže treba to brať s rešpektom, že všetko sa navyšuje a keď chceme 
teda, aby tie deti v tej škôlke sa kvalitne najedli, tak aj tá cena úpravy potravín a tých 
pásiem musí sa nejakým spôsobom zmeniť. Čo sa týka výšky školného, áno, je to nárast 
a je to takmer, keď povieme, že 100% to narastá, ak sa to rozoberie na drobné, keď to 
niekto niekde vlastne na finančnej komisii alebo niekde vlastne rátal, tak za 22 
pracovných dní v súčasnosti ten rodič platil 90 centov, to navýšenie v súčasnosti na 
celodennú starostlivosť ide na 1,50. Čiže treba vlastne zvážiť, či áno, je to navýšenie, 
myslím, že materiál spomína o tom, že sú tam aj nejaké úľavy pri vyššom počte detí a 
treba povedať jednu základnú vec, ktorú si tiež neuviedli, že dieťa predškolák by mal 
byť oslobodený od tých základných poplatkov. Ale áno, na druhej strane, keď ten rodič 
dostane, z každej strany je bitý, teda navýšia sa vám poplatky v škôlke, navýšia sa nám 
poplatky v školách, plus iné nejaké tie inflačné poplatky všade kade tade, tak sú to 
horibilné sumy. Ale myslím si, že tá zodpovednosť je niekde inde, kto v podstate tieto 
veci vrhol na mestá a obce a vlastne dnes musia sa takýmto spôsobom nejakým zariadiť. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. K tým informáciám, ktoré ste pani poslankyňa 

povedala, možno ešte jedna taká informácia pri tom školstve. Zvýšením týchto 
poplatkov vôbec nenahradíme všetky výpadky v samotnom školstve. Ten rozdiel 
približne bude na úrovni okolo 5 miliónov Eur, ktoré budeme musieť i tak doplácať z 
peňazí, ktoré nie sú určené na školstvo. Čiže my len tie nožnice trošku privrieme, ale 
stále budú. Budú otvorené a budeme doplácať aj z iných peňazí, aj z tých vlastných, 



40 

 

ktoré nie sú určené v zmysle zákona 40% z podielových daní na školstvo, budeme 
musieť prispievať aj z ďalších peňazí. Samozrejme, ako som spomínal, veľmi veľké 
škrty spôsobujú školstve. Prvý je zvyšovanie miezd pedagogickým a nepedagogickým 
zamestnancom v zmysle vyššej kolektívnej zmluvy, ktorú schválila vláda. Tam nás to 
bude stáť 6,8 milióna Eur, tzn. zvyšovanie miezd o 10 % v januári a 12 % v septembri, 
to je školstvo, 6,8 milióna a zároveň pre nás veľmi nevysvetliteľné nariadenie, ktoré 
hovorí o tom, že budeme financovať neštátne školské zariadenia vyššou sumou, ako tie 
naše. A to je suma 1,7 milióna Eur. Pán poslanec Ihnát, faktická. Pán poslanec Kundrát 
a pán poslanec Lörinc. 

 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ešte raz, ako dávam procedurálny návrh. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči, procedurálny návrh. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Pán primátor a vážené vedenie mesta, 

kolegovia, kolegyne, ako dávam procedurálny návrh rozdeliť toto VZN vlastne 
hlasovanie v tomto VZN, zvlášť o strave a zvlášť o školstve by som povedal alebo 
nákladu na školu, takže. Čiže nie je to možné, hej? Dobre. Dobre, nie je to možné, 
dobre.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Kundrát. 
 
p. Kundrát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Tu by som doplnil takú 

vec, že ako sme už spomínali na začiatku, vláda zobrala samosprávam práve z daňového 
bonusu na dieťa, tzn. pridala tým rodinám, ktoré vlastne teraz budú mať možno po 
schválení zvýšený príspevok, avšak tým, že zobrala zo všeobecných daní a my budeme, 
respektíve tí rodičia, ktorí prispievali priamo školám, tak tým sa podporia práve školy a 
čo týka stravovania, tu už povedala pani poslankyňa Kovačevičová, tak myslím si, že je 
to niečo, čo pomôže práve tým školám a predškolským zariadeniam. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc.  
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Faktická poznámka. Tak ako spomínal pán kolega Ihnát, starosta 

Ťahanoviec, myslím si, že viacerí kolegovia majú problém s tým, že sa spojili 2 veci 
dokopy, lebo každý jeden z nás uzná, že momentálne školské jedálne majú problém 
navariť pri tých cenách a určite si dovolím povedať, že v mojom okolí všetci kolegovia 
súhlasia s tým, aby bol navýšené stravné, ale problém je hlavne v tej tabuľke, príspevok 
na pobyt dieťaťa v materskej škôlke, ktorý dvíhame z 20 na 40 Eur. Ono by to samo 
osebe nebolo až tak veľa, lebo prebehli tu nejaké diskusie, že rodičia platia oveľa viacej 
peňazí, len keď to vezmeme v kontexte inflácia a zdražovania, môže to byť veľmi 
náročné pre nejakých ľudí, hlavne napr. pre mamičky, ktoré žijú samé s dieťaťom alebo 
mnohopočetné rodiny. A to v diskusiách aj pred zastupiteľstvom sa nevedeli vylúčiť. 
Ale myslím si, že ak by sme zmenili toto jedno číslo a nechali 20 Eur, tak všetko 
ostatné, tak ako je VZN-ko predložené, by mohol prejsť. Čiže dávam na zváženie, že či 
túto sumu teraz nenechať tak a zvyšok všetko vie prejsť, si myslím väčšinou. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Procedurálny návrh pán poslanec Vrchota. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Tak možnože zvažovať nemusíme, ale 

dávam procedurálny návrh, aby sme o tomto, čo hovoril pred chvíľou pán poslanec 
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Lörinc, hlasovali samostatne, tzn. to zvýšenie príspevku. Prečo? 
 
p. Polaček, primátor mesta: Poprosím možno školstvo alebo kto chce vysvetliť a vie vysvetliť, 

aby sme sa tu nenaťahovali. Ja len medzitým, pokiaľ kolegovia prídu k mikrofónu, aby 
sme rozumeli číslam, zmenou tohto jedného, tej jednej, jedného poplatku pri tých 
materských školách, asi o tom rozprávame, predpokladám, že o tom rozprávame, 
neviem, kto sa presne hlásil do rozpravy, je výpadok približne do jedného milióna Eur 
pre mesto. Hej, čiže to je milión, aby sme mali predstavu, čo to urobí. Zatiaľ, nech sa 
páči, s faktickou pani poslankyňa Kovačevičová. 

 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Na vás pán primátor, či pani vedúca 

oddelenia školstva vie povedať, kedy sa vlastne ten príspevok, to školné v tých škôlkach 
naposledy upravoval. Teda či bol upravovaný a teda nech spomenie tie úľavy, ktoré sú 
tam a či sú. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči pani kolegyňa, máte slovo. 
 
p. Lopušniaková, vedúca oddelenia školstva: Dobrý deň prajem. Neviem, či som dobre 

rozumela. Hovoríme o materských školách, tento poplatok z 20 na 40 Eur je naozaj by 
som povedala kľúčový v tomto momente, pretože v podstate bude to jeden zo 
zásadných ako príspevkov, ktoré nám pomôžu vykryť naše výpadky. Treba povedať, že 
v materských školách, tak ako pani starostka to už tu spomínala, päťročné deti, teda deti 
vo veku plnenia povinnej predškolskej výchovy, majú mať pobyt v materskej školy 
zadarmo. Za nich platí štát vo výške 46 Eur na dieťa. Čiže to toto je to porovnateľné 
číslo, ktoré by sme mali mať aj my ako príspevok. Ja by som vám chcela povedať, že 
ono sa to naozaj volá príspevok na čiastočnú úhradu nákladov, to je príspevok rodiča. 
Máme vo všeobecnosti pre všetky tie položky, ktoré tam vidíte, úľavu pre rodiny v 
hmotnej núdzi. Vtedy deti alebo resp. ich rodičia tieto poplatky neplatia a zároveň je tu 
ešte jedna úľava pre rodiny, ktoré majú 3 a viac detí vo veku plnenia povinnej školskej 
dochádzky, je tu úľava, respektíve zníženie týchto poplatkov všetkých 20 %. Naposledy 
sa upravovalo myslím, že to bolo v roku 2021, to bol ten poplatok za materskú školu, 
keď zo zákona tí, ktorí ste tu pani poslankyne a páni poslanci boli, tak vtedy sme museli 
zjednotiť to číslo. Mali sme 15 Eur a 50 Eur a zjednotilo sa to vtedy na 20. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ešte vysvetlíte, komu bolo tých 50 Eur, na akých školách to bolo. 
 
p. Lopušniaková, vedúca oddelenia školstva: Boli to materské školy, ale boli to pre deti do 

troch rokov, hej, to sme vtedy riešili takýto poplatok. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Čiže mali sme v minulosti aj viac. Pán poslanec Djordjevič, nech 

sa páči. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Čiastočne aj zareagujem, ale predpokladajme, 

že k veci, lebo naozaj pán Lörinc povie, že nebude osobný a potom povie, že on si 
vyprosí osobné útoky, ale na druhej strane povie o mojej názorovej zmene. Tak 
porovnajme si rok 2018 a porovnajme si porovnajme si dnešok. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, súvisí to s bodom? 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Áno, súvisí to s bodom, do 20 sekúnd. 
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p. Polaček, primátor mesta: Lebo osobné ....? ....nepripustím.  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Nie. Žiadne. Vtedy sme neboli po covide, mesto, nemali sme 

vtedy ministra financií z Trnavy. Hej? Čiže nech nehovorí pán Lörinc o názorovej 
zmene mojej, lebo je iná situácia. Idem k veci. V Starom meste sme sa v utorok 
zaoberali presne týmito dvoma poplatkami. Riešili sme ich vopred, keďže pán starosta 
dal zastupiteľstvo skôr, na čo má nárok, prešlo to 12:0 a 12:0, čiže sa schválila aj 
zvýšenie stravného aj školného, avšak ja som v rozprave spomenul práve tie matky, čiže 
modelový príklad, vymyslel som si povolanie pokladnička s platom 600 Eur v čistom, 
býva v podnájme platí 350, nejaký darebák jej posiela minimálne výživné vo výške 
40 Eur. Čiže jej dvihneme stravné, zdvihneme jej školné, zaplatí v škôlke 100 Eur, čiže 
zo 100 až 150 Eur sa ona musí vyšatiť a vystavovať. Áno, bez debaty. Preto som dal 
návrh v Starom meste, pozmeňujúci, kde zaviazal som spracovať aj sociálnu komisiu a 
dal som návrh, aby úrad pripravil do najbližšieho miestneho zastupiteľstva uznesenie, 
teda návrh zmeny VZN, ktoré bude umožňovať úľavy pre nízkopríjmové rodiny. 
Samozrejme, že obrovský rozdiel, keď ma niekto plat 3 tis. Eur v čistom a niekto žije 
z ruky do úst, že pre neho toto zvýšenie môže byť aj doslova likvidačné. Poznám ľudí, 
ktorí pozerajú v potravinách a vidím to, chodím, hej, v rôznych potravinách pozerajú 
cenovky, hľadajú akcie. Teda sa netvárme, že žijeme niekde na zbojníckom vŕšku a 
nemáme kontakt s priemerne až podpriemerne zarábajúcou pracujúcou chudobou. Na 
druhej strane, opäť to poviem, nehovoríme tu o tom, kde nájsť peniaze. Je naozaj pán 
Lörinc situácia iná ako v roku 2018 a nehovorte prosím o nárazovej zmene. Treba 
povedať aj argumenty, že sa dvíha aj rodičovský príspevok, aj daňový bonus. 
Samozrejme ten sa vzťahuje len na pracujúceho rodiča, čiže tam sa zdvíha zo 40 zhruba 
na 70 Eur, aj v prípade rodinných prídavkov. Čiže malé mesačné zvýšenie je, ale 
samozrejme, že keď zvýšia energie atď., v konečnom dôsledku človek to pocíti. Teraz je 
tu otázka toho, že či chceme byť za toho zmrzlinára alebo vyhovuje niekomu to, že 
mesto pôjde do úpadku. A to už nebude otázka na vás pán Lörinc, lebo nechcem, aby 
sme sa tu dneska hádali. Proste dajme niečo konštruktívne spolu, všetci 41.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Čas vypršal. Pán poslanec Vrchota má faktickú. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Nedostal som stále 

odpoveď, prečo to nie je možné rozdeliť procedurálnym návrhom to hlasovanie. VZN je 
ako celok... 

 
p. Polaček, primátor mesta: ...prídu kolegovia vysvetliť... 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. ...hlasovania, môžu byť procedúrou, podľa 

môjho názoru, upravené samostatne. Ďakujem pekne. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Medzitým pán poslanec Knap, nech sa páči, vystúpi. 
 
p. Knap, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Pri týchto všeobecne záväzných nariadeniach, ako je 

aj to, si musíme tiež uvedomiť jednu vec. Áno, na jednej strane sa to navyšuje a bude to 
mať dopad hlavne na rodičov, ale na druhej strane si musíme uvedomiť ako zo strany 
štátu je postupované, že ak to chcete všetko prevádzkovať, musíte si pomôcť pri zvýšení 
ako viete. A sami vieme, že peniaze k tomu nie sú a bavili sme sa už viacerí na túto 
tému, že školy a materské školy pri týchto poplatkoch nedokážu ani uvariť deťom 
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kvalitnú stravu. Prakticky nič. Média, všetky vstupy sa zvyšujú a teraz sme pred 
otázkou, za ktoré nie je vinné ani mesto Košice ani zastupiteľstvo, ale prakticky nám to 
štát posunul, ako prevádzkovať a či budeme schopní prevádzkovať školské zariadenia 
a zamestnancov. Pred touto otázkou stojíme, keďže peniaze nie sú. A teraz je otázka, 
zrušíme škôlky alebo zrušíme školy, čo bude s deťmi? Možno aj nad nám sa treba 
zamyslieť pri hlasovaní. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Nech sa páči pani kolegyňa, ešte vysvetlíte tú 

otázku na rozdeľovanie hlasovania. Pán kolega, dobre. 
 
p. Lopušniaková, vedúca oddelenia školstva: Poprosím pána kolegu právnika. 
 
p. Macko, právnik oddelenia školstva: Dobrý deň, ďakujem za slovo. Podľa môjho názoru, 

keďže bol predložený návrh celého VZN ako celku, nie je možné rozdeliť hlasovanie o 
tom istom bode na dve hlasovania. Spôsobilo by to jednak problém v prípade, že jedna 
časť by sa dnes neschválila, druhá schválila, ako by potom vyzeral celkové VZN. Je to 
možné zmeniť poslaneckým návrhom, o ktorom by som hlasovalo ako o zmene a potom 
o celom návrhu VZN ako o celku. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Čiže zmena napríklad poplatku a takto, hej? Pán poslanec 

Djordjevič, faktická. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Tak poprosím teraz v konštruktívnom znení 

pán Lörinc alebo ktokoľvek iný, počuli ste návod. Čiže povedali ste, že nemáte 
problém... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, ja toto moderujem. Nemoderujte. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Áno, veď ja hovorím faktická, pán primátor. 

Hovorím, že je potrebné dať návrh pozmeňujúci na výšku školného, tým pádom sa bude 
o školnom hlasovať samostatne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Každý poslanec vie, aké sú jeho práva a možnosti. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Veď teraz to bolo povedané, že môže 

pozmeňujúcim návrhom.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Áno. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. No vidíte, pán primátor, bolo povedané 

a kolegyňa, hej a viacerí poslanci... 
 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak má procedurálny návrh. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ja mám procedurálny návrh, ktorý sa budem snažiť povedať jasne, 

stručne a zreteľne. Keďže prvým z nás poslancov, ktorý prišiel s týmto nápadom, ktorý 
zatiaľ vyzerá, že má všeobecnú zhodu, bol pán starosta Ihnát. Tak mám procedurálny 
návrh, aby sme si dali prestávku, počas ktorej pán starosta Ihnát pripraví pozmeňujúci 
návrh k tomuto návrhu VZN. 
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p. Polaček, primátor mesta: No, myslím si, že opäť nebudeme úkolovať iného poslanca. 
Každý je dostatočne spôsobilý, aby dal návrh v prípade procedurálny. Čiže 
procedurálnym úkolovať iného poslanca nie je možné. Pán námestník pokračuje. 

 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ďakujem. Dámy a páni, ja viem, že už je čas obeda, 

vidím, že mnohí z vás už pociťujú hlad, ale keď vás môžem poprosiť o chvíľku 
pozornosti. Kolegovia, sedia tu s nami aj obyvatelia mesta Košice, iní sa na nás dívajú 
cez online prenos. Každý z nás bol zvolený niektorý vďaka sľubom, že nebudeme 
zvyšovať poplatky, nebudeme zvyšovať dane. Ja osobne som takéto sľuby nedával. 
Považujem to za nezodpovedné voči tomuto mestu a voči obyvateľom. Nie je možné 
utiahnuť služby tohto mesta bez na to potrebných financií. Preto sa chcem vás opýtať a 
to aj tých, ktorí zahlasovali proti predchádzajúcemu VZN, ako chceme vykryť 
financovanie tohto mesta, ak sa neschvália tieto VZN? Ako chceme vykryť sociálne 
služby, školstvo, dopravu, všetky tieto služby, ktoré mesto poskytuje. Ja už som 
niekoľkokrát aj v minulom volebnom období, práve keď bola turbulentná diskusia pri 
zvyšovaní daní, sa pýtal kolegov, ktoré služby chceme škrtať? Chceme zrušiť z nášho 
portfólia ZOO, detskú knižnicu, psychosociálne centrum? Na čom chceme ušetriť, aby 
sme vykryli bežné výdavky? A veľmi mrzí, že tak ako to niektorí kolegovia tu 
nahovoria možno expresívnejšie alebo hlasnejšie a mnohým vám to vadí, ale reálne, 
odkiaľ na to chceme zobrať? Mestské časti povedia, že potrebujú, dopravný podnik 
povie, že potrebuje. Ale kde na to zoberieme? Každý obyvateľ vie a rozumie tomu, že 
musí zaplatiť za službu, ktorú dostáva. Odpad niečo stojí, školy niečo stoja a takisto aj 
sociálne služby. Ak to budeme dotovať stále iba z daní, ktoré dostávame pre toto mesto 
na jeho fungovanie a investície, tak potom to fungovanie a investície bude presne na 
takej slabej úrovni, na ktorú sa všetci sťažujeme. Máme mechanizmy na riešenie 
sociálnych prípadov aj v rámci VZN, čo sa týka školstva, aj sociálnych vecí a pod. Je 
spôsob, ako sa s tým vysporiadať. Ale stále odkladať a hovoriť, že je to nepopulárne 
riešenie, no klameme de facto tým, že takto pristupujeme ku voličom, im klameme. 
Pretože im hovoríme, že áno dá sa to vyriešiť aj bez toho, aby ste si za to zaplatili. Ale 
zaplatíme za to tým, že potom nebudeme mať na investície do mnohých iných oblasti, 
kde to títo obyvatelia očakávajú. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. S faktickými pán poslanec Djordjevič a pán 

poslanec Krcho.  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Ja len chcem odpovedať 

pánovi námestníkovi, ktorý sa pýtal v súvislosti so sociálnymi službami, že kde chceme 
nájsť peniaze, keďže neprešlo predchádzajúce. No, že čo sa bude diať. No, nech to 
vedie aj ostatní kolegovia. Podľa mojich informácií mesto Košice malo v pláne čoskoro 
otvárať Domov sociálnych služieb v Krásnej, v modernom zariadení novo 
vybudovanom, kde 35 až neviem, možno 40 klientov a možno v budúcnosti by to boli aj 
naši rodičia, či starí rodičia, mohli nájsť miesto a jednoducho zrejme aj to sa bude 
musieť zastaviť. Čiže všetko má svoju cenu a svoje do dopady. Tak ste sa pýtal na 
sociálne služby, tak tu je živý príklad, Krásna. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pri všeobecne záväznom nariadení o sociálnych 

služieb nie sme limitovaní 1. januárom. Čiže vždy vieme ešte na ďalších 
zastupiteľstvách hľadať riešenie. Pán poslanec Krcho, nech sa páči. 

 
p. Krcho, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem za slovo. Budem reagovať, aby bolo 
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jasné. Toto VZN-ko by malo priniesť mestu peniaze vo výške 2 milióny Eur, ak správne 
hovorím a položka príspevok na dieťa 20 na 40 z tých dvoch miliónov robí asi 1 milión.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Necelý. 
 
p. Krcho, poslanec MZ: Necelý 1 milión. To znamená, že nech sa ľahšie počíta, ten milión. 

V prípade, žeby to navýšenie nebolo 20 na 40, ale z 20 na 30, tzn. bude 500 tisíc chýbať 
a je možné uvažujem o tomto, že ten úver, ktorý máme naplánovaný, 10 miliónov, by 
bolo 10 miliónov a pol? Tým pádom navýšenie bude len v tomto prípade o desať, strava 
pôjde tak, ako bol návrh a 500 tisíc sa navýši úver, ktorý aj tak v rámci vyrovnania 
rozpočtu prijať. To je takýto návrh, otázka, či je s tým sa dá uvažovať. Možno to bude 
ľahšie rozmýšľanie pre ostatných poslancov podporiť toto VZN-ko s touto zmenou. 
Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Je to samozrejme otázka na plénum. Všetko je možné, len ja by 

som na to pozeral vlastnými očami, bežné peniaze, ktoré sú na štandardné výdavky, mi 
nie je úplne, nechcem povedať, že po vôli, nemyslím si, že je správne, takto to nazvem, 
správne, aby sme bežné peniaze nahradzovali úvermi. Investícia, to je trošku iné, aspoň 
tá stavba ostane, zhodnocujeme majetok. Je to vždy iné, iný pohľad, lebo ten majetok tu 
ostáva, hej, stále je. Čiže vlastne vyvážime peniaze nejakou hmotou. Kde to pri 
výdavkoch takýchto, tie peniaze hmotou nie sú. Ale dočasné riešenia, áno, určite sú 
možné. Pán poslanec Saxa. 

 
p. Saxa, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Bolo tu už veľa povedané, bolo tu povedané, 

peniaze nie sú, všetko ide hore, všetko sa zdražuje. Tak isto sa zdražuje a peniaze 
nemajú v rodinách, či už jednodetných, viacdetných. Nemyslím si, že pre všetky rodiny 
je to jednoduché zaplatiť o 20 Eur viac na dieťa v škôlke. Iste, pri dvoch deťoch je to 40 
atď. My sme kolektívny orgán a bolo to už prejavená vôľa, že tento materiál by aj 
prešiel, pretože si uvedomujeme, že strava je dôležitá a keď dáme viac peňazí, to dieťa 
bude mať reálne na tanieri, hej, kvalitnejšiu stravu. Takže poprosím predkladateľa 
návrhu, aby si osvojil to, s čím nie sme spokojní, tzn. všetky položky sú okej, nech 
ostanú, ale príspevok na pobyt dieťaťa v škôlke, teda nech je pôvodných 20 Eur a 
myslím, že sa nájde spoločný konsenzus a dohoda a myslím, že bude to všetko 
v poriadku. Pretože toto, čo tu robíme, má byť ozaj spoločenská dohoda a takýto návrh 
prišiel, tak poprosím predkladateľa, aby si to osvojil, keď sa dá.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Djordjevič má procedurálny návrh. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Nakoľko mám pripravený návrh na pozmeňujúci návrh, tak 

žiadam o to, aby som mohol mať tretí vstup s procedurálnym návrhom. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Hlasujeme. 
 
Hlasovanie č. 39 -  za 29, proti 1, zdržali sa 6 
 
p. Polaček, primátor mesta: Budete mať ešte jeden vstup, ale v tejto chvíli nasledujete. Nech 

sa páči. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: No tak pozrime sa na to prakticky a vzhľadom na to, ako dopadlo 

predošlé hlasovanie, je potrebné situácii prispôsobiť aj výšku príspevku. Viacerí 
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poslanci mali námietku k príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy 
mesačne na jedno dieťa, preto predkladám pozmeňujúci návrh v § 3 ods. 1, kde by sa 
menila textácia v sume a teda nové znenie, teda ods. 1 by bol nahradený textom: za 
pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu 
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 30 Eur. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Predložte svoj návrh návrhovej komisii. Pán 

poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Možno sa vám to nebude páčiť kolegovia teraz, lebo 

každý z nás to má ako citlivú tému, ale dal som si vytlačiť to, čo nám neprešlo v 
predošlom bode, kde sme potrebovali doplniť v našom rozpočte 25 tis. Eur na to, aby 
sme mohli fungovať a robiť to na úrovni, ktorú si žiada nariadenie o úhradách zo 
sociálne služby. Tam to neprešlo, pokiaľ dobre chápem a 7 ľudí sa zdržalo pri tom 
hlasovaní, ide sme zistili, že to mesto tých 25 tis. potrebuje, aby mohlo zabezpečovať tú 
kvalitu. Medzi nimi je sú 2 osoby, ktoré musím teraz povedať nahlas, že by sme sa 
zamysleli, či naozaj nemáme tie peniaze v tej samospráve, keď nám 25 tis. chýba. Áno, 
tie 2 osoby ste vy pani prednostka a pán starosta a jaj tak, dobre, OK. Takže pani 
poslankyňa Zemková. Včera sme na našom zastupiteľstve na sídlisku Ťahanovce 
verejne ukázali obyvateľom, že váš osobný príplatok je vyšší ako to, čo celé mesto 
potrebuje na zabezpečenie úrady sociálnych služieb. Váš osobný príplatok je vyšší, tzn. 
k vašim 1100 eurám, ktoré máte podľa zákona mať ... vyrušujete ma, ja len dávam vec 
na zamyslenie... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Skúsme nebyť osobný. 
 
p. Špak, poslanec MZ: ...že kde sa dá ušetriť. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Skúsme nemenovať. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Nemenovať? Aha. Len tú odmenu mi dali obyvatelia, lebo ma zvolili, 

mi dali mandát. Vám dal tento post pán starosta. To znamená, chcem sa opýtať či fakt 
sa nezamyslíme, kde ešte všade môžeme tie peniaze zohnať, aby tí obyvatelia dostali tú 
kvalitu takú, akú majú mať a či naozaj treba začať aj zvnútra. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Ihnát, prosím, nereagujeme na pána poslanca Špaka 

osobne. Nerobme to, prosím. 
 
p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Samozrejme, že určite nie. Však on môže 

šaškovať ako, čiže blbosti rozprávať a ja nemám reagovať a nechať to ako sypať si 
popol na hlavu. Prečo pán Špak nezoberiete a neotvoríte otázku miezd ako povedal tu 
Magistrátu mesta Košice. Urobte to. Prečo to neurobíte? Urobte to. Zbabelec jeden 
zbabelý.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec, aj hosťom mesto Košice dnes informovalo 

poslancov mestského zastupiteľstva, že na rok 2023 pripravuje obrovské škrty práve 
zamestnancom magistrátu mesta, kedy všetky finančné benefity od januára 2023 budú 
škrnuté, budú škrtnuté všetky trináste a štrnáste platy a pôjde sa len na základné mzdy 
na tomto magistráte, plus pripravujeme prepúšťanie na úrovni 10 %. Prosím, nerobme 
kabaret, zoberme tieto veci vážne. Pani poslankyňa Kovačevičová. 
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p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja by som tiež rada vlastne reagovala 

na vás pán primátor. V predchádzajúcej diskusii vlastne vystúpil aj pán starosta, ktorý v 
podstate tiež má v zriaďovateľskej pôsobnosti materské školy, ja si myslím, že tie deti 
v meste Košice by mali byť rovnocenné bez ohľadu, či sú v Starom meste, či sú na 
KVP, na Ťahanovciach, na Jazere vlastne spomenul, že tam prešiel nejaký príspevok 
40 Eur pred chvíľočkou. Čiže prešiel, hej? Poplatok predškolských zariadeniach bol 
upravený na výšku 40 Eur. Istým spôsobom Staré Mesto kopíruje návrh mesta? Ak 
tomu rozumiem správne. Alebo mesto kopíruje Staré Mesto alebo Staré Mesto, neviem, 
ja nie som v Starom meste. Tu je starosta. Ale ... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Potom si ujasníme tie čísla. 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: ...tie deti by mali byť rovnocenné. Čiže v Starom Meste 

budú platiť 40, inde budú, vlastne rodičia sa nám vzbúria, že ak ten rodič by mal byť 
rovnocenný v postavení k mestu a k mestským častiam. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Neviem, či nezanikla informácia, že štát za tie deti, ktoré sú nad 

vekom 5 za materskú školu platia 46, hej, že štát sám platí 46 príspevok mestu za deti, 
ktoré sú zo zákona oslobodené v rámci pred primárnej výchovy. Pán poslanec 
Schwarcz. 

 
p. Schwarcz, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja som trošku čakal, ako sa bude 

vyvíjať diskusia. Tak si dovolím len pár takých informácií. To, čo sa bavíme sú tzv. 
originálne kompetencie. Štát garantuje zabezpečenie financovania povinnej školskej 
dochádzky, čiže to je to, čo chodia deti do školy na vyučovanie, všetko ostatné obec 
môže a nemusí prevádzkovať. To znamená, je to nejaký servis, nejaká služba, ktorú sa 
mesto rozhodlo prevádzkovať. Rozhodlo sa, že ju bude prevádzkovať aj napriek tomu, 
že na ňu doplácame momentálne približne 8 miliónov Eur ročne, tzn. oproti tomu, čo 
nám dá štát na prevádzku školských klubov detí, materských škôl, ZUŠ atď., mesto 
dáva 8 miliónov pre tých rodičov konkrétny a pre tie deti. To je prvá informácia. Čiže 
naozaj mestá a obce nemusia prevádzkovať túto službu. Druhá informácia, len aby sme 
si uvedomili, momentálne naozaj platia rodičia a 2 eurá na deň za dieťa v škôlke, tzn. za 
eurá sa im o nich odborne staráme niekoľko hodín denne. Približne tých 8 hodín denne. 
Ďalšia informácia, na rozdiel napr. od dane z nehnuteľnosti, ktorá je príjmom rozpočtu a 
nejakým spôsobom nemusí byť adresná, tieto poplatky sú adresné, tzn., že ak rodič 
zaplatí 40 Eur, zaplatí ich pre svoje dieťa v škôlke, ktorú navštevuje a tie peniaze 
investuje späť do svojho dieťaťa na rozvoj toho dieťaťa, na podporu zabezpečenia 
učebných pomôcok a ďalší vecí. A v podstate posledná informácia, naozaj okrem toho, 
že sme zjednotili pred dvoma rokmi tie poplatky za materské školy, predtým sa tie 
poplatky, ak si dobre pamätám, zvyšovali naposledy v roku 2011. Tak nejak to mohlo 
byť? Pardon 2013. Takže berte to proste ako sumár informácií a rozhodnite sa ako 
uznáte za vhodné. Ja osobne si myslím, že na to, aby sme tie materské školy podporili, 
rozvíjali, áno, ak to neschválime na 40 Eur, tak pri 30 eurách ešte možno nebudeme 
musieť siahnuť na rušenie škôl alebo rušenie pracovných miest v škôlkach, len 
obmedzíme investície do učebných pomôcok, do opravy budov. Ale asi, keby sme to 
nechali na  tých 20 eurách, museli by sme racionalizovať. To tak nejak vidím. Ďakujem 
pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne zároveň aj pánovi predsedovi komisie školstva. 
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Pán poslanec Djordjevič, procedurálny návrh, nech sa páči. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne pán primátor. Ja navrhujem procedurálnym 

návrhom, po diskusnom príspevku pani kolegyne Blaškovičovej, aby sme urobili 
maximálne dvojminútovú prestávku predsedov klubov a vyjednávača za nezávislých a v 
prípade, že bude zhoda na pôvodnom návrhu, tak svoj pozmeňujúci návrh stiahnem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 40 -  za 26, proti 1, zdržali sa 6 
 
p. Polaček, primátor mesta: Prestávočka bude po vystúpení pani poslankyni Blaškovičovej. 

Dvojminútová, čiže pripravte sa prosím, aby sme boli rýchli, nech sa páči. 
 
p. Blaškovičová, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Prepáčte, človek by mal pocit, že akonáhle 

zahlasuje za zvýšenie čohokoľvek, tak ho všetci budú považovať za odľuda, pretože 
chce poškodiť občanov tohto mesta. Lenže občania žijú v tomto meste. Verte tomu, že 
na Starom meste všetci členovia sociálnej komisie a neskôr všetci trinásti poslanci, ktorí 
zahlasovali za zvýšenie poplatku 40 Eur, že sme to preberali veľmi, veľmi seriózne a 
jeden z dôvodov bola aj ten, že pred časom boli u nás na komisii všetky riaditeľky 
našich šiestich škôlok a hovorili aká je situácia a hovorili, že bez finančnej pomoci a 
príplatkov proste nie sú schopné prevádzkovať tiej zariadenia tak, aby naozaj 
odovzdávali tým deťom to, čo od nich tí rodičia očakávajú. Uvedomte si, prosím to, čo 
povedal pán kolega, sú to 2 alebo ešte menej Eur na deň. Keby ste mali platiť súkromnú 
opatrovateľku, keby ste mali platiť súkromnú škôlku, však tým deťom sa naozaj 
odborne venujú, fungujú tam médiá a tie deti chodia na prechádzky, je to obrovská 
pomoc tým rodičom. Keby to nebolo tak, tak nie je oveľa viacej žiadosti do škôlok, ako 
je možné tých detí prijať. Však koľkí z nás, čo tu sedíme, sme svojim spôsobom niekde 
lobovali, aby zobrali do škôlky dieťa vašej priateľky. Vieme o tom, že je to tak, že počet 
žiadostí je väčší ako sú možnosti. Keby to bolo naozaj nemožné pre tých rodičov, tak 
zostane tá mamička doma. Prečo nechce zostať? Lebo chce tú odbornú pomoc, lebo 
jednoducho to dieťa potrebuje žiť v kolektíve a pripraviť sa do tej školy. Verte, že my 
sme to preberali veľmi seriózne a povedali sme si, že áno, skúsime, urobíme to takto. 
Tak ako sme zvyšovali my náš 15 eurový príplatok za pobyt v škôlke na základe mesta, 
ktoré ho zvýšil na 20, my sme to dorovnali. Teraz si viete predstaviť, že celé mesto 
povie, tak nám stačí 30, my budeme robiť rovnako dobrú prácu, ako v tých škôlkach 
Staromestských, kde sme sa dohodli a zhodli a odhlasovali 40 Eur. Určite je to aj o 
iných možnostiach a iných službách. Neviem si predstaviť, že my v Starom meste 
budeme znižovať poplatok kvôli tomu, že naši rodičia z našich škôlok budú chcieť 
prehlásiť deti do mestských škôlok, pretože to majú o 10 Eur mesačne lacnejšie. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Ešte pani poslankyňa Slivenská a následne bude tam 

minútová, dvojminútová prestávka. A ešte pán poslanec Vrchota má faktickú. Pán 
poslanec Vrchota má faktickú pred asi na pani poslankyňu Blaškovičovú. Prosím, 
zapojme ho. Pán poslanec Vrchota nemá, pani poslankyňa Slivenská nemá. Takže 
dajme si do pol, nevzďaľujte sa prosím vás z miestnosti. Dve minúty prestávočka. Ešte 
v diskusnom príspevku je prihlásená pani poslankyňa Slivenská a pán Djordjevič, ak 
bude chcieť vystúpiť, navrhujeme to urobiť procedurálnym návrhom, aby si stiahol 
alebo dohodol, ako to chce urobiť.  

- - - prestávka- - - 
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p. Polaček, primátor mesta: Ešte v diskusnom príspevku je prihlásená pani poslankyňa 

Slivenská a pán Djordjevič, ak bude chcieť vystúpiť, navrhujeme to urobiť 
procedurálnym návrhom, aby si stiahol alebo dohodol, ako to chce urobiť. Pani 
poslankyňa, nech sa páči. 

 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Prosím, ukľudnime sa, tichšie, ďakujem.  
 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Rozprávali sme sa dlho, hľadali sme možnosti a riešenia, ako 

by sme toto mohli potiahnuť. Jedným z nich už tu bolo spomínané, aj na klube sme 
riešili to, ako by sme vedeli dať nejaký benefit alebo úľavu sociálne slabším ľuďom 
alebo jedno rodičom. Je to vec, v ktorej sa chceme venovať ďalej, lebo momentálne 
narýchlo nebolo možné nájsť riešenie ako zapracovať do súčasnej zmeny VZN úľavy 
pre tieto skupiny, ktoré naozaj budú v budúcom roku ohrozené finančne na vôbec na 
existencii a na druhej strane, ja som rada povedala za seba ako za matku, v prvom rade 
každému rodičovi ide o to, aby služby, ktoré poskytujú tieto školské zariadenia boli 
kvalitné. To bola aj moja priorita. Určite je to priorita väčšiny rodičov a treba si 
uvedomiť, že naozaj za také ceny nie je možné. Ja som tiež rozprávala s niektorými 
priateľkami a za tieto ceny, nie je možné poskytovať služby v rovnakej kvalite, na akú 
sme boli zvyknutí a myslím si, že viacerí mi dajú za pravdu, že racionalizovať počet 
škôlok v našom meste a znižovať ich počet, by nebol dobrým impulzom a určite by sme 
sa nezaradili na rebríček, že sme prosociálny a snažíme sa pomáhať rodičom. A preto 
mojou iniciatívou bude aj v rámci sociálnej komisie aj celkovo záväzok nejak týmto 
rodičom vykryť zvýšené náklady. Rodičom, ktorí naozaj na to peniaze nemajú, pretože 
sú medzi nami aj ľudia, rodičia, sú aj jedno rodičia ktorí, ktorí to zvládnu, pre ktorých 
20 Eur mesačne nie je žiadna záťaž, ale sú naozaj ľudia medzi nami, pre ktorých to bude 
citeľné a týmto by sme chceli nejak pomôcť. Takže určite budeme pracovať na tom, že 
aj v prípade, ak by sa tento poplatok zvýšil, tak budeme hľadať riešenia, ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Len doplním, že rodiny v sociálnej núdzi sú 

úplne oslobodené od poplatkov a mnohopočetné rodiny, teda myslím, že 3 deti a viac 
majú úľavu tuším 25 alebo 20 %. Čiže nejaký systém je nastavený, poďme ho bude 
vylepšovať. Pán poslanec Djordjevič a pani poslankyňa Slivenská, faktická. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne pán primátor. Veľmi 

stručne, aj keď vy ste sa do toho zapojil a ja som chcel len pani Slivenskej povedať 
návod, ale vy hovoríte o sociálne slabších, teda o ľuďoch, ktorí sú v hmotnej núdzi a 
tam by ste, verte mi, že nikto z nás by sa nechcel ocitnúť v hmotnej núdzi. Ale tu sa 
bavme naozaj pracujúcej chudobe, ktorú mnohopočetne každý mesiac tisíce ľudí 
pribúdajú, čo z nich robí tento štát a táto vláda, takže hľadajme pani kolegyňa, možnosti 
a hlavne v sociálnej komisii sa zaoberajte prípravou tohto VZN, aby umožňovalo úľavy 
ľuďom nízkopríjmovým, čiže, ktorí majú naozaj minimálnu mzdu, hej, toto je cesta, aj 
keď možno tí bohatší sa ohradia, že ich diskriminujeme, ale jednoducho tu v politike a v 
takýchto otázkach nikdy spravodlivosť nebude. My musíme nastaviť také poplatky, aby 
boli zvládnuteľné aj pre tú matku, ktorú som použil ako modelový príklad. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani poslankyňa Slivenská, nech sa páči. 
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p. Slivenská, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ja som hovorila o sociálne slabších 
obyvateľoch, nehovorila som obyvateľoch v hmotnej núdzi. Je to, je to rozdiel a veľký 
rozdiel, pretože ak slobodná matka zarába 700 Eur a má 2 deti v škôlke, tak táto matka 
nie je v hmotnej núdzi, ale je naozaj má, čo robiť, aby pokryla svoje mesačné výdavky. 
Takže preto ten kľúč je náročné nájsť a náročné je to uplatniť najmä z pohľadu 
legislatívneho, čo mi všetko potrebujeme vyžadovať od toho človeka, ktorý nám má 
preukázať, že je sociálne slabší, ak si nastavíme nejaké kritéria a za 2 dni sme to neboli 
schopní nájsť a neboli schopní sme to zapracovať do tohto VZN, takže preto som 
povedala, že budeme hľadať tie možnosti a riešenia, či v rámci sociálnej komisie, či v 
rámci komisie školstva. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Faktická poznámka. Je to tak, že áno, sú tu pojmy, ktoré tu padajú, 

hmotná núdza a sociálne slabší, pracujúca chudoba atď., naozaj mám obavy, lebo tiež 
mám 3 deti, že sú tu rodiny alebo tí jedno rodičia ako sa hovorí, ktorí vlastne z tých 
sociálne slabších sa možno tým našim zvýšením môžu stať doslova v hmotnej núdzi. 
Lebo keď mám 100 Eur a teraz mu ideme 140 zobrať, tak ich vlastne možno doslova už 
posunieme do tej vašej tabuľky, ktorú ste nazvali hmotná núdza. Čo verím tomu, že 
sociálna komisia nájde nejaký recept na riešenie tejto problematiky. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Matoušek. 
 
p. Matoušek, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja sa priznám, že ja tento návrh VZN považujem 

za dosť nešťastný a dosť nesystémový, tzn. teraz zvýšime o 20 Eur, zase na budúci rok 
zvýšime o 20 Eur, lebo nemyslím si, že nebudú zvyšovať tieto náklady, zase ho zvýšime 
o 20 Eur, ale ja si myslím osobne, keď sa prijímalo v to VZN-ko sa niektorým 
spôsobom pozabudlo, že VZN mohlo byť prijaté ako valorizačné a mohlo sa každým 
rokom zvyšovať o mieru valorizácie, respektíve o infláciu. Z tohto dôvodu si myslím si, 
že je potrebná aj toto VZN-ko prichystať tak, aby sa každoročne navyšovalo 
automaticky bez toho, že by sme sa k tomu vracali, aby boli pokryté tieto náklady. 
Myslím si, že malo by to reflektovať aj ostatné VZN, ktoré takisto nemôžme prijímať 
nejakú sadzbu, ktorá bude stanovená na nejaké obdobie, ktoré ani nevieme, na aké 
obdobie bude a vlastne nevieme vykryť z toho nejaké minimálne tie inflačné rozdiely, 
ktoré nám vznikajú v rámci hodnoty peňazí na dnešnom trhu. Ďakujem pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán predseda, aj na finančnej komisii bolo vysvetlené a myslí, že 

aj na ostatných, že VZN nemôžu byť s nejasnými číslami, tzn. nemôžeme dať do VZN 
napísať každý rok zvýšte napr. o mieru inflácie, pretože VZN musí byť jasné, zreteľné, 
s jasným číslom. Môžme mať v uznesení alebo teda vo všeobecne záväznom nariadení 
položku, ktorá povie, že každý rok sme povinní to VZN otvoriť a zaoberať sa hodnotou 
inflácie. Ale my musíme vždy tú sadzbu určiť. Takže nevieme to urobiť takto, nevieme 
to zautomatizovať. Vieme si to tak nejak nastaviť, aby to bolo samozrejmosťou, že to 
treba urobiť, lebo to nariadenie takto funguje. Pán poslanec Djordjevič má procedurálny 
návrh. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: ...návrh, ale pretým ešte vyslovím jednu vetu. Aj keby VZN 

reflektovalo na valorizáciu, aj tak by muselo každoročne prísť do zastupiteľstva, čiže 
nič by sa nevyriešilo. Ale na základe diskusií teda sťahujem svoj pozmeňujúci návrh. 
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p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Matoušek, faktická. 
 
p. Matoušek, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Ja len chcem trošku 

vyvrátiť tieto tvrdenia, ktoré sme tu hovorili, lebo v predchádzajúcom bode sme 
schvaľovali VZN-ko o pôsobnosti o úhrada za sociálne služby, kde máme tzv. 
valorizačné VZN, kde sa nám automaticky o 2% navyšuje tento daný poplatok pre 
týchto daných ľudí, takže myslím si, že je tu zavádzanie. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Je tam výnimka, je tam rozdiel, ale ja vám teraz neviem povedať, 

môže nám to vysvetliť, keď chcete niekto z právnikov, prečo tu sa to dá a niekde sa to 
nedá, ak o to máte záujem. Ak nie, uzatváram rozpravu a poprosím návrh na uznesenie. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 

podľa príslušných právnych predpisov schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Košice o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Jedná sa o hlasovanie trojpätinové prítomných poslancov, nech sa 

páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 41 -  za 26, proti 2, zdržali sa 8 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia prijatý bol. 

Ďakujem pekne. 
- - - 

 
p. Polaček, primátor mesta: Bod číslo 9 sme vyčerpali, nie je iný návrh, kolegyne? Nie. 

Dobre. Je pred nami ďalší bol s tým, že mal by nasledovať bod číslo 1, čo je Slovo pre 
občana. Je 12 hodín 40 minút, teda len pre vašu informáciu, bude teraz zaradený bod 
číslo 1, následne bude vyhlásená obedňajšia prestávka. Tento bod, nakoľko sú 
prihlásení štyria obyvatelia, bude trvať teda 20 minút, teda asi do jednej. Teda 
dohodneme sa, trištvrte na 2 alebo o druhej, aby ste si to vedeli načasovať, naplánovať 
si obed. Bageta je iste pripravená, ale mnohí asi nebudú akceptovať bagetu. Nemusí 
byť. Čiže dáme si polhodinku po Slove pre občana prestávku obedňajšiu? Súhlasíte? 
Dobre, tak si to nastavme. Následne pôjde polhodinová prestávka. Ja by som poprosil 
pred ukončením prestávky predsedov komisií, predsedov možnože klubov, ak sa 
chceme ešte rozprávať o tom odpadovom VZN. 

- - - 
 
Bod č. 1 
Slovo pre verejnosť 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nasleduje teda bod číslo 1, ktorým je v zmysle Rokovacieho 

poriadku bod s názvom Slovo pre verejnosť. Do rozpravy boli prihlásení štyria 
diskutujúci. Ja by som všetkých štyroch chcel poprosiť, aby v zmysle rokovacieho 
poriadku dodržali časový limit a zároveň, aby boli vecní, nie osobní a aby tu nevznikali 
rôzne osobné ataky. Nech sa páči. Prvý vystúpi pán Ing. Juraj Mazák s témou 
Komunikácia s výkonnými orgánmi mesta Košice. Následne bude pokračovať pán Ing. 
Ján Plavčan s témou Gratulácia k voľbám, potom bod číslo 3 – Katarína Metzger s 
témou poplatky za komunálny odpad a štvrtým diskutujúcim bude Janka Parobeková 
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takisto s témou poplatky za komunálny odpad. Nech sa páči, pán Mazák, máte slovo. 
 
p. Mazák, obyvateľ mesta Košice: Ďakujem. Som Juraj Mazák. Ďakujem za možnosť 

vystúpiť, aj vašu pozornosť. Venujem sa najmä oblasti vzdelávania a za uplynulé roky 
som bol priebežne v kontakte s magistrátom, aj s niektorými z vás ohľadom témy 
vzdelávanie v širokom slova zmysle. Aktuálne som prišiel vystúpiť z pozície občana, 
ktorý vníma aj rozpočtové pnutie a o ktorých dnes rokujete. Či už sú to poplatky za 
školské zariadenia alebo odpad. Je v mnohom jednoduché preniesť rozhodnutia štátu na 
peňaženku občana, ale vnímam práve v oblasti správy budov nielen pre vzdelávanie 
rezervy, ktoré môžu pre mesto v dlhodobom horizonte predstavovať výnosy v takej 
výške, aby bola rozpočtovo relevantná. Mestu Košice, samosprávnemu kraju i vám 
cteným poslancom som zasielal informácie k rozvojovému zámeru v oblasti 
vzdelávania, ktorý pre svoju realizáciu pochopiteľne vyžaduje okrem financií aj 
priestory a po rokovaní s mestskými lesmi sme na mesto Košice zasielali žiadosť o 
prenájom priestorov v budove bývalej Základnej školy na Galaktickej, ktoré roky nie sú 
využité. Mesto Košice, respektíve občania s nimi majú len náklady, keďže budovu, 
ktorá je spolovice prenajatá nemôžete nechať bez kúrenia či údržby. Vás ako poslancov 
mesta Košice povzbudzujem, aby ste identifikovali a popísali takéto rezervy v podobe 
prenajatých nehnuteľností a prenajali, hoci len za zápočet s hodnotou investície do 
mestského majetku. Chcem povedať, že osobitný zreteľ nemusí znamenať prenájom za 
euro, môže to znamenať špecifické podmienky, napríklad aj v spojitosti s investíciou. A 
aj keď pre mnohých z vás by to neznamenalo, že vymeníme niečo v rozpočte na budúci 
rok, verím, že rozumiete dlhším horizontom, ako je len schválenie rozpočtu alebo jedno 
volebné obdobie. Druhým návrhom je taktiež identifikovať energetické straty 
v budovách. Pán Blanár na komisii pre vzdelávanie niekoľko mesiacov dozadu hovoril 
o PPP projektoch na energetické opatrenia, vďaka ktorým by mesto Košice znížilo v 
dlhodobom horizonte náklady na prevádzku budov, pričom školských je prirodzene 
väčšina a bez toho aby to kládlo nároky na súčasný rozpočet. Ja budem rád, ak aj pán 
Blanár bude vypočutý a znížime týmto škôlkam, školám, ďalším budovám náklady tak, 
aby v správe mesta boli budovy, ktoré sú spravované dobre a efektívne. Ja som ako 
nájomca nehnuteľnosti patriacej mestu Košice ponúkol mestu, že pri úprave nájomnej 
zmluvy s cieľom ochrany investície do cudzieho majetku, vieme investovať 10 tisíce 
Eur do výmeny okien či doplnenia termostatických hlavíc, čo by znamenalo úsporu na 
kúrení a aj zhodnotenie majetku. Stretávam sa s viacerými ďalšími nájomcami 
mestského majetku a budem rád, ak mesto Košice v tomto smere zaujme promptný a 
konštruktívny prístup a čo sa týka úspory energií cez investície do mestských budov. 
Viackrát som hovoril o tom aj s viacerými z vás i z minulého zastupiteľstva. Mal som 
konkrétne návrhy k nášmu zámeru na Galaktickej, ktoré som ponúkol aj pánovi 
Karaffovi ako predsedovi náležiacej komisie a musím povedať, že medzinárodné 
asociácie, s ktorými sme v kontakte vnímajú relatívne neradostnú situáciu Slovenska 
ako krajiny a chcú podporiť to vzdelávanie na východnom Slovensku svojím know-how 
i kontaktmi. Konkrétne bratia Česi s úsmevom hovoria, že najväčšia Slovenská 
univerzita je v Brne a majú pravdu. A bez kvalitného vzdelávania ani nespomalíme 
emigráciu mladých a šikovných ľudí, ktorou náš región extrémne trpí a za ktorú sme 
spoluzodpovední. Ďakujem. 

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem veľmi pekne. Ďalej je prihlásený do 

diskusie v tomto bode Ing. Ján Plavčan. Nech sa páči. 
 
p. Plavčan, obyvateľ mesta Košice: Dáma a páni, na tomto mestskom zastupiteľstve sa žiada v 
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tom momente a v tomto čase úprimne zaželať úspešne zvolenému pánovi primátorovi 
Polačekovi a celému poslaneckému zboru mestského zastupiteľstva veľa šťastia, 
zdravia, radosti, pohody a porozumenia pri riadení samosprávy a úspešnom vedení 
nášho krásneho mesta. Vážený pán primátor Polaček majte pri sebe ľudí s adekvátnymi 
odbornými predpokladmi, teda skutočných odborníkov z Košíc s veľkými empirickými 
a životnými skúsenosťami a s lokálpatriotickým cítením k nášmu mestu, pretože len 
takíto ľudia dokážu zabezpečiť a konzistentne zabezpečiť komplexný a systémový 
rozvoj nášho krásneho mesta a správu vecí verejných. Dámy a páni, na začiatku 
volebného obdobia chcem vás všetkých úprimne požiadať: držte sa zásady, ktorú podľa 
romános juris – rímskeho práva vyslovil veľký rímsky filozof a právnik Lóciu Áneus 
Seneca, ktorý si dopisoval aj s apoštolom Pavlom. Je to teda v tomto kontexte audiatur 
et altera pars – nech sa vypočuje aj druhá strana. Podčiarkuje a zdôrazňuje s dodatkom, 
vždy nech sa vypočuje aj druhá strana. V spravodlivej spoločnosti je to teda rigorózne 
obligatórna, ak chcete prísne záväzná právnická zásada procesného a administratívneho 
práva pri každom správnom, kvalitnom, odbornom, zodpovednom, objektívnom 
a spravodlivom, ale aj kresťanskom rozhodovaní. Pretože neobjektívna a neoverená 
jednostranná informácia o niekom a niečom je to ergo podľa hmotného trestného práva 
naplnenie skutkovej podstaty trestného činu, teda trestuhodne páchané ohováranie § 
373, ktoré nerieši objektívne, spravodlivo, komplexne a systémovo vzniknutú situáciu, 
ale vytvára tak v spoločnosti a v medziľudských vzťahoch nezodpovedný, škodlivý 
a veľmi nebezpečný fenomén. Ďakujem za pozornosť. A rešpektujme to. Gracie ab imo 
pectore. Z hĺbky srdca.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ako tretia vystúpi pani Katarína Metzger. 

Neviem, či to správne čítam. Nech sa páči, máte slovo. 
 
p. Metzger, obyvateľka mesta Košice: Ďakujem za slovo. Pekný dobrý deň všetkým. Asi zo 

slušnosti by sa patrilo pogratulovať vedeniu a pánom poslancom, aj keď nie som so 
všetkými stotožnená a hlavne kandidovala som aj ja. Takže volám sa Katarína Metzger 
a som bývalý predseda komisie životného prostredia v Mestskej časti Košice - Západ a 
bývalá mestská policajtka. Teraz som ZŤP občan, ktorý je rád, že žije. Mám 370 eurový 
príjem, hej, ale k bodu poviem, hej, ja len teraz, tak mi to napadlo. Napísala som si síce 
veci, ale je možné, že využijem svoje rétorické schopnosti. To znamená, že pri odpade, 
vlastne ho ani neprodukujem, pretože nemám z čoho. Mám 100 eurový, keďže som 5 
rokov nechodila a mala zdravotné problémy, Bohu ďakujem za každú chvíľu, ktorú 
stojím na vlastných nohách. V podstate pre mnohých ľudí a som aj ako zástupca 
vlastníkov, je to likvidačné. Ja mám, ale pre vás pán primátor, vecné veci, takže ja sa 
pokúsim to prečítať a neberte ako invektívu, keď ja poviem kritiku občana. Je to môj 
názor. Ústava Slovenskej republiky a váš sľub nám k tomu dopomohol, že máme riešiť 
obec a máme riešiť vlastne naše práva, takže... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nech sa páči. Kritika je dovolená.  
 
p. Metzger, obyvateľka mesta Košice: Ja viem, rokovací poriadok.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Kritika je dovolená. 
 
p. Metzger, obyvateľka mesta Košice: Vážený pán primátor, poslanecký zbor, my občania 

sme požiadali o možnosť vystúpiť a zverejniť náš postoj k všeobecnému záväznému 
nariadeniu 131 o mestskom poplatku za komunálne odpady. Žiadame predkladateľa a 
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poslancov, aby ho v tejto podobe neprijali, na základe nižšie uvedených faktov zaujali 
stanovisko. A) vo vašom návrhu poplatok za odpad vyrubiť podľa výšky príjmu osôb 
v byte. Sadzba poplatku pre panelákové domy a počty osôb v domácnosti sú likvidačné 
a diskriminačné voči rodinným domom. Pred bytovku, pre 5 ľudí v bytovke, aby ste to 
lepšie rozumeli, 5 krát 59,86 je 299,30, čiže 300 Eur, b) množstvový, čiže nevážený 
množstvový zber dopracovať. Ten je po každej stránke výhodnejší. 110 l krát 52 
odvozov krát koeficient je 228,80. Pri tomto návrhu v domoch občan - čo môže urobiť 
občan: môže si znížiť frekvenciu odpadu. Jeho negatíva budú jednoduché. Naloží odpad 
do vriec, vyhodí na prvom parkovisku do komunálneho odpadu pri bytovkách alebo 
vyhodí v okolí. Bude rovnako vznikať viac nelegálnych skládok, Mestská polícia a tak 
ďalej, budete mať problém. Hrozí ako špekulácia pri dani za psov. Isto si mnohí 
pamätajú, ako sme to riešili. Mnohí pri psíčkaroch v Myslave, neviem, kde všade, kde 
bol odvoz a poplatok za daň nižší. Budú využívať menšie MČ a budú sa nahlasovať do 
rodinných domov, pretože tam vám stačí pri rodinnom dome, tak hovorí zákon 
jednoducho, máš trvalý pobyt, máš prechodný pobyt alebo si užívateľom nehnuteľnosti. 
To znamená, že ak mám niekoho, tak sa asi prehlásim, pretože v tomto prípade prepočet 
vyzerá takto. Odvoz 2 krát za mesiac je 114 Eur, delené 5 ľudí, pretože 5 ľudí, je 22,80 
na osobu. Ak je členom rodiny dôchodca, čo väčšinou je, poplatok tohto človeka alebo 
týchto piatich ľudí, bude polovica, čiže neadekvátne a diskriminačné voči ľuďom, ktorí 
žijú v panelákoch. Teraz ja sa opýtam, 370 Eur, vyplatím úver, keďže 5 rokov som 
nechodila, mám tam nejaké šeky, mám tam nejaké bežné veci, ja som ešte nejedla. Pani 
Slivenská, no netvorím odpad, pretože chodím na dôchodcovské obedy. Nemôžem si 
dovoliť podľa výšky príjmu. To CO2 by ste si mali vypočítať tak, že od výšky príjmu z 
jednoduchého hľadiska, pretože viac si viem kúpiť, väčší plat mám, viac viem dovoliť 
deťom, viac miniem na dovolenku, mám väčšie auto, potrebujem viac pohonných hmôt 
predsa. Pochopte a rozmýšľajte. Veľmi sa mi páčilo, pani Kovačevičová, veľmi sa mi 
páčilo, že uvažujete nad občanmi, ale ani jeden z vás nepovedal podielovú daň. No ja 
s vami nemám zmluvu, ani s Kositom, ja som si ako, ja som bývalý podnikateľ, 
nemohla uzavrieť. Vy, proste viete, je to biznis, je to na každej strane. Čiže, my ideme 
buzerovať ľudí, lebo ja vás naučím, toto budeš triediť takto, toto budeš robiť takto, lebo 
preto, aby ste zvyšovali svoju moc. No nejde to takto. Pretože nepracujete so 
zástupcami vlastníkov ako ja a veľa by som vás vedela naučiť, aj povedať, aj urobiť. 
Inak fungujú tieto veci. Marcel Vrchota je môj, ťažko povedať, veľmi si vážim jeho 
priateľstvo a v mnohom mi s mojou ochrnutou mamou pomohol. Odpusti mi Marcel, ale 
ja nemôžem nepovedať. Prepáčte, sme ako za Cézara. Jednoducho tri týždne, keď pán 
Lörinc, klobúk dole, pán Ihnát detto. Stačí jeden deň na Vianoce. Ja vám poviem, že 
sedím na Nešporovej 22, takto so mnou búcha. Ja som psychicky chorý človek z vášho 
mecheche, čo tu je. Jednu koledu som nepočula. Robila som celoslovenské, som bývalý, 
ako by som povedala, robila som módne prehliadky celoslovenské. Ešte s pánom 
Raševom, pani Blaškovičová vie. Kopec vecí v kultúre a môj syn je bývalý hokejový 
brankár. Robila som v športe takisto. Ale platiť agentúry, občasníky, pre boha živého, 
vaše časopisy na zemi, nikto to nečíta, ale pán Tokarčík a všetci ostatní, veď vy máte 
všetko v novinách. Šetrite od seba! Doložky. Viete, čo vám poviem k doložke? Zákon 
nehovorí o tom, to čo vy uvádzate o odpadoch. Zákon nehovorí, v akej forme má byť, 
ale má tam byť. Tak ju dajte z druhej strany. Kancelársky papier, pre koľko ľudí musí 
oddelenie odpadu vydať rozhodnutie? Tá doložka, kancelársky papier, tonery, ľudské 
zdroje. Navrhujem. Jednoducho vám navrhujem odpady... 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nechcem vás rušiť pri... 
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p. Metzger, obyvateľka mesta Košice: Hej. Proste, prepáčte.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Päťminútový príspevok prebehol. Skúste to uzavrieť, dvoma, 

troma vetami, prosím. 
 
p. Metzger, obyvateľka mesta Košice: Odpady treba zlúčiť oddelenia. Jednoducho musíte 

uvažovať aj nad tým, že my ľudia nevieme to inak robiť. My nemôžeme proste. Ja 
z invalidného nič neurobím. Mám ísť žobrať? Na magistrát som si pýtala prácu, viete, 
čo mi povedala vaša kádrová? Chcela ma v mojom stave, kde som poškodená na 
chrbticu, ja nebudem hovoriť, či mám sklerózu multiplex, ale žijem a rozum mám 
v hlave. My povedali, že nie, lebo vy musíte vzpieranie robiť. A na to nám netreba, na 
to, aby som mala komplex mnohých vecí ovládala, tak tam potrebujem strednú školu, 
ale na vysokú školu potrebujem byť na odpadoch, tam mi stačí rozhodnutie napísať. 
Jednoducho. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Skúste to zhrnúť. Pani Katarína. 
 
p. Metzger, obyvateľka mesta Košice: Ja vás ľudsky prosím. Mestské časti sme neriešili. Štyri 

roky existuje Marcel Vrchota predseda komisie. My nevieme o tom, že. Pozrite sa, 
prečo funguje tak, ako funguje. Nemôžeme, zvyšujte si, ale podľa výšky. Na 60 percent 
ide VSŽ-etka. Vy máte odmenu 850 Eur. Však ja by som šťastná bola, keby som mala 
850 Eur. Ja sa najem. Ja si kúpim ovocie. Čo mám mojej ochrnutej matke povedať? 
Veď to je choré, prosím vás pekne. A takto sme pod životnou úrovňou. Vy si neušetríte 
nič, dajte si dole odmeny o 20 percent, plaťte za mňa odpad, mne je jedno. Budem vám 
ďakovný list každý večer na Vianoce písať. Nemôžeme takto fungovať. Kopec vecí sa 
dá ušetriť.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani Katarína, už vás musím. 
 
p. Metzger, obyvateľka mesta Košice: Ďakujem pekne.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Slivenská, nemôžem vám dať 

slovo. Rokovací poriadok hovorí, že rozprava alebo diskusia je spoločná k všetkým, 
ktorí vystúpia, čiže na záver. A ako poslednú poprosím vystúpiť pani Janku 
Parobekovú, pardon. Tak isto k poplatkom za odpady. Sa ospravedlňujem. 

 
p. Parobeková, obyvateľka mesta Košice: Takže pôvodne som chcela pozdraviť všetkých 

prítomných poslancov, všetkých občanov vrátane vedenia. Mením to. Chcem 
poďakovať všetkým poslancom, ktorí tu ostali a mali toľko slušnosti, že si vypočujú aj 
názory z radov občanov. Nedvihli sa, arogantne neodišli preč. Hej. To je na úvod.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujeme za všetkých. 
 
p. Parobeková, obyvateľka mesta Košice: Takže, aby som sa priamo vyjadrila konkrétne, čo 

sa týka navyšovania odpadu. Ja ako slobodný občan, slobodný človek, živý človek, 
chcem povedať, že som kategoricky proti navyšovaniu platieb za komunálny odpad. 
Moja otázka znie: na akom základe chce mesto vyrubiť navýšené zálohové platby, 
pretože nie som si vedomá žiadnej obchodnej ponuky od firmy Kosit, ani obchodnej 
ponuky od mesta Košíc. Nič som nepodpisovala, nikto mi nedal súhlas, teda nedala som 
nikomu môj súhlas k obchodnej ponuke. Mám za to, že je toto pokus týkajúci sa 
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občianskeho zákonníka - bezdôvodné obohatenie. Preto žiadam, vy keď budete zasielať 
navyšovanie alebo keď to schválite, ja si žiadam podrobný rozpis, konkrétne prehľad 
služieb vrátane cenovej ponuky. Nie je mysliteľné, aby sa obyvatelia stavali 
rukojemníkmi hospodárskej samosprávy. Ďalej vás žiadam, aby každá jedna 
domácnosť, hovorím, každá jedna domácnosť, bola zvlášť posudzovaná podľa sociálnej 
zábezpeky, ekonomických podmienok a finančných podmienok, nakoľko ľudia vďaka 
opatreniam, ktoré tu boli dva roky, podvodné opatrenia, ktoré podporovali mega podvod 
– covid, prišli mnohí o prácu, mnohí skončili v ťažkej zlej zdravotnej situácii a mnohí 
budú rozširovať rady, pretože ešte len teraz začne prepúšťanie a ešte teraz začne prejav 
arogancie voči človeku, ako voči odpadu spoločnosti. Takže je tu schodok 16 miliónov 
z minulého roku, áno. Položme si otázku, kto spôsobil tento schodok? Prečo by mali 
občania doplácať na to, čo vzniklo vďaka zlému vedeniu mestského magistrátu, vďaka 
zlej organizácii? Prečo by mali občania byť rukojemníkmi týchto navyšovaní? Ľudia, vy 
si uvedomte, vy tu nie ste, my tu nie sme pre vás, vy ste tu pre nás a vy máte plniť 
požiadavky občanov, požiadavky ľudí a vy máte vychádzať v ústrety, ale nie tým 
spôsobom, že si ešte kopnem do tých ľudí, ktorí prišli o všetko pomaly. Koľkí z vás 
chodia po rodinách, po meste, po obciach? Koľkí z vás zisťujú, v akej situácii tí ľudia 
sú? V akej situácii žijú? A vy nemáte problém. Vy sa tu bavíte. Tak dajme o 20 euro, 
tak dajme o 30 euro. Tí ľudia nemajú teraz z čoho žiť. Ľudia končia v lesoch. Máte vy 
vôbec prehľad? Veď je to nemysliteľné. Každý občan odvádza dane. A ja sa pýtam, 
kam idú tie dane. Žiadam podrobný rozpis. Kam všetko idú tie dane. Hovoríte, nevieme 
šetriť. Hej. Treba šetriť. Okej. Zrušte mestské časti. Zjednodušte to na 5 - 6 častí Košíc. 
Uberte si na odmenách poslaneckých. Ľudia nemajú z ruky do ruky, čo jesť. Boli 
navyšované platy, hej. Pán Vrchota 10 percent. Ja sa pýtam, za čo? Navyšované platy aj 
vám pán primátor. Hej? Za čo? Ako to fakt vy nevidíte to už toľký hyenizmus vás 
ovláda? Veď je toto neskutočné. Starí ľudia, dôchodcovia, deti, samoživitelia 
s rodinami, však od budúceho roku končia mnohí na uliciach, keď to takto ďalej pôjde. 
Treba hľadať riešenia. Treba hľadať aj teraz. Robíte tu oslavy vianočné. Okej, dajme 
jeden vianočný trh, stanovme to od - do, ale nie každá MČ si teraz bude robiť vianočné 
trhy. Haló, kde sme? Veď tie trhy už ani nemajú úroveň. Veď človek si to už ani 
nemôže vážiť. Jedna vec. To isté, ako som hovorila, každý by mal začať sám od seba. 
To znamená, aj vy pán primátor, aj vy páni poslanci. Každý jeden. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pani Janka, čas vypršal. Skúste uzavrieť, prosím, tému. 
 
p. Parobeková, obyvateľka mesta Košice: A ešte jednu vec by som chcela povedať na záver. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Skúste uzavrieť. 
 
p. Parobeková, obyvateľka mesta Košice: V prípade, vieme, že je podporovaná agenda 2030, 

2040, ktorá je vo všetkých bodoch proti občanom a ktorá vedie k zadlžovaniu miest 
a obcí a umelo vyvolanej energetickej kríze, aj sociálnej likvidácie slovenských 
živnostníkov, malých podnikateľov a samotných obyvateľov a farmárov. Preto 
podávame odpor proti, v menej článku 32 ústavy s dodatkom o hospodárení samospráv 
v neprospech obyvateľov mesta Košíc. Ďakujem.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Vyčerpali sme všetkých diskutujúcich. Nasleduje 

vždy rozprava. Nech sa páči. Pani poslankyňa Slivenská. Len ja si dovolím urobiť jednu 
vec. Prosím, prezentujme sa. Prezentácia. Vynulovať. Vyčistiť. Spustiť hlasovanie. 
Teraz. Ďakujem. Ďakujem pekne. Sme tesná nadpolovičná väčšina. Môžeme rokovať 
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ďalej, Pani poslankyňa, sa ospravedlňujem, máte slovo. 
 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Ja tak všeobecne síce reagujem na pani 

Metzger, ale vyjadrím sa k tomu, čo povedala. Bohužiaľ, každý produkujeme odpad. 
Bohužiaľ, žijeme v konzumnej spoločnosti a žijeme častokrát nad svoje pomery a 
žijeme tak, že neberieme ohľad na životné prostredie. Teraz budem rozprávať aj ako 
predsedníčka komisie životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia. 
Každoročne produkujeme viac a viac odpadu. Je to neudržateľné a bohužiaľ áno, v 
tomto prípade, ako to máme nastavené v meste a ten množstevný zber odpadu je 
výhodný pre obyvateľov, lebo v prípade, keď sú zodpovední a triedia, tak platia menej. 
Snažíme sa nájsť mechanizmus, aby sa aspoň čiastočným spôsobom dal tento spôsob 
preniesť aj na obyvateľov v bytovkách, kde je momentálne paušálny poplatok. To je 
prvé také, na čom by som chcela pracovať aj v rámci komisie životného prostredia, ale 
druhá vec je, kým nezamyslíme nad sebou naozaj a kým nezačne každý od seba, tak 
nemáme možnosť niečo zmeniť. Dobre. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Lörinc. Nech sa páči. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Ja som chcel reagovať na to, čo spomínala aj pani, ktorá rečnila pred 

tým, že mi bolo naozaj ľúto a chcem sa jej ospravedlniť, aj občanom za niektorých 
kolegov, ktorí proste nemajú toľko úcty, aby tu ostali sedieť aspoň na jednom príspevku 
a deje sa to pravidelne. Naozaj kolegovia, vstúpme si do svedomia. My sme tu volení 
vďaka ľuďom a toto je slovo pre verejnosť, kde vystupujú občania a tu polovica 
zastupiteľstva nesedí. Je to naozaj hanba. Pred voľbami by sme tu sedeli všetci a dávali 
predvolebné letáky a teraz, keď treba si vypočuť ľudí, tak nemáme dostatok empatie. 
A druhá poznámka k tomu, čo bolo uvedené. Aj tu je evidentné, že ten sociálny rozkol 
v našej spoločnosti je obrovský momentálne. Aj corona kríza, ekonomická kríza, 
plynová, všetko to vplýva na občanov tak, že tá špirála chudoby sa roztočila. Keď si to 
vezmem z vyššieho pohľadu, 900 tis. občanov Slovenska je na  hranici chudoby vďaka 
tomu, čo sa deje a bude to len a len horšie. Lebo inflácia ide. Bohužiaľ, je nutné 
povedať, že vláda rozdáva z cudzích peňazí, doplácajú na to samosprávy, čiže pán dal, 
pán vzal. To čo vám vláda schváli, vám samosprávy zoberú naspäť. To je ten kolobeh, 
ale aj my, keď budeme schvaľovať niektoré veci, prosím, buďme empatickí 
k najslabším. Lebo tí veľakrát nemajú svoj hlas. Ja viem, že to možno vyznie blbo, keď 
to hovorí človek s mojimi príjmami, ale naozaj v plnej empatii pri našom rozhodovaní 
myslime teraz aspoň pol roka na slabších. Začnime od seba, ukážme ľuďom, že vieme 
škrtať a potom, keď prežijú možno ten najbližší polrok, tak vieme im vysvetliť, že aj my 
potrebujeme ako samospráva z niečoho čoho žiť. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Ja sa môžem len pridať a mrzí ma, že kolegovia 

tu nie sú. Len jedna malá pripomienka k jednej pani predrečníčke. V rámci ZŤP, 
neuviedla ste to a možno vám to buď ušlo, len nebolo povedané. Dnes platí úľava pri 
odpadoch na ZŤP 50 %. Samozrejme, my netvrdíme, že tie poplatky sú nízke. Máme 
pripravený nejaký návrh, nejakú zmenu. Budeme teraz počas obedu ešte spolu rokovať, 
hľadať odpovede na to, aby na jednej strane samospráva mohla fungovať a na druhej 
strane, aby sme našli riešenie pre všetkých tých, ktorí na to nemajú. Vyčerpali sme bod 
číslo 1 Slovo pre občana. Nasleduje teda obedňajšia prestávka. Dohodli sme sa teda do 
13:30. Prosím, príďte načas, aby sme si ešte prešli rokovanie, ktoré nás čaká 
v nasledujúcom bode, pretože nasledujúcim bodom bude bod číslo 10. Ďakujem pekne. 
Vidíme sa o 20 minút.  
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- - - prestávka- - - 
 
p. Polaček, primátor mesta: Takže nám tu chýba jeden celý klub. Prosím prezentujte sa. 

Prosím, prezentujme všetkých poslancov od začiatku. Reštartnime systém alebo ako to. 
Prezentovaných je 6 poslancov. Ďakujem pekne. Prezentovaných je 32 poslancov 
mestského zastupiteľstva.  

- - - 
 
Bod č. 10 
Návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku 
za komunálny odpad a drobné stavebné odpady za území mesta Košice  
 
p. Polaček, primátor: Budeme pokračovať bodom číslo 10, ktorým je Návrh zmien Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Košice číslo 131 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice. V úvode pri schvaľovaní 
všeobecne záväzných nariadení som vám ukázal, aké škrty už mesto urobilo, aby sa 
priblížilo k tvorbe programového rozpočtu, či je to na strane dopravného podniku, 
zamestnancov, ale aj investícií či bežnej údržby ciest, chodníkov, schodísk a podobne, 
ale aj verejného priestoru. Pri tomto všeobecnom záväznom nariadení naozaj ide o 
obrovskú sumu, ktorú potrebujeme dostať do samotného rozpočtu, teda aby som vám 
vysvetlil základné veci v číslach. Dnes v roku 2022 rozpočet plánuje a služby, ktoré sú 
dohodnuté so spoločnosťou Kosit sú na úrovni 12,3 milióna Eur. Táto suma sa skladá 
vlastne z dvoch položiek. Jedna je 10,80 milióna Eur, ktorú vyberieme od občanov skrz 
rozhodnutí o poplatku, ktorý dostávajú domov. A sumu 1,5 posledné obdobie financuje 
mesto. Mesto túto sumu financuje preto, pretože v minulosti táto náhrada bola 
nahradená zdrojmi zo spoločnosti U.S. Steel, ktorá mala skládku a má skládku a zmysle 
pôvodne platného zákona všetky financie, ktoré táto skládka vyprodukovala z pohľadu 
poplatkov pre samosprávu, boli príjmom mesta Košice a bolo to niekde na úrovni, 
najprv v minulosti okolo štyroch miliónov. Tým, že sa neskôr začala znižovať 
produkcia U.S. Steel-u sa táto suma znižovala. No a posledná novela zákona urobila to, 
že už to nie je príjem samosprávy, ale je to príjem enviromentálneho fondu. Tento 
enviromentálny fond posiela časť peňazí mestu. Každopádne ten rozdiel, ktorý 
doplácame je v tejto chvíli 1,5 milióna Eur. Nemôžeme s tým ani veľmi veľa urobiť, 
pretože zákon, ktorý platil ešte do novembra tohto roka hovoril, že strop pri správe 
poplatku za komunálny odpad bol nastavený na sumu 39 Eur. My sme mali tu v meste 
Košice stanovený - keď budem hovoriť len o tejto jednej sadzbe, od nej sa odvíjajú 
všetky ostatné, sme mali nastavený na sumu 36,86 Eur. Teda boli sme veľmi blízko 
stropu. Z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 1. 11. vyšla novela zákona, 
ktorá hovorila o tom, že poplatníci jednoducho neplatia sumu. Je to novela z 
ministerstva sociálnych vecí. Neplatia adekvátnu cenu za služby, ktorú obce dostanú, a 
preto vlastne sa tento strop nastavil zo sumy 39 Eur a nejaké drobné na sumu 73 Eur. To 
je dôvod, prečo môžeme pristúpiť k tomu, aby sme sa mohli posunúť do vyššej cenovej 
hladiny za vývoz odpadu. Okrem tohto a to je už rok 2023 na tomto grafe, musíme 
zobrať do úvahy, že nárast, ktorý je pred nami, je jednoducho enormný. Suma 12,3 
milióna Eur, ktorú sme platili v roku 2022 musí byť navýšená o dve položky. Prvou je 
inflačná doložka, ktorá podľa zmluvy hovorí o roku 2021, 2022. Tá inflácia spolu je na 
úrovni 16,7 %, čo tvorí sumu dvoch miliónov Eur. Zároveň do tohto koláča prispieva aj 
už avizovaná úprava zákona, ktorá Košice a Bratislavu odrezala od výnimky. To 
znamená, od januára sme povinní zabezpečiť aj vývoz biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu. Tento vývoz nás bude stáť sumu približne 2,7 milióna Eur. Ako 
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som už povedal, nie je to jednoduchá služba, pretože zákon presne stanovuje, ako často 
a v akom objeme musí byť každému jednému občanovi poskytnutá táto služba na zber 
biologicky rozložiteľného odpadu. To znamená, treba si predstaviť 13 tisíc vedierok, 
ktoré budú na strane občanov, ktorí bývajú v rodinných domoch a 1 872, ako tých 240 
litrových nádob, ktoré budete môcť vidieť pri svojich bytovkách v rámci vašich 
kontajnerovísk a zároveň je tam minimálna frekvencia, ktorú bude musieť spoločnosť 
zabezpečiť včítane servisu, umývania, všetkého toho, čo nám vyhláška hovorí. To 
znamená, z dnešných 12,3 milióna Eur sa naše poplatky za tieto služby vyšplhajú na 
neuveriteľnú sumu 17 miliónov Eur. Na to, aby sme to zvládli jednoducho je potrebné 
pristúpiť k tomu, aby sme sa zaoberali samotnými poplatkami za komunálny odpad. 
Uvedomujeme si, že je to naozaj obrovská suma a preto aj na tomto slajde je vlastne, 
vám ukazujem porovnateľné mesto s porovnateľnými službami, pretože odpad z 
Prešova zabezpečuje spoločnosť Kosit a jedno i druhé mesto likviduje svoj odpad v 
spaľovni odpadov energetickým zhodnotením. To znamená, nemôžeme sa celkom 
porovnávať s inými mestečkami, kde ich odpad končí na skládke komunálnych odpadov 
a zároveň si treba povedať, že týmto obciam bol novelou umožnený odklad a odpady, 
ktoré končia na skládke od 1. januára mali byť úplne dotriedené, neplatí. To znamená, 
náklady, ktoré by tieto obce mali zvýšené v rámci svojich služieb od roku 23 sa 
posúvajú myslím, že o 1 rok, na rok 24. To je aj dôvod, prečo niektoré samosprávy síce 
pristupujú k zvýšeniu, ale nie úplne o takéto sumy, ako to vidíte u nás. Každopádne rok 
24 aj pre tieto obce bude veľmi komplikovaný. Ako som už povedal, náš poplatok, keď 
ho spaušalizujeme bol na úrovni 36 Eur 86 centov a naše odborné útvary prerátali, ak by 
sme chceli nastaviť financovanie komunálneho odpadu tak, aby sme na to jednoducho 
mali, aby táto suma sa pohybovala na úrovni 59 Eur 86. Treba si uvedomiť, že zákon 
nám nedovoľuje, aby ten rozdiel nakladania odpadov bol taký, aby naňho doplácala 
samotná samospráva. Samozrejme mnoho samospráv to porušuje a nie je to nastavené 
tak, ako pravidlá určujú. Výpadok, ktorý sme už avizovali v tej prvej časti, sa pohybuje 
pri komunálnom odpade teda na úrovni približne 6 mil. Eur, ktorý potrebujeme 
dotiahnuť. Všetci hľadáme odpovede na to, ako to správne nastaviť, ako správne urobiť, 
ale naozaj nemôžeme očakávať, že ako tu bolo povedané, však ešte niečo škrtnite. Vždy 
sa niečo dá škrtnúť, ale nie v hodnote 6 mil. Eur. Vždy sa nájde ešte 50 tis.. Vždy sa 
nájde ešte niečo. Na druhej strane budeme ešte aj presúvať položky a plakať, prečo v 
niektorých položkách je tak málo, lebo až v tom februári, v januári, keď budeme tvoriť 
rozpočet a budeme sa snažiť ho zostaviť na takú formu, aby bol každý spokojný, vtedy 
zistíme, že už nie je z čoho. Preto vás chcem poprosiť, aby sme sa ešte nad tým 
zamysleli, pretože tých avíz od vás mám naozaj rôzne a teda úprimne povedané, nie je 
jasné, či toto všeobecne záväzné nariadenie bude dnes prijaté, aby sme ešte si teraz našli 
pár minút a si povedali: a chceme nájsť nejaký kompromis, aby sme ho hľadali. Lebo 
6 mil. Eur nenájdeme v našom rozpočte popri tom, ako sme škrtli to, čo som vám v tom, 
v predchádzajúcej časti avizoval a nechcem vás s tým umoriť, že vám to budem opäť 
ukazovať. Otváram rozpravu, nech sa páči. Pardon, ale môžete sa prihlasovať, 
samozrejme. Pán poslanec Djordjevič, nech sa páči. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Prepáčte, ja som sa pomýlil. 
 
p. Polaček, primátor: Pani poslankyňa Kovačevičová. 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Chcem sa opýtať, tých 35 Eur celá 4, čo je navýšenie 

v Prešove, či to už prešlo, čo ste mali na tých slajdoch, či to už bolo schválené,  
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p. Polaček, primátor: V Prešove bude hlasovanie, ak sa nemýlim 29. decembra alebo 28. 
možno. Je to dosť mimoriadny termín, pretože VZN-ko nebude im visieť 15 dní, ale 
prikrývajú sa mimoriadnou situáciou, ktorú vyhlásili v rámci zimnej údržby. Čiže 
posunuli zastupiteľstvo, bude to teda toho dvadsiateho ôsmeho a tam idú s týmto 
návrhom. 

 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Hm. Dobre.  
 
p. Polaček, primátor: Ono aj tá cena je trošku vyššia v Kosite preto, teda v Prešove preto, lebo 

zároveň je tam aj nejaká preprava, ktorú proste znášajú do košickej spaľovne. Pán 
poslanec Fedoročko, nech sa páči. 

 
p. Fedoročko, poslanec MZ: Ďakujem pán primátor. Ja by som sa chcel opýtať jednu vec. 

V súkromných firmách zvyčajne pri takýchto témach alebo takisto hľadaní peňazí sa 
rieši prvá vec - čo je dôvodom. Vy ste vraveli, že platíme Kositu 12,3 milióna Eur za ich 
služby, teraz sa to ide zvyšovať o niekoľko ďalších miliónov. Mňa by skôr zaujímala, 
akým spôsobom meriame efektivitu a hospodárnosť tej služby, za ktorú platíme. Máme 
nejaké dáta, máme nejaké výstupy, aby sme mohli urobiť aj nejaké nápravné opatrenia 
na to, aby sme tieto peniaze skutočne míňali efektívne a hospodárne? Pretože nie je 
problém dopĺňať peniaze do kasičky, keď sú od ľudí, problém je skôr, že či sú tie 
peniaze využívané efektívne a hospodárne. 

 
p. Polaček, primátor: Pán riaditeľ vám odpovie, nech sa páči. 
 
p. Čop, riaditeľ magistrátu: Ďakujem veľmi pekne. Čo sa týka vlastne tých výstupov. Všetky 

vozy, ktoré sa zapájajú do zvozu, manipulácie s komunálnym odpadom, disponujú GPS-
kami, čiže sú pravidelne kontrolované. Sú tam stázky, ktoré dostávame na kontroly a na 
podpis. To je jedna vec. Druhá vec je, že v rámci toho nakladania s komunálnym 
odpadom robíme pravidelný monitoring, respektíve pasportizáciu všetkých 
kontajnerovísk. Realizuje sa to minimálne raz za polrok, kde vlastne vyhodnocujeme 
počty nádob, ktoré sa používajú na jednej strane na komunálny odpad, na druhej strane 
na triedený odpad, i keď ten nie je súčasťou tohto poplatku, lebo to sa vlastne realizuje 
v inom režime, ale vychádzame z toho, aby čo najväčšia miera triedeného odpadu nám 
znižovala množstvo komunálneho odpadu, ktorý končí v spaľovni. Aj z toho dôvodu za 
posledných, za posledné 2 roky boli trikrát navyšované, ani nie tak počty tých nádob, 
lebo tam sme, na triedený odpad, lebo tam sme limitovaní priestorovými limitmi, ale 
bola zvyšovaná frekvencia vývozu triedeného odpadu. Najväčšie nárasty z dlhodobého 
hľadiska sú práve pri tom papieri a  kartónoch a to vlastne aj svedčí, vlastne o 
konzumnej spoločnosti, v ktorej momentálne dneska sme. Vzhľadom aj na skutočnosť 
vlastne, že bol rozbehnutý systém zálohovania vratných obalov, môžeme konštatovať 
skutočnosť, že objem plastov, plechoviek a skla nám nenarastá, čiže toto sa ukľudnilo, 
ale ani neklesá. Áno, čo je zvláštne. Ale svedčí to práve o tom, o spotrebnom štýle 
nášho života v nadväznosti práve na všetky tieto veci, o ktorých sa teraz bavíme a 
vzhľadom na to, že vlastne mesto spracovávalo stratégiu odpadového hospodárstva 
a koncepciu, z toho sa vlastne vychádzalo aj pri zbere dát a nastavovaní celých tých 
systémov. Zároveň je tuná, bolo povedané, že vlastne od 1. 1. začínajú dve také veľké 
zmeny. To znamená, ten kuchynský biologický odpad a jeho zber a likvidácia, ale 
zároveň od 1. 1. nastáva zmena aj v skutočnosti, že každé zberné miesto 
kontajnerovisko musí byť vybavené kompletnou skladbou nádob vrátane nádob na 
separovaný zber. Spravila sa vlastne v poslednom období, za posledný polrok 
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kompletná pasportizácia všetkých takýchto stanovísk na území mesta v nadväznosti na 
to, že vlastne pustíme do obehu tak, ako bolo tuná povedané 1875 240-litrových nádob 
na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad. Zároveň znižujeme vlastne počty nádob, 
takzvaných tých čiernych nádob na ten komunálny odpad. Čiže snažíme sa to 
optimalizovať, ale zároveň, áno, to je to, čo som teraz hovoril, sa musí o 264 nádob 
zvýšiť množstvo na separovaný papier. Takže tuná vidíte, že naozaj s týmito dátami 
pracujeme, snažíme sa to optimalizovať, snažíme sa to nastaviť, ale napríklad  pri tom 
kuchynskom biologickom odpade sme limitovaní zákonom, ktorý jasne definuje, že na 
jedného občana musíme počítať s objemom 250 l kuchynského biologicky 
rozložiteľného odpadu, bez ohľadu na to, či to vyprodukuje alebo nie. Podľa skúsenosti, 
ktoré máme z pilotných projektov, podľa skúseností, ktoré mám z komunikácie 
s mestami, kde tento režim funguje dlhodobejšie, sú to hlavné mestá v západnej Európe, 
ktoré s tým majú skúsenosti a tie stanoviská sú také, že k takémuto objemu sa najskôr 
dopracujeme za nejakých 12, 14 rokov intenzívnej práce a vzdelávania s verejnosťou. 
Takže na tomto vidieť, že vlastne ideme do ekonomicky pre mesto nie celkom 
výhodného režimu. Aj na tom vlastne postavilo mesto svoju argumentáciu, keď 
komunikovalo s ministerstvom na to, aby vlastne sa, aby mesto neprišlo o tú výnimku, 
ktorá umožňovala mestu neukladať alebo neriešiť, ako samostatný zber kuchynský 
biologický odpad a naďalej tento odpad zneškodňovať v spaľovni, pretože vlastne aj 
legislatíva Európskej únie umožňuje využiť ekonomicky najvýhodnejšie riešenie. V 
tomto prípade je, to má ešte aj ekologický dopad, pretože mesto Košice tento odpad 
neskládkuje, ale končí v takzvanom zeve, čiže zariadení pre energetické zhodnocovanie. 
Bohužiaľ, táto výnimka sa nám nepodarila predlžiť, respektíve dosiahnuť pre mesto 
Košice a musíme od januára spustiť tento režim. V rámci tých diskusií, ktoré sme mali, 
v rámci tých odborných kruhov padla niekoľkokrát otázka, čo bude mať občan za to, že 
bude vlastne separovať kuchynský biologický odpad. Bohužiaľ, dneska sa dostávame do 
situácie, keď ekologické a zelené riešenia sú väčšinou drahšie riešenia a v rámci 
kampaní alebo v rámci vlastne aktivít, ktoré tieto riešenia presadzujú, už sa nepripúšťa 
takzvaná ekonomická motivácia, ale používa sa takzvaná morálna motivácia. 
A bohužiaľ, celé to spustenie sa tohto projektu prichádza v tom najhoršom čase, aký je, 
keď sa dostávame do energetickej a ekonomickej krízy. Čiže, keď sa ma pýtate, čo za to 
bude mať občan? Občan bude mať kvalitnejšiu službu, pretože mu umožníme triediť 
kuchynský biologický odpad. Na druhú stranu hovoríme, áno, zelené riešenia sú drahšie 
a keď hľadáme argumenty, tak na tieto argumenty dostávame odpoveď, máme sa riadiť 
morálnou zodpovednosťou. 

 
p. Polaček, primátor: Možno dve poznámky. Prvá je. Množstvo odpadu z mesta nezmizne. 

Môžeme meniť frekvenciu, môžeme sa hrať s rôznym šetrením, ale najvýznamnejšou 
položkou je ten objem, ktorý treba do spaľovne odniesť a v zmysle pravidiel 
energeticky zhodnotiť alebo zneškodniť. To je jedna poznámka. Druhá. Viete, keď sme 
chodili po ministerstvách a vysvetľovali, aký osud mesto Košice čaká a to, že sme vám 
nespomenuli jeden výpadok a to je výpadok 3,3 milióna Eur, za ktorý si môžeme si 
sami alebo každopádne život to priniesol tak, že tu máme o 10 tis. ľudí menej a to je 3,3 
milióna Eur na podielových daniach, ktoré nedostaneme, lebo podielové dane sa platia 
na hlavu. To je ďalší výpadok. My sme chodili po ministerstvách, žiaľ, písali sme listy, 
odpovede sú jednoduché, zvýšte si dane, ak vám peniaze chýbajú. Je to naozaj strašné. 
Človek s nechuťou niekedy odchádza z Bratislavy, keď druhá strana nemá chuť ani 
diskutovať, pretože to vidí jednoducho, máte nízke ceny, máte nízke dane, máte nízke 
poplatky. To je jediná cesta, my vám nepomôžeme, my máme svoje vlastné problémy. 
Ešte pán riaditeľ niečo chcel doplniť. Nech sa páči. Nech to uzavrieme, túto časť.  
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p. Čop, riaditeľ magistrátu: Zabudol som ešte na jednu podstatnú vec a tuná padla otázka, ako 

si to monitorujeme. V podstate dneska je v rámci toho vývozného režimu trikrát do 
týždňa sa vyvážajú vlastne veľkokapacitné kontajnery alebo respektíve kontajneroviská. 
Najväčšia vyťaženosť kontajnerov je po víkende, keď v nedeľu sa nevyváža. Výsledok 
vyťaženosti alebo naplnenosti kontajnerov sa v tomto období hýbe na úrovni okolo 100, 
105 %. To myslím si, že z vlastnej skúsenosti poznáte. Uprostred týždňa to klesá niekde 
na úroveň 70 % a ku koncu týždňa sa to opäť zvyšuje. Čiže priemerná vyťaženosť 
kontajnerov, ktoré máme dneska v uliciach na komunálny odpad sa hýbe na úrovni 
85 %. Čiže, tu je otázka, čo sme sa snažili, ako sme sa snažili vlastne znížiť náklady. 
Výsledok je taký, že pri, zaoberali sme a aj otázkou zníženia frekvencie vývozu, 
bohužiaľ, výsledkom by bolo, že vlastne kontajneroviská budú preplnené a budeme si 
znečisťovať vlastný priestor. V takom prípade a to je potom druhá záležitosť a s tým 
máme tiež problém. V prípade, že sú kontajnery na komunálny odpad plné, prudko 
rastie vlastne znečistenie triedeného odpadu komunálnym odpadom, čiže občania 
vlastne komunálny odpad hodia do triedeného a spôsobuje to zvýšené náklady, lebo v 
takom prípade vlastne Kosit, ktorý vyváža triedený odpad, nemôže vlastne takýto odpad 
dať na triedenie a skončí nakoniec ako komunál, znečistený triedený odpad komunálom. 
Čiže toto sú vlastne potom negatíva, ktoré to prináša, čiže to je ďalšie riziko, že v 
prípade zníženia vývozu klesne nám percento triedenia a narastie nám komunál 
pravdepodobne.  

 
p. Polaček, primátor: V rámci tých položiek, ktoré máme pri tejto aktivite a bola tu otázka, že 

čo sa dá zmeniť, čo sa dá ušetriť možno. Vieme škrtnúť vývoz veľkokapacitných 
kontajnerov, uličných smetí, ktoré poznáte pred bytovkami. Tam zo zákona hovorí, 
obec to má urobiť dvakrát do roka, teda vieme tie desiatky kontajnerov znížiť, škrtnúť, 
respektíve neobjednať. To je jedna z ciest, ale na druhej strane ten odpad nezmizne a 
opäť bude pri kontajneroviskách, bude sa hromadiť, ale tam je priestor okolo pol 
milióna Eur, túto časť služby neobjednávať. Tam to je robené na objednávku. Pán 
poslanec Fedoročko, nech sa páči, faktická. Nasleduje pán poslanec Djordjevič.  

 
p. Fedoročko, poslanec MZ: Ďakujem. Ďakujem za odpoveď pán Čop. Vraveli ste, že mesto 

má spracovanú komplexnú koncepciu, čo sa týka odpadového hospodárstva s návrhmi, 
ako to robiť lepšie. To je super, ale čo z toho, čo všetko z toho, čo je tam navrhnuté sa aj 
reálne realizovalo v praxi a môžeme povedať, že už to funguje? Lebo ja na 
Ťahanovciach som za ostatných päť rokov nevidel nič z toho, čo by nám malo pomôcť 
efektívnejšie hospodáriť pri tom odpadovom hospodárstve. Kým ostatné mestá riešia 
iné typy kontajnerov, možno redukovať tie výjazdy s tým, že jednoducho to budú robiť 
efektívnejšie, tak tu je, myslím to, ako jeden z hlavných zákazníkov Kositu a len 
platíme a platíme. A každý rok budeme platiť viac a viac, pretože nevidím návrh 
zmeny, ako by sme to mohli robiť inak, aby sme nemuseli každý rok zvyšovať o ďalších 
20 Eur poplatok. Úprimne, ja som nevidel takú analýzu manažmentu odpadov, ktorá by 
ma presvedčila o tom, že tieto výdavky sú relevantné a odôvodnené, aby ma to 
presvedčilo, aby som za tento návrh zvýšenia poplatku za odpad mohol hlasovať. 
Proste, jednoducho, mám ten pocit, že Kosit je ako štát v štáte a my sme jeho 
rukojemníci a každý rok nám povedia, že plaťte viac a my nemáme inú možnosť, len 
platiť.  

 
p. Polaček, primátor: Ďakujem pekne. Pán riaditeľ bude ešte reagovať na vás. V tej koncepcii 

je presne povedané, čo máme robiť, kedy to máme urobiť a ako. Vlastne veľkú časť 
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vecí, ktoré nám pán riaditeľ vymenoval, sú tie veci, ktoré sa za posledný rok urobili a 
zmenili a ešte ich určite chce doplniť.  

 
p. Čop, riaditeľ magistrátu: Základnou myšlienkou tej stratégie je triediť odpad u pôvodcu bez 

ohľadu na to, či to je fyzická alebo právnická osoba. Ale je to o morálnej 
zodpovednosti. To znamená, že každá osoba musí začať u seba a musí začať triediť. 
Jednou zo základných vecí je, že vybudovať širšiu sieť takzvaných zberných dvorov. 
Dneska máme vybudovanú sieť zberných dvorov. Je to svojím spôsobom tiež položka 
navyše. Je to takzvaný nadštandard, ale aj tak, keď sa prejdete po sídlisku, tak väčšina 
tých, čo prerábajú byty, jadra, miesto toho, aby to záchodovú misu odniesol do tohto 
zberného dvoru, kde to od neho zoberú bezplatne, tak to vyloží k tomu kontajnerovisku. 
Čiže tuná sú tie základné stratégie. Sú to prevencia, je to vzdelávanie. To sú veci, na 
ktorých pracujeme, robíme ich, začíname alebo ideme od detí, áno, a postupujeme 
ďalej. Áno, je tuná tá záležitosť a je to ale o tej zodpovednosti každého jedinca tak, ako 
sme. Je to aj o tom a na jednej strane sú naše stratégie, na druhú stranu je potom vlastne 
legislatíva, ktorú štát prijíma, ako keby zabúdal na tieto stratégie. Áno. Pretože je tuná, 
poviem tak, na takzvané veľkokapacitné kontajnery, polopodzemné, zapustené 
a podobne. Áno, ale to je model, ktorý v tomto okamihu výrazne predražuje náklady na 
zber komunálneho odpadu, ale zároveň nemotivuje občana, aby produkoval odpadu 
menej. Pretože, čím väčšia nádoba, tým ho motivuje, však sa to stratí, ale zároveň je 
tuná prijatá aktuálne legislatíva, ktorá hovorí o nulovej vzdialenosti dochádzkovej 
vzdialenosti ku kontajnerom. Čiže pri týchto veľkokapacitných sa dostávame do 
problému s legislatívou. Čiže my tie veci v stratégii máme, my ich máme pripravené, 
chceme v nich postupovať, ale zároveň hovoríme, že tieto opatrenia, zelené opatrenia 
alebo respektíve nebavme sa len o odpade - áno, to je takzvaná zelená a modrá 
legislatíva, nás niečo budú stáť. Zároveň tuná máme vlastne ustanovenie zákona, je to 
paragraf 81 ods. 12 zákona č. 79 z roku 2015 o odpadoch, kde je stanovené, že obec pri 
ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 
vychádza zo skutočných nákladov obce na nakladanie s komunálnym odpadom a 
drobným stavebným odpadom vrátane nákladov uvedených a tam ide ďalej, áno, z 
ods. 10 zákona, to jest z nákladov súvisiacich s biologicky rozložiteľným komunálnym 
odpadom, nákladov na triedený zber zložiek komunálneho odpadu. Čiže my v tomto 
okamihu postupujeme podľa litery zákona, ktorá nám jasne definuje, ako máme nastaviť 
ten poplatok za odpad. Sú tuná tie veci, o ktorých sa bavíme a je tuná možnosť, 
takzvaného množstevného zberu, ktorý sa dá realizovať pri rodinných domoch, ale 
zároveň aj, to sme sa na komisiách rozprávali, že táto skutočnosť spôsobuje mestu 
Košice ďalšie problémy. Áno. Pretože a to poznáte všetci, hlavne starostovia veľkých 
MČ, že autá prichádzajúce z okolitých obcí, z okolitých miest nám vlastne donášajú 
komunálny odpad, zastavia pri kontajnerovisku, zastavia pri našich veľkokapacitných 
kontajneroch a vyhodia tento odpad práve do tohto. Čiže tých stratégií tuná je, tá 
stratégia je zverejnená, prechádza komunikáciou, snažíme sa v maximálne možnej 
miere znížiť tie náklady, optimalizujú sa rozvozy, nastavujú sa na čo najnižšiu mieru, 
ale treba to brať tak, že ten systém čistoty, lebo bavíme sa o čistote na území mesta, 
máme nastavený vyššie, ako sú možnosti mesta. 

 
p. Polaček, primátor: Ďakujem pekne. Pán poslanec Lörinc má procedurálny.  
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Áno. Vzhľadom na to, že informácie, ktoré sú podávané sú 

všeobecne dostupné a známe, nemajú ťah na bránku, čo sa týka tohto rokovania, si 
dovolím navrhnúť ukončenie diskusie s tým, že tí, ktorí sú prihlásení, tak dobehnú im 
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bez možnosti prihlasovania s faktickými poznámkami, ani novými príspevkami. A 
zároveň si dovolím, aby tu neboli nejaké dlhé vstupy a prosím, neberte to v zlom, 
obmedziť aj dĺžku príspevku predsedníckeho stola na 3 minúty na 1 príspevok. 
Ďakujem veľmi pekne.  

 
p. Polaček, primátor: Vy sa pýtate a ja sa snažím odpovedať. Nech sa páči, hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 42 -  za: 24, proti: 2, zdržali sa: 5 
 
p. Polaček, primátor: Tento návrh prijatý bol. S faktickými ešte boli prihlásení pán poslanec 

Djordjevič, Vrchota, pani poslankyňa Iľaščíková.  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne, pán primátor. Nakoľko vy 

hore ste pánom poslancom Fedoročkom boli vyzvaní, že máte poskytnúť nejaké vstupy, 
čísla, dáta. Chcem len upozorniť na to, že spoločnosť Kosit má stanovy, kde podľa 
čl. 11 ods. 6 je nominant mesta automaticky predseda dozornej rady. Pán Fedoročko, 
viete kto je do dnešného dňa ešte stále, keďže uznesenie nie je podpísané, predsedom 
Dozornej rady v spoločnosti Kosit? Viete to pán Fedoročko? Áno, je to človek, s ktorým 
ste kandidovali na jednom letáku, pán Strojný. Tak aj jeho by ste sa mohli, prosím, 
opýtať alebo doteraz ste sa mohli pýtať. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor: Pán poslanec Vrchota, pani poslankyňa Iľaščíková. Faktická. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Ja som rozmýšľal, či sa 

prihlásiť s klasickým príspevkom, ale myslím, že sa to zmestí do faktickej. Tak ako sa 
spomínalo, že áno, keď máme zvyšovať poplatok za odpad, tak malo by sa to odraziť 
trošku možno aj na zvýšenej kvalite, keď už tak. A už vyše dvoch rokov sa bavíme o 
tých polopodzemných kontajneroch. Keď už sa to zvyšuje vo všeobecnosti, tak 
prejdime aspoň na tento spôsob polopodzemných kontajnerovísk. Aj u nás v mestskej 
časti, aj v iných veľkých MČ je vytypovaných niekoľko lokalít už dlhodobejšie no a tak 
isto aj chýbajúce malé odpadkové koše, ktoré by určite bolo potrebné doplniť. Keď už 
zvyšujeme teda poplatok, tak nech je aj výsledok vo forme väčšej čistoty a 
komfortnejšieho prístupu a správy odpadového hospodárstva. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor: Na tú kvalitu verejného priestranstva vždy budú peniažky potrebné. Pani 

poslankyňa Iľaščíková. Nech sa páči.  
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Ďakujem pekne. Chcem sa opýtať pána 

riaditeľa. Vtedy, keď sme sa bavili o tom VZN-ku spomínal ste, že už od 1. januára 
Kosit nebude zbierať kartóny... 

 
p. Polaček, primátor: Podnikateľom. 
 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: ...podnikateľom. Ako to bude, čo sa bude diať potom, ako 

budeme riešiť, aby sa mesto nezahltilo, lebo vieme, ako to vyzerá teraz. A po ďalšie. Čo 
sa týka toho separovaného odpadu. Môžeme sa tu hrať na nejaké zelené mesto, zelenú 
stratégiu a tak ďalej. Neviem si osobne predstaviť, ako ľudia budú separovať odpad, 
ľudia, ktorí bývajú v panelákoch, kde budú tieto nádoby skladovať. To je po prvé. 
Viem, že to nie je ani, no neviem si predstaviť. Po ďalšie. Aj tak to skončí niekde 
možnože vo veľkej smetnej nádobe. Mňa osobne mrzí, nie je to na vás, je to štát, vlastne 
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hádže tie povinnosti všetky tieto na mestá, ale nezaoberá sa tým, ako to má mesto riešiť, 
skadiaľ, aj tak to ostane potom na ťarche tých ľudí, hej. A ja nezahlasujem. 
Nezahlasujem za odpad a možno by som chcela vidieť väčší výtlak od predstaviteľov 
miest a obcí na štát v rámci týchto všetkých povinností, ktoré hádžu na...  

 
p. Polaček, primátor: Ďakujem pekne. Ja len ešte jedna malá poznámka. Pýtate sa na tie 

nádoby. Tie nádoby nebudú v bytovkách, ale pred bytovkami na kontajnerovisku na 
sídliskách. Pri rodinných domov to je iné. Ľudia budú musieť, áno, a práve tu je ešte 
jedno také veľké riziko, ktoré sme vám asi nepovedali. Síce my hovoríme, že by odpad 
nás bude stať približne 2,7 milióna euro, ale každý jeden, každý jeden znečistený 
kontajner iným odpadom a to jedno, či to bude bio alebo aj triedený, sa nám vyúčtuje 
ako komunálny odpad. To znamená, náš odhad je konzervatívny. Páni, ešte pán riaditeľ 
chce niečo doplniť. Nech sa páči.  

 
p. Čop, riaditeľ magistrátu: Tá otázka, ktorá padla na tie kartóny. To sa netýka separovaného 

zberu tých klasických nádob na triedený odpad v rámci bytovej výstavby. Tuná sme sa 
bavili o otázkach kartónov a zberu kartónov z Hlavnej alebo centrálnej mestskej zóny. 
Treba si uvedomiť, že toto sú právnické subjekty a oni podľa zákona sú povinní 
uzavrieť zmluvu s oprávnenou osobou na to, aby odovzdávali takýto odpad takejto 
organizácii s tým, že doteraz mali takúto, dá sa povedať nadslužbu, áno, že v podstate 
vyložili to a zberová spoločnosť to zobrala z Hlavnej ulice a zlikvidovala to, lebo 
ekonomicky to vychádzalo. Áno, čiže. Ale toto bude to, poviem tak,  je pripravená 
kampaň. Už dá sa povedať, že svojím spôsobom tá prvá fáza beží. Bude kampaň, kde 
budeme intenzívne komunikovať so všetkými tými podnikateľskými subjektmi, v 
spolupráci s Mestskou časťou - Staré Mesto sa pripravili zoznamy, databázy tak, aby 
sme ich oslovili a upozornili ich na túto ich zákonnú povinnosť. Áno a poviem rovno aj 
ten režim, ktorý máme na tom zlatom kríži alebo centrálnej mestskej zóne spôsobuje, že 
máme náklady na odpad také, aké máme, pretože cieľom a to nehovorím, že to je len 
odpad, to je čistota, áno, bavíme sa o čistote. Pretože vlastne ten odpad z tej Hlavnej 
ulice zbierame dvakrát do dňa, v ranných hodinách, vo večerných hodinách. Čiže tuná 
je a to vnímam tak, že to je objednávka verejnosti na čistotu a bezpečnosť v centrálnej 
mestskej zóne, áno. Čiže to je verejný záujem, takže to vnímame a snažíme sa nastaviť 
tie pravidlá tak, aby sa ten odpad v tejto zóne nekumuloval, neohrozoval bezpečnosť, a 
zároveň by som povedal, celkový prejav a imidž mesta. 

 
p. Polaček, primátor: Ďakujem pekne. Poslednú faktickú bude mať pán poslanec Bačinský, 

pretože pán poslanec Krcho sa prihlásil po tom, ako bol schválený procedurálny návrh. 
Pani poslankyňa Kovačevičová, nech sa páči. 

 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Faktická poznámka. Dobre, ja by som nadviazala na pána 

riaditeľa Čopa, keď ste spomínal, že tie stanovištia sú plné všelijakých záchodových 
mís, umývadiel, postelí. Bohužiaľ, je to pravda. Myslím si, že za 8 rokov, čo som 
starostka deviaty rok, musím povedať, že sme sa nikde v meste Košice v rámci 
odpadového hospodárstva neposunuli, pretože pokiaľ nebudú stavebné úrady a bytové 
družstvo nejakým spôsobom prepojené s MČ, takže my nemáme informácie o tom, 
ktoré byty alebo kde sa vlastne aktuálne realizujú nejaké rekonštrukčné práce. Čiže 
absolútne je to nevymožiteľné, pretože nikto sa nepriznáva, že tam zložil tu záchodovú 
misu a nič iné nerobia MČ doslova do písmena, ešte dočisťujú tieto sídliska. Dobre. 
Ešte sa opýtam, či mesto Košice má pripravenú nejakú alternatívu, ak dnes VZN-ko 
neprejde teda, že ako ďalej sa bude postupovať. 
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p. Polaček, primátor: Mesto si musí plniť zákonné povinnosti, to znamená, alternatívu nemá. 

To znamená, ako som povedal, vieme škrtnúť nejaký vývoz veľkokapacitných 
kontajnerov, nejakých pol milióna naškrtáme, možno viac, služba musí ísť. Nech 
akokoľvek sme spokojní alebo nespokojní a chýbajúcich 6 mil. Eur, áno, zoškrtáme. 
Zoškrtáme na úkor iných služieb. Kľudne môžeme sa rozlúčiť s 20 percentami 
zamestnancov, ale tých 4500 kompetencií sme povinní robiť, ale ani to nebude stačiť. 
Čiže škrtli sme komplet zelené mesto. Už je škrtnuté, ostali tam len komunálne odpady 
a u vás pani starostka, jazero – sinice. Nič iné tam nie je. Škrtnime sinice, to je 60 tisíc. 
To nám zasa nepomôže. V programe dva, sociálne veci. V programe jedna, sociálne 
veci ideme na minimum. Máme tam rezervu 1 mil. Eur a to je to, že neotvoríme v 
Krásnej Domov sociálnych služieb. Už som vydal pokyn, aby sme v decembri 
pozastavili činnosť a v prípade, že to dopadne katastrofálne, neotvoríme toto zariadenie, 
neprijmeme ľudí. Vieme tam ošetriť približne 500 - 600 tis. Eur, lebo niečo je dotácia 
štátu. V programe dva sme nechali asi 30 % dotácie na šport a na kultúru. Niečo také 
ako CIKE, ktorému sme dávali 150 tis. Eur na rôzne kultúrne projekty. To už je 
škrtnuté. Je škrtnuté Múzeum Löfflera. Ostalo tam naozaj pár peňazí. Je škrtnutý celý 
futbal. Samozrejme, neberte nám prosím obrazne, že takto to má ostať, určite sa budú 
položky presúvať vľavo, určite niečo sa zachráni, určite áno. Ale už teraz, aby sme mali 
ten schodok 16 miliónov Eur. Toto všetko sa vlastne urobilo, aby sme videli, kde sa 
vlastne nachádzame. Program tri som spomenul. Bezpečnosť – program päť. Šesť je 
škrtnutý komplet. Finančné benefity mestskej polície tak isto. Desať percent mestskej 
polície škrtáte. To znamená, bude menej bezpečnosti už teraz. Môžeme škrtnúť viac 
policajtov, samozrejme. Do verejného osvetlenia nemusíme dať žiadne peniaze. 
V programe päť – doprava. Tento rok sme investovali asi 10 miliónov euro do opravy 
ciest. Všetci sme nespokojní ako málo. Je tam milión. Je tam jeden milión namiesto 
desať. Takto by som mohol o programe rozprávať, som vám ho poslal. Nie je 
samozrejme vytesaný do kameňa, ale tých položiek je tam vyškrtaných za desiatky 
miliónov Eur. Proste tých 34 miliónov je strašne veľa. Toto sa nedá. Nedá sa s tým nič 
robiť. Čiže, áno, alternatíva nie je. Ja nechcem vás nejakým spôsobom vystrašiť, 
vydierať, ale ja si nemyslím, že vo februári budeme schopní rozpočet schváliť. Budeme 
to ťahať do jesene? Budeme čakať na aký zázrak? Na predčasné voľby? Tie nám 
neprinesú žiaden úspech. Táto vláda nám neprinesie žiaden úspech. Táto vláda 
nekomunikuje s naším mestom, pretože majú svoje vlastné problémy. Oni sami tvrdia, 
že sa na Slovensko valí 100 metrové tsunami. Pomôžte si sami, to znie z každej strany. 
Čiže, alternatíva neexistuje taká, aby aspoň časť ľudí bola spokojná. Nikto nebude 
spokojný. Bude to zlé. Neviem, čo k tomu mám povedať. Pán poslanec Špak. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Poprosím v predošlom alebo poslednom procedurálnom návrhu 

zaznelo od pána poslanca Lörinca, že aj za predsedníckym stolom, to bolo presne na 
záver toho. Nedávam nič teraz, len vás chcem upozorniť. Ten procedurálny sme 
schválili, aby aj vy ste si obmedzili do troch minút tie vstupy. Mali ste tam 4 minúty 40, 
keď dobre pozerám. 

 
p. Polaček, primátor: Pán poslanec Bačinský má poslednú faktickú.  
 
p. Bačinský, poslanec MZ: Ďakujem pekne za slovo. Čaká nás ťažké hlasovanie. Napriek 

tomu doteraz zatiaľ nebolo prezentované žiadne nejaké výrazné spôsoby, kde by sa dalo 
niečo ušetriť, preto to bude dosť náročné prijať rozhodnutie. Avšak bolo prezentované 
pánom riaditeľom, že náklady na zber sa zvyšujú aj tým znečistením triedeného odpadu. 
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Preto moja otázka, ktorá s týmto súvisí je, pretože medzi ľuďmi koluje taký názor, že 
načo triediť, veď aj tak sa všetko nakoniec sype do jednej tej nádoby, do jedného 
zberného vozidla. Tak, či je nejaký mechanizmus alebo akým spôsobom sa rozhoduje 
o tom, či ten daný kontajner, ktorý bol separovaný je znečistený. Či to je v podstate na 
rozhodnutí toho jedného pracovníka, ktorý na tom pracuje? Neviem, či viete odpovedať 
na túto otázku, ale zaujíma ma to. A druhá časť otázky je, či máme aj nejaké čísla 
ohľadom počtu znečistených kontajnerov, respektíve nákladov, ktoré s tým súvisia a sú 
takto navýšené. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor: Túto službu treba rozdeliť na ešte jednu takú podmnožinu a to je 

triedený zber, ktorý my neplatíme, ten je zadarmo. Platí ho takzvané OZV - Organizácie 
zodpovednosti výrobcov cez tieto organizácie. V našom prípade je to spoločnosť Natur-
Pack, ktorá financuje zo svojich peňazí, ale zároveň z príspevkov od podnikateľov, ktorí 
tvoria odpady, plasty, papier, sklo, financie a z týchto financií v našom meste financuje 
triedený zber. To znamená, to nás nestojí nič. Na druhej strane ako náhle v kontajneri je 
niečo, čo sa nedá použiť ako triedený zber na dotriedenie a následný predaj v rámci 
druhotných surovín, je vždy mestu vyúčtovaný ako komunálny odpad. Robí sa to aj 
komisionálne. Robí sa to niekedy aj jednotlivo. Jednoducho závisí to od toho, že či je to 
daný deň jeden prípad alebo stovky prípadov. Tam to nemáte úplne jednoznačné. A pán 
riaditeľ môže ma ešte doplniť ešte z praxe viac. 

 
p. Čop, riaditeľ magistrátu: Ak dovolíte, ešte sa vyjadrím k tomuto zásadnému, tejto otázke. 

Počas covidu, keď nastal covid, bol problém s personálnymi kapacitami, keď vypadli 
vlastne šoféri a obsluha smetiarskych vozidiel, tak sme krátkodobo pristúpili k tomu, že 
sme stiahli z terénu veľkokapacitné kontajnery. Výsledok bol taký, že vlastne ľudia 
takýto odpad začali hádzať do kontajnerov medzi komunálny odpad a tento odpad ničil 
alebo poškodil, dá sa povedať, zariadenia na triedenia a posúvanie odpadu do 
spaľovacieho zriadenia. Čiže to sú zasa spojené nádoby. Áno, a to je stále, o tom sa 
budeme rozprávať. Ten odpad a tieto problémy si vyrábame my sami ako ľudia a naša 
nezodpovednosť, respektíve prístup - ako pristupujeme k tomu odpadu. Áno, 
samozrejme, náklady by sa dali výrazne znížiť, ale musíme začať každý od seba a 
zodpovedne pristupovať k triedeniu a nakladaniu s komunálnym odpadom, respektíve k 
produkcii odpadu. To povie každá koncepcia. Znížiť produkciu odpadu a zvýšiť 
percento triedenia u pôvodcov odpadu.  

 
p. Polaček, primátor: Pán poslanec Karaffa, nech sa páči. Nevidím vás. 
 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Veľa sa diskutuje a z toho, čo ja 

som sa mal možnosť rozprávať s kolegami, ten pôvodný návrh, ktorý je predložený, nie 
je priechodný a preto si dovolím predložiť pozmeňujúci návrh, ktorý znie: 1. v čl. 1 sa 
dopĺňa novým bodom 5, ktorý znie za § 8 sa vkladá nový § 8a, ktorý vrátane nadpisu 
znie, 8a teda prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2023, v roku 2023 sadzba 
poplatku je a) 0,135 Eur na osobu a kalendárny deň pre poplatníka podľa § 2 ods. 2 
písm. a) tohto nariadenia, b) 0,034 Eur za 1 l odpadu pre poplatníka podľa § 2 ods. 2 
písm. b) a c), a pre poplatníka podľa § 3 písm. b) tohto nariadenia. Moment. 2. doterajší 
návrh uznesenia v časti schvaľuje sa označuje bodom 1 a zároveň sa doplnia bodom 2, 
ktorý znie 2) žiada primátora mesta Košice, aby pri príprave programového rozpočtu 
mesta Košice na rok 2023 v prípade potreby bol schodok v dôsledku schválenia nižšej 
sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023 oproti 
pôvodne predloženému návrhu vykrytý externým zdrojom financovania. Toto, čo som 
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teraz navrhol, k tomu dám také krátke odôvodnenie. Pozmeňujúcim návrhom sa 
navrhuje postupné zvýšenie sadzby poplatku tak, aby pôvodne navrhovaná sadzba 
platila až od roku 2024, teda to, s čím dnes máte problém, to bude platiť až od roku 
2024, od 1. januára 2024, pričom v roku 2023, teda od 1. januára 2023 by navýšenie 
sadzby bolo len približne v polovičnom rozsahu. To jest, ak v súčasnosti pri paušálnom 
poplatku je ročná úhrada za osobu vo výške 36 Eur 86 centov, v roku 2023 bude vo 
výške 49 Eur 27 centov a až od roku 2024 by platila pôvodne navrhovaná sadzba. 
Podobne to platí aj pri množstevnom zbere, kde súčasný ročný poplatok je 160 Eur 16 
centov. V roku 2023 bude 194 Eur 48 centov a až od roku 2024 bude platiť pôvodne 
navrhovaný poplatok 228 Eur 80 centov. Zároveň sa dopĺňa návrh uznesenia o možnosť 
financovania vzniknutého schodku, ako som už povedal formou externého zdroja 
financovania. To, čo ja teraz navrhujem, ten rozdiel je v tom, že oproti pôvodnému 
návrhu je pri paušálnom poplatku ten poplatok pre poplatníka ročne nižší o 12 Eur 41 
centov a pri množstvovom zbere je nižší o 34 Eur 32 centov. Taký je návrh. K tomuto 
návrhu si ešte dovolím pripojiť aj ďalšie dva návrhy alternatívne pre vás, keďže už 
nemáme možnosť sa ďalej hlásiť do rozpravy, preto ich predkladám dva. Tie dva 
návrhy sa týkajú posunutia hranice pre úľavu a znejú teda takto: v bode 2 návrhu v § 6 
ods. 2 písm. a) sa číslo 62 nahrádza číslom 65 a druhý pozmeňujúci návrh v bode 2 
návrhu v § 6 ods. 2 písm. a) sa číslo 62 nahrádza číslom 70. Ak ma pamäť neklame a 
dobre si to pamätám, tak v prípade, že by prešiel tento návrh, ten druhý, ktorý som čítal, 
posunula by sa hranica pre úľavy z poplatku za odpad na hranicu 70 rokov, tak vedelo 
by to priniesť do rozpočtu približne 300 tis. Eur. Ak sa mýlim, tak pán riaditeľ alebo 
pán primátor ma opravia. Čiže toto sú dva pozmeňujúce návrhy. Zároveň predkladám. 
Pardon. Upravím sa. V tom návrhu, ktorý som predložil ako prvý v časti 2 žiada 
primátora mesta Košice, aby pri príprave programového rozpočtu mesta Košice na rok 
2023 v prípade potreby bol schodok v dôsledku schválenia nižšej sadzby poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023 oproti pôvodne 
predloženému návrhu vykrytý iným zdrojom financovania. Čiže tieto návrhy sú. Ešte 
rád by som, lebo čítal som tie návrhy. Ešte rády by som doplnil vlastne. Padlo tu 
niekoľko vecí a ja toto hlasovanie považujem za jedno z najdôležitejších v tomto roku. 
Myslím si, že tak vážne hlasovanie sme tento rok nemali a skutočne bolo by dobré, ak 
by sme sa zachovali zodpovedne, pretože ak to neschválime, bude to znamenať výrazné 
zníženie poskytovaných služieb v meste Košice všeobecne. Padli tu dokonca také 
návrhy, že prečo nemáme polopodzemné kontajneroviská. No to by bol projekt za 
milióny Eur a keď my nie sme ochotní nájsť peniaze na toto, ja neviem z čo by sme to 
financovali. Padla tu otázka smerom k podnikateľským subjektom. Ja som to dokonca aj 
svojho času riešil, kde mi bolo povedané zo strany odborných zamestnancov: pán 
Karaffa, zákon je napísaný tak, že podnikateľ si určí dobu frekvencie a veľkosť a počet 
nádob a tým, že si splní tú podmienku, my  nemôžeme mu povedať, že na tú prevádzku 
potrebujete viac, menej a podobne a potom tí podnikatelia a často krát aj na veľkých, 
drahých autách rozvážajú odpad kade-tade po sídliskách a vidíme to a vieme to. A 
možno je tu jedna taká otázka, lebo keď sa vlastne už dostávame do tohto štádia, že 
správa mesta je taká drahá, možno je načase otvoriť aj tú tému, či by sme sa nemali 
začať baviť o tom, že sa konečne zníži počet MČ v Košiciach. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor: Ďakujem pekne. Pán poslanec Špak, nech sa páči. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem za slovo. Ja som si dovolil takú malú genézu urobiť. Keďže 

sme spolu sedeli dve volebné obdobia, tak začnem rokom 2016, kedy zhodou okolností 
presne na tom istom zastupiteľstve 12. 12. 2016 sme schvaľovali aj územný plán a zrazu 
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prišla jedna super vec, ktorú prečítam z článku v Korzári: „Chceli našetriť na Kosit. 
Ako uviedli Polaček s Gibódom ich cieľom bolo ušetriť v rozpočte asi 12 mil. Eur, 
ktoré by mali zabezpečiť potrebné úspory“ atď., atď.. To bola téma Kosit, téma 12 mil., 
čo až úplne sa mi tu zrkadlí dnešok a vtedy si z rozpočtu, ktorý zďaleka nebol ani 
200 mil. a teraz je ďaleko cez 200, dokázal nájsť 12 mil. Eur na to, na čo trebalo. Teraz 
ich nevieme nájsť. Idem k roku 2019. To bude ukážka jasná toho, že tú dnešnú 
prezentáciu vás poprosím vedenie, pošlite mi ju do e-mailu, chcem si ju uschovať 
a chcem ju vedieť potom naspäť ukazovať, keď konečne uvidíme rozpočet, ktorý tu 
bude a uvidíme ako dopadneme budúci rok, lebo chcem vidieť pravdu, keďže taká istá 
prezentácia tu bola v roku 2019. Krásna grafická, budeme mať nájomné byty, pán Špak 
zbytočne tu ideme s peniazmi zo štátneho fondu a nemáme ani jeden. Mali sme prísľub 
cez 1 mil. Eur. Tú prezentáciu nemám, visela iba tam. Takže chcem vidieť tú 
prezentáciu, čo dnes sme prvýkrát v živote videli. Opakujem, rozpočet nemajú poslanci 
vo svojich mailoch. Ešte ho ani nevideli, ale už vieme, že je zle. Lenže my nevieme, my 
sme ho nevideli, nemám z čoho vychádzať, že kde sú tie náklady vlastne a prečo zrazu 
nemáme peniaze. Ďalšia vec, zmluva s Kositom. Prešiel si ju niekto? Videli sme ju, 
nevideli sme ju. A posledná vec je teraz 2022, máme tu novú dozorku. Mňa tiež bude 
zaujímať to, či náhodou nie je pravdou, tie kadejaké sumy, čo mi chodia, že my, ktorí 
sme najviac ovplyvnení kvalitou života kvôli spaľovni a tak ďalej, čo tu máme priamo u 
nás v meste dá sa povedať, tak platíme za to zneškodnenie viac ako možno dedinky 
100 km od nás. A to som takisto doteraz nevidel v žiadnom materiáli, aké skutočné 
náklady sú a či náhodou my nerobíme možnosti tejto súkromnej firme, aby si potom 
robila monopol na celom východnom Slovensku. Takže ja mám úplne jasno, ako budem 
hlasovať, pretože tých peňazí tu bolo ponúkaných kopec, ale boli relevantné a teraz 
zrazu nemáme. Počkám na rozpočet, ten nikto nevidel a potom uvidíme, čo bude ďalej. 

 
p. Polaček, primátor: Pán poslanec, sklamem vás, pretože z tých 200 miliónového rozpočtu 

my sme už vyškrtali desiatky miliónov Eur. Čiže už dávno 10 % je preč vyškrtaných. 
Takže, áno, urobili sme to presne takto. A všade sme sa snažili to priškrtiť. O tom to 
celý čas je. To si tých 34 miliónov je strašne veľký peniaz, ktorý nám chýba. Faktické 
nie sú dovolené. Len vás chcem upozorniť, aby sme dodržiavali teda vaše vlastné 
pravidlá. Čiže, druhá otázka bola. Jedna bola, keď môžete pán poslanec pripomenúť. 
Som za. Dve otázky boli. Nech sa páči. Kosiť zmluva je zverejnená predsa na internete, 
na webe mesta, je verejne dostupná. Sú tam všetky, i dodatky, základná zmluva. Pred 
rokom to bolo aj komunikované, vysvetlené, bolo k tomu špeciálne stretnutie poslancov. 
Mohli ste tam byť. Dobre. Ďakujem pekne. V niektorých prípadoch mesto Košice má 
nižšiu cenu ako okolité obce. Dnes už áno. V minulosti to tak nebolo. Je ešte pár obcí, 
ktoré majú nižšiu cenu. Ďakujem pekne. Dovoľte mi, aby som vás požiadal o päť 
minútovú prestávku a verím, že predsedovia komisií a klubov si nájdu cestu, aby sme sa 
vzadu poradili, či vôbec je východisko z tejto situácie.  

- - - prestávka- - - 
 
p. Polaček, primátor: Prezentovaných je 17 poslancov. Ďakujem pekne, budeme pokračovať 

teda v diskusii. Pani Adamčíková má procedurálny návrh? Nemá. Pán poslanec Karaffa 
má procedurálny návrh?  

 
p. Karaffa, poslanec MZ: Ja by som len chcel oznámiť, že ten návrh, ktorý som predkladal, 

som predkladal vlastné 3 návrhy a tá výnimka, posunutie zo 62 na 70, tento návrh 
sťahujem, čiže zostáva tam jediný, zo 62 na 65. 
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p. Polaček, primátor: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Slivenská, nech sa páči. 
 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Tak ja začnem asi tak negatívne, že nemáme v meste odpadovú 

politiku. Najprv sa vyjadrím za komisiu životného prostredia, verejného poriadku a 
ochrany zdravia, ktorej predsedám. Tam sme tento materiál prejednali, odporúčali sme 
ho zastupiteľstvu prerokovať a schváliť z dôvodu, že komisia životného prostredia má 
prioritu životné prostredie a verejný poriadok. Ja osobne sa obávam a pravdepodobne aj 
členovia komisie, keďže sme to takto schválili, že v prípade, ak nebude tento poplatok 
zvýšený, tak ten verejný poriadok v zmysle odpadu, teraz nie v zmysle bezpečnosti, 
nebude zabezpečený a zo skúseností aj počas kampane väčšina ľudí vníma ako 
nedostatok nášho mesta, poviem to tak jednoducho, špinu a bordel v našom meste. A to 
si myslím, že ak by sa toto ešte zhoršilo, tak by to bolo veľmi zle. Takže priorita 
mnohých ľudí je aj čisté mesto. Ja sa však, vyjadrím moje také obavy alebo to, čo už 
som spomínala pri predchádzajúcom VZN-ku, kedy som to aj na klube prezentovala. 
Veľmi sa bojím o sociálne slabšie osoby, ktoré ako tu bolo dnes prezentované, naozaj 
dopady týchto zvyšujúcich sa poplatkov budú pre nich radikálne a môžeme zapríčiniť 
to, že budú naozaj na hranici existencie a vôbec schopnosti prežiť. Preto ja som 
navrhovala, aby sme našli nejaký kľúč, aby sme tieto sociálne slabé osoby v našom 
meste nejak v prvom rade, aby sme si vedeli nájsť spôsob, ako sa tieto osoby môžu 
identifikovať, ako môžu preukázať to, že sú naozaj sociálne slabšie a to nehovorím aj 
sociálne slabá je pre mňa aj osoba tak, ako som už spomenula, slobodná matka s dvoma 
deťmi, ktorá zarába 700 Eur mesačne. Podľa mňa sa v dnešnej situácii  dostáva do 
momentu, že nevie či vôbec prežije daný mesiac. Takže na toto by som apelovala, že 
pred tým, ako zvyšujeme akékoľvek poplatky, nájdime nejaký model, keďže sme 
sociálna demokracia, aby sme týchto ľudí ochránili pred týmto, lebo naozaj je rozdiel 
pre človeka, ktorý zarába mesačne dvetisíc Eur a má zaplatiť na odpade o dvadsať Eur 
za rok viac. Je to rozdiel, ako keď niekto zarobí 500 Eur a má zaplatiť o dvadsať Eur 
viac. Nehovoriac o tom, keď je to viac členná rodina a tento poplatok za odpad sa 
momentálne už vzťahuje aj na deti, čo doteraz nebolo, takže naozaj môže sa stať, že pre 
jednu rodinu, ktorá má malé deti, tento poplatok v ročnom súhrne naberie skokom takú 
výšku, že to nebude schopná rodina zaplatiť. Takže veľmi sa toho bojím. A preto 
prezentovala som hlavne názor komisie, takže... čo je moja povinnosť. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor: Ďakujem. Pani poslankyňa Kovačevičová. 
 
p. Kovačevičová, poslankyňa MZ: Musím dať za pravdu predrečníčke, pretože sa to dotkne 

mnohých rodín, ale opäť v podstate sme možno na začiatku a tá ťažká debata, ktorá tu je 
dnes a ťažké rozhodnutia, pretože zaťažíme rozpočet domácností, nie je na strane nás 
poslancov, ale tých, ktorí v podstate sú za to priamo v priamom vysielaní vinní a to je 
súčasná vláda vplyvom rôznych rozhodnutí, či už legislatívnych zmien a dopadov, ktoré 
prijímajú počas roka, počas toho, že zobrali samosprávam takmer 800 miliónov Eur 
a dnes by sme túto diskusiu v podstate ani nemuseli mať. Tak isto, keď sme spomínali, 
že navýši sa vlastne nejaký poplatok pre mesto 2,7 milióna za zber kuchynského 
odpadu. No nikto mestu tieto peniaze nepošle a opäť na konci dňa vlastne sa zaťaží 
peňaženka obyvateľa. Čiže ja stále mám za to, že áno, mali by sme stáť na tých 
barikádach a v podstate byť v Bratislave pred úradom vlády, pretože je to neúnosné 
a takýmto spôsobom v podstate sme doslova my poslanci bičovaní, aby sme prijímali 
rozhodnutia, s ktorými nie sme stotožnení. Chcem povedať, že v roku 2019 tiež poslanci 
stáli pred vážnymi rozhodnutiami a nebola ani energetická kríza, nebola vojna na 
Ukrajine, nebol tu covid, dokonca v rezervnom fonde bolo 17 miliónov Eur, ale boli 
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megalomanské nejaké vízie a ciele. Dnes v podstate v rozpočte alebo rezervnom fonde 
nula. Milióny nám chýbajú, pretože to sú vládne opatrenia a treba prijať nejaké 
rozhodnutie. Naozaj to rozhodovanie bude veľmi, veľmi ťažké.  

 
p. Polaček, primátor: Ďakujem, pán poslanec Petrovčik. 
 
p. Petrovčik, poslanec MZ: Ďakujem pán primátor. Takže ja len chcem zrekapitulovať. Áno, 

situácie nie je jednoduchá, čiže ozaj nechcem tu teraz nejak politicky hovoriť, že nie 
nie, nebudem, nemôžeme zvyšovať, ale chcem poukázať na to ako starosta Starého 
mesta napríklad aktuálne teraz riešim už druhý deň neodpratané od odpadu Vratná, 
Mäsiarska, Kováčska ulica. A viete akú som dostal odpoveď od Kositu? Že sme to 
neodpratali, lebo nevieme vojsť do tej uličky. Tak ja sa pýtam, či toto je normálne? 
Takže v podstate Kosit, ktorý má na starosti aj zimnú údržbu sa vyhovára na Kosit, že 
preto nie je odvezený odpad, lebo vlastne ešte nie je vyčistená ulica. Takže takto je 
nastavená, aj bohužiaľ, práve preto ja si uvedomujem, že je to monopol. Keď si pozriete 
ich výsledovku, majú celkom krásne zisky a bohužiaľ, musím to tak povedať, že 
nechcem povedať, že vypaľujú, ale v podstate tlačia mesto do kúta a toto je samozrejme 
dôsledok. Tu sa nejaké udiali veci pred desiatimi rokmi. Neviem, či tu sedí niekto 
z poslancov, ktorý sa toho zúčastnil, kedy dostali de facto zadarmo, mesto Košice 
darovalo alebo predalo za smiešnu cenu akcie, upustilo a odvtedy mesto nemá 
v podstate nejakú rozhodovaciu právomoc v tejto spoločnosti a to bude len horšie 
a horšie, horšie každým rokom. Takže tu žijeme, ako je to proste dôsledok toho, čo sa 
stalo vtedy, približne pred desiatimi rokmi. Ale ja si myslím, že Košičania a naši 
občania si nezaslúžia teraz pykať za toto každé druhé, tretie, tretí rok, že dostanú takýto 
darček zvýšením týchto cien. Poďme naozaj hľadať, kde vieme ušetriť, ako to vieme 
ozaj nastaviť aj na tej druhej strane, nielen stále zvyšovať, zvyšovať, zvyšovať, 
zvyšovať, lebo ako tu bolo povedané, vážne, tí nízkopríjmoví občania to už nezvládnu. 
To teraz ozaj povedzme si na rovinu. A druhá vec je tá kvalita tých poskytovaných 
služieb. Ja navrhujem hneď, kde ušetríme, lebo predpokladám, že toto bude protiotázka, 
že samozrejme, ľahko sa hovorí, že nedvíhajme poplatky. Tak hovorili sme tie dva 
milióny mestskej polície. Čo sa týka envirohliadky a práce v oblasti odpadov, v podstate 
ja nevidím žiaden prínos, takže tam máme dva milióny. Znížime počet týchto alebo 
zrušíme túto envirohliadku, ktorú nikto nikde nevidel. Potom sú tu tie prílepky, tie 
parcely, pozemky, čo stále na to poukazujem už piaty rok, že sa nič s tým nerobí. Vyše 
500 parciel v priemere 150 m² užívané bez právneho titulu. No a tak ďalej a tak ďalej. 
Takže toľko z mojej strany. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor: Pán poslanec, ďakujem pekne. Pán riaditeľ mi dal do ruky ešte jeden 

papier. To je k vám pán poslanec Petrovčik. My môžeme hocičo poškrtať a povedať, že 
však ušetríme a dajme to do toho, ale v paragrafe § 81 ods. 12 zákona č. 79/2015 Z. z. 
zákona o odpadoch je stanovené, že obec pri ustanovení výšky miestneho poplatku za 
komunálny odpad a drobný stavebný odpad vychádza zo skutočných nákladov obce na 
nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom vrátane nákladov uvedených 
v ods. 10 zákona, to je náklady súvisiace s biologicky rozložiteľným komunálnym 
odpadom, náklady na triedený zber zložiek komunálneho odpadu. Výnos miestneho 
poplatku sa použije potom následne výlučne na zber, prepravu atď.. Vyčerpali sme 
všetky, respektíve procedúrou sme uzavreli diskusiu. To znamená, diskusia nie je v tejto 
chvíli už prípustná. Uzatváram ju. Máme, ak sa nemýlim pôvodný návrh. Máme tu 
pozmeňujúce dva návrhy. Poprosím najprv komisiu, aby zreteľne, jasne vysvetlila. Už 
som uzavrel či nie, pán kontrolór chce ešte vystúpiť. Chcete, aby vystúpil pán 
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kontrolór? Niekto kýva, niekto nie. Pravidlá som, hej? Nech sa páči, pán kontrolór.  
 
p. Gallo, kontrolór mesta: Ďakujem veľmi pekne. Ťažko tejto pri prerokovaní tohto bodu 

programu mestského zastupiteľstva zaujať jednoznačné stanovisko. Ja použijem 
príklady z nedávnej minulosti z mesta, ale nielen z mesta. Všimnime si suseda v 
Maďarsku, že ako sa bigotne snažil vyriešiť problém s pohonnými látkami tým 
spôsobom, že zafixoval ceny. Ako dopadli občania v Maďarsku? Po niekoľkých 
mesiacoch jednoducho bol s tým obrovský problém, ceny sa museli uvoľniť a teraz na 
to doplácajú, dá sa povedať, občania Maďarska. Podobný prípad bol u nás v meste. Za 
každú cenu sme chceli udržať určitú cenu, cien služieb, držali sme ich a to bolo aj 
sociálnych službách napríklad. Držali sme ju niekoľko rokov a potom o to ťažšie to 
dopadlo na občanov tohto mesta. Dá sa povedať, niektorí si myslíte, že kontrolór by mal 
len dohliadať na financie mesta. Ja si myslím, že kontrolór by mal predovšetkým 
dohliadať na to, ako mesto sa stará o svojich občanov a v tomto prípade by som 
považoval naozaj za zodpovedné voči občanom, keď by sme nerobili ďalšie problémy 
pri zostavovaní rozpočtu, ale pristúpili by sme ku určitému navýšeniu poplatku za 
komunálny odpad. Ja nehovorím, že to má byť radikálne zvýšenie, ale v každom 
prípade si musíme uvedomiť, že na budúci rok znova bude nevyhnutne potrebné 
prehodnotiť množstvo našich výdavkov, prehodnotiť množstvo našich poplatkov a daní 
a vrátiť sa k tomu. A ďalšia vec, preto len odporúčam nie ísť na úplne tú najvyššiu 
úroveň, pretože vidím ešte rezervy v celkovom systéme daní a poplatkov a preto ja som 
aj niektorým vám hovoril, že očakávam, že na budúci rok by mal byť rokom, kedy 
mesto pristúpi ku, nazval som to komplexnej reforme miestnych daní a poplatkov a tam 
by sa ukázali ďalšie rezervy, ktoré by sme mohli použiť práve aj na vykrytie prípadného 
schodku v oblasti poplatku za komunálny odpad. Ďakujem. 

 
p. Polaček, primátor: Ďakujem pekne. Predtým, ako bude vyslovený návrh na uznesenia, 

poprosím, aby sme sa prezentovali. Poprosím návrhovú komisiu, aby postupne začala 
čítať jednotlivé návrhy. 

 
p. Berberich, člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Takže k ozrejmeniu predložených 

návrhov. Obdržali sme 2 pozmeňujúce návrhy k VZN číslo 131. Prvý návrh hovorí, 
predložil ho pán poslanec Karaffa a hovorí o tom, že to navýšenie by malo byť nie v 
takej výške ako sa navrhuje, ale o polovicu menej s tým, že ešte je to rozložené na rok 
2023 a na rok 2024. A ďalší návrh hovorí o tom, že sa upravuje vek odkedy sa 
poskytuje zľava. Takže prečítam prvý pozmeňujúci návrh. Prosím, dávajte pozor. 
„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov 
schvaľuje 1) v čl. 1 sa dopĺňa novým bodom 5, ktorý znie, za § 8 sa vkladá nový § 8a, 
ktorý vrátane nadpisu znie 8a Prechodné ustanovenia, účinného od 1. januára 2023, v 
roku 2023 sadzba poplatku je a) 0,135 Eur na osobu a kalendárny deň pre poplatníka 
podľa § 2 ods. 2 písm. a) tohto nariadenia, b) 0,034 Eur za 1 l odpadu pre poplatníka 
podľa § 2 ods. 2 písm. b) a c) pre poplatníka podľa § 3 písm. b) tohto nariadenia, 2) 
doterajší návrh uznesenia v časti schvaľuje sa označuje bodom 1) a zároveň sa dopĺňa 
bodom 2, ktorý znie: žiada primátora mesta Košice, aby pri príprave programového 
rozpočtu mesta Košice na rok 2023 v prípade potreby bol schodok v dôsledku 
schválenia nižšej sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
rok 2023 oproti pôvodne predloženému návrhu vykrytý iným zdrojom financovania.“  

 
p. Polaček, primátor: Čiže to je návrh na ten - kompromisné riešenie. Nech sa páči, prosím, 

hlasujte.  
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Hlasovanie č. 43 -  za: 15, proti: 12, zdržali sa: 9 
 
p. Polaček, primátor: Tento návrh prijatý nebol. Návrhová komisia pokračuje.  
 
p. Berberich, člen návrhovej komisie: Ďalší návrh, ktorý hovorí o zvýšení veku na zľavu. 

„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov schvaľuje v 
bode 2 návrhu § 6 ods. 2 písm. a) sa číslo 62 nahrádza číslom 65.“ Koniec návrhu. 

 
p. Polaček, primátor: Nech sa páči, prosím, hlasujte. 
 
Hlasovanie č. 44 -  za: 19, proti: 6, zdržali sa: 11 
 
p. Polaček, primátor: Tento návrh, toto je pozmeňovací, čiže tento je platný. Toto, tu netreba 

dvojtretinovú. Pretože teraz budeme hlasovať o hlavnom, kde treba dvojtretinovú, čiže 
toto je pozmeňováčik, ktorý ide ku pôvodnému návrhu. Tak, dobre hovorím? Na ďalší 
treba 22 hlasov. Nech sa páči. 

 
p. Berberich, člen návrhovej komisie: Takže pôvodný návrh: „Mestské zastupiteľstvo v 

Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje zmeny Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Košice číslo 131 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice podľa predloženého návrhu 
so schváleným pozmeňujúcim návrhom.“ 

 
p. Polaček, primátor: Nech sa páči, hlasujte o pôvodnom návrhu so zmenami. Je potrebných 

22 poslancov. Je to všeobecne záväzné nariadenie.  
 
Hlasovanie č. 45 -  za: 6, proti: 17, zdržali sa: 13. 
 
p. Polaček, primátor: Tento návrh prijatý nebol. Tým sme vyčerpali pravdepodobne bod číslo 

10. 
- - - 

 
Bod č. 11 
Návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 229 o miestnej dani za 
ubytovanie 
 
p. Polaček, primátor mesta: Budeme pokračovať bodom číslo 11, ktorým je návrh zmien 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice číslo 229 o miestnej dani za ubytovanie. 
Nech sa páči, otváram rozpravu. Uzatváram rozpravu a poprosím návrh na uznesenie.  

 
p. Zemková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: Mestské 

zastupiteľstvo... 
 
p. Polaček, primátor mesta: 15 bolo. Nech sa páči, pokračujte.  
 
p. Zemková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v 

Košiciach podľa § 6 zákona č. 369 z roku 1990 o obecnom zriadení podľa predlohy, 
ďalej len podľa predloženého návrhu schvaľuje zmeny Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Košice číslo 229 o miestnej dani za ubytovanie podľa predloženého návrhu.“ 



74 

 

 
p. Polaček, primátor mesta: Nebol. Nikto ho nedal. Je nejaký problém? No ale niekto to 

nenavrhol. Tak sa už číta návrh na uznesenie. No, minule som to urobil a ste mi 
rozhodli, že nemám právo tu sedieť. Poprosím predsedov klubov, aby prišli tu 
k predsedníckemu stolu. Dobre, čiže pani poslankyňa, návrhová komisia, čítame ďalej 
návrh na uznesenie. Bol celý prečítaný, teda jedná sa o pôvodný návrh, ktorý bol 
predložený v rámci bodu číslo 11 o miestnej dani za ubytovanie. Hlasujeme 
o vyslovenom návrhu na uznesenie. 

 
Hlasovanie č. 46: zmätočné 
 
p. Polaček, primátor mesta: Toto hlasovanie vyhlasujem za zmätočné. Tým pádom, 

procedurálny návrh som tu niekde videl. Pán poslanec Schwarcz, nech sa páči. 
 
p. Schwarcz, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Na základe toho, že toto hlasovanie bolo 

zmätočné, dávam procedurálny návrh na otvorenie diskusie k bodu číslom 11. Ďakujem 
veľmi pekne. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pardon. Ďakujem pekne. Teda pán poslanec 

Matoušek. Pardon, hlasujeme o procedurálnom návrhu. Okej, nech sa páči. Kto mal 
kartu, von, dnu, stlačiť gombičku dvakrát alebo tak, áno.  

 
Hlasovanie č. 47 -  za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Teda pán poslanec Matoušek, nech sa páči. 
 
p. Matoušek, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. Tak chcel by som predložiť 

pozmeňujúci návrh k tomu pôvodnému návrhu, kde suma 3 eurá, ktorá bola 
v pôvodnom návrhu sa nahradzuje sumou 2,50 oproti tomu pôvodnému návrhu alebo 
môžem predložiť úplne nový návrh. Dobre. Predložím úplne nový návrh, kde sa suma 
1,50 nahradzuje sumou 2,50.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Odovzdajte návrh návrhovej komisii. Uzatváram 

rozpravu a návrhovú komisiu poprosím o prečítanie pozmeňujúceho návrhu. Nech sa 
páči. 

 
p. Zemková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie: Pozmeňujúci návrh pána poslanca 

Matouška: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach článku, článok jedna Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Košice číslo 229 o miestnej dani za ubytovanie prijaté 
uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 932 z roku 2002 sa mení a 
dopĺňa nasledovne: v § 2 sa za slovo prenocovaná vkladá slovo daňovníka, 2. v § 3 sa 
slovo 1,50 nahrádza dve eurá 50. Účinnosť 1. januára 2023.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Hlasujte.  
 
Hlasovanie č. 48 -  za: 32, proti: 1, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Poprosím návrhovú komisiu, aby ešte 

dočítala návrhy v zmysle pozmeňujúcich. V zmysle zmien, áno. 
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p. Zemková, členka návrhovej komisie: Ešte pôvodný návrh: „Mestské zastupiteľstvo v 
Košiciach podľa § 6 číslo zákona č. 369 z roku 1990 o obecnom zriadení ďalej len 
podľa predloženého návrhu schvaľuje zmeny Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Košice číslo 229 o miestnej dani za ubytovanie v zmysle schváleného pozmeňujúceho 
návrhu.“ 

 
p. Polaček, primátor mesta: Hlasujte. Je to všeobecne záväzné nariadenie teda treba tri pätiny 

prítomných poslancov. 
 
Hlasovanie č. 49 -  za: 32. proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol.  

- - - 
 
Bod č. 12 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice  
 
p. Polaček, primátor mesta: Pod bodom číslo dvanásť otváram bod návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Košice o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území mesta Košice. Nech sa páči. Mali by tu byť aj nejaké 
pozmeňovacie návrhy, predpokladám. Pán poslanec Špak. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Chcem poprosiť, lebo už trikrát bol ten problém, aj teraz s pánom 

poslancom Matouškom, že sa nestihol prihlásiť do rozpravy. Nemôžeme to tak urobiť, 
že keď zasvieti ten bod, ty začneš čítať jeho nadpis, že už vtedy sa otvorí rozprava?   

 
p. Polaček, primátor mesta: Nie, pretože ja musím reálne oznámiť, že otváram. Takto to 

máme aj v rokovacom poriadku. Ale my nájdeme technické riešenia, aby vám tam 
nejaká časomiera cinkala a budeme sa takto hrať. Ja na to prídem. Určite. Nájdeme 
technické riešenie. Pani poslankyňa Slivenská. 

 
p. Slivenská, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Predkladám pozmeňujúci návrh, ktorý sme 

prerokovali aj na komisii životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia. 
Týka sa úpravy času v centrálnej zóne, kedy sa mení v § 9 ods. 3 slová od 21:00 do 
22:00 sa nahrádzajú slovami od 22:00 do 00:00. To je čas, kedy môžu obyvatelia alebo 
podnikatelia odpad nechávať pre svojím podnikom alebo bytom. Tento návrh je 
odkomunikovaný aj s Kositom. To znamená, že nestúpnu nám poplatky, lebo vedia to 
zabezpečiť v rámci normálneho svojho fungovania v rámci nočnej zmeny. Vedia odpad 
odvážať aj po polnoci. Prečítam teraz celý návrh - Návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Košice o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území mesta Košice sa mení nasledovne, § 59 ods. 3 sa slová od, poprosím 
kolegov, § 59 ods. 3 sa slova od 21:00 hod. do 22:00 hodiny nahrádzajú slovami od 
22:00 hodiny do 00:00 hodiny. Ďakujem pekne, predkladám komisii. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Pán poslanec Petrovčik. 
 
p. Petrovčik, poslanec MZ: Ďakujem pán primátor. Takže ja len chcem na vysvetlenie, vlastne 

je to aj v materiáloch, predkladal som tam vlastne 11 návrhov na doplnenie s tým, že 
prevažná väčšina a v prevažnej väčšine doplnkov na toto VZN, pripomienok nebolo 
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vyhovené, čo je škoda, lebo nechcem tu teraz rozpitvávať na drobné, ktoré konkrétne 
témy, ale dobre. Chcem sa aj poďakovať, že aj za to málo, v čom vyhovené bolo 
v rámci doplnenia tohto VZN. 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ak sa do diskusie nikto nehlási, uzatváram 

rozpravu a poprosím návrhovú komisiu. 
 
p. Zemková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie: Ďakujem. Návrhová komisia 

obdržala jeden pozmeňujúci návrh pani poslankyne Slivenskej. Aha a to je dvakrát. To 
sú dva. Čiže obdržala dva pozmeňujúce návrhy a je to od pani poslankyne Slivenskej 
a od pána poslanca Petrovčika. Prečítam najskôr ten prvý: „Mestské zastupiteľstvo v 
Košiciach schvaľuje zmenu v návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o 
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 
Košice nasledovne: § 9 ods. 3 sa slová od 21:00 hod. do 22:00 hod. nahrádzajú slovami 
od 22:00 hod. do 00:00 hod..“  

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Nech sa páči, poprosím, hlasujeme. 
 
Hlasovanie č. 50 -  za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Návrh prijatý bol. Poprosím ďalší. 
 
p. Zemková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie: Ďalší pozmeňujúci návrh pán 

poslanca Petrovčika: „V § 11 ods. 6 písm. c) sa slová „vodorovnou súvislou žltou 
čiarou, ako zákaz parkovania všetkých vozidiel na umožnenie prístupu“ nahrádzajú 
slovami „vodorovným dopravným značením určujúcim zákaz parkovania všetkých 
vozidiel tak, aby bol umožnený prístup“, poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie: 
vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 30 z roku 2020 o dopravnom 
značení. Ostatné poznámky pod čiarou sa priemerne prečíslujú. Ďalšie je v § 11 ods. 6 
písm. g) sa slová „a zberovou spoločnosťou“ nahrádzajú slovami „s prihliadnutím na 
technické možnosti realizácie zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného 
odpadu“, a v § 11 ods. 6 písm. sa h) dopĺňa čiarkou a slovami „vrátane elektronického 
zámku (čipom).“.“ Všetko. 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne. Hlasujeme za návrh pána 

Petrovčika. 
 
Hlasovanie č. 51 -  za: 33, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Návrh prijatý bol. A teraz hlasujeme za 

Všeobecne záväzné nariadenie, čiže potrebujeme tri pätiny. Nech sa páči.  
 
p. Zemková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie: Pôvodný návrh a s tými zmenami, 

ktoré boli: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 6 zákona č. 369 z roku 1990 
o obecnom zriadení ďalej len podľa predloženého návrhu schvaľuje návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Košice o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území mesta Košice podľa predloženého návrhu v zmysle 
prijatých pozmeňujúcich návrhov.“ 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Nech sa páči, hlasujeme. 
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Hlasovanie č. 52 -  za: 34, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Návrh prijatý bol. Ďakujem pekne.  

- - - 
 
Bod č. 13 
Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 213/2019 
Prevádzkový poriadok pohrebiska Verejný cintorín v Košiciach 
 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Nasleduje bod. č. 13. Otváram k tomuto bodu 

diskusiu. Pán poslanec Vrchota. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja som v rámci diskusie, v rámci 

legislatívnej komisie a potom aj v rámci finančnej komisie navrhoval v rámci tých 
jednotlivých sadzieb, aby boli zjednotené sadzby za 1 rok a 10 rokov. To znamená, že 
aby tá ročná sadzba krát 10 bola rovnaká, no a dovolím si k tomuto, je to 
odkonzultované aj so správou mestskej zelene a dovolím si k tomuto predniesť aj 
pozmeňujúci návrh. Takže príloha k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Košice 
číslo 213/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska Verejný cintorín v Košiciach. Úkon 
číslo 1 Nájomné za hrobové miesto na dobu 10 rokov 72,50 cena s DPH a cena bez 
DPH 72,50, služby spojené s nájmom za hrobové miesto na dobu 10 rokov 157 a DPH 
26,20, cena bez DPH 130,84. Nájomné za hrobové miesto na dobu jedného roka 7,25, 
cena bez DPH 7,25, služby spojené s nájmom za hrobové miesto na dobu jedného roka 
15,70 a DPH 2,62 a cena bez DPH 13,08. Nájomné za hrobové miesto pre dieťa na dobu 
10 rokov 22, cena bez DPH 22, služby spojené s nájmom za hrobové miesto pre dieťa 
na dobu 10 rokov 57,50, DPH 9,58, cena bez DPH 47,92. Nájomné za hrobové miesto 
pre dieťa na dobu jedného roka 2,20, cena bez DPH 2,20. Služby spojené s nájmom za 
hrobové miesto pre dieťa na dobu jedného roka 5,75, DPH 0,96, cena bez DPH 4,79. 
Nájomné za schránku kolumbária na dobu 10 rokov 4 eurá, cena bez DPH 4 eurá. 
Služby spojené s nájmom za schránku kolumbária na 10 rokov 121 Eur, DPH 20,17, 
cena bez DPH 183. Nájomné za schránku kolumbária na dobu jedného roka 0,40, cena 
bez DPH 0,40. Služby spojené s nájmom za schránku kolumbária na dobu 1 rokov 
12,10, DPH 2,02, cena bez DPH 10,08. Nájomné urnové miesto na dobu 10 rokov 
26 Eur, cena bez DPH 26 Eur. Služby spojené s nájmom urnové miesta na dobu 10 
rokov 173,50, DPH 28,92, cena bez DPH 144,58. Nájomné urnové miesta na dobu 
jedného roka 2,60, bez DPH 2,60. Služby spojené s nájmom za urnové miesta na dobu 1 
rokov 17,35, DPH 2,89, cena bez DPH 14,46. Výkop pre betónovú hrobku 95 Eur, DPH 
15,83, cena bez DPH 79,17. 18 Výkop pre betónovú hrobku na mieste, kde už bolo 
pochované 118, 50; 19,75; 98,75 je cena bez DPH. Výkop pre prehĺbenú betónovú 
hrobku 165 Eur, DPH 27,50, cena bez DPH 137,50. Výkop pre prehĺbenú betónovú 
hrobku na mieste, kde už bolo pochované 206,50, DPH 34,42 a cena bez DPH 172,08. 
Výkop pre hrob 120, DPH 20, cena bez DPH 100. Výkop pre hrob na mieste, kde bolo 
pochované 150, DPH 25, cena bez DPH 125. Výkop pre betónovú hrobku pre dieťa 40, 
DPH 6,67, bez DPH 33,33. výkop pre betónovú hrobku pre dieťa na mieste, kde už bolo 
pochované 50, DPH 8,33, bez DPH 41,67. A ďalšie sú už bez zmeny až pod položku 28. 
Ďakujem pekne. 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán 

poslanec Matoušek. 
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p. Matoušek, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Pán Vrchota, ja sa 

chcem spýtať, lebo v podstate v tom vašom pôvodnom návrhu malo byť zmenené len 
jedno číslo, vy ste tam prečítal asi 20 čísiel. Je to pravda, že ste zmenil len jedno číslo? 
Ale vy ste tam všetko pomenil alebo teraz len jedno číslo ste zmenil? Lebo nerozumeli 
sme z toho návrhu, lebo v podstate malo byť prečítané len zmena jedného čísla 
a nevieme, o čom máme hlasovať teraz.  

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: S faktickou ďalej pán poslanec Krcho. 
 
p. Krcho, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. Marcel, otázka. Po 

finančnej stránke sa niečo zmenilo z pôvodného návrhu s tým, čo si teraz prečítal?  
 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Predpokladám, že teraz bude pán Vrchota 

odpovedať. Nasleduje pán Vrchota, nech sa páči. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Nie, zmenilo sa tam v podstate jedno číslo, len je 

tam viacero položiek. To znamená, že tam, kde boli napr. sumy, že ja neviem, poviem 
príklad 7,22, tak sa to zaokrúhlilo v tej jednoročnej sadzbe na 7,20 a tým pádom aj ten 
10 násobok, ten 10-ročný nájom bol 72, hej, to uvádzam ako príklad. To znamená, že 
dali sa do súladu tie čísla jedného roka a desiatich rokov tak, aby boli ten desaťročný 
nájom bol alebo služby za 10 rokov, boli násobkom toho jedného roka a tá jednoročná 
sadzba sa znížila zaokrúhlením o eurocenty nadol. Buď na 5 centov alebo na 0 centov. 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Nasledujú faktické. Pán poslanec Matoušek. 
 
p. Matoušek, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja by som sa chcel spýtať, oddelenie, ktoré to 

má na starosti, že či naozaj počúval pozorne tento návrh pána Vrchotu, lebo mne sa 
zdalo, že strašne veľa čísiel tam prečítal a my na našej komisii sme sa bavili asi len 
o jednom čísle. Takže chcem len potvrdiť, že či to je správne.  

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: S faktickou pán námestník. 
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Faktická poznámka. Ja som absolútne stratený v tom, 

čo prečítal pán Vrchota, nerozumiem tomu. A hlavne mi nie je jasné, že či tým svojím 
návrhom teda napráva nejakú chybu, znižuje poplatok ročný, znižuje poplatok 10 ročný, 
čo sa vlastne deje? Ďakujem. 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Neviem, či pán poslanec Vrchota bude reagovať 

ešte? Nemôže už? Môže, nech sa páči. 
 
p. Vrchota, poslanec MZ: Jedná sa tam o kozmetické zníženie pri ročných sadzbách o centy 

väčšinou nadol a tým pádom sa dávajú do súladu aj desaťročné sumy vlastne nadol. 
 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Tak, ak sa do diskusie nikto nehlási, uzatváram 

diskusiu a poprosím návrhovú komisiu. Čiže najprv bude nasledovať, teraz neviem, to 
bol pozmeňujúci návrh? Pozmeňujúci. Tak že pozmeňujúci návrh. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže pozmeňujúci návrh, ktorý 

predložil pán kolega Vrchota, keď len môžem k tomu dodať, ja som to sledoval tie 
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cifry, takže v nejakých prvých troch položkách, štyroch boli zaokrúhlené čísla na celé. 
Čiže viac-menej tie čísla sú rovnaké, iba v nejakých prvých štyroch boli pomenené z 33 
na 35 a tak. Takže návrh znie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle 
príslušných právnych predpisov schvaľuje zmenu VZN nasledovne. V prílohe k 
všeobecne záväznému nariadeniu takto: Nájomné za schránku kolumbária na dobu 10 
rokov 3,50, oslobodená od DPH, služby spojené s nájmom za schránku kolumbária na 
dobu 10 rokov 121+20 % DPH spolu, bez DPH je 100,83, nájomné za schránku 
kolumbária na dobu jedného roka 0,35 oslobodené od DPH, služby spojené s nájmom 
za schránku kolumbária na 1 rok 12,10, DPH 2,02, bez DPH 10,08, nájomné urnové 
miesto na dobu 10 rokov 25 oslobodené od DPH, služby spojené s nájmom urnové 
miesto na dobu 10 rokov 174,50, z toho DPH 29,08, bez DPH 145,42, nájomné urnové 
miesto na dobu jedného roka 2,50 oslobodené od DPH, služby spojené s nájmom za 
nové miesto na dobu 1 rok 17,45, 20 % DPH 2,91 a bez DPH 14,54, nájomné za 
hrobové miesto v lese spomienok na 5 rokov 3,15 oslobodeného DPH, služby spojené s 
nájmom za hrobové miesto v lese spomienok na 5 rokov 73,85 z toho 12,31 DPH, cena 
bez DPH 61,54, prenájom obradného miesta v lese spomienok na jednu hodinu 10 Eur, 
z toho DPH 1,67, bez DPH 8,33, uloženie popola v lese spomienok 20 Eur, z toho DPH 
3,33, cena bez DPH 16,67, použitie chladiacej komory za každý aj začatý deň 15 Eur, z 
toho DPH 2,50, bez DPH 12,50, spopolnenie 135, z toho DPH 22,50, bez DPH 112,50, 
spopolnenie dieťaťa do 10 rokov veku dieťaťa 67,50, DPH 11,25, bez DPH 56,25, 
spopolnenie exhumovaných ostatkov 67,50, DPH 11, 25, bez DPH 56,25, výkop pre 
betónovú hrobku pre dieťa 40, z toho DPH 6,67, bez DPH 33,33, výkop pre betónovú 
hrobku pre dieťa na mieste, kde už bolo pochované 50, z toho 8,33 DPH a bez DPH 
41,67, výkop pre hrob pre dieťa 50, DPH 8,33; 41,67 bez DPH, výkop pre hrob pre 
dieťa na mieste, kde už bolo pochované 62,50, DPH 10,42, bez DPH 52,08, použite 
chladiacej komory za každý aj začatý deň 15, z toho DPH 2,50, bez DPH 12,50.“ 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Koniec? Je to koniec návrhu? 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Nie, nie. Zle bol predložený návrh. 
 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Takže poprosím návrhovú komisiu, aby 

objasnila situáciu. Takže návrhová komisia? 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ak môžem uviesť na správnu mieru. 

Neviem, návrh bol predložený, ale nebol označený, takže ja som zašiel už aj do návrhu, 
ktorý má byť k ďalšiemu bodu, no tak akože... Tak, jak bol predložený, ja som nevedel. 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Dobre, takže ešte raz. Návrhová komisia 

poprosím predložiť návrh pána Vrchotu, pozmeňujúci návrh k bodu číslo 13 podľa 
predloženého návrhu. Neviem, či fakt ho musí čítať? Ja by som navrhla, aby sme išli 
hlasovať. 

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Skrátim ten návrh, aby bolo zrejme, 

nebudem čítať položky, len aby bolo zrejme a už toto, čo predložil sa bude schvaľovať. 
„Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v zmysle príslušných právnych predpisov 
schvaľuje pozmeňujúci návrh ako prílohu k všeobecne záväznému nariadeniu číslo 
213/219 Prevádzkový poriadok pohrebiska v položkách číslo 1 až 22.“ Koniec návrhu. 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Takže hlasujeme za pozmeňujúci návrh pána 
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Vrchotu. 
 
Hlasovanie č. 53 -  za 11, proti 7, zdržali sa 15 
 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Takže tento návrh prijatý nebol. A budeme 

hlasovať za pôvodný. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Takže pôvodný návrh: „Mestské 

zastupiteľstvo Košice v zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje zmenu 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice Prevádzkový poriadok pohrebiska 
Verejný cintorín podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Takže hlasujeme za pôvodný. Všeobecne 

záväzné nariadenie, potrebujeme tri pätiny. 
 
Hlasovanie č. 54 -  za 32, proti 0, zdržali 4 
 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Tento návrh prijatý bol, ďakujem veľmi pekne. 

- - - 
 
Bod č. 14 
Návrh na zmenu a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 214/2019 
Prevádzkový poriadok pohrebiska Krematórium Zelený dvor Košice 
 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Pokračujeme v rokovaní bodom číslo 14 Návrh 

na zmenu a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice číslo 214/219 
Prevádzkový poriadok pohrebiska Krematórium Zelený dvor Košice. Otváram k tomuto 
bodu diskusiu. Nech sa páči. Nasleduje pán poslanec Vrchota.  

 
p. Vrchota, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Mal som pripravený návrh aj k tomuto bodu, ale 

po prechádzajúcom hlasovaní ho, teda pozmeňujúci návrh, ale nebudem ho predkladať. 
Je to zbytočné. V podstate sa jednalo iba o to, aby sme zjednotili náklady alebo platbu 
pri desiatich rokoch naraz s tým, aká je sadzba za 1 rok. Vychádza to tak, že je to potom 
na 10 rokov omnoho výhodnejšie s tým, že tie náklady za 10 rokov budú úplne niekde 
inde. Ďakujem veľmi pekne.  

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Ak sa do diskusie nikto nehlási, poprosím 

návrhovú komisia o predloženie návrhu. 
 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo Košice v 

zmysle príslušných právnych predpisov schvaľuje návrh na zmenu Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Košice číslo 214/219 Prevádzkový poriadok pohrebiska 
Krematórium Košice podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Nech sa páči, hlasujeme. 
 
Hlasovanie č. 55 -  za: 34, proti: 0, zdržali sa: 2 
 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujem.  

- - - 
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Bod č. 15 prerokovaný ako bod č. 2/11 

- - - 
 
Bod č. 16  
Zmena zakladajúcich dokumentov obchodnej spoločnosti TEPELNÉ 
HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 
 
V úvode rokovania vypustený z programu. 

- - - 
 
Bod č. 17 
Zmena zakladajúcich dokumentov obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. 
 
V úvode rokovania vypustený z programu. 

- - - 
 
Bod č. 18 
Zmena zakladajúcich dokumentov obchodnej spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s. 
 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Pod bodom číslo 15 sa nachádza bod, ktorý sme 

už prerokovali, keďže bol presunutý ako bod 2.11.. Body 16 a 17 boli vypustené z 
rokovania, takže pristupujeme k bodu číslo 18 Zmena zakladajúcich dokumentov 
obchodnej spoločnosti Košická futbalová aréna, akciová spoločnosť. Otváram k tomuto 
bodu diskusiu. Ak sa k tomuto bodu nikto nehlási do diskusie, uzatváram diskusiu a 
poprosím návrhovú komisiu. 

 
p. Zemková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie: Návrh na uznesenie: „Mestské 

zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 13 v spojitosti s § 12 štatútu mesta Košice a) 
schvaľuje zmenu stanov obchodnej spoločnosti Košická futbalová aréna akciová 
spoločnosť tak, že v čl. 2 sa dopĺňa nasledovné písmeno x športová činnosť podľa § 3 
písm. a) zákona č. 440 z roku 2015 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, b) žiada zástupcu mesta Košice, aby na Valnom 
zhromaždení obchodnej spoločnosti Košická futbalová aréna, akciová spoločnosť 
inicioval zmenu stanov podľa písmena a.“ Koniec návrhu. 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Nech sa páči, hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 56 -  za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Návrh prijatý bol.  

- - - 
 
Bod č. 19 
Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2021 
 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Pokračujeme bodom číslo 19 Vyhodnotenie 

členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2021 - informatívna správa. 
Otváram k bodu diskusiu. Ak sa do diskusie nikto nehlási, uzatváram rozpravu 
a poprosím návrhovú komisiu. 
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p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v 

zmysle príslušných právnych predpisov a) berie na vedomie, b) schvaľuje, c) žiada, d) 
schvaľuje, e) žiada, f)  schvaľuje, g) žiada podľa predloženého návrhu.“ 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Nech sa páči, hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 57 -  za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Takže návrh prijatý bol. Ďakujem pekne.  

- - - 
 
Bod č. 20 prerokovaný ako bod č. 2/1 

- - - 
 
Bod č. 21 prerokovaný ako bod č. 2/2 

- - - 
 
Bod č. 22 prerokovaný ako bod č. 2/3 

- - - 
 
Bod č. 23 prerokovaný ako bod č. 2/4 

- - - 
 
Bod č. 24 prerokovaný ako bod č. 2/5 

- - - 
 
Bod č. 25 prerokovaný ako bod č. 2/6 

- - - 
 
Bod č. 26 prerokovaný ako bod č. 2/7 

- - - 
 
Bod č. 27 prerokovaný ako bod č. 2/8 

- - - 
 
Bod č. 28 prerokovaný ako bod č. 2/9 

- - - 
 
Bod č. 29 prerokovaný ako bod č. 2/10 

- - - 
 
 
Bod č. 30 
Personálne obsadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach a zmeny 
obsahových náplní niektorých komisií 
  
V úvode rokovania vypustený z programu. 

- - - 
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Bod č. 30/2 
Návrh zloženia Rady pre etiku volených predstaviteľov mesta Košice 
 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Nasleduje v programe rokovania bod 30/2, ktorý 

bol doplnený - Návrh zloženia rady pre etiku volených predstaviteľov mesta Košice. 
Vzhľadom na to, že Radu pre etiku tvorilo 5 poslancov. Boli to: pani Gurbáľová, pani 
Adamčíková, pani Iľaščíková a pán Horenský a pán Rovinský. Tak vlastne sme v tomto 
volebnom období prišli o jedného člena - pán Rovinský už nie je tým pádom členom 
Rady pre etiku a preto potrebujeme namiesto neho dovoliť ďalšieho člena. Vzhľadom 
na to, že zasadali predsedovia poslaneckých klubov a zástupcovia nezaradených 
poslancov. Myslíme si, že tí, ktorí tam pôsobia v Rade pre etiku a naďalej ostali 
poslancami a prejavili záujem naďalej pracovať v Rade pre etiku, tých prevoľovať 
nemusíme. Takže budeme voliť na návrh poslaneckého klubu Košický klub pána 
Andrejčáka. Dobre som to povedala? Nie, pardon, pomýlila som si len nomináciu za 
klub, čiže pán Andrejčáka nominuje klub Starostovia a nezávislí. Takže namiesto pána 
Rovinského je tu návrh na pána Andrejčáka. Návrh na uznesenie doručím hneď. Takže 
ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia za trpezlivosť. Takže ten návrh bude znieť: 
Mestské zastupiteľstvo odvoláva členov Rady pre etiku pani Gurbáľovú, pani 
Adamčíkovú, pani Iľaščíkovú, pána Horenského a pána Rovinského a 2) Mestské 
zastupiteľstvo volí za členov Rady pre etiku pani Gurbáľovú, pani Adamčíkovú, pani 
Iľaščíkovú a pána Andrejčáka a pána Horenského. Neviem, či som ho čítala. Nie. 
Dobre, ak nie sú iné návrhy. Ak sa nikto nehlási do diskusie, poprosím návrhovú 
komisiu. 

 
p. Zemková, poslankyňa MZ a členka návrhovej komisie: „Mestské zastupiteľstvo v 

Košiciach odvoláva členov Rady pre etiku volených predstaviteľov mesta Košice a to 
pani Gurbáľovú, pani Adamčíkovú, pani Iľaščíkovú, pána Horenského a pána 
Rovinského a volí za členov Rady pre etiku volených predstaviteľov mesta Košice pani 
Gurbáľovú, pani Adamčíkovú, pani Iľaščíkovú, pána Horenského a pána Andrejčáka.“ 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Tak je to správne. Ďakujem pekne. Prosím, 

hlasujme. 
 
Hlasovanie č. 58 -  za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Tento návrh prijatý bol. Ďakujeme pekne.  

- - - 
 
Bod č. 31 
Návrh zloženia redakčnej rady periodika „Košice v skratke“ 
 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: A pristupujeme k bodu číslo 31 návrh zloženia 

redakčnej rady periodika Košice v skratke. Nech sa páči. Poprosím o návrhy a otváram 
diskusiu. Pán poslanec Lörinc. 

 
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Za náš poslanecký klub si dovolím nominovať pána 

poslanca Schwarcza a pána poslanca Kundráta. Ďakujem veľmi pekne. 
 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem. S faktickou poznámkou pán poslanec 

Ihnát. 
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p. Ihnát, poslanec MZ: Faktická poznámka. Ja nominujem pani Zemkovú, aj som to spomínal 

potom na mestskej rade. Ďakujem pekne. 
 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Do diskusie ďalej potom pán poslanec Krcho. 
 
p. Krcho, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Za poslanecký klub Starostovia nezávislí navrhujem 

pána Igora Petrovčika a z radov nezaradených poslancov navrhujem pána Michala 
Djordjeviča.  

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Dobre, tak pokiaľ viem, tie nominácie za 

mestské zastupiteľstvo majú byť 4, čiže máme o jednu viac. To znamená, že budeme 
hlasovať za každého zvlášť, lebo podľa štatútu sú piati odborníci vymenovaní pánom 
primátorom a ďalší štyria sú z radov poslancov mestského zastupiteľstva. Takže 
budeme hlasovať o každom zvlášť. Pán poslanec Lörinc sa hlási. Nepočujeme pána 
poslanca Lörinca. 

 
p. Lörinc, poslanec MZ: Aby to bolo legislatívne v poriadku, si dovolím dať návrh, keďže 

máme viacej nominantov ako miest, aby sa hlasovalo o každom jednom zvlášť s tým, že 
tí, ktorí získajú najväčší počet hlasov, budú voľní. Ďakujem veľmi pekne. 

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Dobre, tak ja poprosím návrhovú komisiu 

pravdepodobne. Pravdepodobne. Pardon. S procedurálnym návrhom poslankyňa 
Iľaščíková. 

 
p. Iľaščíková, poslankyňa MZ: Nie je to síce procedurálny, ale my, ktorí sme tam boli teraz, 

takže bude sa čítať, hej, že sme odvolaní, aby tak dobre to bolo. Okej. 
 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Pán poslanec Djordjevič.  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Prepáčte, pani námestníčka, ale je tu nesúlad. 
 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Áno. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Vy ste hovorila o piatich menách. 
 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: O štyroch. O štyroch miestach. 
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: A keď sú štyria nominanti, kto je ten piaty? Kto je piaty 

nominant? Pani Zemková? 
 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Takže, uvediem to na pravú mieru. Takže v 

redakčnej rade periodika Košice v skratke boli doteraz štyria poslanci tak, ako som to 
správne povedala. Štyri miesta z radov poslancov tam sú. Doteraz tam pracovali 
poslanci pán Djordjevič, pani Iľaščíková, pán Schwarcz a pán Vrchota. Ostatní boli z 
odbornej obce alebo to boli zamestnanci magistrátu. A teraz potrebujeme týchto štyroch 
zástupcov za poslancov prevoliť nanovo. Takže som vás poprosila o nominácie a 
nominácii máme 5 na 4 miesta. Čiže platí to, čo som povedala, že budeme hlasovať 
podľa abecedy o každom zvlášť. Dobre? Pán poslanec Djordjevič. 
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p. Djordjevič, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Nevedel som o záujme pani Zemkovej a keďže 
ma doma vychovali ako džentlmena, tak dávam dáme prednosť a vzdávam sa svojho 
záujmu o túto pozíciu.  

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujeme veľmi pekne, pán poslanec. Pán 

poslanec Lörinc. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Keďže sa zmenila situácia, pán Djordjevič džentlmensky ustúpil. 

Máme 4 nominácie na 4 miesta, tým pádom navrhujem, aby sme hlasovali an blok. 
Ďakujem. 

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Dobre. Najprv budeme hlasovať o návrhu pána 

poslanca Lörinca. 
 
Hlasovanie č. 59 -  za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne. Návrh bol prijatý. Takže 

budeme hlasovať an blok za všetkých štyroch poslancov s tým, že ja teraz prečítam celý 
návrh na uznesenie, tak ako vám bol predložený na tie vybodkované miesta. Aha, dobre, 
návrhová komisia prečíta. S tým, že na tie vybodkované miesta sa doplnia nominácie, 
ktoré tu odzneli. Nech sa páči.  

 
p. Berberich, poslanec MZ a člen návrhovej komisie: Ďakujem za slovo. Takže návrh na 

uznesenie k zloženiu redakčnej rady periodika Košice v skratke: „Mestské 
zastupiteľstvo v Košiciach podľa príslušných právnych predpisov a) odvoláva členov 
redakčnej rady periodika Košice v skratke Vladimíra Fabiána, Eleonóru Blažkovú, 
Michala Djordjeviča a Vieru Horňákovú, Luciu Iľaščíkovú, Mikuláša Jesenského, 
Róberta Schwarcza, Marcela Vrchotu, b) volí v časti A) členov redakčnej rady na návrh 
primátora Vladimíra Fabiána, Evu Bombovú, Mikuláša Jesenského, Dominiku 
Petákovú, Dušana Tokarčíka, B) členov redakčnej rady z radov poslancov - pána 
poslanca Schwarcza, Kundráta, Petrovčika a pani Zemkovú.“ Koniec návrhu. 

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Nech sa páči, prosím, hlasujme za tento návrh. 
 
Hlasovanie č. 60 -  za: 35, proti: 0, zdržal sa: 1 
 
p. Gurbaľová, námestníčka primátora mesta: Ďakujem pekne. Návrh bol prijatý. 

- - - 
 
Bod č. 32 
Interpelácie poslancov MZ 
 
p. Gurbaľová, námestníčka primátor mesta: Nasleduje bod 32 interpelácie poslancov. Nech sa 

páči, otváram diskusiu. Takže nasleduje pán poslanec Petrovčik.  
 
p. Petrovčik, poslanec MZ: Ďakujem. Pani námestníčka, ja mám jednu interpeláciu. Obrátil sa 

na mňa už opakovanie občan Starého mesta - pán Čintalán a jeho problém sa týka, že 
opakovane nedostáva odpoveď z kancelárie primátora a má problém. Opakovane, stále 
riešime. Všetci, ktorí prechádzate Zbrojničnou ulicou autom určite viete o akom, o akej 
jame hovorím. Už tam bolo zničených minimálne 20 olejových vaní áut, takže klasicky 
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nepochodil ani starosta, ani Staromešťania, nikto. Takže dávam to takouto formou 
interpelácie. Jednak konkrétne tento prípad, Zbrojničná ulica v strednej časti pri 
odbočke ku bývalým kasárňam. Životu nebezpečné už doslova. Vozovka v takomto je 
stave a musia tam samozrejme manévrovať všetci vodiči a tým ohrozujú aj chodcov 
idúcich po chodníku. Takže to je predmetom tejto interpelácie. A plus potom 
principiálne sa občan pýta, prečo mu nie je odpovedané aj všeobecne na podnety zo 
strany vedenia mesta. Ďakujem. 

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátor mesta: Ďakujeme. Nech sa páči, pani poslankyňa 

Blaškovičová. 
 
p. Blaškovičová, poslankyňa MZ: Ďakujem pekne. Ja mám dva podnety. Jeden sa týka, mám 

prosbu, aby sa pozreli, aby sa doprava pozrela na situáciu, ktorá je myslím, že ulica 
Univerzitná a pokračujúca k Miklušovej väznici. Je tam síce retardér na Kováčskej, ale 
nie je tam vyznačený prechod pre chodcov. Takže poprosila by som - tam proste strašne 
veľa ľudí, aj študentov, prechádzajú ľudia na železničnú stanicu. Treba tam nakresliť na 
tie dve strany tie dve čiary a teda pardon. Normálne vyznačiť prechod pre chodcov. To 
je jedna. A chcem sa spýtať. Ja som to postrehla mnohokrát, o tom písal Korzár. Ja si 
myslím, že milión reportáží bolo. Včera som sa pokúšala prejsť smerom od 
Štefánikovej... Môžem poprosiť, chlapci. Od Štefánikovej popri McDonaldu, Auparku, 
ďalej na Jantárovú. Napriek päťkrát svietiacemu zelenému svetlu a bola som druhé 
vozidlo v poradí, sa mi to nepodarilo, pretože do toho jedného lievika pri Auparku, ako 
náhle idú autá od Palackého, nie je šanca. Všetko stojí v križovatke. Akonáhle sa 
trošičku posunie, už sú tam ďalšie dva smery. Je naozaj nemysliteľné stáť ako druhé 
auto na zelenej, stáť 5 minút. Takže viem, že máme na to dopravných expertov. Ja si 
naozaj myslím a bol to pracovný deň, ešte sa nám len blížia Vianoce. Je absurdné, aby 
sme to okolie Auparku a proste túto križovatku takto upchali. Naozaj to treba konečne 
začať riešiť. Ďakujem. 

 
p. Gurbaľová, námestníčka primátor mesta: Ďakujem pekne. S faktickou pán námestník 

Gibóda.  
 
p. Gibóda, námestník primátora mesta: Ja by som iba doplnil, pani poslankyňa, že Aupark sa 

riešil za nejakých našich predchodcov. Nechcem byť zlý. Neberte to v zlom, že sedeli 
ste tu vtedy, keď sa riešili dohody. Tak vidíme, že čo naši predchodcovia dokázali vám 
predostrieť a schváliť. Ale v tejto veci treba povedať, že vodiči nemajú vojsť do 
križovatky, keď ňou nevedia prejsť. Čiže to, že vy ste ňou neprešla, bohužiaľ, je chyba 
tých vodičov, ktorí vošli do tej križovatky a znemožnili vám prejsť tou križovatkou. 

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora: Do diskusie pán poslanec Lörinc. 
 
p. Lörinc, poslanec MZ: Ďakujem veľmi pekne. Bol som kontaktovaný občiankou mesta 

Košice, ktorá v minulosti dostala od mesta Košice byt o výmere 36 m², kedy bola 
slobodná mamička a ten byt sa nachádza v MČ Juh a odvtedy prešlo niekoľko rokov, 
ona poctivo platí nájom a stará sa s tým, že tento byt bol prevzatý v neobývateľnom 
stave, na vlastné náklady ho prerobila. Za tie roky sa jej zmenila trošku situácia, keďže 
už je slobodná mamička troch detí a žijú momentálne v byte o rozlohe 36 m². Na úrovni 
mesta viackrát iniciovala stretnutie aj s pani Dudovou a so všetkými možnými ľuďmi 
a bolo jej odkázané, že ak teda chce väčší byt, tak si má nájsť niekoho, s kým si ho 
vymení. Chcel by som sa opýtať teda, aký je postup v takýchto prípadoch a či je 
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normálne teda, že ľuďom hovoríme, že nech si nájdu iný sociálny byt od mesta a či 
vieme nájsť nejaký spôsob, ako by sme tejto rodine pomohli, lebo naozaj 4 osoby na 
36 m² je už dosť problematické. Ďakujem veľmi pekne.  

 
p. Gurbáľová, námestníčka primátor mesta: Budeme odpovedať. Hlási sa ešte niekto do 

diskusie? Dobre, takže ak sa nikto ďalej nehlási v bode 32 uzatváram diskusiu. 
Uzatváram tento bod. 

- - - 
 
Bod č. 33 
Dopyty poslancov MZ 
 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: a otváram bod číslo 33 dopyty poslancov. Nech 

sa páči, otváram rozpravu. Ak sa nikto nehlási, uzatváram rokovanie v bode číslo 33.  
- - - 

 

Bod č. 33/1 pôvodný bod č. 4 
Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 20/2022 
 
p. Gurbáľová, námestníčka primátora mesta: Nasleduje bod číslo 33/1 Územný plán 

hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky číslo 20/2022. 
Odovzdávam slovo pánovi primátorovi. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne, pani námestníčka. Jedná sa o bod, ktorý sme v 

úvode dnešného dňa presunuli, ako bod na záver rokovania z dôvodu toho, že 
potrebujeme na to, aby sme mohli tento bod - o tomto bode rokovať ešte jedno zo 
stanovísk dotknutého Okresného úradu. Navrhujeme nasledujúce riešenie, na ktorom by 
sme sa mali nejak konsenzuálne dohodnúť. Podľa informácií aj od pána poslanca 
Semana vieme, že približne 22. december by mohol byť deň. Platí to? By mohol byť 
deň, kedy by sme tie papiere, všetky tie stanoviská mohli mať k tomuto materiálu 
schválené. Je to dôležitý bod hlavne smerom k Volvu, ale aj smerom k U. S. Steel-u na 
základe ich investičných vecí. Môj návrh je nasledovný. Ukončíme dnes rokovanie, na 
dvadsiateho druhého zvoláme mimoriadne zastupiteľstvo s dvomi bodmi. Jeden bod 
bude tento územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 
číslo 20/22 a druhým bude Všeobecne záväzné nariadenie o komunálnych odpadoch a 
skúsime do týždňa nájsť riešenie. Ak si viete prestaviť dátum 22, uvidíme, čo nám ten 
život za týždeň prinesie. Každopádne pre nás je veľmi dôležité aj tento územný plán 
schváliť, aby sme dodržali investičnú zmluvu s Volvom. Čiže prosím, bez nejakej 
veľkej diskusie, len áno, nie, termín. Keď môžete, nech sa páči. Poďme zaradom. Pán 
poslanec Djordjevič. Bez nejakých vyrozprávaní sa. 

 
p. Djordjevič, poslanec MZ: Pán primátor, teraz takto odľahčene, ale ako samozrejme s plnou 

vážnosťou chcem povedať, že navrhujete 22 teda hej? 
 
p. Polaček, primátor mesta: 22. december.  
 
p. Djordjevič, poslanec MZ: No ale vás chcem upozorniť, že dvadsiateho prvého sa punč 

čapuje na Hlavnej, tak neviem, že či...  
 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne pán poslanec. Poďme ďalej, pán poslanec 
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Schwarcz. 
 
p. Schwarcz, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ak tomu dobre rozumiem, teraz ideme prerušiť 

ten bod? 
 
p. Polaček, primátor mesta: Nie, ukončíme zastupiteľstvo tým, že tento bod prerušíme.. 
 
p. Schwarcz, poslanec MZ: Ja len som chcel, že či nemám dať procedúru na prerušenie. 
 
p. Polaček, primátor mesta: Len si musíme povedať, či sme schopní takto nejak zafungovať. 

Pán poslanec Seman. Pán poslanec Matoušek, keď mám ísť takto fakticky. 
 
p. Matoušek, poslanec MZ: Ja sa len chcem spýtať, som započul slovo odpad. To bol asi 

omyl, čo ste hovorili teraz v tomto kontexte.  
 
p. Polaček, primátor mesta: Navrhnem dva body do mimoriadneho zastupiteľstva. Prvým 

bude bod Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie, zmeny a doplnky 20/22 
a druhým bude Všeobecne záväzné nariadenia o komunálnych a drobných stavebných 
odpadoch. Poplatok. Odpad.  

 
p. Matoušek, poslanec MZ: Opätovne, áno?  
 
p. Polaček, primátor mesta: Áno. Na základe mimoriadnej situácie, ktorá v zmysle 

rozpočtových pravidiel nastala v tomto meste. Pán poslanec Seman. Toto je debata, 
nejde o procedurálny v tejto chvíli.  

 
p. Seman, poslanec MZ: Ďakujem pekne. Ja by som len chcel kolegov tak isto upozorniť, že 

zajtra ráno mám ešte poradu na okresnom úrade, kde sa finálne rozhodne, či to bude 
fakt toho 22., takže môže to byť, že sa to posunie až medzi sviatky, ešte na ten ďalší 
týždeň. Ale fakt urobíme všetko preto, aby to bolo 22., takže nebuďte prekvapení, ak 
dostanete emailom nejakú inú odpoveď.  

 
p. Polaček, primátor mesta: Pán poslanec Špak. 
 
p. Špak, poslanec MZ: Ďakujem. Za komisiu dopravy a výstavby: tento bod bol schválený, aj 

odporúčaný ho schváliť, to, čo tam je hore napísané. Ten ďalší dôvod, ktorý navrhujete, 
to neviem ako, ale chcem len oznámiť za komisiu dopravy, lebo dátum, ktorý ste teraz 
oznámili, som v zahraničí, takže aby ste vedeli kolegovia, že komisia dopravy schválila 
a odporúča schváliť územný plán. 

 
p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem. Aby som vám vysvetlil. Tým, že nie je stanovisko, nie 

je dodržaný legislatívny proces a tým pádom, aj keby sme schválili tento bod 33/1, by 
sa stal neplatným. Čiže preto ho potrebujeme prerušiť. Vieme teda sa dohodnúť na 
dvadsiatom druhom? Ak áno, ďakujem pekne. Poprosím v prípade, že niekto vie z vás 
dať procedurálny návrh, aby sme prerušili tento bod 33/1. Bolo by to potrebné. Diskusia 
je otvorená. Nech sa páči. Pán poslanec Špak. 

 
p. Špak, poslanec MZ: Dávam procedurálny návrh na prerušenie tohto bodu na pokračovanie 

na najbližšom zastupiteľstve, ktoré určíte. 
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p. Polaček, primátor mesta: Ďakujem pekne. Hlasujeme. 
 
Hlasovanie č. 61 -  za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0 
 
p. Polaček, primátor mesta: Tento návrh prijatý bol. Iný procedurálny tam nie je? Mal som 

ešte pocit. Nie. Ďakujem.  
- - - 

 
Bod č. 34 
Rôzne 
 
p. Polaček, primátor mesta: Otváram bod číslo 34, ktorým je bod rôzne. Nech sa páči. 

Uzatváram bod Rôzne. 
- - - 
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Záver rokovania 
 

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček skonštatoval, že program mestského 
zastupiteľstva sa vyčerpal. Zasadnutie uzatvoril a vyhlásil III. zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach za ukončené. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Marcel Čop  Ing. Jaroslav Polaček 
riaditeľ Magistrátu mesta Košice primátor mesta Košice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápisnica vyhotovená: 21.02.2023 
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